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 الفلسطينية القضية جسىيق في الاجحماعي الحىاصل ملىاقع النخبة اسحخذام
اململرري محمىد إبراهيم.د  

. غسة جامعة -واللغات الاثملال علىم بكلية املساعذ إلاعالم أسحار  
  

Abstract 
The Palestinian cause consider the most important modern world issues, which affect and are affected most of the events at 
the regional and international level, and with start of chaos so-called Arab Spring in late 2010, the Palestinians hope it may 
towards to the best for their issues, including the Syrian conflict, which began in March 15 / March 2011 Dera’a city. The 
study came in several sections, in the first section, brief history of the Palestinian presence in Syria in the period 1948-2011, 
the second section, the Palestinian position on the conflict, which became divided on himself, and the third section focused 
effects of the Palestinian position towards the conflict in Syria. The importance of this study is that it has a modern and being 
one of the few studies that have addressed the Palestinian position of conflict, especially in light of variation Palestinian 
position, which was formed to build on the links parties and the Palestinian leadership and factions of the Palestine Liberat ion 
Organization to the Syrian regime and regional and international system positions. The most important conclusions drawn 
from the study include that the outbreak of the Syrian conflict was a Bullet of mercy, which Hamas drove out of the so-called 
Treaty of opposition or resistance by adopting opposition to the Syrian regime. And adopting both Turkey and Qatar for 
Hamas’s’ leadership as for most of the PLO factions own position, and shape of the position of president of the Palestinian 
Authority and Fatah, Mahmoud Abbas, the most balanced position, as announced from the outset stand of neutrality and 
perhaps it stems from Yasser Arafat's experience in the second Gulf War. And the presence of a large number of Palestinian 
refugees in Syria, it is natural that these refugees events in the Syrian arena is affected by it and the reflection of the 
Palestinian political positions on them, and I Palestinian Syria's suffered the second Nakba in Syria after the Nakba of 1948 at 
all levels and the best example of this Yarmouk camp and what happened in it.. This research has come out with several 
recommendations, that the formation of committees and organizations to follow up on Palestinians in Syria, Permanent pager 
UNRWA to stand at their responsibilities towards the Palestinian Syria, and that the Palestinian leadership of various 
backgrounds taking into consider that the Palestinians in Syria affected by the political of their position on the Syrian conflict 
and the Palestinian issue is still in the national liberation period.  

 

 

:  مقذمة

  وغحرهم وإعالميحن حامعاث واظاجزه فىش وكادة ظاظت مً عام بؽيل اإلاجخمعاث في والصفىة الىخبت عاجم على يلع      

 وخيث,  الخاسجي أو الذاخلي لللممىسر ظىاء وغحرها والاكخصاديت والاحخماعيت العياظيت كظاياهم حعىيم في ألاهبر العبء
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 وألاخضاب لألفياس العياس ي الدعىيم ليؽمل امخذ وإهما,  والخذماث العلع يججشور على فلؽ ملخصش الدعىيم يعذ لم

,  الخذيثت أو الخلليذيت ظىاء اإلاخاخت الاجصاليت وألاظاليب الىظائل وافت باظخخذام ورلً,  عام بؽيل العياظيت واللظايا
 اإلاجخمع في ظىاء واإلاعخىياث الفئاث يتغالب حععى وؤلاظالمي العشبي العالم لذي مدىسيت كظيت الفلعؼيييت اللظيت وحعخبر

 أخش باعخباسه الصميىوي الاخخالٌ مماسظاث ولفطح لعذالتها ورلً,  وحعىيلما وؽشها على العمل خاسحه أو الفلعؼيجي

.  بأظشه العالم في مىحىد ععىشرر اخخالٌ

 الاهترهيذ ؼبىت على اهدؽاسا ألاهثر روه,  الاجصاليت وألاظاليب الىظائل أفظل مً الاحخماعي الخىاصل مىاكع وحعخبر      
ٌر اإلاجخمع في الىخبت حعخخذمما والتي  في العشعت مثل ممحزاث مً به جخمخع إلاا له سظالتها وجىصيل اإلاعتهذف للممىسها للىصى

ٌر بحن اإلاىحىدة اللغشافيا خاحض وجخؼى اإلاعلىماث وؽش  عام خالٌ فلعؼحن اخخلذ خيث,  الخعبحر خشيت وهزلً,  الذو

ٌر كائمت طمً الثامىت اإلاشجبت م2014  الاحخماعي الخىاصل ؼبىت يعخخذمىنر الزيً العيان عذد وعبت خيث مً العشبيت الذو
ر ألاؼمش

ًا
 اإلاجخمع مً% 37 فلعؼحن في الاحخماعي الخىاصل ؼبياث معخخذمي وعبت جبلغ خيث,  بىن الفيغ عاإلايا

 ظىاء عام سأر خؽذ على والعمل الفلعؼيييت اللظيت حعىيمٌ حيذ بؽيل الظدثماسها الىخبت يذفع ما وهزا, ( )الفلعؼيجي
.  الفلعؼيييت اللظيت لصالح ودولي عشبي أو مدلي

 الاحخماعي الخىاصل مىاكع اظخخذام في الفلعؼيييت ؤلاعالميت الىخبت دوسر على الظىء لدعليؽ الذساظت هزه وحاءث       

 أواديميحن ظىاء ؤلاعالميت الىخبت به جخمخع إلاا ورلً,  الذاخلي أو سجيالخا للعالم ظىاء وعذالتها الفلعؼيييت اللظيت لدعىيم
 ؤلاعالميت الشظالت هلل في اإلاخخصصحن هم باعخباسهم للممىت مماسظحن وإعالميحن صخفيحن أو والاجصاٌ ؤلاعالم مجاٌ في

. يفممما الزر باللغت الخاسجي العالم مخاػبت على اللذسة وعىذهم لللممىسر

ي
ًال
: للذراسة املنهجي إلاطار: أوو

: وجساؤوتها الذراسة مشكلة

 الخىاصل إلاىاكع ؤلاعالميت الىخبت اظخخذام مذر وهى للذساظت الشئيس ي العؤاٌ على ؤلاحابت في الذساظت مؽيلت جخدذد         

 : وهي الفشعيت ألاظئلت مً مجمىعت العؤاٌ هزا مً ويخفشع,  الفلعؼيييت اللظيت حعىيم في الاحخماعي

  الاحخماعي؟ الخىاصل إلاىاكع ؤلاعالميت الىخبت اظخخذام فيتوي ما -

ر ألاهثر الاحخماعي الخىاصل مىاكع ما -
ًا
 ؟ ؤلاعالميت الىخبت كبل مً اظخخذاما

  ؟ الفلعؼيييت اللظيت حعىيم في الاحخماعي الخىاصل مىاكع مع ؤلاعالميت الىخبت جفاعل ػبيعت ما -

 .الفلعؼيييت للظيتا حعىيم في الاحخماعي الخىاصل مىاكع دوسر ما -

 الفلعؼيييت؟ اللظيت حعىيم في ألاخشير ؤلاعالم وظائل مع الاحخماعي الخىاصل مىاكع جياملذ هل -

 ؟ اللممىسر اججاهاث في حغيحر الاحخماعي الخىاصل مىاكع أخذزذ هل -

 الفلعؼيييت؟ اللظيت حعىيم في الاحخماعي الخىاصل مىاكع اظخخذام ممحزاث ما -

 . الاحخماعي الخىاصل مىاكع في الفلعؼيييت ؤلاعالميت الىخبت جدىاولما رالذ الىػىيت اللظايا ما -

                                                           

 .5 20 , تقرير وسائل التواصل االجتماعي يف فلسطني( ) 
https://drive.google.com/file/d/0B8jJSVHI3cmcWtYRnJXOHlVQTg/view 

https://drive.google.com/file/d/0B
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 ؟ أفظل بؽيل الفلعؼيييت اللظيت حعىيم في الاحخماعي الخىاصل مىاكع الظخخذام ؤلاعالميت الىخبت اكتراخاث ما -

 :الذراسة أهمية

 اللممىسر إمذاد في ودوسهم الاحخماعي الخىاصل عإلاىاق  ؤلاعالميت الىخبت اظخخذام أهميت مً الذساظت هزه أهميت جيبع         

 سظالتها لخىصيل جؤهلما مياهت مً جمثله وما,  اإلاخخلفت اللممىسر فئاث مع والخىاصل الاجصاٌ على وكذستهم باإلاعلىماث

 ظالتالش أهذاف يدلم الزر وبالؽيل, الفلعؼيييت اللظيت لدعىيم الخاسجي أو الذاخلي ظىاء اإلاعتهذف لللممىسر ؤلاعالميت
.  ؤلاعالميت

:  الذراسة أهذاف

 حعىيم في الاحخماعي الخىاصل إلاىاكع الفلعؼيييت ؤلاعالميت الىخبت اظخخذام مذي على الخعشف في الذساظت هزه تهذف          

:   على الخعشف خالٌ مً ورلً,  الفلعؼيييت اللظيت

 . عالميتؤلا الىخبت حعخخذمه التي الاحخماعي الخىاصل مىاكع ابشصر على الخعشف -

 . الفلعؼيييت اللظيت حعىيم في الاحخماعي الخىاصل إلاىاكع ؤلاعالميت الىخبت اظخخذام مذي على الخعشف -

 .الاحخماعي الخىاصل مىاكع في الفلعؼيييت ؤلاعالميت الىخبت جدىاولما التي الىػىيت اللظايا على الخعشف -

 .الفلعؼيييت اللظيت ويمحغ في الاحخماعي الخىاصل مىاكع به جلىم التي الذوسر معشفت -

 اللممىسر مع والخىاصل لالجصاٌ وبشامج خؼؽ وطع في منها لالظخفادة اإلاخخصت لللماث وجىصياث اكتراخاث جلذيم -

. اإلاعتهذف

 : السابقة الذراسات

, ماثألاص أزىاء الالىتروهيت الصخافت على الفلعؼيييت العياظيت الىخبت اعخماد:بعىىان( )(م2016,مراد أبى ماجذ) دراسة -1
 ومعشفت,  ألاصماث أزىاء الالىتروهيت الصخافت على الفلعؼيييت العياظيت الىخبت اعخماد مذي على الخعشف الذساظت هذفذ

 الصخافت على اإلابدىزحن اعخماد عً الىاججت آلازاس ومعشفت,  ألاصماث أزىاء الىخبت إليها جللا التي الالىتروهيت اإلاىاكع أهم
 عيىت على الذساظت جؼبيم وجم,  اإلاسح مىهج الباخث واظخخذم,  الىصفيت البدىر طمً لذساظتا هزه وجذخل,  الالىتروهيت

 :الىخائج ابشصر ومً, مبدىر207 كىامما

 الظخخذام اإلابدىزحن جذفع التي ألاظباب ملذمت في الالىتروهيت الصخافت به جخمخع الزر اإلاعخمش والخدذيث الفىسيت حاءث -

 %.70 بلغذ بيعبت الالىتروهيت الصخافت على والاعخماد الاهترهذ ؼبىت

 اإلابدىزحن مؼالعت خيث مً وألاحىبيت العشبيت الالىتروهيت الصخافت مىاكع صعيذ على ألاولي اإلاشجبت في اللضيشة مىكع حاء -

 %. 75 بيعبت ألاصماث أزىاء عليه

 . عاليت بذسحت معشفتهم يذجض الالىتروهيت الصخافت أن يعخبرون الذساظت عيىت مً% 52.2 وعبت أن الذساظت أوضخذ -

                                                           

, غزة  –اجلامعة اإلسالمية , رسالة ماجستري , دراسة ميدانية , االلكرتونية أثناء األزمات اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على الصحافة , ماجد امحد أبو مراد  (2)
 .م6 20, قسم الصحافة , كلية اآلداب 
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 بأخالكياث الفلعؼيييت ؤلاخباسيت اإلاىاكع التزام هدى ؤلاعالميت الىخبت اججاهاث: بعىىان ( )(م2016,خليفة شيرين) دراسة -2

,  اإلامىت بأخالكياث الفلعؼيييت ؤلاخباسيت اإلاىاكع التزام هدى ؤلاعالميت الىخبت اججاهاث على الخعشف الذساظت تهذف,  اإلامىت
 الاحخماعيت بمعئىليتها ؤلاخباسيت اإلاىاكع التزام إلاذي وجلييممم,  ؤلاعالميت الىخبت كبل مً مخابعت اإلاىاكع أهثر صذوسر

 الذساظت وػبلذ,  اإلاعحي اإلاىهج الباخثت اظخخذمذ إػاسها وفي الىصفيت للذساظاث الذساظت وجيخمي,  واإلامىيت واللاهىهيت
 : أهمما مً بيخائج الذساظت وخشحذ,  والصخفيحن عالمؤلا مداٌ في ألاواديميحن  مً 154 على

ر ووالت اخخلذ -
ًا
ٌر اإلاشهض معا , % 83.8 الىػً دهيا مىكع يليها, % 93.5 بىاكع ؤلاعالميت الىخبت كبل مً مخابعت اإلاىاكع هأهثر ألاو

 .والشابع الثالث الترجيب ظما وووالت صفا ووالت  وجلاظمذ

,  العياس ي الىطع جؼىساث زم,  مىخظم بؽيل ألاخباس مخابعت هي ؤلاخباسيت للمىاكع بتالىخ مخابعت أظباب إن الذساظت أظمشث -

 الخلاسيش ومخابعت اليىميت باألخذار اإلاخعللت الخدليالث كشاءة اكل بيعب زم,  والذولي الفلعؼيجي الىاكع على والخعشف

 . ؤلاوعاهيت

% 61.6 بيعبت اللاهىهيت ومعئىليتها, % 58.7 بىاكع الاحخماعيت امعئىليخه ؤلاخباسيت اإلاىاكع مشاعاة وعبت جذوي الذساظت هؽفذ -

 %.58.7 بيعبت اإلامىيت ومعؤوليتها, 

 همصذس الاحخماعي الخىاصل ؼبياث على الفلعؼيييت العياظيت الىخبت اعخماد:بعىىان( )(م2015,بربخ هضال) دراسة -3
 العياظيت الىخبت اعخماد مذي على الخعشف دساظتاٌ هذفذ, م2014 عام غضة على ؤلاظشائيلي العذوان أزىاء للمعلىماث

 مذي ومعشفت م2014 غضة على ؤلاظشائيلي العذوان أزىاء للمعلىماث همصذس الاحخماعي الخىاصل ؼبياث على الفلعؼيييت
 خصصيت عيىت واخخياس ؤلاعالمي اإلاسح مىهج الباخث واظخخذم,  الىصفيت البدىر طمً الذساظت هزه وجأحي,  لما اإلاخابعت

 :أهمما الىخائج مً مجمىعت إلي الذساظت وخلصذ. مبدىر164 كىامما بلغ العياظيت الىخبت مً

 بيعبت العذوان أزىاء للمعلىماث همصذس اإلابدىزحن عليها اعخمذ التي اإلاصادس ملذمت في الاحخماعي الخىاصل ؼبياث حاءث -

 % .70.10 بيعبت وؤلاراعاث, % 78.66

ٌر الاحخماعي الخىاصل ؼبياث ملذمت في بىن الفيغ ؼبىت حاءث -  بيعبت ؤلاظشائيلي العذوان أزىاء اإلاعلىماث على للخصى

 %.22 بيعبت اليىجيىب زم, % 31 بيعبت هبحر بفاسقر ورلً  جىيتر ؼبىت وجالها, % 96

 لذي الفلعؼيييت باللظيت العياس ي الىعي على الاحخماعي الخىاصل مىاكع ازش:عىىانب ( )(م2015,يعقىب أبى شذان) دراسة -4
 الىعي على الاحخماعي الخىاصل مىاكع جترهه الزر ألازش على الىكىف إلي الذساظت هزه تهذف,  الىػىيت الىجاح حامعت ػلبت

,  الخدليلي الىصفي اإلاىهج الباخثت واظخخذمذ,  الىػىيت الىجاح حامعت ػلبت ؼشيدت لذي الفلعؼيييت باللظيت العياس ي

 :  أهمما مً الىخائج مً بالعذيذ الذساظت وخشحذ.  اللامعت ػلبت مً 273 كىامما عيىت على الذساظت وػبلذ

                                                           

اجلامعة اإلسالمية , ماجستري  رسالة, دراسة ميدانية , بعنوان اجتاهات النخبة اإلعالمية حنو التزام املواقع اإلخبارية الفلسطينية بأخالقيات املهنة , شريين حامد خليفة  ( )
 .م6 20, قسم الصحافة , كلية اآلداب , غزة  –

, م   20كمصدر للمعلومات أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام نية على شبكات التواصل االجتماعي اعتماد النخبة السياسية الفلسطي, بربخ  نضال عبدا هلل ( )
 .م 5 20, قسم صحافة  ,كلية اآلداب , غزة  –اجلامعة اإلسالمية , ماجستري  رسالة, دراسة ميدانية يف حمافظات غزة 

,  رسالة ماجستري,  اثر مواقع التواصل االجتماعي على الوعي السياسي بالقضية الفلسطينية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية , يعقوب شدان يعقوب خليل أبو  (5)
 .م5 20, كلية الدراسات العليا , جامعة النجاح 
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 العياظيت الليم وجذعيم والاحخماعي العياس ي الىعي حعضيض في ظاهمذ الاحخماعي الخىاصل مىاكع أن الذساظت بييذ -
 الذاخلي اإلاعخىير وأ الخاسجي اإلاعخىير على ظىاء ومىاكف أخذار مً خىلمم يذوسر بما اللممىسر وجىعيت العياظيت واإلاؽاسهت

 . الفلعؼيييت باللظيت واإلاخعلم الفلعؼيجي

 وظيلت هي بل,  الخلليذيت ؤلاعالم وظائل باقي عً مىفصلت وظيلت ليعذ الاحخماعي الخىاصل مىاكع أن الذساظت أوضخذ -
ٌر يمىً ال التي اللغشافيت الخذود جخؼذ لما مىملت  .  الخلليذر ؤلاعالم خالٌ مً إليها الىصى

,  الىػىيت باللظايا الفلعؼيجي الؽباب جىعيت في الاحخماعي الخىاصل ؼبياث دوسر:بعىىان ( )(م2014,سكيك هشام) دراسة -5
 واهم الىػىيت بلظاياه الفلعؼيجي الؽباب جىعيت في الاحخماعي الخىاصل ؼبياث دوسر على الخعشف الذساظت هزه هذفذ

 اإلاسح مىهج الباخث واظخخذم,  الىصفيت البدىر إػاس في الذساظت هزه وجأحي,  الؽبياث جلً جدىاولما التي الىػىيت اللظايا

 : أهمما الىخائج مً بالعذيذ الذساظت وخشحذ,  مبدىر426 على الذساظت جؼبيم وجم, 

 كظيت هبحر بفاسقر جالها, % 45.8 بيعبت الفيعبىن ؼبىت على اإلايؽىسة اللظايا في ألاولي اإلاشجبت ألاظشير كظيت اخخلذ -

 % .8.1 بيعبت الالحئحن كظيت زم, % 18.6 بيعبت  الاظديؼان كظيت زم, % 23.2 بيعبت اللذط

 بيعبت ورلً الفلعؼيييت الىػىيت باللظايا للخىعيت اإلابدىزىنر يعخخذمما التي ألاولى اإلاشجبت على بىن الفيغ ؼبىت خصلذ -

 . ألاخشير الؽبياث زم, %49.65 بيعبت جىيتر هبحر بفاسقر جالها زم, % 93.3

 الؽباب لذي العياظيت اإلاؽاسهت حعضيض في الاحخماعيت الخىاصل ؼبياث دوسر:بعىىان( )(م2014, اململرري عيمن) دراسة -6
 ومعشفت,  الاحخماعيت الؽبياث إلاىاكع الفلعؼيجي الؽباب اظخخذام مذي عً الىؽف إلى الذساظت هزه تهذف,  الفلعؼيجي

 البدىر إلي الذساظت وجيخمي,  العياظيت اإلاؽاسهت حعضيض في الاحخماعيت الؽبياث الظخخذام ووعيهم الؽباب إدسان مذي

 : الذساظت هخائج أهم ومً,  مفشدة462 الؽباب مً عيىت على وػبلذ,  اإلاسح مىهج واظخخذمذ,  الىصفيت

ٌر في الؽباب عليها يعخمذ التي اإلاصادس أهثر مً الاهترهذ إن الذساظت هؽفذ -  باللظايا اإلاخعللت اإلاعلىماث على الخصى

ر اإلاصادس ادوي في وألاكاسب وألاظشة واإلاؤجمشاث الىذواث زم,  الفظائيت اللىىاث الترجيب في يليها,  ظيتالعيا
ًا
 كبل مً اعخمادا

 . الؽباب

 هما,  هبحرة بيعبت العياظيت اإلاؽاسهت في العشبي الؽباب دوسر حعضيض مً طاعفذ الاحخماعيت الؽبياث إن الذساظت أوضخذ -

 كذستها في أدهاها حاءث خحن في,  العياظيت بالؽئىنر اهخمامه وصيادة اللممىسر وجىعيت العياظيت الثلافت وؽش في ظاهمذ أنها

 . والاحخماعيت العياظيت الىخذة جدليم على

 بعع واهدعابهم الاحخماعي الخىاصل إلاىاكع اإلاصشرر الؽباب اظخخذام بحن العالكت:بعىىان( )(م2014, رفاعي أحمذ) دراسة -7
 همصذس الاحخماعي الخىاصل مىاكع على اإلاصشرر الؽباب اعخماد مذي على الخعشف إلى الذساظت هذفذ ،العياظيت الليم

ٌر  مىهج على اعخمذث وصفيت دساظت وهي ، العياظيت الليم بعع واهدعابهم العياظيت اللظايا عً معلىماث على للخصى

                                                           

اجلامعة , رسالة ماجستري , دراسة حتليلية وميدانية ,  دور شبكات التواصل االجتماعي يف توعية الشباب الفلسطيين بالقضايا الوطنية, هشام امحد عبد الكرمي سكيك  (6)
 .م  20, قسم الصحافة , كلية اآلداب , اإلسالمية 

سلسة العلوم , غزة  -جملة جامعة األزهر , دراسة ميدانية , تعزيز املشاركة السياسية لدى الشباب الفلسطيين دور الشبكات االجتماعية يف , نعيم فيصل املصري  (7)
 . 2العدد, 6 اجمللد , م  20, اإلنسانية 

جامعة عني )الة دكتوراه غري منشورة أمحد حممد حسن رفاعي, العالقة بني استخدام الشباب املصري ملواقع التواصل االجتماعي واكتساهبم بعض القيم السياسية, رس (8)
. (م  20معهد الدراسات العليا للطفولة, قسم اإلعالم وثقافة األطفال, : مشس
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 كىامما الاحخماعي الخىاصل اكعمى معخخذمي اإلاصشرر الؽباب مً عمذيه عيىت مسح خالٌ مً ورلً,  ؤلاعالمي اإلاسح

 :يلي ما أهمما هخائج لعذة الذساظت وجىصلذ,  (ظىت21-18) بحن أعماسهم جتراوح (مفشدة366)

ٌر في الذساظت عيىت اإلاصشرر الؽباب اعخماد صيادة بحن إخصائيت داللت راث اسجباػيه عالكت جىحذ -  عً اإلاعلىماث على الخصى

 .العياظيت الليم بعع واهدعابهم الاحخماعي الخىاصل مىاكع عبر العياظيت اللظايا

 على العياظيت ألاخباس بلشاءة الذساظت عيىت اإلاصشرر الؽباب اهخمام دسحت بحن إخصائيت داللت راث اسجباػيه عالكت جىحذ -

 .العياظيت الليم بعع واهدعابهم الاحخماعي الخىاصل مىاكع

 الاحخماعي الخىاصل مىاكع على الذساظت عيىت اإلاصشرر ابالؽب اعخماد بحن إخصائيت داللت راث اسجباػيه عالكت جىحذ -

 .العياظيت كيممم على والعلىهيت والىحذاهيت اإلاعشفيت والخأزحراث

 اللظايا هدى العام الشأر اججاهاث بدؽىيل وعالكتها الاحخماعيت الؽبياث واكعم: بعىىان ( )(م2014,العسب شيماء) دراسة -8
 مً مصش في العياظيت اللظايا هدى العام الشأر اججاهاث وجيىيً حؽىيل آلياث على الخعشف إلى الذساظت هذفذ ،العياظيت

ا الاحخماعيت الؽبياث أهثر باعخباسه بىن الفيغ إلاىكع الخعشض خالٌ  مىهج على الذساظت واعخمذث مصش، في اظخخذامًا
 الفيغ معخخذمي مً مخاخت هتللعي إسظالما جم إلىتروهيت اظخلصاء صخيفت باظخخذام والخدليلي، الىصفي بؽليه اإلاسح

 :يلي ما أهمما هخائج لعذة الذساظت وجىصلذ. مبدىر (407) كىامما بلغ بىن،

 وهزلً عامت، بصفت فيعبىن هدى باالججاه يخعلم فيما ورلً ؤلايجابي؛ والاججاه اإلادايذ الاججاه بحن اإلابدىزحن جأسجح -
ا عام، همجاٌ فيعبىن هدى الايجابي اإلابدىزحن حاهاث غلب بيىما العياس ي، الىطع جدشيً في دوسه هدى الاججاه  هدى وأيظًا

 .الثىسة أخذار حغؼيت في دوسه

 فأن آلاخشيً، إكىاع ألامش يخؼلب عىذما أما ألافياس، عً والخعبحر الشأر إبذاء آلياث أهم مً والصىسر الفيذيى ومؽاسهت وؽش -
ٌر هزلً الصخف، ملاالث ومؽاسهت وؽش يعخخذمىنر اإلابدىزحن ٌر آلاخشيً مع هثحرة مىاكؽاث رف الذخى  .اللظيت خى

 غالبيت أن الىخائج أوضخذ هزلً فيعبىن، مىكع على العياس ي بالؽأن تهخم التي اإلاجمىعاث في الاؼتران وعبت اسجفاع -

ا الثىسة لليام يىً ولم يىايش، 25 زىسة كبل العياظيت اإلاجمىعاث يخابعىنر واهىا الذساظت عيىت أفشاد ر جأزحرًا
ًا
 كباٌإ في ملخىظا

 إن يشون العيىت هصف خىالي أن اجطح فلذ جأزحرها مذي عً أما العياظيت، اإلاجمىعاث هزه إلى الاهظمام على العيىت أفشاد
 يشير بيىما اإلاظاهشاث، في واؼتراهمم الخدشيش ميذان إلى هضولمم كشاس في دوسر أر لما يىً لم العياظيت واإلاجمىعاث الصفداث

 .مخىظؼت بذسحت ولىً (أخشير أظباب طمً) مؤزشة واهذ اإلاجمىعاثو الصفداث هزه إن ألاخش الىصف

 اللظايا في الفلعؼيجي الؽباب مؽاسهت جىميت في الاحخماعي الخىاصل ؼبياث دوسر: بعىىان (  )(م2013,  حمىدة أحمذ) دراسة -9
 الخىمىرر بالذوسر وعالكتها الاحخماعي الخىاصل ؼبياث في واإلاؤزشة اإلاممت الىلاغ على الىكىف إلى الذساظت هذفذ اإلاجخمعيت،

 اظخماسة ػشيم عً اإلاسح مىهج على اعخمذث وصفيت دساظت وهي كظاياه، ججاه اإلاجخمعيت ومعئىلياجه الفلعؼيجي للؽباب

 غضة وكؼاع الغشبيت الظفت في الفلعؼيجي الؽباب مً مفشدة 410 كىامما اخخماليت غحر خصصيت عيىت على الاظخبيان

 :يلي ما أهمما هخائج لعذة ساظتالذ وجىصلذ, الؽشيف واللذط

                                                           

كلية : جامعة حلوان) شيماء العزب حسني, مواقع الشبكات االجتماعية وعالقتها بتشكيل اجتاهات الرأي العام حنو القضايا السياسية, رسالة دكتوراه غري منشورة (8)
 .(  20داب, قسم اإلعالم, اآل
جامعة الدول )شورة أمحد يونس حممد محودة, دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية مشاركة الشباب الفلسطيين يف القضايا اجملتمعية, رسالة ماجستري غري من((0 

 .(م  20معهد البحوث والدراسات العربية, قسم الدراسات اإلعالمية, : العربية
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ر الاحخماعي الخىاصل ؼبياث أهثر مً بىن الفيغ ؼبىت أن الذساظت أوضخذ -
ًا
ر اظخخذاما

ًا
ر وجفاعال

ًا
 اإلابدىزحن هظش لىحمت وفلا

 ،(بلغ حىحل) زم ،(باليىجيى)الفيذيى مؽاسهت يدبعما ،(واإلااظىجش بي، ظيار) اإلادادزاث زم ، ألاولى اإلاشجبت في حاءث إر

ر اإلاذوهاث، زم اإلاىخذياث، يليها ،(جىيتر) مثل اإلاصغش الخذويً يدبعما
ًا
 .(الفليىش) الصىسر مىكع وأخحرا

 اللظايا هدى اإلاؽاسهت جىميت جفعيل أحل مً الاحخماعي الخىاصل ؼبياث به جلىم الزر الذوسر أن الذساظت أوضخذ -
ر جمثل اإلابدىزحن إحاباث خعب اإلاجخمعيت

ًا
 مً فشيذة هافزة حعخبر والعياس ي، الثلافي الىعي ةصياد على عملاٌ رف لألهميت وفلا

 اللظايا ومىاكؽت اإلاؽاسهت فشصت وإجاخت ،اإلاجخمع في العائذة اإلاجخمعيت ألاوطاع عً بؼالكت الخعبحر لخشيت هىعما

 .ةاإلاجخمعي

 الخىعيت في الاحخماعي الخىاصل لؽبياث الفلعؼيييت اللامعاث ػالب اظخخذاماث: بعىىان(  )(2012, عيس ى طلعد) دراسة -10

 الخىاصل لؽبياث الفلعؼيييت اللامعاث ػالب اظخخذام مذي على الخعشف الذساظت هزه هذفذ, الفلعؼيييت باللظيت
 الاظخلصاء صخيفت أداجه و اإلاعحي اإلاىهج العلميت الىسكت هزه اظخخذمذ و الفلعؼيييت باللظيت الخىعيت في الاحخماعي

:  بها خشحذ التي الذساظت هخائج أهم ومً. مبدىر 287 مً ميىهت عيىت على ػبلذ التي

 عاليت بيعبت الصىسر هي الفلعؼيجي، الؽعب يعيؽما التي اإلاعاهاة عً الخعبحر في اإلابدىزىنر اظخخذمما التي الىظائل أهثر إن -
،
ًا
 ابؽسور زم الشأر اظخؼالعاث رلً بعذ وحاء الفيذيىهاث، كشيبت وبيعبت والخعليلاث، الىلاؼاث هبحر بفاسقر جالها حذا

 .اإلاىاكع وسوابؽ اإلالاالث

 في الفلعؼيييت، باللظيت الخىعيت في الاحخماعي الخىاصل لؽبياث اإلابدىزحن مً وعبت اظخخذام عذم أظباب أهم جمثلذ -
 الخىعيت في اظخخذامما بىيفيت معشفتهم وعذم فلؽ، احخماعيت مىطىعاث في أصذكاء مع الخىاصل في يعخخذمىنها أنهم

. رلً في اظخخذامما مً فائذة بىحىد الاعخلاد عذم زم الفلعؼيييت، باللظيت

:  الذراسة ومنهج هىع

 والليم والاججاهاث واإلاعخلذاث وألاشخاص ألاخذار وصف حعتهذف التي الىصفيت البدىر إػاس في الذساظت هزه جلع 
 اإلاجشد الىصف خذور عىذ يلف ال الىصف وهزا ، اإلاخخلفت العلىن أهماغ وهزلً والاهخمام والخفظيل وألاهذاف

ٌر اإلاخبادلت والخأزحراث العالكاث وصف ليؽمل يمخذ ولىً وعىاصشها، وخشهتها للظاهشة  العالكاث جفعش هخائج إلى والىصى

. (  )وجأزحراتها العببيت

 يعخبر خيث ، ؤلاعالميت الذساظاث مجاٌ في اإلاعخخذمت اإلاىاهج أبشصر مً يعخبر الزر ، اإلاسح مىهج على الذساظت هزه وحعخمذ

ر
ًا
ر حمذا

ًا
ر علميا

ًا
ٌر مىظما . (  )البدث مىطىع الظىاهش مجمىعت أو الظاهشة عً وأوصاف ومعلىماث بياهاث على للخصى

:  البياهات جمع أسلىب

 أخذي حعخبر التي الالىترووي الاظخلصاء صخيفت على العلميت بياهاتها حمع في الذساظت هزه حعخمذر:الاسحقملاء صحيفة

ر واإلاعذة اإلادذدة ألاظئلت مً مجمىعت عً عباسة وهي,  واإلاعلىماث البياهاث حمع في حعخخذم التي ألاظاظيت ألاظاليب
ًا
 معبلا

                                                           

املنتدى السادس للجمعية , منشورة دراسة , استخدامات طالب اجلامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي يف التوعية بالقضية الفلسطينية, ى طلعت عيس (  )
 .(م2 20,  ابريل 6 -5 , الرياض –جامعة امللك سعود : السعودية  )التحديات النظرية والتطبيقية .. اإلعالم اجلديد :السعودية لإلعالم واالتصال

 .59 ص , م, الطبعة الثانية 200, (عامل الكتب: القاهرة)البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية, : حممد عبد احلميد (2 )
 .7  الطبعة الثانية, ص, م2006, (عامل الكتب: القاهرة)دراسات يف مناهج البحث العلمي, حبوث اإلعالم, : مسري حممد حسني (  )
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 مً اإلاماسظت وأهماغ الىظش ووحماث وآلاساء اإلاعلىماث مً مجمىعت على الخعشف في وحعخخذم الاظخلصاء، جؼبيم كبل

 على الصخيفت عشض وجم,  الفلعؼيييت ةؤلاعالمي للىخبت اظخلصاء صخيفت جصميم جم خيث اإلابدىزحن، مً هبحرة مجمىعت

 .مالخظاتهم على بىاءًار الاظخلصاء صخيفت حعذيل وجم,  اإلادىمحن مً مجمىعت

:  الذراسة وعينة مجحمع

 وجم,  العمل لمزا مماسظحن وإعالميحن أواديميحن جظم والتي الفلعؼيييت ؤلاعالميت الىخبت في الذساظت هزه مجخمع جمثل
 غضة مدافظاث في الفلعؼيييت باللامعاث والاجصاٌ ؤلاعالم وولياث أكعام في الخذسيعيت الميئت مً عمذيت عيىت اخخياس

 عيىت بلغذ خيث,  اإلاخخلفت ؤلاعالم وظائل في ؤلاعالمي للعمل اإلاماسظحن وؤلاعالميحن الصخفيحن إلي باإلطافت,  اللىىبيت
.  عالميتؤلا واإلاؤظعاث اللامعاث مً العذيذ على مىصعحن مبدىر 76 الذساظت

: الذراسة لعينة العامة السمات

ٌر يىضح           , % 14.5 ؤلاهار ووعبت, % 85.5 بلغذ الزوىسر وعبت إن يبحن خيث الذساظت لعيىت العامت العماث الخالي اللذو

 30 نم أعماسهم الزيً وعبت وحاءث,  العيىت هزه عمل مثل في وخاصت الفلعؼيجي اإلاجخمع في الزوىسر للفىش يعىد وهزا
ر
ًا
ر 40 مً ألكل عاما

ًا
ر 50-40 أعماسهم مً وعبت جلتها, % 51.3 وعبت أعلى عاما

ًا
 الاحخماعيت للخالت باليعبت أما, % 22.3 بيعبت عاما

 دسحت على الخاصلحن وعبت حاءث وهزلً, %11.8 بيعبت أعضب زم, % 88.1 وهي وعبت أعلى متزوج فئت فجاءث الذساظت لعيىت

, %22.3 بيعبت الذهخىساه دسحت على الخاصلحن زم, % 23.6 بيعبت البيالىسيىط دسحت بعذها يلي, %53.9 وعبت أعلى اإلااحعخحر
 لخماط العياس ي والاهخماء الخىحه زم, %36.8 وعبت أعلى معخلل فئت فجاءث للعيىت العياس ي والاهخماء للخىحه باليعبت أما

, % 15.7 بيعبت إظالمي لللماد العياس ي والاهخماء الخىحه مر, %17 بيعبت لفخذ العياس ي والاهخماء الخىحه زم, %19.7 بيعبت
%. 10.5 بيعبت لليعاس العياس ي والاهخماء الخىحه زم

ٌر  العامت العماث خعب العيىت جىصيع يىضح (1) سكم حذو

%يالنسبة الحكرار الفئات السمات العامة 

 النىع

 

 85.5ر65 رهش

 14.5 11أهثى 

ي

 العمر

رر30اكل مً 
ُا
 11.8 9رعاما

 ر40إلى اكل مً ر30مً 
ًا
 51.3 39عاما

ر50إلي ر40مً 
ًا
 22.3 17 اكل مً  عاما

                                                           
  على احملكمني التالينيمت عرض االستمارة:  

 . األقصىجامعة   –اإلعالميف كلية  املشارك واإلعالمالصحافة  أستاذ: د ماجد تربان  -
 .جامعة األقصى –أستاذ اإلعالم املساعد يف كلية اإلعالم : د امحد مغاري  -
 .جامعة األقصى –أستاذ اإلعالم املساعد يف كلية اإلعالم : د غسان حرب  -
 .غزة  –األزهرجامعة  -املساعد يف كلية االتصال اجلماهريي  اإلعالم ذأستا: د حسني سعد  -
 .جامعة فلسطني  –وتكنولوجيا االتصال  اإلعالماملساعد يف كلية  اإلعالم أستاذ: جرب  أبود عمرو  -
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 14.5 11 عاما فأهثرر50مً 

ي

الحالة 

الاجحماعية 

 11.8 9 أعضب

 88.1 67 متزوج

 - - أسمل

 - - مؼلم

ي

الذرجة العلمية 

 23.6 18 بيالىسيىط

 53.9 41 ماحعخحر

 22.3 17 دهخىساه

ي

ي

ماء الحىجه والاهد

السياس ي 

 17 13 فخذ

 19.7 15 خماط

 15.7 12حماد إظالمي 

 10.5 8يعاس 

 36.8 28 معخلل

ي
ًال
: امليذاهية الذراسة هحائج:راهيا

:  الاجحماعي الحىاصل مىاقع اسحخذام طبيعة -1

ٌر  الاحخماعي الخىاصل مىاكع اظخخذام ػبيعت يىضح (2)سكم حذو

الجهاز املسحخذم 

%يالنسبة الحكرار %يالنسبة ر الحكرا%يالنسبة الحكرار 

أخشي اللىاٌ الخاظىب 

-ر-رر40.7ر31ر59.3ر45

أمالن الاسحخذام 
ملهى هذ ميان العمل اإلاجٌز 

ر13.2ر10ر23.6ر18ر63ر48

ياللغة املسحخذمة
أخشي اللغت الاهجلحزيت راللغت العشبيت

-ر-رر5.2ر4ر94.7ر72

مذة الاسحخذام 

 
ًال
يىميا

ظاعاث فأهثر ر5ر4مً ظاعخحن ٌ اكل مً ظاعت 

ر22.3ر17ر72.3ر55ر5.2ر4

ٌر يىضح         يبحن خيث,  الفلعؼيييت ؤلاعالميت الىخبت كبل مً الاحخماعي الخىاصل مىاكع اظخخذام ػبيعت العابم اللذو
ٌر  زم, %59.2 بتبيغ ورلً,  الاحخماعي الخىاصل مىاكع على لالػالع اهبر بؽيل اإلاعخخذم اللماص هى الخاظىب إن اللذو

ٌر إن الىخائج فدؽحر الاظخخذام إلايان باليعبت أما, % 40.7 بيعبت اللىاٌ  بيعبت ورلً الذساظت لعيىت اإلاىاظب اإلايان هى اإلاجز
 ورلً معخخذمت لغت أهثر العشبيت اللغت وحاءث, % 13.2 بيعبت الاهترهذ ملهى زم, % 23.6 بيعبت العمل ميان زم, % 63

ٌر ويىضح,  % 5.2 بيعبت الاهجلحزيت غتالل زم, % 94.7 بيعبت  الاحخماعي الخىاصل مىاكع اظخخذام معذٌ اسجفاع هزلً اللذو
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ر
ًا
, بشبخ هظاٌ) ودساظت (م2016,  خليفت ؼحريً) دساظت  مع جخفم وهي, % 72.3 بيعبت ورلً ظاعاث ألسبع ظاعخحن مً يىميا

%.   5.2 ةبيعب ظاعت مً اكل زم, % 22.3 بيعبت فأهثر ظاعاث 5 زم,  (2015

: الاجحماعي الحىاصل ملىاقع العينة اسحخذام مذي -2

ٌر  الاحخماعي الخىاصل إلاىاكع العيىت اظخخذام مذي يىضح (3)سكم حذو

ي

مىاقع الحىاصل 

الاجحماعي 

مذي اسحخذامها 

و أحياها دائما 

%يك %يك %يك 

-ر-ر-ر-رر100ر76الفيغ بىن 

ر3.9ر3ر40.8ر31ر55.2ر42جىيتر 

-ر-رر18.4ر14ر81.5ر62يىجيىب 

ر17ر13ر80.2ر61ر2.6ر2مار ظبيغ 

-ر-رر23.6ر18ر76.3ر58فليىش 

ر32.9ر25ر26.3ر20ر40.7ر31حىحل بلغ 

ر10.5ر8ر35.5ر27ر53.9ر41الاوعخجشام 

-ر-رر19.7ر15ر80.2ر61اإلاىخذياث 

ر1.3ر1ر25ر19ر73.6ر56اإلاذوهاث 

ٌر يىضح         الىخائج وهزه, % 100 بيعبت ورلً دائم بؽيل بىن الفيغ وكعلم العيىت أفشاد حميع اظخخذام العابم اللذو
ٌر الترجيب في العابلت الذساظت في بىن الفيغ حاء خيث,  (م2014,ظىيً هؽام ) دساظت مع جخفم , % 93.3 بيعبت ورلً ألاو

 بيعبت اإلاىخذياث زم, % 81.5 بيعبت ورلً,  الثاوي الترجيب في دائم وبؽيل الخاليت الذساظت في اليىجيىب مىكع جشجيب حاء هما

%. 73.6 بيعبت اإلاذوهاث زم, % 76.3 بيعبت فليىش مىكع زم, 80.2%

: الفلسطينية القضية لخسىيق الاجحماعي الحىاصل مىاقع اسحخذام -3

ٌر  الفلعؼيييت اللظيت لدعىيم الاحخماعي الخىاصل مىاكع اظخخذام يىضح (4)سكم حذو

اسحخذام مىاقع الحىاصل الاجحماعي لخسىيق 

لقضية ا

الحكرا

ر 
%يالنسبة 

ر85.5ر65وعم 

ر14.5ر11ال 

ر100ر76اإلاجمىع 

                                                           
 مسح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
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ٌر يىضح        اللظيت لدعىيم الاحخماعي الخىاصل مىاكع يعخخذمىا الذساظت عيىت مً% 85.5 وعبت إن العابم اللذو

 اللظيت حعىيم في الاحخماعي الخىاصل مىاكع الظخغالٌ ؤلاعالميت الىخبت اججاه جىضح مشجفعت وعبت وهي,  الفلعؼيييت
 حعىيم في الاحخماعي الخىاصل إلاىاكع اظخخذاممم عذم اإلابدىزحن مً% 14.5 أوضح خحن في, اللممىسر لذي الفلعؼيييت

. الفلعؼيييت اللظيت

:  خريي إلاعالم وسائل مع الاجحماعي الحىاصل مىاقع ثكامل -4

ٌر  ألاخشير مؤلاعال وظائل مع الاحخماعي الخىاصل مىاكع جيامل يىضح (5)سكم حذو

ثكامل مىاقع الحىاصل الاجحماعي مع وسائل إلاعالم 

 خري 
%يالنسبة الحكرار 

ر6.5ر5وعم 

ر34.2ر26ال 

ر59.2ر45أخياها 

ر100ر76اإلاجمىع 

ٌر يىضح          ؤلاعالم ووظائل الاحخماعي الخىاصل مىاكع بحن أخياها جيامل بىحىد جشير التي العيىت وعبت اسجفاع العابم اللذو

 وحىد بعذم العيىت حلم مً% 34.2 يشير خحن في, % 59.2 بيعبت ورلً الفلعؼيييت اللظيت حعىيم في الخلليذيت خشيرألا
ر يعذ وهزا,  والخلليذيت الخذيثت ؤلاعالم وظائل بحن جيامل

ًا
ر خلال

ًا
 بعظما مع الىظائل جلً جيامل مً الاظخفادة عذم في واضخا

. اإلاخاخت ؤلاعالميت الىظائل ول ممحزاث مً فادةوالاظذ,  الفلعؼيييت اللظيت حعىيم في البعع

: الفلسطينية القضية جسىيق في الاجحماعي الحىاصل مىاقع دوري -5

ٌر  الفلعؼيييت اللظيت حعىيم في الاحخماعي الخىاصل مىاكع دوسر يىضح (6)سكم حذو

دور مىاقع الحىاصل الاجحماعي في جسىيق القضية 

الفلسطينية 
%يالنسبة الحكرار 

ر80.2ر61اث الاخخالٌ الصميىوي فطح مماسط

ر67.1ر51صيادة الىعي خٌى كظيت فلعؼحن 

ر56.5ر43جىظيع اإلاؽاسهت اإلاجخمعيت 

ر72.3ر55الخزهحر في اللظايا اإلادىسيت الفلعؼيييت 

ر40.7ر31الخعبئت والخىحيه 

 

                                                           
 مسح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
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ٌر يىضح       ٌر الترجيب في حاء خيث,  الفلعؼيييت اللظيت حعىيم في الاحخماعي الخىاصل مىاكع دوسر العابم اللذو  فطح ألاو

 ورلً الثاوي الترجيب في الفلعؼيييت اإلادىسيت اللظايا في الترهحز زم, % 80.2 بيعبت ورلً الصميىوي الاخخالٌ مماسظاث
ٌر الىعي صيادة زم, %72.3 بيعبت  %.40.7 بيعبت والخىحيه الخعبئت زم, % 67.1 بيعبت ورلً,  فلعؼحن كظيت خى

 :  الفلسطينية القضية جسىيق صفحات في الاشتراك -6

ٌر  الفلعؼيييت اللظيت حعىيم صفداث في الىخبت  اؼتران يىضح (7)سكم حذو

 القضية جسىيق صفحات في الاشتراك
 الفلسطينية

%  النسبة الحكرار

 68.4 52 وعم

 31.5 24 ال

 100 76 اإلاجمىع

ٌر يىضح        وهي,  الفلعؼيييت اللظيت خاللما مً حعىقر فداثص في مؽتروىنر الذساظت عيىت مً% 68.4 أن العابم اللذو

 خالٌ الاحخماعي الخىاصل ؼبياث به كامذ الزر للذوسر يعىد الاهخمام رلً وسبما,  (م2014,العضب أظماء) دساظت مع جخفم
 وسبما,  الفلعؼيييت اللظيت لدعىيم صفداث في مؽترهحن غحر بأنهم العيىت مً% 31.5 أوضح خحن في,  العشبي الشبيع زىساث

.  اللممىسر على الخأزحر في الاحخماعي الخىاصل مىاكع بذوسر  اكخىاعمم لعذم يعىد رلً

:  الاجحماعي الحىاصل مىاقع مع الحفاعل -7

ٌر  الاحخماعي الخىاصل مىاكع مع الخفاعل يىضح (8)سكم حذو

%  النسبة الحكرار الاجحماعي الحىاصل مىاقع مع الحفاعل

 85.5 65 وعم

 14.5 11 ال

 100 76 وعاإلاجم

      

ٌر يىضح  ,  العيىت حلم مً% 85.5 بيعبت ورلً الاحخماعي الخىاصل ومىاكع ؤلاعالميت الىخبت بحن جفاعل وحىد العابم اللذو

 .الاحخماعي الخىاصل مىاكع مع جخفاعل ال العيىت مً% 14.5 إن خحن في
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:  ينيةالفلسط القضية لخسىيق الاجحماعي الحىاصل مىاقع مع الحفاعل طبيعة -8

ٌر  الاحخماعي الخىاصل مىاكع مع الخفاعل ػبيعت يىضح (9)سكم حذو

طبيعة 

الحفاعل 

و أحياها دائما 

%يك %يك %يك 

-ر-رر17.1ر13ر82.9ر63إعلاب  

ر13.1ر10ر40.7ر31ر46ر35حعليم  

مؽاسهت 

صىس  

ر2.6ر2ر25ر19ر72.3ر55

مؽاسهت 

فيذيى  

ر6.5ر5ر22.3ر17ر71ر54

وؽش 

بىظخاث  

ر2.6ر2ر76.3ر58ر21ر16

ٌر يىضح         ر اعلاب فئت إن الىخائج حؽحر خيث,  الاحخماعي الخىاصل مىاكع مع الخفاعل ػبيعت العابم اللذو
ًا
 حاءث دائما

ٌر الترجيب وفي وعبت بأعلى  زم, %71 بيعبت فيذيى مؽاسهت زم, %72.3 بيعبت الصىسر مؽاسهت زم, %82.9 بيعبت ورلً ألاو

 بيعبت بىظخاث وؽش زم,  (م2014, ظىيً هؽام) دساظت مع ما خذا الي جخفم الىديجت وهزه, % 46 بيعبت ألاخذار على حعليم

ر بىظخاث وؽش وعبت وحاءث, % 21
ًا
 بعع لىحىد يعىد رلً وسبما, % 40.7 بيعبت الخعليم زم, %76.3 وعبت أعلى أخياها

.  البىظخاث ووؽش قوالخعلي الشد ؤلاعالميت الىخبت مً جخؼلب التي الؼاسئت واللظايا ألاخذار

 :  الجمهىري اثجاهات في جغيير إحذاذ -9

ٌر  اللممىسر اججاهاث في حغيحر إخذار يىضح (10)سكم حذو

 الحكرار الجمهىري اثجاهات في جغيير إحذاذ
 النسبة

 %

 25 19 وعم

- -  ال

 75 57 أخياها

 100 76 اإلاجمىع

ٌر مً يخطح         ر حغيحر بىحىد العابم اللذو
ًا
 الخىاصل إلاىاكع اظخخذاممم خالٌ اإلاخللي اللممىسر هاثاججا في أخياها

 مىاكع الظخخذام اإلالخت الخاحت جىضح مشجفعت وعبه وهي,  الذساظت عيىت هظش وحمت مً, %75 بيعبت ورلً الاحخماعي

                                                           
  بديلمسح للمبحوث اختيار أكثر من. 
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 ةالعحن حلم مً% 25 يشرر بيىما,  الفلعؼيييت اللظيت حعىيم في أهذافما لخدليم اإلاؼلىب بالؽيل الاحخماعي الخىاصل

. الاحخماعي الخىاصل ؼبياث على للىلاػ اإلاؼشوخت اللظايا هدى اللممىسر اججاهاث في حغيحر بىحىد

 :الاجحماعي الحىاصل مىاقع في املطروحة واملىضىعات القضايا -10

ٌر يىضح         ٌر الترجيب في حاءث الصميىوي الاخخالٌ حشائم أن الخالي اللذو  ةاإلاؼشوح واإلاىطىعاث لللظايا باليعبت ألاو

 دساظت مع جخفم وهي, %85.5 بيعبت ورلً ؤلاعالميت الىخبت هظش وحمت مً ورلً الاحخماعي الخىاصل مىاكع على للىلاػ
 بيعبت ورلً,  اللذط واهخفاطت الفلعؼيجي الاهلعام كظيت مً هال والثالث الثاوي الترجيب جلاظم زم,  (2015,بشبخ هظاٌ)

 (م2014,  ظىيً هؽام) دساظت هديجت مع الىديجت هزه وجخخلف, % 63.1 بيعبت يألاظش كظيت زم,  خذا على منهما ليل% 76.3
ٌر الترجيب الذساظت في ألاظشير كظيت اخخلذ خيث,  اللظايا باقي زم, % 61.8 بيعبت اللذط تهىيذ كظيت زم, %45.8 بيعبت ألاو

ٌر في واضح هى هما اكل بيعب . اللذو

ٌر  ختاإلاؼشور واإلاىطىعاث اللظايا يىضح (11)سكم حذو

%  النسبة الحكرار املطروحة واملىضىعات القضايا

 76.3 58 الفلعؼيجي الاهلعام

 85.5 65 الاخخالٌ حشائم

 76.3 58 اللذط اهخفاطت

 61.8 47 اللذط تهىيذ

 48.6 37 الاظديؼان

 63.1 48 ألاظشير

 لللظيت اإلاؤيذة الذوليت اإلاىاكف
 الفلعؼيييت

35 46 

:  الاجحماعي اصلالحى مىاقع اسحخذام مميزات -11

ٌر  الاحخماعي الخىاصل إلاىاكع الاظخخذام ممحزاث يىضح (12)سكم حذو

%  النسبة الحكرار الاجحماعي الحىاصل ملىاقع الاسحخذام مميزات

 81.5 62 ألاخباس معشفت ظشعت

 59.2 45 واإلاؼالعت العلمي البدث

 56.5 43 حذيذة صذاكاث جيىيً

 72.3 55 الصخصيت آلاساء عً الخعبحر خشيت

                                                           
 مسح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
 مسح للمبحوث اختيار أكثر من بديل. 
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 67.1 51 آلاخشيً مع الخىاصل

 50 38 والترفيت الدعليت

 

ٌر يىضح          عيىت هظش وحمت مً الاحخماعي الخىاصل مىاكع ممحزاث أهثر مً ألاخباس معشفت ظشعت أن العابم اللذو

ٌر الترجيب في حاءث خيث,  الذساظت  ودساظت,  (م2013,  ةخمىد أخمذ) دساظت مع جخفم هديجت وهي, % 81.5 بيعبت ورلً ألاو

 ورلً الثاوي الترجيب في الصخصيت آلاساء عً الخعبحر خشيت حاءث زم,  (م2015, بشبخ هظاٌ) ودساظت, (م2014,  ظىيً هؽام)
ٌر في واضح هى هما اكل بيعب اإلامحزاث باقي زم, % 67.1 بيعبت  آلاخشيً مع الخىاصل زم, % 72.3 بيعبت . اللذو

 :الذراسة هحائج أهم

: أهمما مً الىخائج مً بالعذيذ الذساظت خشحذ 

 بيعبت ورلً,  الاحخماعي الخىاصل مىاكع على لالػالع اهبر بؽيل الذساظت عيىت مً اإلاعخخذم اللماص هى الخاظىب إن -

ر الاحخماعي الخىاصل مىاكع اظخخذام معذٌ اسجفاع الذساظت أوضخذ وهزلً, % 40.7 بيعبت اللىاٌ زم, 59.2%
ًا
 مً يىميا

 %.  5.2 بيعبت ظاعت مً اكل زم, % 22.3 بيعبت فأهثر ظاعاث 5 زم, % 72.3 بيعبت ورلً ظاعاث سبعأل ظاعخحن

 دائم وبؽيل اليىجيىب مىكع جشجيب حاء هما, % 100 بيعبت ورلً دائم بؽيل بىن الفيغ إلاىكع العيىت أفشاد حميع اظخخذام -

 %.73.6 بيعبت اإلاذوهاث زم, % 76.3 بيعبت فليىش مىكع زم, %80.2 بيعبت اإلاىخذياث زم, % 81.5 بيعبت ورلً,  الثاوي الترجيب في

 أوضح خحن في,  الفلعؼيييت اللظيت لدعىيم الاحخماعي الخىاصل مىاكع يعخخذمىا الذساظت عيىت مً% 85.5 وعبت إن -

. الفلعؼيييت اللظيت حعىيم في الاحخماعي الخىاصل إلاىاكع اظخخذاممم عذم اإلابدىزحن مً% 14.5

 حعىيم في الخلليذيت ألاخشير ؤلاعالم ووظائل الاحخماعي الخىاصل مىاكع بحن أخياها جيامل بىحىد جشير التي العيىت ظبتن اسجفاع -
 ؤلاعالم وظائل بحن جيامل وحىد بعذم العيىت حلم مً% 34.2 يشير خحن في, % 59.2 بيعبت ورلً الفلعؼيييت اللظيت

.  والخلليذيت الخذيثت

ٌر الترجيب في الصميىوي الاخخالٌ مماسظاث فطح حاء -  الفلعؼيييت اللظيت حعىيم في الاحخماعي الخىاصل مىاكع لذوسر ألاو
ٌر الىعي صيادة زم, %72.3 بيعبت ورلً الثاوي الترجيب في الفلعؼيييت اإلادىسيت اللظايا في الترهحز زم, % 80.2 بيعبت ورلً  خى

 %.40.7 بيعبت والخىحيه الخعبئت زم, % 67.1 بيعبت ورلً,  فلعؼحن كظيت

ر اعلاب فئت حاءث -
ًا
ٌر الترجيب وفي وعبت بأعلى دائما  مؽاسهت زم, %72.3 بيعبت الصىسر مؽاسهت زم, %82.9 بيعبت ورلً ألاو

ر بىظخاث وؽش وعبت وحاءث, % 21 بيعبت بىظخاث وؽش زم, % 46 بيعبت ألاخذار على حعليم زم, %71 بيعبت فيذيى
ًا
 أخياها

% .  40.7 بيعبت الخعليم زم, %76.3 وعبت أعلى

ر حغيحر وحىد -
ًا
 وحمت مً, %75 بيعبت ورلً الاحخماعي الخىاصل إلاىاكع اظخخذاممم خالٌ اإلاخللي اللممىسر اججاهاث في أخياها

 على للىلاػ اإلاؼشوخت اللظايا هدى اللممىسر اججاهاث في حغيحر بىحىد العيىت حلم مً% 25 يشرر بيىما,  الذساظت عيىت هظش

. الاحخماعي الخىاصل ؼبياث

ٌر الترجيب في الصميىوي الاخخالٌ حشائم ءثحا -  الخىاصل مىاكع على للىلاػ اإلاؼشوخت واإلاىطىعاث لللظايا باليعبت ألاو
 كظيت مً هال والثالث الثاوي الترجيب جلاظم زم,% 85.5 بيعبت ورلً ؤلاعالميت الىخبت هظش وحمت مً ورلً الاحخماعي
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 زم, % 63.1 بيعبت ألاظشير كظيت زم,  خذا على منهما ليل% 76.3 ةبيعب ورلً,  اللذط واهخفاطت الفلعؼيجي الاهلعام

% . 61.8 بيعبت اللذط تهىيذ كظيت

ٌر الترجيب في حاءث خيث,  الذساظت عيىت هظش وحمت مً الاحخماعي الخىاصل مىاكع ممحزاث أهثر مً ألاخباس معشفت ظشعت -  ألاو

 مع الخىاصل زم, % 72.3 بيعبت ورلً الثاوي الترجيب في صيتالصخ آلاساء عً الخعبحر خشيت حاءث زم, % 81.5 بيعبت ورلً

%. 67.1 بيعبت  آلاخشيً

:  الذراسة ثىصيات

 الاحخماعي الخىاصل ؼبياث في مخمثلت الخذيثت ؤلاعالم وظائل بحن وجيامل جيعيم ووحىد ؤلاعالمي اللمذ جىخيذ طشوسة -
 الخاسجي للعالم الفلعؼيييت اللظيت حعىيم على كادس وخذم إعالمي خؼاب إليجاد الخلليذيت ؤلاعالم وظائل وبحن وغحرها
ر
ًا
 .مىخذة وػىيت للىت حؽىيل خالٌ مً ورلً,  اإلاىحىدة العياظيت والخجارباث الاخخالفاث عً بعيذا

 الخىاصل مىاكع مً الاظخفادة جؤهلمم عام بؽيل للؽباب جذسيبيت دوساث وعلذ واليلياث اللامعاث في الؼلبت جذسيغ -

 .العادلت كظيتهم وؽش على كادسيً صخفيحن إلاىاػىحن وجدىيلمم,  الفلعؼيييت اللظيت حعىيم في الاحخماعي

 أو العشبي ظىاء الخاسجي اللممىسر لذي الفلعؼيييت اللظيت لدعىيم أفظل بؽيل الاحخماعي الخىاصل مىاكع اظدثماس -

 اإلاىاظب الخىكيذ واخخياس,  اإلاعتهذف ساللممى خصائص جىاظب التي ؤلاعالميت الشظالت اظخخذام خالٌ مً ورلً,  الغشبي

 .ؤلاعالميت الشظالت جلً ليؽش

 وألاظشرر اللذط وتهىيذ الاظديؼان هلظيت مخخلفت حشائم مً يلترفه وما,  الصميىوي الاخخالٌ حشائم بيؽش الاهخمام صيادة -

,  اإلاخىىعت ألاظاليب واظخخذام اهىهيتالم الىاخيت مً اللظيت بعذالت الذولي العام الشأر أزاسة على العمل طشوسة مع,  وغحرها

 .  الاحخماعي الخىاصل مىاكع حممىسر خصائص جىاظب بؼشيلت وجىاولما

 

 

 

 

 

 

 

: الذراسة مراجع

 الليم بعع واهدعابهم الاحخماعي الخىاصل إلاىاكع اإلاصشرر الؽباب اظخخذام بحن العالكت سفاعي، خعً مدمذ أخمذ -

 ألاػفاٌ، وزلافت ؤلاعالم كعم للؼفىلت، العليا الذساظاث معمذ: ؼمغ عحن امعتج) ميؽىسة غحر دهخىساه سظالت العياظيت،
. (م2014
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 اإلاجخمعيت، اللظايا في الفلعؼيجي الؽباب مؽاسهت جىميت في الاحخماعي الخىاصل ؼبياث دوسر خمىدة، مدمذ يىوغ أخمذ -

ٌر حامعت) ميؽىسة غحر ماحعخحر سظالت  .(م2013 ؤلاعالميت، الذساظاث كعم عشبيت،اٌ والذساظاث البدىر معمذ: العشبيت الذو

 .2015,  فلعؼحن في الاحخماعي الخىاصل وظائل جلشيش -
https://drive.google.com/file/d/0B8jJSVHI3cmcWtYRnJXOHlVQTg/view 

 .الثاهيت الؼبعت, م2006, (الىخب عالم: اللاهشة) الم،ؤلاع بدىر العلمي، البدث مىاهج في دساظاث: خعحن مدمذ ظمحر -

 ػلبت لذي الفلعؼيييت باللظيت العياس ي الىعي على الاحخماعي الخىاصل مىاكع ازش,  يعلىب أبى خليل يعلىب ؼذان -

. م2015,  العليا الذساظاث وليت,  الىجاح حامعت,  ماحعخحر سظالت,   الىػىيت الىجاح حامعت

 دساظت,  اإلامىت بأخالكياث الفلعؼيييت ؤلاخباسيت اإلاىاكع التزام هدى ؤلاعالميت الىخبت اججاهاث بعىىان , خليفت خامذ ؼحريً -

. م2016,  الصخافت كعم,  آلاداب وليت,  غضة  –ؤلاظالميت اللامعت,  ماحعخحر سظالت,  ميذاهيت

 سظالت العياظيت، اللظايا هدى العام رالشأ اججاهاث بدؽىيل وعالكتها الاحخماعيت الؽبياث مىاكع خعحن، العضب ؼيماء -
 .(2014 ؤلاعالم، كعم آلاداب، وليت: خلىان حامعت) ميؽىسة غحر دهخىساه

, الفلعؼيييت باللظيت الخىعيت في الاحخماعي الخىاصل لؽبياث الفلعؼيييت اللامعاث ػالب اظخخذاماث,  عيس ى ػلعذ -

 ) والخؼبيليت الىظشيت الخدذياث..  اللذيذ ؤلاعالم:والاجصاٌ الملإلع الععىديت لللمعيت العادط اإلاىخذي,  ميؽىسة دساظت
. (م2012,  ابشيل 16-15, الشياض  –ظعىد اإلالً حامعت:  الععىديت

,  ميذاهيت دساظت,  ألاصماث أزىاء الالىتروهيت الصخافت على الفلعؼيييت العياظيت الىخبت اعخماد,  مشاد أبى اخمذ ماحذ -

. م2016,  الصخافت كعم,  آلاداب وليت,  غضة  –ؤلاظالميت اللامعت,  ماحعخحر سظالت

 .الثاهيت الؼبعت م،2004 ،(الىخب عالم: اللاهشة) ؤلاعالميت، الذساظاث في العلمي البدث: الخميذ عبذ مدمذ -

 أزىاء للمعلىماث همصذس الاحخماعي الخىاصل ؼبياث على الفلعؼيييت العياظيت الىخبت اعخماد,  بشبخ هلل عبذا هظاٌ -

,  غضة  –ؤلاظالميت اللامعت,  ماحعخحر سظالت,  غضة مدافظاث في ميذاهيت دساظت,  م2014 عام غضة على ؤلاظشائيلي العذوان

.  م2015,  صخافت كعم,  آلاداب وليت

,  ميذاهيت دساظت,  الفلعؼيجي الؽباب لذي العياظيت اإلاؽاسهت حعضيض في الاحخماعيت الؽبياث دوسر,  اإلاصشرر فيصل وعيم -

 . 2العذد, 16 اإلاجلذ, م2014,  ؤلاوعاهيت العلىم ظلعت,  غضة  -ألاصهش حامعت حلتم

 دساظت,  الىػىيت باللظايا الفلعؼيجي الؽباب جىعيت في الاحخماعي الخىاصل ؼبياث دوسر,  ظىيً الىشيم عبذ اخمذ هؽام -
 .م2014,  الصخافت كعم,  آلاداب وليت,  ؤلاظالميت اللامعت,  ماحعخحر سظالت,  وميذاهيت جدليليت
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