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 شكر ًرمذّر
 

الحِمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى معمـ البشرية وىادي اإلنسانية وعمى آلو 
 وصحبة ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف. 

لى كؿ مف  أتوجو بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساىـ في إخراج ىذا البحث إلى حيز التنفيذ، وا 
احمد رفيؽ عوض  الدكتورالذكر كاف سببًا في تعميمي وتوجييي، ومساعدتي واخص ب

عمى توجيياتو المتواصمة ومبلحظاتو التي افادتني في اخراج ىذا البحث الى حيز 
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الصديؽ االستاذ مرواف زىد عمى جيوده  واخص بالذكرعمى مبلحظاتيـ وتوجيياتو، 

حميؿ االحصائي حيث كاف لو دور بارز في اخراج النتائج بالت ايضا الطيبة في مساعدتي
الدقيقة، وكذلؾ اشكر ادارة معيد التنمية المستدامو واعضاء ىيئتيا التدريسية وعمى راسيـ 
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 ممخص:ال
 

في مواقع التواصؿ االجتماعي في سموؾ المراىقيف خبلؿ ىبة تناولت الدراسة مستويات تأثير الصورة الرقمية 
العاطفي والمعرفي والسموكي،  فياالتجاه، ورصد تأثير الصورة اكتوبر طمبة المرحمة الثانوية في سمفيت نموذجاً 

 أداة االستبياف كوسيمة لمدراسة.  ، لتحميؿ تأثير الصورة الرقمية مستخدماً يحيث تـ استخداـ المنيج الوصف

مبحوث، تـ اختيارىـ بطريقة العينة  340تكونت عينة الدراسة مف طمبة مدارس محافظة سمفيت، قواميا و 
الطبقية العشوائية، وشممت عينة الدراسة الصؼ العاشر والحادي عشر، وىـ اكثر فئات المجتمع تأثرًا بالصور 

 المنشورة في مواقع التواصؿ االجتماعي. 

 اىـ النتائج :

 االتجاىاتج الدراسة اف الصور الثابتو والمتحركو ساىمت في زيادة الوعي لدى المراىقيف في وقد اظيرت نتائ
تغيير سموؾ المراىقيف سواء ايجابًا او سمبًا حسب الصور المنشورة وساىمت في العاطفية والمعرفية والسموكية، 

اـ مواقع التواصؿ االجتماعي في مواقع التواصؿ االجتماعي، واف ىناؾ توجو كبير لدى المراىقيف في استخد
بيف المبحوثيف، واف مف اىـ اسباب استخداـ مواقع  % مف95خصوصا الفيسبوؾ حيث حصؿ عمى نسبة 

التواصؿ االجتماعي ىو التسمية وقضاء وقت الفراغ، واف الصوره المشاىدة لدى المبحوثيف، اثرت عمى حياتيـ 
، في حيف اف الفيديوىات مف مسمسبلت يفانتباه المراىقالشخصية مع تركيزىـ عمى الصور الفنية التي جمبت 
العاطفي ومف  االتجاهدرجة أثر كانت كبيره جدًا في بوافبلـ الدراما جاءت في اولى اىتمامات المراىقيف 

جدًا عمى المبحوثيف مما يؤكد اف ىذه  اً كبير  اً الواضح اف صور االطفاؿ التي تجسد جرائـ االحتبلؿ كاف ليا اثر 
ؤثر بيـ بشكؿ كبير وتعمؿ عمى تعديؿ سموكيـ وميوليـ العاطفي، اضافو الى ذلؾ اف صور مسيرات الصور ت

جدًا عمى المبحوثيف مما يؤكد اف استمرار قوات االحتبلؿ في احتجاز  اً كبير  اً استرداد جثماميف الشيداء ليا اثر 
مف فيديوىات وصور تدفع جثاميف الشيداء سوؼ تكوف لو ردود افعاؿ ، عبلوة عمى ذلؾ فاف ما ينشر 

المراىقيف الى العمؿ مف اجؿ القضية الفمسطينية سواء سياسيًا او اجتماعيًا او تعيمميًا،  كما تؤثر ايجابا في 
 سموؾ المراىقيف، كما اف صور النجاح والتفوؽ لمفمسطينيف  لو تأثير عمى ىذه الفئة مف المجتمع .

ع التواصؿ االجتماعي خبلؿ ىبة اكتوبر، اال اف ىنؾ العديد مف وبالرغـ مف اىمية الصورة المنشورة في مواق
التحديات التي تواجو المراىقيف، اماـ االنتشار الواسع لممعمومات وتدفقيا، يجعؿ مف الصعوبة فمترة ىذه 

 الصور ومعرفة مدى موثوقيتيا، فقد تكوف مرتعًا لبلشاعات المضممة، كما يستخدميا االحتبلؿ االسرائيمي. 
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Abstract 

 

The study evaluated the levels of digital image impact in social networking sites in the 

behavior of adolescents during the October uprising of high school students in Salfit, as a 

model, and monitoring the impact of the image in the field of emotional, cognitive and 

behavioral. The descriptive approach was used to analyze the impact of digital image using 

the questionnaire tool as a means of study. 

The sample of the study consisted of students from Salfit district schools, consisting of 340 

respondents, who were selected by random stratified sample method. The sample included 

the tenth and eleventh grades, the most affected groups in the social media sites. 

The most important results: 

The results of the study showed that the still  and animated images contributed to 

increasing awareness among adolescents in the fields of emotional, cognitive and 

behavioral, and led to a change in the behavior of adolescents , whether positive or 

negative, according to images published in social networking sites, and that there is a large 

tendency among adolescents in the use of social networking sites, especially Facebook 

Where the percentage of 95% of the respondents, and that one of the most important 

reasons for the use of social networking sites is entertainment and leisure, and that the 

image seen by the respondents, Influenced their personal lives with their focus on the 

artistic images that brought the attention of adolescents, while the videos from the series 

and drama films came in the first concerns of adolescents degree of impact was very large 

in the emotional field and it is clear that the images of children that embody the crimes of 

the occupation had a great impact on In addition, the pictures of the rallies of the bodies of 

the martyrs have a great impact on the respondents, which confirms that the continuation 

of the occupation forces in the detention of the bodies of the martyrs will have reactions, 

Moreover, the images and videos that push teenagers to work for the Palestinian cause, 

whether political, social or educational, also have a positive impact on the behavior of 

adolescents, and images of success and superiority of the Palestinians have an impact on 

this category of society. 

Despite the importance of the image published in the social networking sites during the 

October uprising , but there are many challenges facing adolescents, towards the 

widespread information and flow, makes it difficult to filter these images and know its 

reliability, it may be a hotbed of misleading rumors, as used by the Israeli occupation.  
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 انفصم االًل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 انذراسخ خهفْخ 

 

 مقدمو 1.1

 مبررات الدراسة  1.2

 مشكمة الدراسة 1.3

 اىمية الدراسة 1.4

 اىداؼ الدراسة 1.5

 اسئمة الدراسة 1.6

 فرضيات الدراسة 1.7

 منيج الدراسة 1.8

 حدود الدراسة 1.9

 متغيرات الدراسة1.10

 التعريفات االجرائية 1.11

 



2 
 

 سهٌن انًراىمْن فِرأثْر انصٌرح انرلًْخ فِ يٌالغ انزٌاصم االخزًبػِ يسزٌّبد 

 سهفْذ نًٌرخًبيحبفظخ كزٌثر طهجخ انًرحهخ انثبنٌّخ فِ يذارس أخالل ىجخ 

 يمذيخ 1.1
 في تأثير قوة مف ليا بما والدولية، المحمية األحداث مختمؼ مع التعامؿ في وخطيرا كبيرا دورا الصورة تمعب
 لؤلىداؼ الوصوؿ نحو خطيرة مؤشرات تحمؿ اختراؽ قوة مف بو تتمتع وما ليا المتمقيف واتجاىات ميوؿ

 حيث ميياع القائميف اىداؼ تحقيؽ نحو الصورة توجيو خبلؿ مف االعبلـ وسائؿ اليو سعت ما وىذا المرجوه،
لـ تقؼ وسائؿ االعبلـ بكافة انواعيا المقروءة والمسموعة والمرئية مكتوفة االيدي اماـ االعبلـ االلكتروني 
الجديد بوسائطو وتقنياتو المتطورة بؿ كانت السباقو في دخوؿ ىذا المضمار وال سيما واف لو الكثير مف 

ا بالمؤسسات االعبلمية التقميدية، فضبل عف تجاوزه الميزات بقمة التكاليؼ والعامميف وسرعة االنتشار قياس
 لمحدود الجغرافية والرقابية.   

اذ اسست معظـ الصحؼ الورقية واإلذاعات والتمفزة ووكاالت االنباء مواقع الكترونية وصفحات تواصؿ 
ف يطوروا مف بيا، وىذا االقباؿ عمى االعبلـ االلكتروني بتنوع مواقعو حمؿ القائميف عميو ا ةاجتماعي خاص

 اساليب التصميـ واإلخراج واستخداـ الصورة الثابتة والمتحركة إلضفاء الجمالية والتفاعمية عمييا. 

الرقمية صحافة بال مقت بتقنياتيا المتعددة ما يسمىومف المؤشرات الميمة في تطور المواقع االلكترونية انيا خ 
ضافة الروابط اذا يرفؽ الخبر او الموضوع بالصور واااللكترونية،  لصوت والفيديو فضبل عف التعميقات، وا 

لمجميور الذي يتسع ويزيد عدد اتيا ـ خدميتقدفي ذات الصمو، مما جعؿ الصحافة تختمؼ كوسيمة اعبلميو 
 .  (113، ص2016، حسف)المشاركيف والمتفاعميف معيا

 يجرراد انذراسخ : 1.2

وال شؾ اف احدثيا ، ي مجاؿ وسائؿ االتصاؿ والمعموماتواخر القرف العشريف قفزات تكنولوجيو ىائمة فشيدتآ
وأىميا ظيور شبكة االنترنت وانتشارىا وما صاحبيا مف قفزات في النشر االلكتروني وانتشار مواقع التواصؿ 

الشباب بما سيمة التناوؿ واالستخداـ مف قبؿ االجتماعي بيف مختمؼ فئات المجتمع وأصبحت الصورة الرقمية 
 المبررات التي ساقتني لمبحث في ىذا الموضوع ىي:  وعميو فإف اميف اعبلميو، تحممو مف مض

 خطورة الصورة الرقميو في تشكيؿ الوعي لممراىقيف. .1
 . نقص الدراسات التي تناولت موضوع الصورة الرقمية في فمسطيف وتأثيرىا عمى المراىقيف .2
عمى فئة الشباب  ىايدؼ معرفة تأثير كيفية توظيؼ الصوره المنشورة في مواقع التواصؿ االجتماعي ب .3

ما ستتوصؿ اليو نتائج ىذه الدراسة وكيؼ يمكف وتسميط الضوء الى وتحديدًا المراىقيف منيـ، 
 الفمسطيني.  الوعي الجمعي توظيفيا في
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 يشكهخ انذراسخ : 1.3

ف  بشكؿ خاص عمى المراىقي ىاتأثير والتعرؼ عمى الصورة في مواقع التواصؿ االجتماعي ال بد مف دراسة 
باعتبارىـ الفئة العمرية األكثر استخداما لبلنترنت والمواكب لثورة المعمومات، حيث أرسى التقدـ التكنولوجي 

قنوات تمفزيونية ومحطات إذاعية وصفحات تواصؿ  ظيورإعبلمية ساىمت في  ةقواعد جديدة وأحدث ثور 
والدتيا خبلؿ السنوات القميمة الماضية، مما اجتماعيو عبر شبكة اإلنترنت، استقطبت جميورىا الخاص منذ 

حتـ عمى الباحث االىتماـ بدراسة موضوع تأثير استخداـ الصورة لتدفقيا عبر وسائؿ االعبلـ االلكتروني 
المختمفة وىي صوره ذات تأثير متبايف عمى الفئات العمرية، ويتعمؽ ىذا التأثير بالعمر والطبقة والخمفية 

سرية والنظاـ السياسي لممجتمع، وعمى ىذا  فاف  تأثير الصورة الرقمية في مواقع التواصؿ الثقافية والتربية اال
االجتماعي ال تؤثر بشكؿ ميكانيكي لمجرد عرضيا او مشاىدتيا، بؿ في التفاعؿ معيا ايضا خبلؿ زمف 

عددة، وىو ما يجعؿ محدد، وعميو فاف مشكمة الدراسة تتعمؽ في ىذا التأثير لمصوره الرقمية ذي االتجاىات المت
 السؤاؿ التالي: فيتحديدىا كف يموعميو فأف إشكالية الدراسة شكاليو، إالصورة اكثر 

كتوبر أسموؾ المراىقيف خالؿ ىبة  فيتأثير الصورة الرقمية في مواقع التواصؿ االجتماعي  مستوياتما 
 ؟سمفيت نموذجاً في  الثانوية طمبة المرحمة

 أىًْخ انجحث : 1.4

كما أف لو أىمية تطبيقية عممية مف  عمى التأثير الذي ستتوصؿ اليو،  التعرؼتو في الحالي أىميإف لمبحث 
 :خبلؿ النتائج التي يمكف أف يتمخض عنيا ىذا البحث.  ولذا فإف أىمية البحث يمكف تمخيصيا باآلتي

 ر فيو. االعبلـ االلكتروني ىو المستقبؿ وبالتالي ال بد مف االستعداد لو وفيمو واالستثما 
 المراىقيف.الفمسطيني وخصوصا فئة  المجتمعتأثير الصورة الرقمية عمى  دراسة 
  مميوف فمسطيني يستخدموف االنترنت  3اىمية دراسة خصائص المجتمع الفمسطيني حيث اكثر مف

 (. 2017، احصائيات اإلنترنت العالمية). مميوف يستخدموف  الفيسبوؾ 1.7اكثر مف منيـ 
 متاحة عف تأثير الصورة  الرقمية عبر االنترنت وخصائصيا وجميورىا  وما تحتويو المعمومات ال شح

ىمية عمى ىذه الدراسة حيث اف معظـ الدراسات ، ما يمقي األالمجتمعمف مضاميف مختمفة تؤثر في 
 التي اجريت عمى الصورة الرقمية لـ تطبؽ عمى حدود ىذه الدراسة. 

 ات البيئة الداخمية والخارجية التي تواجو االعبلـ الفمسطيني . كما يستمد ىذا البحث أىميتو مف تحدي 

 أىذاف انجحث : 1.5

 
لصورة الرقمية الثابتة والمتحركة التي تداولتيا مواقع التواصؿ االجتماعي ا قياسمستوى تأثيرىدؼ ىذا البحث 
 سموؾ المراىقيف خبلؿ ىبة اكتوبر، وذلؾ حسب مايمي: فيكيؼ تؤثر في فمسطيف، و 

 المستخدمة في البحث.التأثير العاطفي لمصورة الرقمية عمى الفئة العمرية  وقياس مستوى سةدرا .1
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 المستخدمة في البحث.التأثير المعرفي لمصورة الرقمية عمى الفئة العمرية  وقياس مستوى دراسة .2
 المستخدمة في البحث.التأثير السموكي لمصورة الرقمية عمى الفئة العمرية وقياس مستوى دراسة .3

 اسئهخ انجحث : 1.6

 الرئيسي لمدراسة :السؤاؿ سيحاوؿ ىذه البحث االجابة عمى 

المراىقيف خبلؿ ىبة اكتوبر سموؾ  فيمواقع التواصؿ االجتماعي في الصورة الرقمية ما درجة تأثير  -1
لمجاالت الدراسة والدرجة مف وجية نظر الطمبة تبعا نموذجا في سمفيت  طمبة المرحمة الثانوية

 المتغيرات المستقمة؟و الكمية
 

 ولتوضيح السؤاؿ الرئيسي ال بد مف االجابة عف االسئمة الفرعية وىي:
 ما أكثر الفيديوىات التي تستيوي الطمبة لمتابعتيا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ؟ 
  تأثير عمى حياتو الشخصية وما نوع الصورة التي تجمب انتباىو ؟ المراىؽىؿ لمصور التي يشاىدىا 
 كثر مواقع التواصؿ االجتماعي متابعة لدى الطمبة ؟ما أ 
 ما أسباب استخداـ الطمبة لمواقع التواصؿ االجتماعي ؟ 
 ما أكثر الصفحات اإلخبارية متابعة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي لدى الطمبة ؟ 

 

 فرضْبد انذراسخ : 1.7

 تمثمت فرضيات الدراسة  فيما يمي :

  تأثير الصورة الرقمية مستويات حوؿ بيف متوسطات االستجابة ية إحصائال توجد فروؽ ذات داللة
كتوبر طمبة المرحمة الثانوية في أسموؾ المراىقيف خبلؿ ىبة  فيفي مواقع التواصؿ االجتماعي 

 . لمجاالت الدراسة والدرجة الكميةتبعا المبحوثينمف وجية سمفيت نموذجاً 
 تأثير الصورة الرقمية مستويات الستجابة حوؿ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات ا

 . جنس الطالب لمتغيرحسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا  المبحوثيفمف وجية نظر 
  تأثير الصورة الرقمية مستويات ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات االستجابة حوؿ

جياز  المراىؽلمتغير امتبلؾ ة الكمية تبعا حسب مجاالت الدراسة والدرج المبحوثيفمف وجية نظر 
 حاسوب. 

  تأثير الصورة الرقمية مستويات ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات االستجابة حوؿ
جياز  المراىؽلمتغير امتبلؾ حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا  المبحوثيفمف وجية نظر 
 موبايؿ ذكي. 
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 تأثير الصورة الرقمية مستويات لة إحصائية بيف متوسطات االستجابة حوؿ ال توجد فروؽ ذات دال
اشتراؾ  المراىؽلمتغير امتبلؾ حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا  المبحوثيفمف وجية نظر 

 انترنت. 
  تأثير الصورة الرقمية مستويات ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات االستجابة حوؿ

شريحة  المراىؽلمتغير امتبلؾ حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا  المبحوثيفية نظر مف وج
 انترنت. 

  تأثير الصورة الرقمية مستويات ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات االستجابة حوؿ
 لمراىؽالمتغير استخداـ حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا  المبحوثيفمف وجية نظر 

 لشبكات التواصؿ االجتماعي. 
  تأثير الصورة الرقمية مستويات ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات االستجابة حوؿ

لمتغير عدد مواقع التواصؿ حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا   المبحوثيفمف وجية نظر 
 .  المراىؽاالجتماعي التي يشترؾ بيا 

  تأثير الصورة الرقمية مستويات ذات داللة إحصائية بيف متوسطات االستجابة حوؿ ال توجد فروؽ
لمتغير متوسط ساعات استخداـ حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا  المبحوثيفمف وجية نظر 

 لمواقع التواصؿ االجتماعي.    المراىؽ
 ضيات الدراسة.لجميع فر  (α≤ 0.05مستوى الداللة ) مع العمـ اف الباحث اعتمد 

 

 ينيح انذراسخ: 1.8

تأثير الصورة الرقمية خبلؿ ىبة اكتوبر في االتجاه العاطفي والمعرفي والسموكي مستويات لتقصي واقع   
، لغرض وىو المنيج الوصفيلدراسة الحالية، الذي يبلئـ االباحث المنيج ، استخدـ عمى الفئة المستيدفة

 الفرضيات .  االجابة عف تساؤالت الدراسة واختبار
حيث ُاشير الى اف المنيج الوصفي يعتمد عمى دراسة الظاىرة  كما ىي بالواقع وييتـ بوصفيا وصفا دقيقا، 
ويعبر عنيا تعبيرا كميا او كيفيا، فالتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة ويبيف خصائصيا، بينما التعبير الكمي 

 باطيا مع الظواىر المختمفة . يعطي وصفا رقميا لمقدار الظاىرة او حجميا، ودرجات ارت

 

 حذًد انجحث : 1.9

 . 2016-2015مانية: مف عاـ ز الحدود ال

 . سمفيت محافظةالحدود المكانية: 

 . سمفيت مف كبل الجنسيف محافظةالحادي عشر مف مدارس و  الحدود البشرية: طمبة الصؼ العاشر
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 متغيرات البحث: 1.10
 المتغير التابع المتغير المستقؿ

 مواقع التواصؿ االجتماعي  عبراستخداـ الصورة الرقمية  أثر-
 الجنس-
 جياز حاسوب او موبايؿ ذكي الطالبيممؾ -
 اشتراؾ أو شريحة انترنت الطالبلدى  -
 ستخدـ شبكات التواصؿ االجتماعيا-
 الطالبعدد مواقع التواصؿ االجتماعي المشترؾ فييا  -
 اصؿ االجتماعيمواقع التو ل المراىؽمتوسط ساعات استخدام -
 ممواقع التواصؿ االجتماعيالطالباسباب استخدام -
 الشخصية المراىؽتأثير الصورة عمى حياة  -
 الطالبنوع الصورة التي تجمب انتباه  -
 ممتابعتيا عمى مواقع التواصؿ  االجتماعيالطالبالفيديوىات التي تستيوي  -
 الطالباكثر الصفحات االخبارية المتابعة لدى  -

 تجاه العاطفياال-
 االتجاه المعرفي-
 االتجاه السموكي-
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 انزؼرّفبد االخرائْخ )انًصطهحبد( 1.11

 

مف العواطؼ والمشاعر التي غالبا ما يتعمميا الفرد مف أبويو، او أساتذتو او ىو مجموعة االتجاه العاطفي: 
د جرى التركيز عمى ىذا المكوف زمبلئو ، ويمثؿ االتجاه العاطفي تفضيبلت الفرد لبديؿ معيف دوف سواه.  وق

 (.  107،ص2011. )جبلب،في التعبير عف االتجاىات اثناء الفترة التي سبقت عقد السبعينات مف القرف الماضي

اف سموؾ الفرد ليس ناتجا عف تفاعؿ بيف المثيرات البيئية والفرد فقط، واف استجابات الفرد االتجاه المعرفي: 
رات بيئية، وانما ىناؾ عوامؿ معرفية لدى الفرد قد تكوف مسؤولة عف سموكيات ليس مجرد ردود أفعاؿ عمى مثي

مثؿ ثقافتو ومفيومو عف ذاتو، وخبراتو وطرؽ ترتيبو وتنشئتو وطرؽ تفكيره، عقبلنية كانت أـ غير عقبلنية، 
، 2003تي، نشوا. )وعمى مدى تفاعؿ حديثو الداخؿ مع بناءاتو المعرفية وطرؽ اكتسابو لتعمـ السموؾ الخاطئ

 (. 472ص

مصدر السموؾ الذي تظير فيو أثار قوى ىذه  اانو الحيز المحيط بالذات مف حيث انيالسموكي:  االتجاه 
، ومع اننا جميعا نعيش في نفس البيئة الجغرافية الذات مف حيث انيا تحتؾ ببيئة خارجية تؤثر فييا وتتأثر بيا

د االخر ، الختبلؼ ميولنا واعمالنا واتجاىات  تفكيرنا واىدافنا اال اف االتجاه السموكي لكؿ منا يختمؼ عنو عن
 (.168،ص 1979.)زيداف، في الحياة وطرؽ احتكاكنا بمف حولنا

  .شارات والتعميماتالمغات، واإل، مات أنيا العمـ الذي ييتـ بدراسة أنظمةالعبلسيموطيقية او السيميائيات:  
ميوطيقا.  وىو الفيـ الجديد لعمـ السيمياء الذي يعود الفضؿ فيو إلى وىذا التحديد يدخؿ المغة تحت مفيـو السي

محاضرات في عمـ المغة: "إنيا العمـ الذي  ،العالـ الشيير فيردناند دي سويسرالذي يقوؿ عف السيمياء في كتابو
 أف نتصور عمما يدرس حياة الرموز -إذف–جتماعية ونستطيع مات مف داخؿ الحياة االيدرس حياة العبل

 (. دي سوسير فرديناف)ت المتداولة في الوسط المجتمعي، وىذا العمـ يشكؿ جزء مف عمـ النفس العاـ. والدالال

 أى تشكيؿ نص أو شكؿ معيف أو موقؼ معيف بواسطة الحروؼ، فف التشكيؿ بواسطة الحروؼتيبوغرافية: 
قؿ الشعور وفيـ المضموف. وىو ما يظير عادة في تصميـ الصحؼ او المواقع االلكترونية ويساعد في ن

 (.1998، العسكر)

يستخدـ فييا  وغالبا ما اليصاؿ رسائؿ سياسة او اجتماعية ىي الكتابة او الرسـ عمى الجدرافجرافيتية: 
 .(1998، العسكر) البخاخات في الرسـ.

 غزة قطاعو  الغربية الضفةو  مدينة القدس ياتشيدضد االحتبلؿ االسرائيمي  موجةاحتجاجات ىيىبة اكتوبر: 
.  دحساٌدحدةاالَخهبكبثاإلضرائٍهٍتنهًطجداألقصىٍعُب، 2016نياية العاـ  حتى 2015 أكتوبر بداية منذ

 بطعف مستوطنيف قياـ وكذلؾلجنود االحتبلؿ ومستوطنيو،  متكررة طعف بعمميات فمسطينييفشباف  بقياـ تميزت
عدامات فمسطينييف، . طعف عمميات تنفيذ محاولتيـ بحججالعسكرية  عمى الحواجز لمفمسطينييف ميدانية وا 

 . (10-7، ص 2017عبيد،)



8 
 

يعني إنتاج نمط ثقافي واحد وفؽ إرادة المنتج المييمف، ويكوف ذلؾ عبر وسائؿ السيطرة  :التنميط الثقافي
اىر وال شؾ أف أخطر مظ ،المختمفة كالتقنية والمعموماتية واالتصاالت، وال سيما استعماؿ األقمار الصناعية

بديبًل  CD-ROM ، ىو شيوع ثقافة الصورة بديبًل عف ثقافة الكممة، وانتشار الكتاب اإللكتروني أقراصالتنميط
مما يضع جميور األطفاؿ أماـ االستبداد التقني الذي يقمؿ الخياؿ واإلبداع ، ناىيؾ عف  ،عف الكتاب المطبوع

ووضع ىذا الجميور في حالة عطالة ذىنية وثقافية سرقة الوقت، وىدر الطاقة الجسمية، والمشاعر واألفكار، 
 (. 2001) ابو ىيؼ،. أماـ منتجات التنميط الثقافي وقوتيا اليائمة

 والتطبيقات الجديدة التقنيات مف مجموعة إلى يشير مصطمح ىو 2.0 ويب :Web.2.0الجيؿ الثاني 
 إلى أدت. المستخدـ مشاركة التعاوف، التفاعمية، في تتمخص الخصائص مف مجموعة ليا حدد، الشبكية
 أوريمي شركة بيف نقاش دورة في مره ألوؿ ُسمعت" web 2.0" كممة". إنترنت" العالمية الشبكة سموؾ تغيير
 مؤتمر في المعمومات لتكنولوجيا الدولية( MediaLive) اليؼ ميديا ومجموعة، المعروفة اإلعبلمية ميديا
 (.218، ص 2012)الصاوي، . 2003 في فرانسيسكو ساف في ُعقد الذي ويب تطوير

ىي الوظيفة السميائية باعتبارىا بداية وغاية لكؿ فعؿ سميائي يجد اصولو االولى، فيي ال يمكف اف  السميوز:
تحققو، سمسمة مف القيـ تكوف معطى سابقا او الحقا لمفعؿ االنساني، انيا الفعؿ ذاتو، فكؿ فعؿ ينتج لحظة 

 (. 34-33،ص 2012)بنكراد ،ا، الى العرؼ االجتماعي وتواضع االستعماؿ. الداللية التي تستند في وجودى

عطي يتقيمة مرتبطة بالغريزة والعاطفة والشعور اإليجابي، وىذات ثابتو او متحركو ىي صوره  الصورة الفنية:
 (.65، ص 2013)مطر،.بشكؿ مختمؼ امعنًى لؤلشياء ، فكؿ إنساف يراى

العمؿ ، اما اصطبلحا ىو الوقت الفائض  مفزمف الذي يخمو االنساف فيو يعرؼ لغويا بانو ال وقت الفراغ:
عف العمؿ  وواجبات الحياة اليومية مثؿ االكؿ والنـو والضروريات االخرى ، اي ىو الوقت الحر المتبقي بعد 

 (.22، ص1406)درويش،الحماحمي،االنتياء مف اداء االنشطة االساسية في حياة الفرد.
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 ني الفصؿ الثا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 والدراسات السابقة االطار النظري 
 

 

 المبحث االوؿ:الصورة الرقميو

 المبحث الثاني: تعديؿ السموؾ االنساني

 المبحث الثالث: نظريات التأثير االعبلمي

 ث الرابع: شبكة االنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعيالمبح

 المبحث الخامس: الدراسات السابقة
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 الصورة الرقمية 2.1

 مقدمة: 2.1.1

ليا يتطور مف خبل فذىبعمييا االنساف ،  ظالتي اسيق اي المغة الكونيةلمغة البصرية ىي لغة االنسانية ا
صبحت خر مف خبلؿ اكتشاؼ كوكبو والكواكب االخرى، فا، كما اكتشؼ اآلويطور بيا، وبيا اكتشؼ نفسو

وب العالـ، وفي عصرنا الممتد لكؿ شع، فاصبحت الجسر الصورة الدرع الواقي لحياتو، كما تحولت الى سبلحو
 (. 2014،.)السبلمونيوت وتنجو وتتطور بالصورة التي ىي قاعدة الثقافة البصريةالشعوب وتم الحديث تحيا

 المغة والصورة 2.1.2
 

التي تخبرنا بماىية  (شاراتمات أو اإلالتي ىي نوع مف العبل)تركيبة مف الكممات  بانياالمغة " يمكف تعريؼ 
ف وظيفة المغة ىي . إ(48، ص2007)رواف،". الذي يخبرنا بكيفية استخداـ ىذىالكممات (النحو)شياء والقواعد ألا

إذ أنيا تفتح  لمتعبيرىي أفضؿ وسيمة و ساس لتفسير والتوضيح ماداـ أنيا ذات بعد تواصمي باألاالشرح و 
متناىي مف الكممات  والتعبير عف حالة واحدة بعدد ال، سياب في الوصؼ والتفسير والتحميؿالمجاؿ لئل

قناعية جعم، تأثيرية، جمالية، وظائؼ المغة متعددة مف وظائؼ تعبيرية أف ، حيثوالمفردات أو المترادفات  ياوا 
لكنيا تبقى في حاجة دائمة إلى المغة ، صحيح أف الصورة يمكف أف تحقؽ بدورىا ىذه الوظائؼ، و حاضرة بقوة

ت كان ت التي احتاجت ولجأت إلى ىذه الثنائية بيف المغة والصورةومف بيف أكثر المجاال، كعنصر مكمؿ
 . الباحثة دوما عف أقرب السبؿ لموصوؿ إلى قموب وعقوؿ المشاىديف عمى حد سواءوسائؿ االعبلـ 

الفوارؽ التي يمكف أف تكوف بيف المغة والصورة مف كوف الصورة ذات طبيعة مكانية في حيف أف ىناؾ بعض 
في حيف أف المغة بطبيعتيا المغة ذات طبيعة زمانية، ومف كوف الصورة ذات طبيعة متزامنة ومتكامنة وآنية، 

ستمرار والتتابع، بينما المغة فييا التدفؽ واال، حظةلممتسمسمة، الصورة تتغير لكنيا تدرؾ بشكؿ كمي وفي نفس ا
ىذه الفوارؽ ىي نفسيا ، المغة تبدأ وتعود لبدايتيا أي مف الجزء إلى الكؿ، بينما الصورة مف الكؿ إلى الجزء

كتابة مف أجؿ تحقيؽ مية بدورىا استعانت بالعبلزماف والصورة االشيئاف متبلالصورة و التي تجعؿ مف المغة 
 (. 40-35، ص 2014)الحساني،. أقوىتأثير أكبر و 

ف لتحقيؽ خر خاصة وأف كؿ مف المغة أو الصورة يستعمبلحد الطرفيف عمى األألاخيرا ال يجوز االنتصار 
مية ترتكز عمى كؿ مف المغة والصورة في تحقيؽ بلعفمازالت الصورة اإل، ـعبلىداؼ في وسائؿ اإلنفس األ
 . غة مف المغةالقوؿ بأف الصورة قد تزيح الكتابة أو أف الصورة قد أصبحت أكثر ببل،ال يمكف ياأىداف
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 :السيميائيات 2.1.3

  دوسوسير بميبلد عمـ جديد اطمؽ عميو اسـ 1في بداية القرف الماضي بشر عالـ المسانيات السويسري فرديناند
ممو سيميائيو باريس في حقميـ وقد سيميولوجيا، ميمتو دراسة حياة العبلمات داخؿ الحياة االجتماعية،فاستع

طريقة مفيدة لتمييز عمميـ عف السيمياء، اما عمماء العرب فقد اطمقو عمى ىذا العمـ اسـ استخدموه ك
 (. 146،ص 2013. )داني ،وتارة بػ عمـ الداللةالسيميوطيقيا وترجموه تارة باسـ عمـ الرموز وتارة بػ عمـ العبلمة، 

عمـ يستمد اصولو ومبادئو مف مجموعو كبيره مف الحقوؿ المعرفية مثؿ المسانيات والفمسفة :السيميائيات
مجاالت الفعؿ االنساني انيا اداة لقراءة كؿ مظاىر  تيتـ بكؿ وىيجيا و والمنطؽ والتحميؿ النفسي واالنتروبول

ءُا مف االنفعاالت البسيطة ومرورًا بالطقوس االجتماعية وانتياءًا باالنساؽ االيديولوجية السموؾ االنساني بد
 الكبرى. 

"اف الموضوع الرئيس لمسيميائيات ىو السيرورة المؤدية الى انتاج الداللة أي ما يطمؽ عميو في االصطبلح 
لفعؿ المؤدي الى انتاج الدالالت والسميوز في التصور الداللي الغربي ىي ا (semiosisالسميائي السميوز)

وتداوليا، انيا سيرورة يشتغؿ مف خبلليا شيئ ما باعتباره عبلمو، فالكممة او الشيئ او الواقعي ليست كذلؾ اال 
في حدود احالتيا عمى سيرورة، فبل شيئ يدؿ مف تمقاء ذاتو ضمف وجود آحادي في الحدود واالبعاد، فالواحد 

 (. 33،ص 2012. ")بنكراد ،حدة التحقؽ مف خبلؿ محموؿ مضاؼ يمكف اف ينتج داللةالمعزوؿ كياف ال متناه، وو 

 

 .(التعرض، المشاىدة، الرؤية، النظر، التمقي، االدراؾبالصورة )مفاىيـ تتعمؽ  2.1.4
 والنظر والرؤية والمشاىدة بينالتعرض التمييز مف بد القبؿ الحديث عف موضوع الصورة واىميتيا ووظائفيا 

  . بالصورة تتعمؽ مفاىيـ باعتبارىا واالدراؾ لتمقيا وبيف

في المغة ىي مف "عرض" وتعني لغويػا أظيػر الػشيء وأراه أيػاه ،أمػا فػي المغػة البلتينيػة فمعنػى  التعرضاوال: "
 كممػة التعػرض بيػاف الػشيء عػف طريػؽ القػراءة والكتابػة مػف خػبلؿ عرض منظـ ومقنع لؤلفكار، أما مفيـو

التعرض اإلعبلمي فيو ما يصدر عف الفرد مػف عػرض شػفوي أو كتػابي لحقػائؽ أو وقػائع، وقػد يكػوف ىػذا 
أو غامضا، اذا ىو عممية وصوؿ المعمومػات مػف مػصادر اإلعػبلـ إلػى الجمػاىير العػرض واضحا أو ضمنياً 

ة التعػػرض لوسػػائؿ اإلعػػبلـ ىػػو تعػػرض الجميور لتمؾ أو األفػػراد بػػصورة مباشػػرة أو غيػػر مباشػػرة، وتعنػػي كممػػ
الوسائؿ وتأثره بيا، وقد يكوف ىذا التأثير بوعي منػو فيكػوف مقػصودا أو غيػر مقػصود ويختمػؼ األفػراد بعػضيـ 

 . (173،ص 2013. )حسيف،عػف الػبعض اآلخػر بػسبب الفػروؽ التػي بيػنيـ فػي مػدى التعػرض لوسػائؿ اإلعبلـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
الحديث حيث اتجو مف أشير عمماء المغة في العصر  (1913 فبراير 22 إلى 1857 نوفمبر 26 مف(  جنيؼ في ولد دي سوسير فرديناف -

بتفكيره نحو دراسة المغات دراسة وصفية باعتبار المغة ظاىرة اجتماعية وكانت المغات تدرس دراسة تاريخية، وكاف السبب في ىذا التحوؿ 
 تطوير في راكبي مساىما كاف و ،المسانيات في البنيوية لمدرسة والمؤسس األب يعتبراكتشاؼ المغة السنسكريتية،  ىو الخطير في دراسة المغة

 سوسير دي أقترح الصوتية اإلشارات يدرس أشمؿ عمـ مف كفرع المسانيات أعتبر مف أوؿ كاف . العشريف القرف في المسانيات نواحي مف العديد
 .اإلشارات عمـ أو بالسيميوتيؾ حاليا يعرؼ و  semiology تسميتو
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االىتماـ واالنتباه الى الشئ او ، وىي بمعنى النظر الى الشئ فيي المعاينة المباشرة لمشئ لغةً  المشاىدةثانيا: 
حدث او ظاىرة بشكؿ منظـ عف طريؽ الحواس حيث نجمع خبراتنا مف خبلؿ ما نشاىده او نسمعو، 

ة  لمظواىر او الحوادث بقصد والمشاىدة ىي في الغالب تستخدـ في المجاؿ االحصائي وىي تتعمؽ بمشاىد
 تفسيرىا واكتشاؼ اسبابيا. 

تكوف في غالبيتيا ناشئة عف النظر، لكف ليست كؿ رؤيا مف النظر، فقد تكوف الرؤية غير  الرؤيةثالثا: 
 اف الرؤية في واالصؿإرادية، كما يشاىد اإلنساف رؤيا منامية، وىنا تكوف رؤيا إدراكية دوف نظر ودوف بصر، 

، ىذا توضح التي كثيره الكريـ القرآف في واالمثمة التفكر او والتخيؿ بالوىـ او اسةبالح تكوف وقد تكوف  مفيـو
الرؤية إرادية دوف نظر وذلؾ حيف يستدعي اإلنساف مشيد في ذىنة فيعيده عمى نفسو كي يراه.  وقد يصاحب 

)مدونة مف استعداد لترجمة المرائي.  الرؤية إدراؾ وقد ال يصاحبيا إدراؾ وفقا لمحالة التي يكوف عمييا العقؿ
 احمد عبدة ماىر(. 

درس ابف الييثـ العيف وبيف اف النظر يحث مف خبلؿ شعاع يصدر عف االجساـ المرئية التي النظر رابعا:
في المغة بمعنى تأمؿ الشيء بالعيف، فنقوؿ نظرت إلى تحيط باالنساف والذي يتوجو نحو العيف ، والنظر 

بػػػصرتو، وتأممتػػػو بعينػػػي، وىػػػذا النظػػػر الػػػذي يقػػػع عمػػػى األجػػػساـ، ويكػػػونباألبصار، ويكثر الشيء بمعنػػػى أ
استعمالو عند العامة فيكوف بالعيف، وقد يكوف إراديا وىو الغالب وقد يكوف غير إرادي وذلؾ نادر الحدوث، 

ر والمحممؽ في الظبلـ ال يرى، ومف ينظر إلى مسافة والنظر قد ينشأ عنو رؤية وقد ال تنشأ عنو رؤية، فالناظ
أبعد مف قدرة نظره ال يرى، وليس كؿ نظر ينشأ رؤية ينشأ عنو بصر، فقد ينظر عابر الطريؽ إلى السيارة 

 العمـو كمية )مجمة. ومع ذلؾ ال يدرؾ خطورة األمر )أي ال يقع منو األمر موقع البصر( فيتأذى بعبوره الطريؽ
  المتكمميف(. عند النظر بحثم االسبلمية،
( بمعنى تمقي واستقباؿ استبلـ وأخذ ويقاؿ " CEPERكممة مشتاقة مف كممة يونانية )  ىي التمقي خامسا:

تمقى شيء منو أي تمقنو، استخدمت ىذه المفظة بداية مف قبؿ األنجمو سكسونيوف في المجاؿ المغوي 
، أما التمقي عمى مستوى الجميور كمجموعة الفعؿ  واإلعبلمي، ليتـ بعدىا توسيع استخداميا في مختمؼ العمـو

الذي يمارسو المتفرج الفرد كإنساف لو مكوناتو النفسية والذىنية واالجتماعية وتفسير ما يقدـ إليو وتتضمف 
عممية التمقي معاني متعددة، اإلدراؾ، اإلحساس، الحكـ والبناء المعنى، أما فعؿ التمقي ىو استقباؿ الجميور 

سالة االتصالية مف خبلؿ الوسيمة الجماىيرية، وىو يرتبط بمعايير وخصائص متعددة منيا ما يتعمؽ بشكؿ لمر 
ومضموف الرسالة، ومنيا ما يتعمؽ بالوسيمة وصيغتيا كأداة مادية ناقمة لممعمومات. ويصاحبو في ذلؾ عنصر 

 (. 2009)بوغازي،إتاحة وتوفر ىذه الوسيمة وتوافقيا مع الجميور. 

 معينة بمؤثرات الحسية األعضاء عمى التأثير تتضمف عقمية عممية انو عمى اإلدراؾ يعرؼ االدراؾ ا:سادس
 بيئتو، مع تفاعمو عميو يسيؿ بما معاني أو رموز شكؿ في المؤثرات ليذه وتحديد تفسيره بإعطاء الفرد ويقـو
  والخارجي. الداخمي العالـ في افباإلنس يحيط ما كؿ معرفة خبلليا مف يتـ عقمية عممية انو عمى يعرؼ كما
 األشياء مف مثيمتيا عف ومنفرد مباشر وبشكؿ واقعياً  واألحداث األشياء إدراؾ وىو الحسي نوعاف ولو

 مف معيف بصنؼ لخبراتنا نتيجة األشياء إدراؾ وىو العقمي مباشر، بشكؿ مدرسة مشاىدة مثاؿ: واألحداث.
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 جميع بذلؾ ونقصد مدرسة مثاؿ: أخرى، صفات في تمؼوتخ الصفات بعض في وحداتو تشترؾ األشياء
   المدارس.

 تعريؼ الصورة: 2.1.5

قاؿ ابف األَثير: الصورة َتِرُد في كبلـ العرب عمى ظاىرىا وعمى معنى حقيقِة الشيء وىيئتو وعمى معنى 
 "كما يشير معجـ "روبير، و. ِصَفِتو.  يقاؿ: صورُة الفعِؿ كذا وكذا َأي ىيئتو و ُصورُة اأَلمِر كذا وكذا َأي ِصَفتُ 

Robert إلى أف األصؿ البلتيني لكممة صورة (Imago)  يحيؿ إلى كؿ تمثيؿ مصور مرتبط بالموضوع
الممثؿ عف طريؽ التشابو المنظوري، وتدور معاني الصورة حوؿ فكرة إعادة اإلنتاج، أي أف الصورة إعادة 

 إنتاج طبؽ األصؿ.  

، (Icon) "فإفَّ الصورة تنضوي تحت نوع أعـ يطمؽ عميو مصطمح "اإليقوفأما في االصطبلح السيميوطيقي 
 "وىو يشمؿ العبلمات التي تكوف فييا العبلقة بيف الداؿ والمرجع قائمة عمى المشابية والتماثؿ. 

وُيشير الدكتور شاكر عبد الحميد إلى الدالالت المتعددة لمصورة مثؿ إعادة اإلنتاج والنسخ، كما يشير أيضًا 
، والتي تشير إلى التشابو Icon تمتد بجذورىا إلى الكممة اليونانية القديمة أيقونة Image إلى أّف: "كممة صورة

 "في اإلنجميزية.   Imageفي البلتينية، و Imago والمحاكاة، والتي ترجمت إلى
نتقائي، المباشر وغير " الصوره ىي عمميو معرفيو نفسيو نسبيو ذات اصوؿ ثقافيو، تقـو عمى ادراؾ االفراد اال

مجتمع . . . ( وتكويف  –جماعو  –فرد  –مؤسسو  –المباشر، لخصائص وسمات موضوع ما )شركو 
باطنو ( في  –اتجاىات عاطفيو نحوه )ايجابية او سمبية ( وما ينتج عف ذلؾ مف توجيات سموكية )ظاىرة 

شكبل ثابتا او غير ثابت، دقيقا او غير اطار مجتمع معيف، وقد تأخذ ىذه المدركات واالتجاىات والتوجيات 
 (. 30، ص2004 ،ندا. )"دقيؽ

بانيا عالقة بيف الداؿ والمدلوؿ قائمة عمى المشابية والتماثؿ اي وبناًء عميو يتبنى الباحث تعريؼ الصوره 
تتضمف عمميو معرفيو نفسيو ذات اصوؿ ثقافيو يدرؾ الفرد مف خالليا سمات تقميدلمصورة و إعادة إنتاج 

 سموكة. و و توجياتفي تؤثروضوع ما وتكويف اتجاىات عاطفيو نحوه م

 ومف التعريؼ السابؽ  نستنتج اف الصوره ليا ثبلث مكونات ىي:

: ويقصد بو الجانب المعموماتي في الصورة، أي المعمومات والبيانات المتعمقة بموضوع اوال: المكوف االداركي
بلؿ وجود الفرد داخؿ محيط الموضوع او قريب منو، او ما، وتكتسب ىذه المعمومات بشكؿ مباشر مف خ

بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ االتصاؿ الشخصي ووسائؿ االعبلـ وغيرىا مف مصادر الحصوؿ عمى 
 المعمومات، وغالبا ما يخضع ىذا المكوف لعمميو انتقائية ذاتيو في اشكاؿ ومراحمو كافة. 

ت العاطفيو السمبيو أو االيجابيو نحو الظاىرة موضوع ويتضمف تكويف االتجاىا ثانيا: المكوف العاطفي:
الصورة، وليس بالضرورة اف تكوف االتجاىات سمبية فقط، بؿ يمكف اف تكوف إيجابية، وفي بعض الحاالت 
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تكوف االتجاىات محايدة وذلؾ عندما يكوف موضوع الصورة موضوعا خارجيا تتساوى فيو المعمومات المؤيدة 
 مات المعارضة والسمبية فيو. وااليجابية مع المعمو 

: ويظير ىذا المكوف في بعض السموكيات المباشرة الظاىرة )مثؿ التحيز ضد جماعة ثالثا: المكوف السموكي
ما، أو القياـ بأعماؿ عدوانية تجاه الجماعة موضوع الصورة . . ( أو في بعض السموكيات الباطنة )التقييـ 

 (. 31، ص2004 ،ندا)االستعبلء واالزدراء(.  –السمبي 

 اىمية الصورة 2.1.6
مواقع التواصؿ االجتماعي ، والدليؿ عمى ذلؾ ما نراه مف صور كثيرة في ةنعيش اليـو عصر الصور  نحف

مف اىـ الوسائؿ لتحسيف شكؿ  ةااللكترونية المنشورة عبر االنترنت، كما يعد استخداـ الصورة الرقميوالمواقع 
، وعف طريقيا يمكف توصيؿ المعمومات الى لؾ اف الصورة تجذب القراءاكبر، ذالصحؼ ومحتواىا بفاعمية 

القراء، فالصورة في الصحافة الحديثة لـ تعد في حاجة الى تأكيد، فقد اصبحت ماده اساسية ، فيي تشارؾ 
ث المادة التحريرية وتتفاعؿ معيا، لتقديـ خدمو متكاممة لمقارئ الذي لـ يعد يقتنع بما تقولو الكممات عف حد

 . الكمماتما، بؿ يريد اف يعرؼ الصورة التي تحدث عنيا 

، فالدور الذي تؤديو الصورة الرقمية في  لذلؾ اصبحت الصورة تغني عف كثرة الكبلـ في تصوير احداث اليـو
ابراز خفايا وحقائؽ القصص االخبارية ال يجعمنا نستغني عنيا، كما ال يمكف لمموضوع اف يعيش في االذىاف 

قد يكتفي بصورة ناجحة تتعمؽ بالموضوع، مكتفيا بالتأمؿ طويبل فييا،  المتمقيره ناجحة، بؿ اف مف غير صو 
والتطمع الى المعاني التي تميزت بيا خطوط الصورة، كما لو كاف يقرأ موضوعا تحققت فيو كؿ عوامؿ النجاح 

فبرىف عمى اف الصورة تأتي  استقصاء في قياس اىتماـ القارئ، 1والجاذبية واإلثارة، وقد اجرى جورج جالوب
في المرتبة العميا بيف مجاالت اىتماـ القارئ، واف الصور ذات الصمة بالكبلـ المحيط بيا تأتي في مرتبة 
اعمى، مف خبلؿ ذلؾ تعد الصورة الرقمية مف اىـ انواع الصور لقابميتيا في التعبير عف النشاطات والفعاليات 

يتـ يال  موقعا اعبلمياعمى عرض الوقائع والحقائؽ بصدؽ، فبل نجد والممارسات االنسانية، وفي قدرتيا 
رغـ مف الاف لمصورة عمى ، مف الصور، النيا مف اىـ وسائؿ االيضاح واإلعبلف والتشويؽموقعو بتغذية 

اىميتيا الجرافيتية والبصرية واالتصالية، فاف ليا كذلؾ قيمتيا الجمالية مف حيث ىي عمؿ فني يستوقؼ النظر 
عث البيجة في نفس القارئ، كما تعد الصورة وسيمو ميمة لمتسمية واإلمتاع الفكري تفوؽ في ذلؾ غيرىا مف ويب

 (. 27،ص 2013جاسـ،)الوسائؿ. 

 لذلؾ تأتي اىمية الصورة مف خبلؿ: 

 عنصر جذب وانتباه لمقارئ مف خبلؿ التفاعمية االنية لمحدث .  -1
 تحسيف الشكؿ العاـ لمصحؼ .  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العينات، وىو منشئ غالوب لبلقتراع، وىي طريقة إحصائية ناجحو لفحص  جورج ىوّراس غالوب ىو أحد الرواد األمريكييف في تقنية فحص -1

 العينات مف أجؿ قياس الرأي العاـ.



16 
 

 وسائؿ االعبلـ االخرى .  عنصر منافسو مع -3
اسموب دعائي كبير، وال شؾ في اف البراعة واإلبداع في استعماؿ الصور المناسبة يعد عامبل اساسيا في  -4

فاعمية االعبلـ خاصة اذا ما كاف المصمـ ممما باألساليب النفسية الكافية التي تساعده عمى اختيار 
 المناسب واألكثر تأثيرا لمصورة في االعبلـ. 

ثراء الموضوع، وبالتالي تثبيت المعمومات في الذاكرة، حيث اف الصورة عامؿ ميـ مف عوامؿ اي -5 ضاح وا 
 التصديؽ واالقتناع . 

 تنمي دقة المبلحظة .  -6
متاع فكري.  -7  (. 28، ص2013جاسـ، )وسيمة تسمية وا 

حت الصحافة ، وفي الوقت الحاضر  اصب الوسيمة االعبلميةنجاحىـ عوامؿ أاف الصورة اصبحت اليـو مف 
االلكترونية تحصؿ عمى الصور بنفس السرعة التي تحصؿ بيا عمى االخبار وفي نفس لحظة حصوؿ 

اذا تمثؿ اىمية الصورة حاجو اساسيو في كثير مف المجاالت اليندسية والطبية، واإلعبلمية،  ،االخبار
وتوثيقيا بشكؿ دقيؽ يسيؿ مف والعسكرية، وما الى ذلؾ مف مجاالت اخرى، لكونيا توفر الكثير مف الحقائؽ 

خبلليا عممية الدراسة والبحث عف الصورة، كما يمكف حصر مجاالت الصور الرقمية في توثيؽ ونقؿ صور 
لماـ ورؤى عميقة لذلؾ يمكف ، االخبار، واألحداث والظواىر االجتماعية، عمى اف يتـ تناوؿ ذلؾ وفؽ ادراؾ وا 

كبيره حيث يقوؿ الكاتب الروائي )ايفاف تور جنيؼ( في القوؿ اف اىمية الصور في التصميـ الصحفي 
رواياتو )اباء وأبناء( اف الصورة الواحدة قد تعرض مستطاع كتاب اف يقولو في مائة صفحو، حيث اف حاسة 
البصر ذات اىميو كبرى بالنسبة لشعور االنساف ودرجة فيمو، لذا تنبع اىمية الصورة في العمؿ الصحفي 

تعد الصور عنصرا اساسيا في التصميـ، لذا فمف الضروري اف تعمؿ الصورة داخؿ و باه، في انيا تجذب االنت
 (. 29، ص2013جاسـ،). التصميـ كداعـ لفكرة التصميـ

 ادران انصٌره

اف أي انزياح عف النموذج  المساني في دراسة الظواىر البصرية يقتضي البحث في ىذه الظواىر، أي البحث "
صوتًا  –متمؾ طريقة خاص بيا في انتاج المعنى فالوجود الرمزي المطمؽ لمساف عما يجعؿ منيا كيانات ت

يقابمو الوجود المحسوس لمظاىرة البصرية التي تتطمب االخذ بعيف االعتبار مجمؿ المثيرات البصرية  –وكتابًة 
 ( 117، ص2012اد، )بنكر ".التي تعد المدخؿ الرئيس نحو القياـ بالشكمنة الضرورية الدراؾ ما يوجد خارج الذات

اف تحديد طبيعة الصورة تتمخص في معرفة الطريقة التي تاتي مف خبلليا ىذه الصور الى العيف  وتستوطنيا  
يوحي  عبلموباعتبارىا نظيرا لمشيئ الذي تقـو بتمثيمو، فاالحالة الصافية عمى موضوع يتـ تمثيمو مف خبلؿ 

عبلقة قائمة عمى تشابو يجعؿ مف االوؿ يحيؿ عمى الثاني دوف باف العبلقة القائمة بيف داؿ الصورة ومدلوليا 
 .وسائط

اما ادراؾ الصورة فبل يتـ دفعو واحده دوف وسائط، فالصوره ال تحضر في الذىف باعتبار وجودىا 
المخصوص، بؿ تأتي الى العيف مف خبلؿ البنية االداركية او سنف التعرؼ او النموذج االداركي، فالفعؿ 

الدالالت او العبلمات التي حددتيا عما يتطابؽ مع في الذاكره حث في المعطيات الموصوفة االداراكي يب
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. التي تمد بيا الثقافة متمقي الصورة وحيف يتـ ىذا التطابؽ تبدأ عممية التعرؼ والتسمية والتصنيؼالعيف 
 (130-117، ص 2012)بنكراد، 

 انصٌرح ًانزبج انًؼنَ

داخؿ الصورة ىي لغة بالغة التركيب والتنوع العبلمات توليد مجمؿ خبلليا مف اف المغة البصرية التي يتـ 
 وتستند مف اجؿ بناء نصوصيا الى مكونيف:

 :التمثيؿ البصري الذي يشير الى التماثؿ الخاص بالكائنات او االشياء.  ما يعود الى العبلمة االيقونية 
 :ستقباؿ االنفعاالت االنسانية مجسدة في االشكاؿ وىي المساحة المؤىمة ال ما يعود الى العبلمة التشكيمية

 واالشياء والكائنات. 

التي سيوفرىا التمثيؿ االيقوني كانتاج بصري لموجودات  العبلماتفالصوره تستند مف اجؿ انتاج معانييا الى 
اخرى،  طبيعية )وجوه، اجساـ، حيوانات، اشياء طبيعية . .(، وتستند مف جية ثانيو الى معطيات غير طبيعيو 

أي الى عناصر ليست مف الطبيعة وال مف الكائنات التي تسكف ىذه الطبيعة والمقصود ىنا ىو العبلمة 
نتاج  وشكيمية لمحاالت االنسانية ) االشكاؿ والخطوط وااللواف والتركيب(، اف المضموف الداللي لمصورة ىتال

شكيمي  مجسدا في اشكاؿ مف صنع االنساف البعد الت عناصرالبعد االيقوني  وبيف  عبلماتتركيب يجمع بيف 
وتصرفو في العناصر الطبيعية، وتعد الصوره مف ىذه الزاوية ممفوظا بصريا مركبا ينتج دالالتو استنادا الى 
التفاعؿ القائـ بيف مستوييف مختمفيف في الطبيعة لكنيما متكامميف في الوجود، فكما اف العبلمة االيقونية تشير 

ة مف العناصر المؤدية الى انتاج داللة ما فاف العبلمة التشكيمية ال  تعمؿ باعتبارىا كذلؾ الى تركيب لمجموع
اف كؿ التأويبلت الممكنة لمصورة يجب اف تستند الى الحضور ، اال في حدود تأويميا ككياف حامؿ لدالالت

ءتيا مرتبطاف بقدرة االنساني داخؿ الكوف مف خبلؿ مجمؿ لغاتو وعمى رأسيا لغة جسده ففيـ الصورة وقرا
المتمقي عمى القياـ بالتنسيؽ بيف مجمؿ العناصر المشكمة لنص الصورة وىو تنسيؽ ال يستند الى ما تعطيو 

)بنكراد، الصورة بؿ يستند الى معاني ىذه العناصر خارج الصورة وضمف سياقات الفعؿ االنساني المتنوعو. 
 (.144-131، ص 2012

 (.digital imageانصٌرح  انرلًْخ ) 2.1.7

وتتكوف كؿ صورة رقمية عمى  ،(01ىي تمثيؿ لمّصور الثنائية األبعاد عمى الحاسوب بواسطة الصفر والواحد )
وكؿ صورة ىي مصفوفة تحتوى عمى صفوؼ وأعمدة ، الكمبيوتر مف البيكسؿ وىو أصغر وحدة في الصورة

وتنقسـ الصور الرقمية وذات دقو عاليو، مف البيكسبلت وكمما زادت عدد البيكسبلت كمما كانت الصورة أوضح 
 إلى:

: وىي الصورة التي تحتوى عمى المونيف األبيض واألسود فقط وتحمؿ كؿ Binary Imageصورة ثنائية  -1
 بيكسؿ بيا إما الصفر أو الواحد.

األبيض واألسود مع الموف : وىي الصورة التي تحتوى Grayscale Imageصورة متدرجة الرمادي  -2
حيث يمثؿ الواحد الموف األبيض والشدة عندما تكوف  255إلى  0الرمادي وتمثؿ شدتيا بأرقاـ مف  تدرجات
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فإف الموف ليذه البيكسؿ يكوف أسود وعند تمثيؿ ىذه الصورة عمى الكمبيوتر تمثؿ عف طريؽ أعمدة  255
 .255إلى  0بيت تحدد الشدة مف  8متساوية وصفوؼ متساوية مف البيكسبلت كؿ بيكسؿ بيا 

ىي الصور الرقمية التي تدعـ األلواف عف طريؽ تخصيص ثبلثة  :Color Imageالصور الممونة  -3
بيت  8( وكؿ خانة تحتوى  RBGاألخضر و  خانات بكؿ بيكسؿ لتحديد شدة ألواف األساسية )األحمر واألزرؽ

ولكف بعض  بيت بكؿ بيكسؿ، 24أي أف ىناؾ  00100000لمكتابة عمييا مثبل شدة األخضر قد تكوف 
 (.2012)مدونة نبيؿ،لوف فقط. 256بيت فقط وتحتوى عمى  8الصور قد تكوف بيا 

وقد ادى التطور السريع في الصور الى تحوالت جذريو في تقنية الصور الرقمية وتختمؼ الصور الرقمية عف 
، وأنيا تستمد الصور الفوتوغرافية في انيا صوره مولده مف خبلؿ الحاسوب او عمى االقؿ معززه بالحاسوب

القيمة الخاصة بالصورة الرقمية مف دورىا كمعمومة وكذلؾ مف تميزىا بوصفيا صورا يسيؿ الوصوؿ الييا 
 (.25،ص 2013)جاسـ، والتعامؿ معيا او معالجتيا وتخزينيا في الحاسوب.

ا اف الصور الرقمية قد حصمت عمى قيمتيا مف خبلؿ خصائصيا مثؿ سيولة الوصوؿ الييا، ومطاوعتي
، ولذلؾ فاف  والقيمة المعموماتية التي تحمميا. واف كؿ الصور بمعانييا المختمفة موجودة في مجتمعاتنا اليـو
ىذا العصر جديد باف يسمى " بعصر ألصورة وقد شيدت الصور الرقمية الطفرة الحقيقة في الدخوؿ الى العالـ 

صة ببحث الصور الرقمية الى اف ممفات ـ،  وتشير الدراسات الخا 1993الرقمي عف طريؽ الويب في عاـ 
 الصور الرقمية في الويب في تزايد بمعدؿ مميوف او اكثر.  

 وتعتبر الصورة رقميو مف حيث خصائصيا ومواصفاتيا في الحاالت التالية: 

 حينما يتـ التقاط الصور بدوف فيمـ.  -1
او ورؽ مف خبلؿ ماسح  ( لمصورة الفوتوغرافية، سواء كانت عمى فيمـscanحينما يتـ عمؿ مسح ) -2

 ( إلنتاج بيانات رقمية لمصورة . scannerضوئي )
 حينما تتـ معالجة البيانات الرقمية لمصورة بواسطة الحاسوب .  -3

( التقميدية بسبب امكانية اجراء المعالجة Analogueكما اف الصورة الرقمية تختمؼ عف الصورة التناظرية )
اجراء رتوش صغيره او اخفاء بعض العيوب، واف الصورة الرقمية الرقمية مف تحسيف في شكؿ الصورة او 

كونيا خالية مف التشويش، فالنظاـ الرقمي ينقؿ سمسمة مف االعداد في شكؿ اشارات يقع ترميزىا ضمف خانات 
(، وتعرؼ بالنظاـ الثنائي، والصورة الرقمية مرنة االستخداـ اذا 1( او )0تحتوي كؿ منيا عمى احد العدديف )

كف التحكـ في اجزائيا عند االقتضاء، في حيف تكوف الصورة التناظرية غير قابمة لمتغيير والتجزئة، الف يم
 (. 28-27، ص 2013جاسـ، ) نظاميا يتمثؿ في نقؿ اشارات ومتغيرات فيزيائية يمكف اف يصيبيا التشويش. 

 ف انصٌرحئًظب 2.1.8

ر تحكـ انتقاء الصورة الرقمية وتوظيفيا وتحديد ادى التطور في عصر الصحافة المصورة الى وضع معايي
اولوياتيا لمنشر، وموقع الصور في الصفحة وغيرىا مف المعايير التي اصبحت تنعكس عمى الكـ المعموماتي 
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يدرؾ ما لمصور الرقمية مف قوة فإف الجميع واإلخباري وقيمتيا، ونظرا الف الصور بما تممكو مف مزايا متعددة، 
االثر في الرسالة االعبلمية وتحقيؽ وظائؼ وأىداؼ االعبلـ في العصر الحديث، اذ اف في تحقيؽ عظيـ 

الفف الصحفي الحديث اصبح فنا بصريا يعتمد عمى الصورة، والصورة في الصحؼ تؤدي دورا ميما في تحقيؽ 
تصاؿ اىداؼ ووظائؼ الصحافة في عصر تسوده لغة بصرية نشأت نتيجة التقدـ التكنولوجي في وسائؿ اال

 . (33، ص2013)جاسـ، التي تعتمد عمى الصورة في المقاـ االوؿ.  

وتختمؼ الصحؼ االلكترونية في طريقة تناوليا لمصور باختبلؼ سياستيا االخراجية والتحريرية، وعمى اية 
القياـ حاؿ تتضح اىمية الصور الرقمية وفعاليتيا بالنسبة لمصحيفة، بالنظر الى الوظائؼ المتنوعة التي يمكنيا 

 .(22، ص 2010الفضمى، )بيا مف خبلؿ العممية االتصالية لمصحيفة : 

وظيفة تيبوغرافية: اذا تمثؿ الصورة في الصحافة الحديثة احدى العناصر التيبوغرافية والجرافيتية،  -1
فيي تشترؾ مع حروؼ المتف والعناويف والفواصؿ والبياض في بناء الجسـ المادي لمصفحة أي كاف شكميا 

 (.1998، العسكر)يقة اخراجيا. وطر 
وظيفة اتصالية بصريو: اذ اف لمصورة دورا فعاال في جذب انتباه القارئ واالستحواذ عميو، ويتفؽ  -2

مصممو الصحؼ عمى اف الصور البلفتة لمنظر ربما تكوف افضؿ الوسائؿ لجذب عيف القارئ الى الصحيفة 
كممات في الصحافة الحديثة وميما تكف الكممات في حد اذ اف لمصورة وظيفتيا االخبارية التي نافست بيا ال

 ذاتيا ناقده ومؤثره، فالصورة اقدر عمى ربط مضمونيا بالحياة. 
لدى االنساف وكذلؾ تستجيب  ةعف حاجات سيكولوجيالصورة تجيب إذ الوظيفة ألسيكولوجية لمصورة  -3

ثارة االىتماـ حوؿ مسألة لبعض المتطمبات العقمية والنفسية، فيي تساعد عمى جذب االنتباه ول فت االنظار وا 
 (. 249،ص 2014،الجميمي، العاني)معينو. 

وىي صوره ال تتضمف معاني اخباريو وانا تعطي لمسات جماليو لمصفحات  الوظيفة ألجمالية لمصورة: -4
ىتماـ قيمو جماليو مف حيث كونيا عمبل فنيا يستوقؼ النظر ويبعث اال او المواقع االلكترونية، وىيصوره ذات

في نفس القارئ، فيي تستطيع اف تجعؿ الصفحة ذات مظير مميء بالحيوية والنشاط والتنوع وتضفي عمييا 
،ص 1998، العسكر)الجاذبية، فضبل عف انيا تستطيع خمؽ تأثير عاطفي واستجابة مواتية لدى جميور القراء. 

38 .) 
تنقؿ مف وقائع فيي تنقؿ معمومات تعزز بما  ةخباريةإىميألمصورة وظيفة اخباريو معموماتية: لمصورة  -5

مضموف النص المكتوب، وتضفي الحركة والحيوية عمى الصفحة بما تبثو مف واقعية عمى الصحيفة 
صورة حدث وقع بالفعؿ أي سواء كاف طبيعيا اـ طارئا، وصور حدث متوقع حدوثو، أي  تجدااللكترونية، وقد 

، لذلؾ يمكف القوؿ اف القراء ينجذبوف الى الصور الخبرية ألنيا االحداث التي يتوقع حدوثيا خبلؿ فترة معينة
تمثؿ ليـ نافذة عمى العالـ الواسع الذي ال يمكف اف تتسع لو خبراتيـ الشخصية وحتى لمذيف يروف الصور 
االخبارية مف زاوية التسمية، فاف قيمة التسمية تعتمد ىي االخرى عمى الثقة في الصور المنشورة ومصداقيتيا. 
لذا تعد مف اىـ وظائؼ الصورة الرقمية وظيفتيا االخبارية التي نافست بيا الكممة في الصحافة الحديثة، وميما 
تكف الكممات في حد ذاتيا نافذة ومؤثره، فالصور اقدر عمى ربط مضمونيا بالحياة، كما اف الصورة تشترؾ مع 
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بشكؿ اوضح وأسرع مما ال تستطيعو الكممو،  الكممات في نقؿ االخبار والمعمومات، بؿ انيا تنقؿ المعمومة
ف واألشياء. والقارئ الحديث ال  كشكؿ االشخاص واألما عمىفضبل عف انيا تستخدـ إلشباع فضوؿ القراء 

نما ال بد اف يرى ىذه االشياء  يستطيع اف يقتنع بمجرد وصؼ لفظي لحادث، او اجتماع او لموقؼ ما وا 
ر ىي تمؾ العدسات المركبة في آالت التصوير التي يوجييا المصوروف عينيو، فعيوف القراء في ىذا العصب

الصحفيوف كؿ يـو اللتقاط االخبار، وتسجيؿ االنباء وعرضيا عمى القراء في اسرع وقت، وكمنا يعمـ اف 
العدسة ادؽ مف العيف البشرية، ألنيا موضوعية وال تمتقط اال ما تراه بالدقة والتفصيؿ، اما االنساف فتتأثر 

 . (35،ص 2013،جاسـ )رؤيتو لؤلشياء بعوامؿ ذاتيو كثيرة ومتداخمة.  
وظيفة تعميمية: كثير مف االشياء نعرفيا بصورىا بطريقو افضؿ مف التعرؼ عمييا بالكممات، ولعؿ  -6

كتب االطفاؿ المميئة بالصور خير دليؿ عمى ذلؾ، ويمكف اف تؤدي الصور وظيفة مف خبلؿ تسمية الشيء 
عممنا الصور وتنمي فينا دقة المبلحظة، وايضا وسيمة شرح وتوضيح المعاني الواردة في النص المصور، كما ت

 المنشور، وتسيـ في تثبيت المعمومات في الذاكرة . 
لمصورة وظيفة توثيقيو والمصداقية لمحدث: تشكؿ الصور عنصرا اساسيا في العمؿ االعبلمي، لما لو  -7

مناسبات الرسمية وغير الرسمية، ولما يحقؽ مف مصداقية في االخبار مف اىمية بالغة في توثيؽ االحداث وال
والتقارير، واحتمت الصورة جزءا كبيرا في توثيؽ حياة الشعوب، وتوثؽ تاريخيا وشخصياتيا االنسانية والسياسية 
بمختمؼ شرائحيا حيث تشيع دائما عبارة )موثقو بالصور( أي اف ما اتحدث عنو ليس مف بنات افكاري بؿ 

اذ اف الصور تسيـ في اقناع القارئ مف خبلؿ توثيؽ الخبر بالصورة المصوره وتصبح  ،وثيقة تعززىا ألصور
 . (36،ص 2013،جاسـ)وثيقة تكتب اىميتيا مف مضمونيا فيي دليؿ اثبات صحة الخبر. 

عالجة وبات العالـ يعيش عصر الوسائط المتعددة بما تقدمو مف امكانات، اذا توفرت برمجيات عديدة لم
الصور او اخراج الصورة الصحفيو وتطورت امكانات ىذه البرامج طبقا الحتياجات الصحؼ، بحيث لـ تعد 
عادة عرضيا عمى الشاشة، انما امتدت الى القدره عمى التغيير والتعديؿ في  قاصرة عمى حفظ الصورة وا 

عادة تكوينيا بالحذؼ او االضافة لمعديد مف المؤثرات الخاصة ع مى الصورة، بما يجعميا اكثر تعبيرا الصورة وا 
 (. 250،ص 2014، الجميمي، العاني.  )عف مضمونيا. 

 أنٌاع انصٌر: 2.1.9

اف ىناؾ تنوعات وتباينات ميمة في استخداـ المصطمح بعضيا يرتبط بالصورة االدراكية الخارجية او الصورة 
و الصورة بالمعنى التقني واآللي او حتى العقمية الداخمية، او الصورة التي تجمع بيف الداخؿ والخارج، ا

مجموعو كبيره مف أنواع الصور واالستفادة منيا في اثراء الحتوائو عمى الرقمي، وقد اختار الباحث ىذا 
 البحث، وفيما يمي امثمو مف ىذه الصور :

الصورة البصريو: وىي اكثر االستخدامات العيانيو )الممموسة المحسوسة( لممصطمح. ويشير ىذا  -1
او عمى عدسات، او غير ذلؾ مف االدوات عمى مرآه، االستخداـ بشكؿ خاص الى انعكاس موضوع ما، 

البصرية ويجري االمتداد باالستخداـ السابؽ فنتحدث عف الصورة الشبكية التي ىي الصورة التقريبية لشيء ما 
 (. 10،ص2005بدالحميد،)ع. ينعكس عمى شبكية العيف عندما ينكسر الضوء عمى جياز االبصار بشكؿ مناسب
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الصورة بوصفيا تعبيرا عف التمثيؿ العقمي لمخبرة الحسية او اعادة انتاج ليا. فداخؿ مجاؿ المدرسة  -2
البنائية في عمـ النفس، اعتبرت الصورة احد المكونات الثبلثة الفرعية لموعي او الشعور، وكاف المكوناف 

(. وكانت تتـ معاممة الصورة في سياؽ ىذا االستخداـ االخراف ىما: االحساسات واالنفعاالت )او العواطؼ
باعتبارىا تمثيبل عقميا لخبرة حسية سابقو، ويكوف ىذا التمثيؿ بمنزلة النسخة االخرى ليذه الخبرة، وتعد 

دراكيا  –أي النسخة  –النسخة اقؿ حيوية مف الخبرة الحسية، لكنيا  تظؿ مع ذلؾ قابمو لمتعرؼ عمييا وا 
مكونات الذاكرة الخاصة بيذه الخبرة. وقد نقؿ ىذا المعنى الخاص واستخدـ بعد ذلؾ في  بوصفيا مكونا مف

 . (37،ص 2013،جاسـ ) مجاؿ عمـ النفس المعرفي. 
الصورة الذىنية )التي في الدماغ(، والتي ىي في درجة اعمى مف مجرد اعادة البناء لمخبرة الحسية،  -3

ار الشائعة حوؿ مفيـو الصورة الذىنية او العقمية فاف بعض ومع تشابو ىذا االستخداـ مع كثير مف االفك
 التحذيرات يجب اف توضع في الحسباف ىنا، ومف اىميا مايمي:. 

الصورة الذىنية ليست مجرد صوره حرفيو مف الخبرة االساسية، فميس ىناؾ ما يشبو عممية اسقاط ( أ)
رة تكوف مف قبيؿ الصورة التي شريحة مصوره  مصغرة عمى شاشة مف خبلؿ جياز عرض، لكف ىذه الصو 

تبدو " كما لو كانت " ىي الصورة االصمية، وىذا يعني اف التفكير بالصورة ىو عممية معرفية تنشط " كما 
 لو"  كاف المرء يمتمؾ )صوره ذىنيو( مماثمو لممشيد الخاص الموجود في العالـ الواقعي. 

كما فعمت المدرسة البنائية  –الواقع او حادثو اف الصورة ىنا لـ يعد ينظر الييا مجرد اعادة  انتاج ( ب)
ولكف، بدال مف ذلؾ باعتبارىا تتضمف عمميات بناء وتركيب، وبيذا المعنى فاف  –المبكرة في عمـ النفس 

الصورة لـ يعد ينظر الييا عمى انيا نسخو مكررة، فمثبل، يمكنؾ اف تتصور حيواف " وحيد القرف" وىو يقود 
 مف قبؿ.  شوىدته ال يمكف اف تكوف نسخو لصوره او خبره واقعيو دراجة بخاريو، وىي صور 

ىذه الصورة )التي في الدماغ ( يبدو انيا قابمو "لمتكيؼ" او لمتحكـ، ومف ثـ يمكف المرء اف يتصور ( ت)
 وىو يقود دراجة بخاريو في اتجاىو او بعيدًا عنو، او حولو او يطير بيا . . .  الخ.  –مثبل  –وحيد القرف 

صورة الذىنية ليست مقصودة بالضرورة عمى التمثيبلت البصرية، مع اف ىذا النوع بالتأكيد ىو اف ال( ث)
اكثرىا شيوعا، فمثبل يمكف اف يقـو المرء بتفصيؿ او تنوع معيف في صوره سمعيو )حاوؿ تكويف صوره بنغمة 

يضغط عمى معروفة جيدا( او في صوره لمسية )صورة تصميـ ىندسي معيف، مثمث مثبل، وتصور انو 
 ظيرؾ(. . .  الخ وتوجد لدى افراد اخريف صوره متعمقة بالتذوؽ بالفـ او الشـ باالنؼ. 

ىذا النمط مف االستخداـ  يمتد ليشمؿ مصطمحا اخر شديد الصمة بو حتى مف الناحية االيتومولوجية ( ج)
. ؿتـ بدراسة اصؿ الكممات وتاريخيا( اال وىو مصطمح الخياي)أي مف ناحية العمـ الذي ي

 (. 12-11،ص 2005،)عبدالحميد
نحو بعض المؤسسات او االفراد )مثؿ  )التنميط او النمذجة( الصورة التي تشير الى االتجاه العاـ -4

صورة الصيف في اذىاف الشعوب الغربية، وصورة الشرؽ في اذىاف الغربييف، التي تمثمت في النزعة 
ني الصور ىو ما يرتبط بما يسمى االف في الدراسات االستشراقية بعيوبيا المعروفة(. وىذا المعنى مف معا

صورتي الذىنية عف النفس الفردية والجماعية،  ،االجتماعية والنقدية باسـ: صورة الذات وصورة أآلخر
 . (38،ص 2013،جاسـ )رة اآلخر عني . . .  الخ.  و وصورتي عف اآلخر وص
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لؤلزمنة واألمكنة واألشخاص  عناصر األحبلـ بكؿ ما تشتمؿ عميو ىذه االحبلـ مف تكثيؼ -5
 واألحداث. 

: ويشير ىذا المصطمح الى نشاط غير محكـو او غير متحكـ فيو، او ال يمكف Fantasyالتخيؿ  -6
توجييو بواسطة الفرد الذي ينغمس فيو كبديؿ لمواقع، وىو يرتبط بأحبلـ اليقظة. ويفضؿ بعض الباحثيف 

تخيؿ لو صفة ال شعورية غالبا، واف أحبلـ اليقظة ليا صفة لا التمييز بيف التخيؿ وأحبلـ اليقظة باعتبار اف
 .(20، ص 2005)عبدالحميد، . شعورية غالبة عمى صفاتيا البلشعورية

: الخياؿ ىو القدرة العقمية النشيطة عمى تكويف الصور Imaginary Imagesصورة الخياؿ  -7
عادة التركيب  بيف مكونات الذاكرة ويشير ىذا المصطمح الى عمميات الدمج والتر  ،والتصورات الجديدة كيب وا 

الخاصة بالخبرات  الماضية. والخياؿ ابداعي وبنائي، ويتضمف كثيرا مف عمميات التنظيـ والتحويؿ العقمية، 
ويشتمؿ عمى خطط خاصة بالمستقبؿ. وقد يقتصر خبلؿ مرحمة مف نشاطو عمى القياـ بعمميات مراجعة 

يز عمى الحاضر فقط، او بتوجيو مستعينا بذلؾ كمو الى المستقبؿ، واستعادة الماضي، وقد يقـو بالترك
والخياؿ االبداعي في رأينا يشتمؿ عمى منظور زمف متفتح، ىذا اذا استخدمنا مصطمحات "ميمتوف روكيتش 

M. Rokeach  فخبلؿ النشاط الخيالي تمتزج صور وخبرات وتوقعات االزمنة الثبلثة )الماضي والحاضر "
ومف خبلؿ ىذا االمتزاج ينتج ذلؾ المركب الجديد، الذي ىو المنتج الخيالي االبداعي المتميز.  والمستقبؿ(، 

 (. 17،ص 2010 ،الفضمي)
: وىي الصورة التي تحدث عند حاسة االبصار بعد انتياء منبو After Imagesالصورة البلحقة  -8

او ارضية جدار بيضاء، ثـ نقمت حسي معيف، مثبل اذا نظرت الى بقعة لونية سوداء او حمراء عمى شاشة 
بصرؾ بسرعة الى شاشة اخرى او جدار اخر، فانؾ قد ترى ايضا ىذه البقعة المونية السوداء او الحمراء 

انيا، لكنيا سرعاف ما تزوؿ وتختفي، وتعتمد ىذه الصورة عمى حالة مف استمرار 2ؾبنفس نصوعيا وألو 
لمنبو االصمي، ومع حركة العيف  وفتحيا تختفي ىذه الصورة التنبيو عند مستوى لحاء المخ حتى بعد انتياء ا

البلحقة، ومف امثمة ىذه الصور ايضا ما يحدث عندما تستمر حالة االحساس باإلضاءة او ومضة بعد 
 . (39،ص 2013،جاسـ )انطفاء المصباح ليبل اذا كنا نحدؽ فيو ثـ اصبحنا نحدؽ بعد ذلؾ في الظبلـ.  

ىي نوع مف الصور الشبيية باإلدراؾ. وتختمؼ عف الصور البلحقة مف خبلؿ الصورة االرتسامية: و    -9
استمرارىا فترة اطوؿ، كما انيا ال تتطمب تركيز النظر واالنتباه المكثؼ كي تتكوف، مثمما ىي الحاؿ في 
الصورة البلحقة، ويمكف اف تحدث مف خبلؿ عبلقتيا بنمط معقد مف التنبيو. وتتعمؽ تفاصيميا الشديدة 

حيوية اكثر بالزمف الحاضر، في حيف تظؿ مرتبة عمى سطح خارجي )جدار/شاشة . . . الخ( مثمما يمكننا ال
اف نطمب الى مجموعة افراد آلة عرض سينمائية او جياز عرض، ونطمب الييـ النظر الى تفاصيؿ الصورة، 

شكاؿ وألواف  وعندما نسأؿ ىؤالء االفراد اف يذكروا ما تبقى اماميـ او عمى حاستيـ البصرية مف صور وا 
شكاؿ وألواف ممثبل لمقدار الصورة الذىنية االرتسامية  الصور بعد استبعادىا، يكوف ما يذكرونو مف صور وا 
التي حدثت ليـ. اف مثؿ ىذه الصور ىي االساس في ظاىرة الصورة المتحركة السينمائية كما سنتحدث عنيا 

 (. 13 ،ص2005عبدالحميد،. ) الحقا
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: وىو نوع التفكير المألوؼ لنا في الحياة اليومية، وقد يصاحب Memory Imagesة صورة الذاكر  -10
عمميات استدعاء االحداث مف الماضي، او عمميات التفكير التي تحدث االف في الحاضر او توقع االحداث 

 والمواقؼ في المستقبؿ. وتتميز صورة الذاكرة عف الصورة البلحقة والصورة  االرتسامية بأنيا :
 كثر قابمية لمتحكـ االرادي وأكثر استمرارا مف الناحية الزمنية . ا- أ
 (.35، ص 2010ضمي، ف)اليقؿ احتماؿ حدوث االخطاء االدراكية بداخميا في عبلقتيا بالواقع. - ب
: ادى تطور الصورة الرقمية في ثمانينات القرف العشريف The Digital Imagesالصورة الرقمية  -11

ية في معنى الصور في الثقافة االنسانية، وتختمؼ الصورة الرقمية عف الصورة وتسعيناتو الى تحوالت جذر 
، او عمى االقؿ معززة Computer Generatedالفوتوغرافية في انيا صورة مولدة مف خبلؿ الكمبيور

 . (14،ص2005عبدالحميد،)بالكمبيوتر . 
ميزىا بوصفيا صورا يسيؿ الوصوؿ وتستمد القيمة الخاصة بالصورة الرقمية مف دورىا كمعمومة، وكذلؾ ت

الييا، والتعامؿ معيا او معالجتيا وتخزينيا في الكمبيوتر او عمى موقع االنترنت او انزاليا . . .  الخ وليس 
ىناؾ معنى  لوجود صوره فريدة فيما يتعمؽ بالصورة الرقمية، وىكذا يمكننا اف نرى كيؼ اف كؿ حقبو زمنيو 

الحقبة الحداثية الخاصة بالنسخ اآللي، الحقبة ما بعد  ،ف ألقديـ عصر ألمنظورخاصة بتكنولوجيا الصور )الف
ة الخاصة بالصور الرقمية والكمبيوترية ( فقد افرزت مجموعو مختمفة مف المحاكيات التي يجري مف يالحداث

دراكيا  (. 44،ص2013جاسـ،. )خبلليا تقييـ الصور وا 
قيمتيا الثقافية مف كونيا صورة اصمية او فريدة، وقد  فالصورة كانت توضع في مكاف خاص، وتحصؿ عمى

كاف دورىا في الطقس متميزا بسبب كونيا فريدة في نوعيا، واحده في نسيجيا اما الصورة المنسوخة آليا فقد 
مكاف توزيعيا  بدرجة كبيرة وكذلؾ دورىا في  حصمت عمى قيمتيا مف خبلؿ قابميتيا إلعادة االنتاج المكثؼ، وا 

عبلـ الجماىيرية حيث انيا يمكنيا اف تنشر االفكار، وتقنع المشاىديف وتعمؿ عمى تدوير االفكار وسائؿ اال
ذاعتيا اما الصورة الرقمية واالفتراضية فقد حصمت عمى قيمتيا مف خبلؿ خصائص مثؿ سيولة  ،السياسية وا 

بمعانييا المختمفة موجودة معا  الوصوؿ الييا، مطاوعتيا  والقيمة المعموماتية المعطاة ليا، اف كؿ ىذه الصور
اف الصورة الرقمية التي ، ولذلؾ فاف ىذا العصر جدير باف يسمى عصر الصورة فعبل ،في مجتمعاتنا اليـو

تشبو الصورة الفوتوغرافية اصبح مف الممكف انتاجيا االف مف دوف كاميرا، وبمصطمحات سيموطيقية، فاف 
اجيا مف دوف مرجع أي مف دوف مكوف محدد يرتبط بالحياة الواقعية. ىذا يعني اف الصورة الفوتوغرافية يتـ انت

 . (15،ص2005، عبدالحميد)
ـ االت التصوير واالت الطبع وىي الصورة التي يتـ انتاجيا بطريقة اليو باستخداالصورة الفوتوغرافية:  -12
د دقة ىذه الصورة عمى ميض،وتتسـ بتدرجاتيا الظمية لكونيا بمثابة المرآة العاكسة لممشاىد ، وتعتموالتح

الواقع المراد نقمو عمى قدرات المصوريف وعمى امكانات االلة التصوير والتظيير ومستمزمات االنتاج 
وقد تكوف الصورة الفوتوغرافية صورا ألشخاص او مناظر طبيعية او اشياء عاديو يستخدميا ، المستخدمة

 (.34، ص 1998العسكر، ). االنساف في حياتو او غير ذلؾ
عمى نحو مماثؿ بالنسبة الى التمفزيوف ينطبؽ مصطمح الصورة المتحركة  افالصورة المتحركة:  -13

في قاعة  لمشاىدتوفيمـ عمى شاشة التمفزيوف في المنزؿ تبدو مقارنة  بمشاىدةوالسينما، فالفكرة الخاصة 
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يمـ السينمائي عرض سينمائي، ومع ذلؾ فاف طبيعة الخبرة الخاصة بصورة الفيديو تختمؼ عف صورة الف
بطرائؽ عدة تشتمؿ عمى ظروؼ منيا ظروؼ المشاىدة، انتباه المشاىد وتوقعو. التضاد بيف النور والظممة او 
الضوء والعتمة. وحجـ الشاشة واستخداميا بؿ حتى في تتابع او سرعة تتابع الحبكة الدرامية. فعمى عكس 

كبيرة المرتبطة بالذىاب الى السينما، فاف مشاىدة الخبرة الجماعية بديناميتيا المتنوعة وكذلؾ الشاشة ال
التمفزيوف ىي خبره مؤقتة اكثر )تقـو عمى اساس المصادقة( والوحدة وىي كذلؾ خبرة موجية ذاتيا وتكوف 
عرضة عمى نحو مستمر لممؤثرات المشتتة )بفعؿ االعبلنات واالتصاالت التميفونية . . .الخ ( بشكؿ يفوؽ 

ي قاعة سينما حيث تقؿ وربما تنعدـ االعبلنات التي تقطع تسمسؿ االحداث عدا ما حالة المشاىد لفيمـ ف
يعطى مف راحة بيف فترتيف عندما تكوف المدة الزمنية لمفيمـ طويمة او ما يقدـ مف اعبلنات في بداية الفيمـ.  

ة في اثناء وقد تمنع بعض القاعات دخوؿ االفراد بعد بداية العرض، ويمنع خروجيـ ربما ألسباب امني
 . (248،ص2014،الجميمي،العاني). . الخ.ألعرض، وتمنع االتصاالت التميفونية والصياح والمحادثات الجانبية 

 صورة التمفزيوف:وىي ايضا صوره متحركة لكنيا تحتاج الى وقفة خاصة بسبب تأثيراتيا المذىمة.  -14
بتكارات  والتسويؽ . . . الخ، والتي ادت التطورات الكبيرة التي طرأت عمى مجاؿ التمفزيوف مف حيث اال

تمثمت في جوانب مثؿ :زيادة  عدد اجيزة التمفزيوف المنزلية، وزيادة عدد البرامج الموجية الى فئات او 
موضوعات محددة ومدى الخيارات الكبيرة المتاحة لممشاىد، مثؿ محطات الكابؿ وعمميات ايجار افبلـ 

ط الفيديو واألقراص المدمجة التي تسجؿ عمييا االفبلـ، وقنوات االفبلـ الفيديو وتوافر اجيزة الفيديو وشرائ
المدفوعة والقنوات الموجية الى موضوعات او اشياء او نشاطات مثؿ: البيع عبر التمفزيوف، واألخبار، 
 والطقس، والرياضة . . .  الخ، ادت ىذه التطورات كميا الى تحويؿ التمفزيوف الى اداة اكثر شخصية وأكثر

اف الصورة التمفزيونية ليست "صورة " عمى االطبلؽ كما يقوؿ بعضيـ بالمعنى ، تعددا في اىدافيا وأغراضيا
الذي تكوف عنده الصورة الفوتوغرافية ىي "صورة " وذلؾ الف وجود الصورة التمفزيونية يكوف لحظيا ومؤقتا، 

 . (130-125،ص2000،كميش)فيي توجد فقط عندما تحضر امامنا لحظة عرضيا ثـ تختفي بعد ذلؾ. 
: الواقع االفتراضي ىو مصطمح صاغو عالـ  Virtual reality (VR)صورة الواقع االفتراضي -15

الكمبيوتر جاردف التير  لوصؼ الطريقة التي يشعر بيا مستخدمو الكمبيوتر بينما ىـ يعايشوف العوالـ التي 
التي انتشرت منذ اواخر  ثمانينات القرف العشريف يقـو الكمبيوتر بتخميقيا في العمـ وفي العاب الكمبيوتر، و 

اف انظمة العالـ االفتراضي تمزج بيف طرائؽ التصوير والصوت واألنظمة الحسية  ،وعبر تسعيناتو حتى االف
الخاصة بالكمبيوتر مف اجؿ اف تضع جسد المستخدـ لمكمبيوتر في دائرة مف العائد او التغذية الحيوية 

 ولوجيا ذاتيا، وكذلؾ مع العالـ الذي تقـو ىذه التكنولوجيا بمحاكاتو او مماثمتو. المباشرة مع ىذه التكن
اف الصورة االفتراضية ىي صوره تناظرية وصوره رقمية كذلؾ، وال تتفؽ الصورة االفتراضية مع ذلؾ االعتقاد 

او المحاكاة التي الخاص انيا تمثؿ ما يرى فقط. وذلؾ الف الصورة االفتراضية ىي اشبو بعمميات المماثمة 
تمثؿ الشروط المثالية التي ينبغي انشاؤىا خياليا اكثر مف كونيا تمثؿ الشروط او الظروؼ الفعمية او الواقعية 

 (.38، ص 2010، الفضمى)الخاصة بالصورة. 
الصورة التشكيمية: وتتمثؿ في االعماؿ الفنية التشكيمية كالرسـ والتصوير المموف وغير ذلؾ مف  -16

 . (20-19،ص2005عبدالحميد،. )فنية التي ىي في جوىرىا صورة. االعماؿ ال
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 انصٌرح ًرأثْرىب 2.1.10

مف سمات عصرنا الراىف انو عصر الصورة، مما يعني ىيمنة الصورة وسيادتيا لتكوف احدى اىـ ادوات 
نما عالمنا المعرفية والثقافية واالقتصادية واإلعبلمية، والصورة ليست امرا مستجدا في التاريخ ا النساني، وا 

تحولت مف اليامش الى المركز ومف الحضور الجزئي الى موقع الييمنة والسيادة عمى غيرىا مف العناصر 
 (. 55،ص 2007جاسـ،) واألدوات الثقافية واإلعبلمية. 

 انزأثْراد االخزًبػْخ ًانسْبسْخ نهصٌرح
عامة واألسرة خاصة، وأىدرت الذات  اف الصورة عبر وسائؿ االتصاؿ الحديثة قد قمبت تماما دور المجتمع

وانتيكت الحرمات الخصوصية عمنا جيارا نيارا ودوف اية عبلمات استفياـ ليذا الواقع الذي يعرض عمينا 
ومساءلة عبلقتو بالواقع الذي نعيشو. لقد نجحت الصورة في احداث تغييرات جذرية عمى السموؾ االجتماعي 

ولـ تسمـ مف ىذه التأثيرات المجتمعات ذات التركيب االجتماعي التقميدي  الثقافي الممارس لمجماعات واألفراد.
والثقافات المحافظة او تمؾ التي تعيش حراكا دائبا عمى المستوى االجتماعي  وانفتاحا عمى المستوى الثقافي، 

اعية الف اف ثقافة الصورة انعكست عمى سموؾ االفراد والجماعات مف خبلؿ تأثيراتيا عمى العبلقات االجتم
المجتمع يرتبط ارتباطا متزايدا بالمعرفة في شكميا المعموماتي وبتقنية االتصاالت والتأثير عف بعد في مجاؿ 
المعموماتية والوسائؿ المسموعة والمرئية التي اصبحت تخترؽ الزماف والمكاف وأصبح التقبؿ امر حتميا، 

د التأثيرات المفترضة لثقافة الصورة عمى السموؾ وتشير الدراسات حوؿ االتصاؿ الجماىيري، انو يمكف تحدي
 (. 40-38،ص 2010)الفضمي، ألتالية.  باالمورالبشري 

االعبلـ المرئي يسيـ في احتواء الفرد داخؿ اطار اجتماعي محدد ويفرض اف : Socializationالمؤالفة  -1
 (.51، ص 2013وف، الزب)عميو بمرور الوقت االستجابة لمتطمباتو. 

اعادة انتاج لمنظاـ االجتماعي القائـ، عف في : ويمعب االعبلـ Social Controlالجتماعية السيطرة ا -2
طريؽ اثارة احتجاجات مستمرة تجاه النظر لؤلشياء كما ىي، وينسحب ذلؾ عمى السموؾ القانوني والنظرة 

 .(40،ص 2010الفضمي، )السياسية. 
مبني عمى فكرة اف االعبلـ عموما والمرئي : وىو ىدؼ غير مباشر، Agenda Settingاعداد االجندة  -3

 (.273-272، ص 2003)اسماعيؿ، .منو خصوصًا يحدد النظرات والموضوعات التي تستحؽ االىتماـ
: ويحدث ىذا التبًدؿ كنتيجة مباشرة لمتعبئة الفاضحة  او كنتيجة Changing Attitudeالتبًدؿ السموكي  -4

في موضوعات محددة لتييئتيـ لمتصرؼ بحسب افكارىـ  لمتناوب الناجح بطريقة تدفع الناس لمتفكير
 .(40،ص 2010الفضمي، )ونظراتيـ الجديدة. 

 انزأثْراد اننفسْخ ًانزرثٌّخ نهصٌرح
فالحياة المعاصرة ال يمكف تصورىا مف دوف صور،  الحالي ازدادت بشكؿ كبير في العصر ةالصورة اف أىمي

االتصاالت حيث لعبت معمنة، تقتحـ بيوتنا وتبدؿ افكارنا،  ةبإراد انيا ثقافة مفروضة عمينا يااف مف اىـ اىدافو 
لقد وضعت الصورة لكي ، االنتقاؿ مف منطقة العرض الى منطقة الفرضا بارزا في واإلعبلـ  العالمي دور 

نساف تكوف ثنائية التفاعؿ وىي اغمب حاالت االتصاؿ وىذه حقيقة ممثمة بدائرة التغذية المرتدة التي ليس لبل
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التفاعؿ بالتالي يطرة عمييا فيي قابمو لمتكرار ومف خبلؿ ىذه العممية يحدث نوع مف االىمية والتأثير، و س
بالعيف لمعيف بالمشاىدة والتكرار لمصورة ويمكف اف نطمؽ عمييا تمميحات ممفوظة مرئية ومسموعة وأحيانا 

، المستمع والمشاىد، ويستخدميا تكوف صوره مرئية ال ممفوظة، اف التغذية المرتدة مطموبة مف االخريف
 (. 110، ص 2007)جاسـ، البرنامج الموجو لمتأثير مف خبلؿ العرض والبث التمفازي. 

الطبيعية واإلشارات ىي مف ضمف الخصائص التي تنقؿ و واف ما يتصؿ بيذا البث مف التمميحات الرمزية 
موضوع الوطني او البطولة والتضحية، والتنميط تؤثر بقوة اذا ما ارتبطت بال 1المعمومة. اف التمميحات الرمزية

الثقافي يعني انتاج نمط ثقافي واحد وفؽ ارادة المنتج المييمف، ويكوف ذلؾ عبر وسائؿ السيطرة المختمفة 
واخطر مظاىر التنميط ىو شيوع " كالتقنية والمعموماتية واالتصاالت، وال سيما استعماؿ االقمار الصناعية. 

غامضة بيف المغامر  ةعف ثقافة الكممة، ولقد اصبحت الصورة ليا تصميـ خاص، وصف ثقافة الصورة بدال
مانيا، فاف لسحر الصورة المبرمجة مكانتيا المثيرة، والسحرية في نفوس االخريف، ز والشيرة تصميما مكانيا و 

ف مثؿ متغير االعتبار المتغيرات المؤثرة في سموؾ االنسابيتطمب االمر ضرورة تثقيؼ الشباب واألخذ في 
". الجنس  والمحيط العائمي والمنحدر البيئي في غياب تقاليد البرمجة والتنظيـ لموقت الحر

 .(41،ص2010،)الفضمي

وبذلؾ يقتضي فيـ الحالة بكؿ جوانبيا وأدواتيا عمى التربية وعمى نفسية المتمقي ذكرا او انثى في مجتمعاتنا  
وخاصة واف العالـ بيف يدي المتمقي في المحظة بعينيا  -ًا في نموناكما واف ألسموب الحياة وانفعاالتيا تأثير 

التي يحدث فييا الحدث مف خبلؿ برامج البث المباشر كبديؿ عف النسياف والتيميش، وكضرورة لبلستمرار 
وتأكيد الموقع وسط حضارات بدأت تأكؿ بعضيا وال مكاف لممتخمؼ عف الركب اليائؿ اماـ المعموماتية فييا،  

تطمب فيما لؤلخر مف المفكر المثقؼ الذي يتعامؿ مع التقنيات الثقافية، والكـ اليائؿ مف المعمومات وي
لثقافية وغير التواصؿ االجتماعي اااللكترونية ويفيـ اساليب التعامؿ في النشر عمى الشبكات الفضائية ومواقع 

ورة، وىي االخرى واحده مف اىـ عناصر الثقافية عمى الشبكة، ومتمرسا عمى استخداـ التقنية التي تخص الص
التأثير المباشر في السمع والبصر الف انييار حدود الزماف والمكاف بفضؿ شبكات المعموماتية ونشرىا ونموىا 
وسرعة النشر جعمت االنساف المثقؼ مندىشا في مغامرة الصوت والصورة وغير محددة االبعاد والمعالـ، اف 

ة ىي خمؽ سموؾ جديد توجو نمط المجتمع العالمي وتصقمو بحسب الخطط وما ىدؼ ىذه الصورة وىذه التقني
 (. 43-42،ص2010،.  )الفضميتحتوي برامج بثيا

 رأثْر انصٌرح انصحفْخ ػهَ انؼًهْبد االداركْخ نهدًيٌر

الف االدراؾ والعمميات المعرفية المرتبطة بو، ىو  جوىر عمميات االتصاؿ االنساني بمستوياتيا المتعددة اف 
فيـ االسموب الذي يدرؾ بو االنساف ما حولو ذو اىمية كبيرة في فيـ الطرؽ التي يبني بيا تصوره عف العالـ 

تأتي مف االنساف ومف الظروؼ المحيطة بو،  وىو الذي يحدد  ةانساني ةالمحيط بو، اف االدراؾ ىو عممي
اف ىذه الطريقة التي يدرؾ بيا المثيرات الطريقة التي يدرؾ بيا، فيو نشط ومتفاعؿ في الموقؼ االدراكي، و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.ثٓاجًهحٔاحذجاالفصاحاإلٌحاُءتانحانحالانتصشٌحثٓا،ٔانكشفانتذسٌجٍعُانحانحانًضاجٍّحال .
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بالعمميات االداركية ضرورة االىتماـ ، ولذلؾ يشير الباحثوف الى العاطفية والسموكية تؤثر في النواحي 
 (. 19-18،ص2004بينسي، ،)عبدالحميدوالمعرفية عند تحميؿ التأثيرات الوجدانية لمصورة الصحفية. 

رؼ عمى التأثيرات الجسمية المصاحبة لصور ونصوص ذات تأثيرات وقد اجرى ليفساي وبورتر دراسة لمتع
مراىقا تـ تعريضيـ لصور تشتمؿ عمى تأثيرات عاطفية بعضيا مموف وبعضيا ابيض  12عاطفية لعينة مف 

لمقاالت صحفيو يتضمف احداثا مثيرة، وبعضيا محايدة، وتـ قياس معدالت تقمصات ًا مصاحببعضيا واسود، و 
ضبلت الشفة العميا، ودرجة حرارة سطح البشرة والجسـ، ومعدؿ ضربات القمب . . .  عضمة الحاجب، وع

عبلقة ايجابية بيف معدالت انقباض العضبلت خبلؿ عرض الصور  سواء الممونة او االبيض نتج عف ذلؾ و 
النظر  واألسود، واف ىذه المعدالت تتصاعد بتصاعد االثار الناتجة مف االحداث التي تحتوييا الصورة بصرؼ

عف النصوص المصاحبة ليا، وتتضمف عممية االدراؾ انشطة معرفية عديدة ىي االنتباه والوعي والتذكر 
وتمثيؿ المعمومات ، حيث تتسابؽ العديد مف المثيرات لجذب انتباىنا في كؿ لحظو مف لحظات اليقظة، ومف 

وىذا المفتاح االنتقائي لجزء صغير مف االنساف جزءا ضئيبل مف المثيرات لبلنتباه اليو،  يختارالطبيعي اف 
المعمومات  لتنقيةالظواىر الحسية الواردة ىو ما يسمى االنتباه، ويرى بعض العمماء اف ىذا االنتباه ىو مصفاة 

عند نقطة مختمفة في عممية االدراؾ، ويعتقد اخروف اف االنساف يركز ببساطة عمى ما يريد رؤيتو ويرتبط 
 (. 21-20،ص2004عبدالحميد،بينسي،. )اشر لممثيرات المنافسةدوف استبعاد مب بثقافتو

يتعرض يوميا لكمية كبيرة مف المعمومات الحسية، يأخذ منيا جزء  1فالفرد طبقا لنظرية تمثيؿ المعمومات
صغير فقط، ومف ىذا الجزء يقـو بتخزيف جزء اقؿ في الذاكرة طويمة المدى وىي تتفؽ مع كؿ النظريات 

ليات آاالنساف ال يتمسؾ بكؿ المعمومات التي يتعرض ليا، ولكف يتجنب بعضيا بناء عمى المعرفية في اف 
التقدير التي تجعمو يختزف ما يختزنو وينسى االكثر منيا، وبنفس الطريقة يمكف النظر الى اكتساب الرموز 

اؾ ومعدالت التذكر. وتخزينيا في الذاكرة المصورة  التي تعمؿ عمى استثارة رموز اخرى لزيادة الوعي واإلدر 
 (. 23-18، ص 2004)عبدالحميد، بينسي،

 زًاّب انكبيْرا ًدالالد اسزخذاييب : 2.1.11

وىي تشير الى االرتباط بيف الرموز  Semanticدراسة المعنى ىي الموضوع االساسي لعمـ الداللة  اف
وز انطبلقا مف دالالتيا االتصالية مف صور وكممات وما تشير اليو مف معاف، ويأتي اختيار الفرد لمرم

المعنى الذي يؤثر في االخريف، وعمى الجانب االخر ال يتـ مجرد استقباؿ ليذه  توضيحالضمنية وقدرتيا عمى 
الرموز ولكف تفسيرىا لموصوؿ الى دالالتيا الصحفية واالستجابة التي تتفؽ وىذه الدالالت، وذلؾ طبقا 

في سموكو بالنظاـ اإلدراكي والمعرفي الذي كونو عف العالـ المحيط  لنظريات المعرفة اإلدراكية فاف الفرد يتأثر
بو، حيث ينظـ االفراد ادراكيـ ومعتقداتيـ وأفكارىـ في اشكاؿ ذات معنى ومغزى معيف، يدركوف ويفسروف في 

طة بو اطاره العالـ الخارجي وبالتالي يأتي سموكيـ متأثرا بيذه المعاني التي يكونيا الفرد عف االشياء المحي
والرموز والمنبيات التي يتعرض ليا وذلؾ فاف تفسير الفرد لمرموز يأتي في اطار المدركات المختزنة في العقؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مف معمومات سابقة في بنائو المعرفي.ىي عممية ترميز أو تشفير لممعمومات التي يكتسبيا الفرد ويربطيا بما يوجد لديو  .3
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والتي تسقط دالالتيا عمى االشياء والرموز التي يتعرض ليا، فيفسرىا في ىذا االطار الذي يطمؽ عميو االطار 
 الداللي. 

سة زوايا الكاميرا ومسافة اليدؼ وعمؽ المجاؿ وشدة االضاءة ويعد مف ضرورات تحميؿ الصورة الصحفية درا
وغيرىا مما يمعب دورا ميما في تجسيد الحالة النفسية لمصورة، وكذلؾ االستخدامات الخاصة بتأثيرات المعالجة 
الرقمية، فالصورة الصحفية ليست مجرد مجموعة عناصر، ولكنيا صياغة لعبلقات ىادفة بيف ىذه العناصر، 

 كف دراستيا بمعزؿ عف دالالتيا ومعانييا واالكتفاء بمجرد رصد  مكوناتيا فقط.  وال يم

وعمى ذلؾ ييتـ الكثيروف ببحث مدى اختبلؼ الصور الصحفية باختبلؼ زوايا التصوير، والمدى الذي يتـ 
يث يعمؿ التقاط الصورة منو، والمحظة التي يختارىا المصور اللتقاط الصورة، كما ييتموف بدراسة الضوء، ح

كموصؿ لممعمومة مثؿ الكممات المنطوقة، والف المعمومة التي تصؿ عبر الضوء في الصورة تعد معمومة ثرية 
 ذات دالالت مما يجعؿ اختيار الصورة الصحفية يستند الى معناىا الداللي أي القيمة االخبارية. 

بيف زوايا الكاميرا ودالالت استخداميا وقد اىتمت العديد مف دراسات السنوات االخيرة بالتعرؼ عمى العبلقة 
دراسة حوؿ دالالت اتجاه نظر  Harold G. Wallbottفي الصور الصحفية، فقد اجرى ىارولد ويمبوت 

 50الشخصيات الموجودة بالصور الصحفية عمى اتجاىات القراء نحوىا وقد اجريت الدراسة عمى عينة مف 
صوره شخصيو منشوره في عدة صحؼ  30موا بتقييـ سنو وقا 28رجبل وسيده متوسط اعمارىـ حوالي 

بدالالت لفظيو مختمؼ، وأشارت اىـ نتائج الدراسة الى انو تـ تقييـ الشخصيات التي تنظر في اتجاه امامي 
مواجو لمقارئ بمعايير ايجابية بينما تـ تقييـ االشخاص الناظريف الى اعمى بصفات سمبية حيث اشارت الدراسة 

او سمبيوف وأكثر استرخاء وغير متعاطفيف، وكذلؾ عندما كاف نظر الشخصيات في الصور  الى انيـ متعالوف
المنشورة ألسفؿ جاءت التقييمات سمبية بسبب االيحاء بانخفاض معدالت الفاعمية ليذه الشخصيات. 

 (. 30-24،ص 2004 بينسي،،)عبدالحميد

 

 لٌح انصٌرح فِ اّصبل انرسبنخ االػاليْخ

أكثر حواس االنساف استخداما في اكتساب المعمومات، فقوة الصورة تنطمؽ مف مفيـو البصر اىـ و يعتبر 
، "كمف سمع مف رأي التصديؽ والتكذيب، الف الرؤية البصرية ىي اساس التصديؽ، ولذلؾ يقاؿ " ليس 

شارا.  والصورة تخاطب كؿ البشر، المتعمـ واألمي، الصغير والكبير، وتكسر حواجز المغات لذلؾ فيي اكثر انت
حيث تختمؼ الصورة عف الكممة المنطوقة او المكتوبة ألنيا ترتبط بشي ممموس ومحسوس ومحدد، والكممة 
مرتبطة بشي تجريدي، غير ممموس ويتصؼ التعميـ، كما تختمؼ الصورة عف الكممة المكتوبة في سيولة 

شغاؿ الذىف، اما الصورة فبل تحتاج  كما اف ، جيدا ذىنيا كبيرا لتمقيياالتمقي، الف القراءة تتطمب التأمؿ وا 
الصورة تختمؼ عف النص المكتوب الذي يتطمب تفكيؾ العبلقات القائمة بيف الكممات، بجيد وتركيز وبطء، 

الؼ  دؿاعالذي يقوؿ "اف الصورة ت الصينيانتشر المثؿ  وعميوبينما الصورة تعطي الرسالة دفعة واحدة.  
 ". كممو
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ت بعدا جديدا يزيد عمى الصورة الثابتة، فيي صوره حيو تتكمـ وتتحرؾ، وىذا اف الصورة في التمفزيوف اخذ
شباعيا باأللواف واألصوات والمؤثرات، بحيث   تثيراعطاىا فعبل تأثيرا اضافيا، بسبب تكوينيا التقني، وا 

 (. 79، ص 2010الشميمري،). احاسيس المشاىد البصرية والسمعية وتستحوذ عمية

 ست انزأثْر :رصنْف انصٌر ح 2.1.12

طور االتساف الصورة تطورات عديدة، فمف صوره خطيو الى صوره ظميو الى صوره تحاكي الشيئ ذاتو 
محاكاة كاممة وحممت معاني ومفاىيـ عديدة، وحاوؿ اخراجيا تارة عمى انيا مجسمة، فاستعمؿ حيؿ الرسـ 

ورة قد تكوف في بعض اشكاليا غاية في والتصوير، وتارة متحركة مف خبلؿ فنوف السينما والتمفزيوف، فاف الص
 الواقعية، بينما في اشكاؿ اخرى مجرده، وسنستعرض بعض التصنيفات بشئ مف التوضيح.

 وفيمايمي بعص التصنيفات الميمة لمصورة : 

 وفقا لمقدار التفاصيؿ المرئية Dwyer لمصور تصنيؼ دوير  -1

العممية التى بني عمييا التصنيؼ الذي قدـ  مف التصنيفات التي ليا وجاىتيا المنطقية، مف حيث األسس
 لمصور والرسومات الثابتة فقد صنفيا إلى أربعة أنماط وفقا لمقدار التفاصيؿ في الصورة وىذه األنماط ىي:

 الصور الفوتوغرافية.  .1

 الرسـو التوضيحية التى تحاكى الواقع فى شكميا ولونيا ومممسيا.  .2

 سطة. الرسـو التوضيحية ذات التفاصيؿ المتو  .3

 الرسـو الخطية المبسطة.  .4

 

 Dwyer لمصور تصنيؼ دوير ( 1.2شكؿ رقـ )
 (16،ص 2012المصدر )الحجار،

 تصنيؼ الصور في ضوء اظيار الحركة -2

 رصٌ٘ف الصْر

 رسْم خطَ٘
رسْم رْض٘حَ٘ راد 

 رفبص٘ل هزْسطَ
رسْم رْض٘ح٘خ 

 رحبمٖ الْاقغ
 صْر فْرْغراف٘خ
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 الصوره في ضوء اظيار الحركة تصنيؼ( 2.2شكؿ رقـ )
 (20،ص 2012المصدر )الحجار،

ية والتي يستدؿ منيا المشاىد عمى استنتاجات تتضمف كؿ االشارات الطبيعية المقصودة والعفو  لغة الجسد:
)غالبا ما تتسـ بالدقة( ترتبط بسموؾ الشخص الذي تتـ مبلحظتو.  تتكوف المغة مف عدة رموز او اشارات 
والتي يجب اف يعرؼ معناىا مف يستقبميا ليفسرىا، كما يجب اف تشتمؿ عمى بعض النماذج المتفؽ عمييا 

 مقدمُا. 

ارات يتعمميا الفرد بالتعود او باالتفاؽ الثقافي او االجتماعي واإلشارات المستخدمة في ىذه االش  االشارات:
لغة الصـ ىي مثاؿ عمى ذلؾ، فوضع اليد وتعبيرات الوجو ىي مصطمحات يجب تعمميا لكي يمكف فيميا 

 ومبلحظتيا والتعامؿ معيا، واإلشارات اليدوية في المرور ىي مثاؿ اخر. 

كة لموجو او الجسد وذلؾ بغرض التأكيد عمى نقطو او كممو لفظيو او تعبير عف : انيا حر اإليماءات
االنفعاالت او االتجاىات،  وتعتبر االيماءات ىادفة وغرضيو وتستخدـ بشكؿ اساسي في االتصاؿ اليادؼ، 

 (. 135-130،ص 2015)دواير،ومور،والموقؼ الذي تحدث فيو ىذه االيماءات ىو الذي يحدد وظيفتيا ونوعيا. 

ىي حركة أو أكثر :  وىي ايماءات تعبر عف االفكار واألحاسيس و تؤدى مف خبلؿ الوجو اي تعبيرات الوجو
 الوجو. ىذه الحركات تقـو بالتعبير عف حالة المشاعر لمفرد مف قبؿ مراقب.  لعضبلت أو جمد

دوات، واألشياء الفنية، تتضمف كؿ العروض المقصودة وغير المقصودة لؤلشياء المادية مثؿ اال لغة االشياء:
والنماذج اليندسية . . . ويمكف عف طريؽ االسموب الذي تعرض فيو ىذه االشياء او عف طريؽ ترتيبيا او 

 (.141،ص 2015)دواير،ومور،بنيتيا او اعمارىا. . . توضيح بعض المعمومات او التعميمات او االستخدامات. 

 

 الصْر

 هزحرمخ

 ػضْٗخ أفالم موجْ٘رر

 لغخ الجسذ لغخ االش٘بء

 االحذاس االشبرح

 االٗوبءاد

رؼج٘راد 
 الْجَ

 الفي الصبهذ

 الزقل٘ذ

 ف٘ذْٗ

 ثبثزخ

رسْهبد  
 خطَ٘

صْر  
 فْرْغراف٘خ
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 تصنيؼ في ضوء مجاؿ االستخداـ -3

 

الصوره في ضوء مجاؿ االستخداـ تصنيؼ( 2.3شكؿ رقـ )  
 المصدر )الباحث نفسو(

 تصنيؼ الصور وفقا لمخصائص المميزه ليا-4

 

 الصوره  وفقا لمخصائص المميزه ليا تصنيؼ( 2.4شكؿ رقـ )
 

(73،ص7137انًصدر)انحجبر،  

 فٍُت

 حرفٍهٍت

 حربىٌت

 حعهًٍٍت

 دعبئٍت

 إعاليٍت

 إرشبدٌت

خصبئص  
 الصْر

هسزْٓ 
 الوؼلْهبد

 هزْسطَ هررفؼَ

 هٌخفضَ

 درجخ اللفظ٘خ

 هررفؼَ هزقذهَ

 هزْسطَ هٌخفضَ

 درجخ الْاقؼ٘خ

 هررفؼَ

 هزْسطَ

 هٌخفضَ

 الحجن

 مج٘رح

 هزْسطخ

 صغ٘رح

 اللْى

 هلًَْ غ٘ر هلًَْ
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 انصٌرح رسبنخ: 2.1.13

ما أف تكوف ذات مضموف سطحي الصورة رسالة بيف مرسؿ ومستقبؿ، وىي رسالة ذات مضموف، إ -1
لبلستيبلؾ، أو مضموف عميؽ لو شفرة وألغاز يجب حميا، أو مضموف يستقر في العقؿ الباطف لممتمقي 

 دوف أف يشعر. 
الصورة تعكس ىدؼ مف قاـ بإنتاجيا وعرضيا، فيي واحدة مػػف بيف عشػرات أو مئػات الصور االخػػرى  -2

 صور(  نفسو لكف قد تـ استبعادىا واختيرت الصورة المعروضة. المرتبطػػة بالشيء نفسو، أو الحدث )الم
عممية اختيار الصورة تيدؼ إلى إرساؿ رسالة بعينيا، وقد تكوف الرسالة محاولة لتشويو الحقيقة أو  -3

التي تتعرض ليا، والسياؽ الذي تبث فيو، واالضاءة مواربتيا، فزاوية المقطة وحدودىا، وعممية المونتاج 
وتي أو المكتوب الذي يصاحبيا، ووقت البث ومناسبتو، كميا عوامؿ تساىـ في إحداث أثر والتعميؽ الص

محايدة، بؿ متحيػّػػزة أحياًنا، وقادرة عمى إخفاء ذلؾ . وىي كذلؾ ليست  معيف ومقصود في ذىف المتمقي
 التحيػّػز

قؼ يحاوؿ الوصوؿ إلى إف قراءة الصورة عند االمي تختمؼ عف قراءتيا لدى المتعمـ والمثقؼ، ألف المث -4
 (. 260،ص 2014. ) كامؿ،اسماعيؿ، المعنى الكامف في ما وراء الصورة، وليس االكتفاء بالمتعة البصرية

 :انصٌرح سهطخ  2.1.14
أصبحت الصورة تتبلعب بالعقوؿ، وتفصؿ متابعيا عف العالـ الحقيقي، بحيث ال يعود يعرؼ الواقع إال  -1

ومارست ىيمة عمى المتمقي لمصورة الذي تقتصر لذتو عمى المتعة طرة، مف خبلؿ الصورة المتتالية المسي
 البصرية. 

استطاعت الصورة أف تكوف عنصًرا أساسًيا في تشكيؿ شخصية االنساف، وفي تشكيؿ تصوراتو عف  -2
ىيمنة ثقافة المظير  فيصناعة الصورة كما ساعدت، الواقع، بشكؿ يفوؽ خبراتو الفعمية اليومية المعاشة

 . ، واإلبيار والممعاف واالستعراض، عمى حساب ثقافة الجوىر والمضموف، والقيمة والعمؽوالشكؿ
أصبحت الصورة قادرة عمى توجيو سموؾ المستيمؾ، والتحكـ بذوقو وعقمو، وتحديد ماذا يأكؿ، وماذا  -3

الصورة داخؿ وعي االنساف وأصبحت تؤسس كما تغمغمت، يشرب، وكيؼ يمبس، وكيؼ يتصرؼ
 وتفصيبلت، وتحفيزات وتحيػّػزات، وتطمؽ حاجيات، وتحدث رغبات. لبلختيارات 

وفي عصر صناعة الصورة أصبحت الصورة تقيـ معادال خيالًيا لمواقع، بؿ يصبح الواقع أحياًنا صورة  -4
شاحبة عف الصورة، فتكوف الصورة ىي االساس وليس الواقع، وأصبحت الصورة أحياًنا تسبؽ الواقع 

اف الصورة ال تكذب " ولكف مع ظيور أدوات االخراج والمونتاج " اصبحت في كاف يقاؿ "بلو،وتميد 
مقدور الصورة اف تكذب "، فمع تطور الحيؿ السينمائية والمؤثرات البصرية والرسـو ثبلثية االبعاد، 
ظيرت االفبلـ السينمائية الخيالية الحديثة بصورة مدىشة في درجة واقعيتيا، إال أف الجميع يعرؼ أنيا 

،ص 2010. ) الشميمري، خناعة فنية وليست حقيقة، مما جعؿ مقولة " الصورة ال تكذب " جزًءا مف التاريص
81-82  .) 
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 رؼذّم انسهٌن االنسبنِ 2.2
 

استخداـ الصوره يجب اف يتـ بشكؿ يخدـ التنمية البشرية مف حيث استغبلؿ المراىؽ واعداده وشغؿ اوقاتو إف 
 وتفجير طاقاتو . 

ويمثؿ السموؾ أي فعؿ أو رد فعؿ يصدر مف اإلنساف بشكؿ مباشر أو غير انسهٌن االنسبنِ:  2.2.1
مقصود أو آلي يحدث في البلوعي، سواًء كاف عمى شكؿ فعؿ أـ كبلـ أـ لغة جسد مباشر، مقصود أو غير 

 . تظير عمى اإلنساف

 السموؾ االنساني ىو المحور االساسي لتعديؿ  السموؾ، ويشتمؿ السموؾ عمى الخصائص االساسية التالية:و 

   السموؾBehavior  وليس حالتو الداخمية، ىو ما يفعمو االنساف ويقولو، فالسموؾ يتضمف افعاؿ الشخص
ولكف عندما تحدد ماذا يقوؿ الشخص او  ،فانؾ ال تحدد بذلؾ السموؾ ،فعندما تقوؿ اف الشخص غضب

يفعؿ وىو في حالة الغضب فانؾ عندىا تحدد السموؾ عمى سبيؿ المثاؿ، احمد يركض وراء امو ويصعد 
 (. 10،ص2003)الخطيب،. يو الغضبالدرج ويطرؽ الباب بقوه، اف ىذا الوصؼ يمثؿ السموؾ الذي قد تسم

  لمسموؾ بعد او اكثر مف االبعاد المقاسو: فالسموؾ يمكف قياسو مف خبلؿ حساب تكراره أي انؾ تستطيع اف
مره (.  كما انو  12تحسب عدد المرات التي يظير فييا ىذا السموؾ )مثاؿ: احمد يعض اصبعو في اليـو 

دقيقة (.  فانو  30السموؾ ويتوقؼ )مثؿ: يستمر صراخ احمد يمكف قياس فترة حدوث السموؾ او متى يبدأ 
يمكف قياس شدة السموؾ او القوه المادية المستخدمة فيو، وىكذا فاف التكرار والفترة والشدة كميا ابعاد ماديو 

 (. 12،ص 2013)الخطيب ،لمسموؾ. 
 ـو بو الفرد ولو ابعاد يمكف لمسموؾ اف يبلحظ ويوصؼ ويسجؿ مف قبؿ االخريف والف السموؾ ىو فعؿ يق

ماديو. فاف ظيره يمكف اف يبلحظ فاألفراد يستطيعوف رؤية السموؾ او مبلحظتو، وذلؾ مف خبلؿ استخداـ 
الحواس، مثؿ رؤية السموؾ عندما يحدث، والف السموؾ يمكف مبلحظتو، فانو يمكف وصفو وتسجيؿ ظيوره.  

 (. 47،ص 2014)بيطار،
 يا المادي واالجتماعي وفي االشخاص االخريف ،وكذلؾ في انفسنا، والف لمسموؾ تأثير في البيئة بجانبي

السموؾ فعؿ يمارس مف خبلؿ حركات تحدث في مكاف وزماف محدديف،فاف ليذا السموؾ اثارا يتركيا في 
فعمى سبيؿ المثاؿ عندما نضيء مصباح الكيرباء  ،البيئة التي يظير فييا ويكوف اثر ىذا السموؾ واضحا

 (. 36،ص 2013)الخطيب ،. يظير اثره في مظاىر البيئة التي انارىا، أي انيا تصبح واضحة فاف الضوء 
  يظير السموؾ االنساني عمى نحو قانوني، أي عمى نحو نظامي ومتأثر باألحداث البيئة المحيطة وتصؼ

سموكنا باألحداث المبادئ السموكية االساسية العبلقات الوظيفية بيف السموؾ واألحداث البيئية، كيؼ يتأثر  
البيئية، وتشكؿ ىذه المبادئ اجراءات تعديؿ السموؾ، وعندما نفيـ االحداث البيئية التي تدفع السموؾ الى 
الظيور او المسئولة عف ظيوره. فإننا بذلؾ نستطيع تغيير االحداث البيئية، وذلؾ بيدؼ احداث تغيير 

 االحداث البيئية، وذلؾ بيدؼ احداث تعديؿ في السموؾ. 
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  السموؾ يمكف اف يكوف ظاىرا او غير ظاىر: وفي معظـ االحياف فاف اجراءات تعديؿ السموؾ تستخدـ
لتعديؿ السموؾ الظاىر . والسموؾ الظاىر ىو السموؾ الذي يمكف مبلحظتو وتسجيمو مف خبلؿ شخص 

ؾ الخفي اخر غير الشخص المنشغؿ في ممارستو. ومع ذلؾ فاف السموؾ يمكف اف يكوف خفيا وىذا السمو 
يدعى باألحداث الخاصة، فعمى سبيؿ المثاؿ يعتبر التفكير سموكا غير ظاىر، فبل يمكف تسجيمو او 
مبلحظتو مف خبلؿ شخص اخر، فالتفكير فقط يمكف مبلحظتو مف خبلؿ الشخص الذي يمارسو. ولذلؾ، 

. القابمة لممبلحظةفاف مجاؿ تعديؿ السموؾ يركز عمى نحو اولي عمى السموكيات الظاىرة او السموكيات 
 (. 81،ص2014بيطار،)

مؤسس وواضع اجراءات تعديؿ السموؾ، فيفترض باف السموؾ يحدث وفقا إلجراءات منظمة وقانونية  1اما سكنر
وفي ظؿ ىذا االفتراض، فانو يمكف اف نتوقع النتيجة ألحداث محددة عندما يتـ اكتشافيا او معرفتيا .  ،ومحددة

ف السموؾ مشكمو معقده، وىو عمى االصح عمميو وأكثر مف مجرد النظر اليو عمى ومع ذلؾ فاف سكنر يرى با
،ص 2007)الزريقات،. انو شيء يحدث، فميس مف السيؿ دائما اف تخضع السموؾ لممبلحظة التصافو بالتغير

121) . 

 رصنْف انسهٌن االنسبنِ: 2.2.2

 -ولمسموؾ االنساني صور عديدة منيا :
: وىو عبارة عف جميع االعماؿ  الدائمة التي تقـو بيا اجيزة او غير الظاىر(السموؾ الموروث )الخفي  .1

الجسـ بدوف مؤثر خارجي ويشترؾ فييا عضو او اكثر بيدؼ ضبط الجسـ كمو، وأطمؽ البعض عمييا 
تسمية السموؾ الداخمي  وذلؾ مثؿ دقات القمب  وعمميات اليضـ ووظائؼ البنكرياس . . . وسواىا مف 

 (. 120،ص2003الخطيب،)ياتية الدائمة. االعماؿ الح
: وىـ النوع مف السموؾ القائـ لتمبية دافع فطري قوي مف اجؿ المحافظة عمى الكياف السموؾ الغريزي .2

 بكاممو وتتدخؿ فيو االوامر والتصميـ كالمقاتمة عند الغضب  واليرب عند الخوؼ  . 
لتجارب سابقة ويتحقؽ لدى االنساف الذي  وسموؾ مكتسب يحتاج السموؾ االنعكاسي )حركيا ميكانيكيا( .3

يمر بالخبرة بالغالب حدوثو دوف اراده كسحب اليد  عند الشعور بالنار والصراخ عند الشعور باأللـ ، 
 وتناوؿ الطعاـ عند الشعور بالجوع والشرب عند الشعور بالعطش. 

رادي اال انو ال يستجيب الى : ىذا النوع مف السموؾ اقرب ما يكوف لمسموؾ غير البلإالسموؾ االجرائي .4
مثيرات محددة في البيئة بؿ يصدر عف الكائف لعوامؿ وراثية معا وىو ما يقـو بو االنساف او يعممو 
لمتأثير في البيئة معا وتسخيرىا لو تبعا لمنتائج المترتبة عمى ىذا السموؾ وىذا السموؾ يتأثر بدوره بتمؾ 

السموؾ ولذلؾ فإننا نقوؿ باف السموؾ االجرائي محكـو بنتائج  المتغيرات خاصة المتغيرات التي تطرأ عمى
كالطفؿ الذي يكرر الكممة  ال يستمر مف مثيرات قبميو كالسموؾ االنعكاسي إال اف المثيرات السابقة 

 (. 93،ص2014بيطار،)تكتسب القدرة عمى ضبط السموؾ االجرائي مف خبلؿ ارتباطيا بنتائج السموؾ.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وىو احد عمماء النفس األمريكييف الذي ساىـ مف خبلؿ أبحاثة ودراساتو في تطور عمـ النفس السموكي وصاحب 1904سكنر ولد عاـ  -1
اء سمسمة مف التجارب عمى نظرية االشتراط اإلجرائي وينتمي إلى مدرسة ثورندايؾ واىتـ بكتابات واطسوف وبافموؼ لفترة طويمة ثـ بدأ بإجر 

 .الفئراف في جامعة ىارفارد، واىتـ بدراسة السموؾ واقترف اسمو بالتعميـ المبرمج
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 ن ًخصبئصو :رؼذّم انسهٌ 2.2.3

نما تعاريؼ متعددة مما ادى الى جدؿ  ىنالؾ اختبلؼ حوؿ ماىية تعديؿ السموؾ. فميس ىناؾ تعريؼ واحد وا 
نما عمى الصعيد التطبيقي ايضا. ففي حيف يعرؼ البعض تعديؿ السموؾ  ليس عمى الصعيد النظري فحسب وا 

ـ ىذا المصطمح لئلشارة الى تطبيؽ عمى نحو محدد، يعرفو البعض بمرونة وبشكؿ عاـ، فينالؾ مف يستخد
قوانيف االشتراط االجرائي او االشتراط الكبلسيكي. وىناؾ مف يستخدمو لئلشارة الى قوانيف التعمـ بعامو، 
فتعديؿ السموؾ كما يعرفو كازدف ىو مصطمح ذو مدلوؿ واسع الى ذلؾ الميداف الذي يستمد اساليبو مف 

اصة، فتعديؿ السموؾ يشتمؿ عمى تعديؿ الظروؼ البيئية واالجتماعية البحوث المتصمة بسيكولوجيا التعمـ بخ
او اعادة تنظيميا بيدؼ تغيير السموؾ الظاىر وليس تغيير عمميات نفسية داخمية يعتقد انيا تعمؿ بمثابة 

 محرؾ ليذا السموؾ. 
يمتاز بالخصائص وعمى الرغـ مف تنوع ىذه التعاريؼ اال انيا جميعيا تتفؽ عمى اف ميداف تعديؿ السموؾ 

 :التالية
 انو يركز عمى الحاضر  وليس عمى الماضي.  -1
 انو يركز عمى تغيير السموؾ الظاىر .  -2
 انو يحدد العبلج بموضوعيو وذلؾ مف اجؿ تكراره.  -3
 انو يستند الى البحوث االساسية في عمـ النفس لصياغة فرضياتو واختيار التكتيكات العبلجية.  -4
 وقياس وعبلج السموؾ المستيدؼ.  انو يتوخى الدقة في تعريؼ -5
 .(77،ص 2013)جماؿ الخطيب،انو يرفض التفسيرات المستمدة مف العمميات النفسية الداخمية.  -6

العمـ الذي يشمؿ عمى التطبيؽ المنظـ لؤلساليب التي  بانوفقد عرؼ كوبر وىيروف وىيوارد تعديؿ السموؾ 
وىري ومفيد في السموؾ االكاديمي واالجتماعي، ويعرؼ احداث تغيير ج بيدؼانبثقت عف القوانيف السموكية، 

ضعاؼ او ازالو السموؾ غير المرغوب بو ،ص 2006. )الفسفوس،اجرائيا بأنو عممية تقوية السموؾ المرغوب بو وا 
10 .) 

 لْبس انسهٌن: 2.2.4

 -يمكف قياس السموؾ بغض النظر عف نوعو وفؽ ثبلثة ابعاد ىي : 
تسجيؿ حدوث السموؾ في فتره زمنيو محددة، وتستخدـ ىذه الطريقة اذا كانت امكانية اعادة التكرار: أي  .1

ذا كانت الفرصة المتاحة لحدوث السموؾ متساوية مف وقت الى  المبلحظة ثابتة مف وقت الى اخر، وا 
 -اخر، ويقاس ىذا البعد وفؽ ثبلث مؤشرات ىي :

  .العدد: أي عدد مرات حدوث السموؾ 
 ؿ تكرار السموؾ اثناء فترة زمنية معينة. المعدؿ او التردد: أي معد 
 التغاير: الكيفية التي يتغير فييا السموؾ مع مرور الوقت . 
 المدى الزمني: ويقصد بو الفترة الزمنية التي يستغرقيا السموؾ )فترة الحدوث(.  .2
 :ويتضمف ىذا البعد مؤشريف ىما ،وقت الحدوث: ويعبر عف الفترة الزمنية المحددة لحدوث السموؾ .3
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  تأخر االستجابة:أي قياس الفترة الفاصمة بيف وقت حدوث المنبو وبيف الوقت الذي تظير فيو بوادر
 .االستجابة ليذا المنبو

  الوقت الفاصؿ بيف االستجابات: أي الفترة الزمنية الفاصمة بيف سموكييف معينيف يقعاف ضمف الصنؼ مف
 (. 33،ص 2011. )جبلب،االستجابة 
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 نظرّبد االػالو - انثبنث انًجحث 

 

 

 َظشٌاخ االعالو 2.3

 عالقح َظشٌاخ االعالو تفهغفح االعالو 2.3.1

 َظشٌاخ انتأثٍش االَتقائً 2.3.3

 نظرية االختبلفات الفردية 2.3.3.1
 نظرية الفئات االجتماعية 2.3.3.2

 َظشٌاخ انتأثٍش غٍش انًثاشش: 2.3.4

 َظشٌح االعتخذاياخ ٔاإلشثاعاخ 2.3.4.1

 ٌح انًُٕرجَظش 2.3.4.2

 َظشٌح انغشط انثقافً 2.3.4.3

َظشٌح تشتٍة ألٔنٌٕاخ   2.3.4.4
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 نظرّبد االػالو 2.3

 

واالعبلـ التصاؿ في مجاالت ا فو ف والدارسو الباحثات ما توصؿ اليو خبلصىو نظريات االعبلـ مف قصد ال
بتطبيقاتيا وأثرىا في  بيدؼ تفسير ظاىره االتصاؿ واألعبلـ ومحاولة التحكـ فييا والتنبؤالجماىيري ، 

المجتمع، فيي توصيؼ النظـ االعبلمية في دوؿ العالـ عمى نحو ما جاء في كتاب نظريات الصحافة االربع 
 (. 7، ص 2015)الدليمي،لبيترسوف وشراـ. 

 ػاللخ نظرّبد االػالو ثفهسفخ االػالو: 2.3.1

ة االعبلـ ىي بحث العبلقة الجدلية بيف بيف نظريات االعبلـ وفمسفة االعبلـ، ففمسفمتبادلو ىناؾ عبلقة 
االعبلـ وتطبيقاتو في المجتمع، أي تحميؿ التفاعؿ بيف االعبلـ كعمـ وبيف ممارستو الفعمية في الواقع 

جزء مف فمسفة االعبلـ، الف فمسفة االعبلـ اعـ واشمؿ مف انيا نظريات االعبلـ و نظر مى أاالجتماعي، ور 
اـ نظريات االعبلـ باعتبارىا فمسفة االعبلـ او مذاىب االعبلـ، ولكف في النظريات، وكثيرا ما شاع استخد

معتقدات الو  ت يدولوجيااالواقع االمر اف استخداـ تعبير نظريات االعبلـ كاف في مجممو انعكاسا لمحديث عف 
. . . قتصاديو او الحديث عف اصوؿ ومنابع العمميو االعبلمية )مرسؿ، ومستقبؿ، ووسيمة االجتماعيو و اال

 (.9، ص2015)الدليمي،الخ(. 

 واحي مف الناالعبلمية مدى التحكـ في الوسيمة و مع، تبالسياسات االعبلمية في المجاالعبلـ وترتبط نظريات 
تسيطر برز سؤاؿ ىؿ يلذاع مف خبلليا، تنشر او ينيا التي تماالسياسية، وفرض الرقابة عمييا وعمى مض

التقيد بالقواعد التي اـ في التحرؾ ؟ ليا مطمؽ الحرية اف اـ العبلـ ؟ فعبل عمى وسائؿ االتصاؿ واالحكومة 
 ؟. تحددىا بعض القوانيف 

 نماذج لبعض نظريات تأثير وسائؿ االتصاؿ:

 نظرّبد انزأثْر انًجبشر: 2.3.2

عمى  ىذا وقد اختار الباحث نظريات التأثير المباشر، النيا ترد جزئيًا عمى جواب ماىو تأثير الصوره الرقمية
 سموؾ المراىقيف،  ىؿ ىو بشكؿ آلي وسريع أـ متراكـ وبطئ ؟. 

 نظرّبد انزأثْر االنزمبئِ: 2.3.3

 :نظرية االختالفات الفردية 2.3.3.1
تعتمد ىذه النظريو عمى ما توصؿ اليو عمماء النفس مف اف االفراد يختمفوف بشكؿ كبير في البناء النفسي،  

 ف يستجيبوف بشكؿ مختمؼ لممثير او المنبو. وعمى ذلؾ فاألفراد مف المفترض ا
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 الخطوات االساسية لنظرية التأثير االنتقائي في : 1Melvin De Fleurوقد لخص ممفيف ديفمير
 تقدـ وسائؿ االعبلـ رسائميا الى اعضاء المجتمع الجماىيري ولكنيا تستقبؿ وتفسر بشكؿ انتقائي.  -
 ت في طبيعة اإلدراؾ بيف اعضاء المجتمع. اف اساس ىذه االنتقائية يرجع الى االختبلفا -
يرجع االختبلؼ في االدراؾ الى اف كؿ فرد لو تنظيـ متميز مف المعتقدات واالتجاىات والقيـ  -

 والحاجات وما الى ذلؾ. 
 ولكوف االدارؾ انتقائي، فاف التذكر واالستجابة ايضا انتقائية.  -

بلـ ليست متماثمة وال قويو وال مباشره، وىذه وبناء عمى الخطوات السابقة فاف تأثيرات وسائؿ االع
 (. 71-68،ص 2003)اسماعيؿ،التأثيرات انتقائية ومحدودة باالختبلفات النفسية لئلفراد.  

 :نظرية الفئات االجتماعية 2.3.3.2
تقـو نظرية الفروؽ الفردية عمى االختبلفات بيف االفراد بيف الجماعات والتي ظيرت في احضاف عمـ  

 الخاصة بتقسيـ العمؿ.  Durkheimع وأفكار دوركايـ االجتما

وتمخص ىذه النظرية الى اف افراد الفئة االجتماعية الواحدة مف المتوقع اف يختاروا نفس المضموف 
 االتصالي تقريبا، وأنيـ سوؼ يستخدموف بدرجو متشابيو الى حد ما. 

، باإلضافة الى االخذ في االعتبار وركزت ىذه النظرية عمى تقسيمات الجميور عمى اسس ديموجرافية
 الجوانب النفسية . 

وقد أدت البحوث التي اجريت في اطار ىذه النظرية الى ظيور نظريو اخرى مكممو ليا، وىي نظرية 
العبلقات االجتماعية والتي تؤكد عمى تأثير االفراد عمى بعضيـ العض داخؿ الفئة االجتماعية الواحدة، 

غـ الفروؽ الفردية، والفروؽ االجتماعية، ليس افراد منعزليف، وعمى ذلؾ فالعبلقات فجميور وسائؿ االعبلـ ر 
يجب اف تؤخذ في االعتبار عند تقدير تأثير وسائؿ االعبلـ.  –مثميا مثؿ سمات الفرد  –بيف االفراد 
 (. 83-81،ص 2003)اسماعيؿ، 

 نظرّبد انزأثْر غْر انًجبشر: 2.3.4

ر، والتأثير االنتقائي عمى خصائص الجميور والفئات االجتماعية والعبلقات تعتمد نظريات التأثير المباش
في حيف تركز نظريات التأثير غير المباشر عمى استخدامات الجميور لوسائؿ االعبلـ، ومدى ، بينيا

 اعتماد الفرد عمى وسائؿ االعبلـ، وتركز كذلؾ عمى العبلقة التفاعمية بيف وسائؿ االعبلـ والمجتمع. 

ؿ النظريات التي تتساءؿ عف التأثيرات العامة والفورية لوسائؿ االتصاؿ الجماىيريو الى اف  تقـو عمى وتمي
اساس ثبلث صور متتالية ىي: البناء الوظيفي، والخبلؼ، والمنظورات التطوريو او االجتماعية، وىذه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. حصؿ ديفمور عمى درجة الدكتوراه. في عمـ النفس 1923أبريؿ  27ولد ميمفيف لورانس ديفمور في بورتبلند، والية أوريغوف في  -1

أطروحتو، الدراسات التجريبية لمعبلقات استجابة التحفيز في االتصاالت النشرة، مستمدة مف . 1954االجتماعي مف جامعة واشنطف في عاـ 
 عمـ االجتماع وعمـ النفس، واالتصاالت، لدراسة كيفية انتشار المعمومات مف خبلؿ المجتمعات األمريكية.
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اؽ واسع بواسطة الصيغ غير مقصورة عمى دراسة وسائؿ االتصاؿ الجماىيريو، فيي تستخدـ عمى نط
 عمماء االجتماع لدراسة اية نظـ اجتماعية او عمميو واسعة النطاؽ. 

اما نظريات التأثير غير المباشرة فإنيا اكثر شموال حيث تضع في حسابيا بعض العبلقات االجتماعية 
.  لوظيفيالتي تؤثر في الناس، وتميؿ الى الجمع بيف عناصر النموذج اإلدراكي وجوانب مف نماذج البناء ا

 (. 89،ص 2003)اسماعيؿ، 

ستعرض فيما يمي بعض نظريات تأثير وسائؿ االتصاؿ الجماىيريو، تدخؿ في نطاؽ التأثير غير نوسوؼ 
 المباشر وتأخذ في االعتبار استخدامات الجميور لوسائؿ  االتصاؿ وظروؼ المجتمع، وىي :

 نظرّخ االسزخذايبد ًاإلشجبػبد. 2.3.4.1
 نظرية :األسس العممية لم

وليس بعنصر الرسالة  the audienceنظرية االستخدامات واالشباعات تعنى بجميور الوسيمة االعبلمية 
 ، كما في نظرية ترتيب االولويات. Messageذاتيا 

اىميا القدرة عمى  مية ىو جميور يتميز بخصائص عديدة،ىذه النظرية تقوؿ اف جميور الوسيمة االعبل
مية التي تمبي رغباتو وتشبع حاجاتو الكامنة في ذاتو، ومعنى ذلؾ اف الجميور ليس اختيار الرسالة االعبل

لو غايو محددة  مف تعرضو  –بيذا المعنى  –سمبيا يقبؿ كؿ ما تعرضو عميو وسائؿ االعبلـ. فالجميور 
جاتو لوسائؿ االعبلـ، ويسعى الى تحقيؽ ىذه الغاية مف خبلؿ )التعرض االختياري( الذي تمميو عميو حا

 .(58،ص2008)البشر، ورغباتو. 
 وفي ىذا المعنى يؤكد ليتؿ جوف اف ىناؾ فرضيات تنطمؽ منيا ىذه النظرية وىي:

  اف جميور وسائؿ االعبلـ يسعى الى تحقيؽ ىدؼ معيف مف خبلؿ تعرضو لمرسائؿ التي تقدميا الوسيمة
 االعبلمية. 

 ار ما يناسبو مف وسائؿ االعبلـ التي تحقؽ اف اختيار الوسيمة االعبلمية ىو جميور مسؤوؿ عف اختي
مية بلحاجاتو ورغباتو، فيو يعرؼ ىذه الحاجات والرغبات ويحاوؿ اشباعيا مف خبلؿ تعرضو لوسائؿ إع

 مختمفة. 
  ىو اف وسائؿ االعبلـ تتنافس مع مصادر االشباع  –وىو متعمؽ باالفتراضيف السابقيف  –االفتراض االخير

ب ما تقدمو وسائؿ االعبلـ مف اختبارات متعددة لمجماىير مف اجؿ اشباع حاجاتيا، االخرى، أي انو الى جان
فاف ىذه الجماىير تبحث ايضا عف مصادر اخرى ليذا االشباع مما يجعؿ وسائؿ االعبلـ تدخؿ في منافسة 

 مع ىذه المصادر التي تقـو عمييا ىذه النظرية في النقاط التالية:
 التي نتجت عنيا حاجات الجميور .  الدوافع النفسية واالجتماعية .1
 الحاجات نفسيا .  .2
 التوقعات التي يكونيا الجميور عف مدى االشباع ليذه الحاجات.  .3
 التوقعات مرتبطة بوسائؿ االعبلـ التي ىي مصدر االشباع .  .4
 ىذه التوقعات تؤدي الى ممارسة انماط معينو مف التعرض لوسائؿ االعبلـ.  .5
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 لمتعدد لمتعرض لوسائؿ االعبلـ ينتج عنو إشباع لمحاجات والرغبات انماط التعرض او النشاط ا .6
ويمكف القوؿ بناء عمى المعطيات السابقة لمفيـو النظرية اف اسباب التعرض االختياري لوسائؿ االعبلـ تنشأ 

عمى انيا "مشكبلت"  –بتعبير دينس ماكويؿ  –مف دوافع او ظروؼ نفسيو واجتماعية، نستطيع أف نطورىا 
تعرض االختياري لوسائؿ االعبلـ ىو محاولو لمبحث عف "حؿ" ليذه المشكبلت )اشباع الحاجات(. وال

 (. 60-59،ص2008،)البشر

 نظرّخ اننًٌرج. 2.3.4.2
تدخؿ ىذه النظريو في اطار نظريات التعمـ االجتماعي والتي تيتـ بدراسة كيفية اكتساب الناس إلشكاؿ 

 لعممية التعمـ التي تحدث في اطار بيئة اجتماعية محددة. السموؾ المختمفة، والتي تتـ نتيجة 
وتركز نظرية النموذج عمى تعرض الفرد وتأثره بنماذج السموؾ التي تقدميا وسائؿ االعبلـ، مما يدفعو 

 لتبني بعض ىذه النماذج. 
 . 1961وتعرؼ ىذه النظريو ايضا باسـ نظرية باندورا مؤسس ىذه النظريو عاـ 

(. 102،ص 2003اسماعيؿ،).ندورا عدد مف القضايا الرئيسية وتعالج نظرية با

 تفسير اكتساب االستجابات الجديدة كنتيجة لمبلحظة شخص اخر . 
 توضيح قدرة االنساف التي تتوسط بيف مبلحظة نموذج االستجابات  وما يعقب ذلؾ مف قبؿ المبلحظ. - أ
 المبلحظة عف طريؽ الدوافع. االىتماـ بالجانب االنتقائي لمسموكيات التي جرى تعمميا ب- ب

وعند تطبيؽ النظريو لشرح كيفية اكتساب اشكاؿ جديدة لمسموؾ نتيجة التعرض لوسائؿ االعبلـ، فاف لب 
الموضوع ىو "عممية ألنموذج "  وباختصار، فاف ىذه العممية تتألؼ مف مراحؿ عديدة يمكف تمخيصيا في 

 -العبارات التالية :
 ستمعيف او المشاىديف او القراء )او يقرأ عف( أف شخصا )نموذجا( يشترؾ يبلحظ احد افراد جميور الم

 في نموذج لمتصرؼ في محتوى اعبلمي. 
  يتعرؼ المبلحظ عمى النموذج ويتماثؿ معو، أي يعتقد انو )او انيا( تشبو النموذج، او يريد اف يكوف مثؿ

 النموذج او يرى النموذج جذابا وانو جدير باف يقمده. 
 وعي، اف الشخص الذي يبلحظو، او اف السموؾ  فبلحظ وىو واع، او يصؿ الى استنتاج بدو ويدرؾ الم

الموصوؼ سيكوف مفيدا لو، أي اف الشخص يعتقد اف ىذا السموؾ سوؼ يؤدي الى نتائج مرغوب فييا 
 اذا قمد ىذا السموؾ في موقؼ معيف. 

 عنيا )موقؼ التأثير( ويتخذ السموؾ  ويتذكر الشخص تصرفات النموذج عندما يواجو الظروؼ التي تحدثنا
 الذي اقتنع بو كوسيمة لبلستجابة ليذا الموقؼ. 

  وعند اتخاذ ىذا السموؾ في مواجية موقؼ التأثير، يؤدي ذلؾ الى شعور الفرد ببعض الراحة، او المكافأة
 يزداد تدعيميا. او الرضا، وىكذا تتكوف الرابطة بيف ىذه المؤثرات  واالستجابة المستوحاه مف النموذج، و 

  ويزيد اعادة الدعـ االيجابي مف احتماؿ استخداـ الفرد ىذا النشاط السموكي باستمرار كوسيمو لبلستجابة
 لمواقؼ مشابية. 
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عمى انو لكي تتـ عممية التعمـ بالمبلحظة يجب اف تتـ في اربعة عمميات اساسية لتفسير  1وقد اكد باندورا
 (. 106-104،ص 2003يؿ،اسماع):عممية التعمـ الكاممة وىي

تو بشكؿ مباشر او ظالعممية االنتباىية: وتتمثؿ  في االنتباه الى المشيد او الموقؼ الذي يمكف مبلح -1
غير مباشر، ويذكر باندورا اف االنتباه الى موقؼ او حدث يحدده عامبلف ىما خصائص الحدث 

 وخصائص المتمقي. 
ويؿ المدى باألنشطة التي تصدر عف النموذج مف عممية االحتفاظ: وتتمثؿ في عمميات االحتفاظ ط -2

وقت ألخر، حيث ال يمكف لمفرد اف يتأثر بمبلحظة النموذج ما لـ يقـ بإدخاؿ سموكيات النموذج، 
واالحتفاظ بيا في الذاكره بعيدة المدى واستيعابيا وتمثميا، بحيث تحدث تغييرا في بنائو المعرفي يؤدي 

 الى تغيير سموكو. 
جاع: وىي العممية التي ييتـ فييا الفرد اىتماما كافيا بسموؾ النموذج ويحتفظ بصوره عممية االستر  -3

مناسبة بالمثيرات التي وضعت ليا رموز، وتتضمف عممية االسترجاع او االستخراج الحركي صورا عقميو 
المبلحظة اف وأفكارا لترشد االداء الظاىر، ويمكف ليذه الصورة العقمية واألفكار المكتسبة خبلؿ التعمـ ب

 تعمؿ مثيرات داخميو شبيية بالمثيرات الخارجية التي يقدميا النموذج. 
عممية الدافعية: ويعني بيا توافر ظروؼ باعثو مناسبة تعيف عمى اداء االستجابات المكتسبة، فاالستجابة  -4

ال سبب او يمكف اكتسابيا واالحتفاظ بيا، وأداؤىا، ولكف  ال تكوف ىذه االستجابة ظاىره ما لـ يكف 
 تتوافر ليا ظروؼ االداء. 

والمراحؿ االربع السابقة ىي مراحؿ متتابعة، ومترتبة عمى بعضيا، ترتبط المرحمة االولى والثانية 
)االنتباه واالحتفاظ( باكتساب المعرفو، وترتبط المرحمة الثالثة والرابعة )االستخراج الحركي والدافعية( 

 بأداء السموؾ. 

 غرس انثمبفِ.نظرّخ ان 2.3.4.3
التعرض التراكمي )لوسائؿ يمكف وصؼ عممية الغرس بأنيا  نوع مف التعمـ العرضي الذي ينتج عف 

لتصبح ، حيث يتعرؼ مشاىد التمفزيوف دوف وعي عمى حقائؽ الواقع االجتماعي، ( خاصة التمفزيوفاالعبلـ
الحقيقي، وعممية الغرس ليست عبارة بصفو تدريجية اساسا لمصورة الذىنية والقيـ التي يكتسبيا عف العالـ 

مف تأثيرات التمفزيوف الى جميور المتمقيف، ولكنيا جزء مف عمميو مستمرة وديناميكيو لمتفاعؿ  وعف تدفؽ موج
وفيما يتعمؽ بالمرحمة العمرية، فاف تأثير التمفزيوف يكوف اكبر عمى الصغار في  ،بيف الرسائؿ والسياقات

سكة او بيف االطفاؿ الذيف يقؿ لدييـ االنتماء الى األسرة او الجماعة، وكذلؾ الجماعات واألسر غير المتما
 (. 92،ص2017)الحمايده واخروف،. بيف الجماعات اليامشية او االقميات او بيف مف يصورىـ التمفزيوف ضحايا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برتا، كندا( ىو نفساني )عالـ نفس(، وأستاذ فخري ـ، في موندرا، أل1925مف ديسمبر  4( )وِلَد في Albert Banduraالبرت باندورا ) -1

)ديفيد ستار جورداف( في عمـ النفس االجتماعي في جامعة ستانفورد. وقد كاف لو الفضؿ في تقديـ إسيامات في كثيٍر مف المجاالت في عمـ 
عبلج )طب(، وعمـ نفس الشخصية، كما كاف النفس االجتماعي عمى مدار العقود الستة الماضية، بما في ذلؾ نظرية اإلدراؾ االجتماعي، وال

 مؤثًِّرا أيًضا في االنتقاؿ مف السموكية إلى عمـ النفس المعرفي. وُعِرَؼ بابتكار نظرية التعمـ االجتماعي ونظرية فاعمية الذات.
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دث بالواقع الذي يتعرض لمتمفزيوف تنغرس فيو قيـ وتصورات تجعمو يتبناىا ويظف انيا فعبل ما يح رداف الف
يكوف تفسيره ونظرتو حسب ما يتمقاه مف التمفزيوف، ، ؿ عف ظاىرة مائوبالتالي تنغرس فيو ال شعوريا فإذا س

 ومغايرة تماما لمواقع، والمتمقي بتقبؿ ما يبث بالتسمية، وذلؾ بقضاء الساعات الطويمة أماـ شاشة التمفاز. 
ى دراسة تأثير التمفزيوف عمى االمريكيف وكاف ىذا في ونظرية الغرس الثقافي ىي نظريو اجتماعية تيدؼ ال

ويعتقد صاحب  جربنر الستينات والسبعيات وضعيا مجموعو مف العمماء ولكف مؤسسيا الرئيسي ىو جورج
ىذه النظرية اف الناس في المجتمعات الغربية انما ىـ اسرى الواقع المصنوع ىذا وأنيـ يتصرفوف ويعيشوف 

 لحقيقي بكؿ ما ينبت مف تعقيدات مف مثؿ ىذا التبايف. عمى واقع غير الواقع ا
 مثؿ : مفاىيـ مرتبطة بالنظرية

 يقصد باالتجاه السائد بيف االفراد ذو درجو الكثافة الواحدة في اكتساب مفيـو االتجاه ألسائد :
يراىا.  الخصائص الثقافية المشتركة لممجتمع التي يقدميا التمفزيوف كقناة ثقافيو حديثة والصورة التي

وبالتالي يمكف الكشؼ عف التبايف في ادراؾ العالـ الخارجي بيف الذيف يشاىدوف التمفزيوف بدرجة أقؿ 
يف يشاىدونو بكثافة كبيرة وبالتالي فاف االتجاه السائد عبارة عف نسيج مف المعتقدات والقيـ ذوبيف الم

كثيفو المشاىد وال تظير بينيـ الفروؽ ر مختمفة ويتوحد معيا و والممارسات التي يقدميا التمفزيوف في ص
كبيره في اكتساب ىذه الصور او االفكار باختبلؼ خصائصيـ االجتماعية او السياسية وبالتالي فاف 
االتجاه السائد يشير الى سيطرة التمفزيوف في غرس الصور واألفكار بشكؿ يجعؿ الفوارؽ او االختبلفات 

المتباينة. ويشير ايضا الى االتساؽ بيف االتجاىات  تقؿ او تختفي بيف الجماعات ذات الخصائص
 والسموؾ الذي يمكف أف يقـو بػػتأثير التمفزيوف أكثر مف وسائؿ أو عوامؿ مؤثرة اخرى. 

 يقصد بالصدى أو الرنيف تمؾ التأثيرات المضادة لممشاىدة بجانب الخبرات مفيـو الصدى او الرنيف:
وبذلؾ فاف المشاىدة يمكف اف تؤكد ىذه الخبرات مف خبلؿ االصمية الموجودة فعبل لدى المشاىديف، 

استدعائيا بواسطة االعماؿ التمفزيونية التي يتعرض ليا االفراد اصحاب ىذه الخبرات بكثافة اعمى  
وركز جيربنر في ىذا المجاؿ عمى زيادة ادراؾ العنؼ في االعماؿ التمفزيونية ووصؼ العالـ الخارجي بو 

يعيشوف في ظروؼ عنؼ غير عاديو ويتعرضوف لمتمفزيوف بكثافة أعمى.  وىذه  لدى المشاىديف الذيف
النتيجة اكدتيا ايضا الدراسات النفسية حيث انتيت الى اف التمفزيوف يؤثر في مجاؿ العدوانية عمى مف 

 (. 271-266،ص 2003)اسماعيؿ ،لدييـ المكر لمعدوانية ولكف بطريقة مختمفة. 
 : في المجاالت المختمفة تأثيرات مشاىدة التمفزيوف

جاءت نظرية الغرس لتؤكد أف التمفاز يصنع لمشاىديو عمى المدى الطويؿ واقعا خاصا مختمفا عف الواقع 
 الحقيقي واف المشاىديف يحكـ التصاقيـ ببرامجو يصدقوف ىذا الواقع ويتعامموف معو بأعتباره حقيقة. 

 االت عدة مف ىذه المجاالت :وأثبتت الدراسات أف التمفزيوف لو تأثيرات عمى مج
: فقد عمؿ الكثير مف أفراد المجتمع وعائبلتو عمى اعادة نظاـ حياتيـ اليومية بناء تأثيره عمى الوقت .1

عمى برامج التمفاز وتكاد تكوف ىذه ظاىرة في كثير مف البمداف والمجتمعات فقد جاء في بعض الدراسات 
% 55بسبب برامج التمفاز كما أف  ـيرت مواعيد النو غ % مف العائبلت االمريكية اعترفت بأنيا 60اف 

 مف العائبلت غيرت مواعيد تناوؿ الطعاـ. 



45 
 

: التمفاز جذب االطفاؿ لمجموس في منازليـ وبالتالي عدـ ممارستيـ تأثيرات عمى النشاطات التربوية .2
صراؼ االطفاؿ عف لمعب خارج المنزؿ او ممارسة القراءة او اليوايات المعتادة لدييـ بؿ ساعدت عمى ان

% مما يدؿ عمى اثر التمفاز عمى جانب ميـ وىو الجانب التربوي عف طريؽ 52اصدقائيـ بنسبة 
 الممارسة وتبادؿ الخبرات والمعمومات  ومعاني االخذ والعطاء. 

: تعتبر فترة الطفولة ومرحمة الشباب مف اىـ مراحؿ التحصيؿ العممي التأثير عمى التحصيؿ العممي .3
ىذه المرحمة طبلب المدارس ومعاىد التعميـ، وىذه الفئات أيضا تقبؿ عمى مشاىدة التمفاز حيث تمثؿ 

بصورة واضحة وقد تكوف ىذه المشاىدة في اوقات عمى حساب اوقات المذاكرة واسترجاع الدروس 
رشاد تربوي فاف ىذه المشاىدة وال شؾ ستكوف عمى  والواجبات المدرسية وما لـ يتوفر رعاية منزليو وا 
حساب ما ينبغي عمى الطالب مف تحصيؿ عممي، ولعمو مف المفيد االشارة الى اف مثؿ ىذا النوع مف 

الى الحرص النياء واجباتو المدرسية قبؿ بداية البث او البرامج  المراىؽالتأثير قد يكوف ايجابيا فيدفع 
تو فبل يستطيع اف يحقؽ التي يفضميا، كما قد يكوف كاف سمبا كاف يحدث لمطالب ارتباكا في تنظيـ وق

 التوفيؽ بيف مذاكرة ورغبة في المشاىدة. 
 ؟ماذا تفترض النظرية

وتفترض النظرية أف االشخاص الذيف يشاىدوف كميات ضخمو مف البرامج التمفزيونية )كثيفو المشاىدة( 
ال يشاىدوف  يختمفوف في ادراكيـ لمواقع االجتماعي عف اولئؾ الذيف يشاىدوف كميات قميمو مف البرامج او

)قميمو المشاىدة(، ويرى واضعو النظرية اف وسائؿ االتصاؿ الجماىيري تحدث أثارا قويو عمى ادراؾ الناس 
 لمعالـ الخارجي، خاصو ىؤالء الذيف يتعرضوف لتمؾ الوسائؿ لفترات طويمو ومنظمة. 

ونو مف خبلؿ التمفزيوف ديشاىوخمصت النظرية الى اف الذيف يشاىدوف التمفزيوف بكثافة فانيـ يعتقدوف اف ما 
 مف واقع واحداث وشخصيات فانيا تكوف مطابقة لما يحدث في الحقيقة وفي الحياة . 

 اىـ االنتقادات الموجية لنظرية لمغرس الثقافي: 
لـ تأخذ النظريو في اعتبارىا المتغيرات االخرى غير كثافة المشاىدة التي تدخؿ في عممية التأثير  .1

 عوامؿ الديمغرافية. التمفزيوني مثؿ ال
يرى كؿ مف "ىاوكنز وبنجرى" اف العبلقة بيف مشاىدة التمفزيوف والغرس الثقافي  عند مشاىدتو  .2

يمكف اف ترجع الى بعض محتوى مواد او برامج التمفزيوف ، وال تنطبؽ عمى البعض االخر مف 
التمفزيوف في عموميا البرامج، اضافة الى ذلؾ ال تنطبؽ عمى مشاىدة محتوى جميع مواد او برامج 

 ولكنيا قد تحدث نتيجة مشاىدة برامج محدده. 
أف المادة المقدمة مف خبلؿ التمفزيوف مف الممكف اف تزيؼ او تقمب مف قبؿ المشاىديف، وقد تكوف  .3

متحيزه استجابات المشاىديف، وبالتالي تصبح االسس التي تبنى عمييا مفاىيـ ابعاد العبلقة بيف 
 ص ،2017)الحمايده واخروف،غبر دقيقة.  وابعاداً  اً مطبقا لمنظور الغرس الثقافي مفاىي المشاىدة والتأثير

94-95 .) 
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 Agenda -Setting Theoryنظرّخ رررْت ألًنٌّبد   2.3.4.4
مفيـو ىذه النظرية أف القائـ باالتصاؿ يحاوؿ أف يرتب اىتمامات الجميور وفؽ القضايا التي تتناسب 

، أو ربما يوافؽ أيديولوجيا المؤسسة اإلعبلمية. ويتمخص معنى ىذه النظرية في أف وتوجيات اإلعبلمي نفسو
وسائؿ اإلعبلـ ىي التي تحدد اىتمامات الجميور، بمعنى اف ىذه الوسائؿ عندما تيتـ بموضوع معيف فاف 

 (. 55ص  ،2016الجميور يصبح أكثر اىتماما بيذا الموضوع او تمؾ القضية. )البشر،
وسائؿ اإلعبلـ إذا ركزت في موادىا اإلعبلمية عمى موضوع األمف في المجتمع عمى حساب يعني ذلؾ اف 

قضايا اخرى ميمة مثؿ اإلصبلح المالي واإلداري، أو الفقر أو البطالة فاف ذلؾ يعني اف وسائؿ اإلعبلـ 
 توجو اىتماـ الجميور إلى القضايا األمنية وتيمؿ قضايا مثميا في األىمية. 

القائموف عمى الوسيمة اإلعبلمية بعض الموضوعات أو القضايا التي يتـ التركز عمييا بشده مما  وىكذا يختار
يجعميا تثير اىتماـ الجميور تدريجيا، وتجعميـ يدركونيا ويفكروف فييا، وبالتالي تمثؿ ليـ اىميو اكبر مف 

 (. 98-96ص،2017)الحمايده واخروف،الموضوعات االخرى التي تتجاىميا  وسائؿ االعبلـ. 
اف ترتيب اولويات الجميور في القضايا التي تطرحيا وسائؿ االعبلـ ىي عمميو أيديولوجيو ال تنطمؽ مف 
فراغ، بؿ مف مرجعيات ومحددات سياسيو او ثقافيو توجو عمؿ القائـ باالتصاؿ، وتجعمو يختار موضوعات 

 ور أو في مواقفو واتجاىاتو وسموكو.  او قضايا معينو يحاوؿ مف خبلليا إيصاؿ رسالة تؤثر في وعي الجمي
ىذه العممية األيديولوجية التي تجعؿ وسائؿ اإلعبلـ تركز عمى موضوع معيف وتمنحو حيزا كبيرا يدؿ عمى أف 
الموضوع لو مف األىمية ما يجعمو حاضرا باستمرار وبكثرة في وسائؿ اإلعبلـ، كما أف الموضوعات األخرى 

 ما توحي بذلؾ النظرية. ليس ليا أىميو لدى الجميور ك
إلى تضخيـ تمؾ القضايا عمى حساب قضايا ىي  د تؤديلموضوعات دوف أخرى قاىمية تمنحوسائؿ اإلعبلـ 

أىـ مف تمؾ التي تعرضيا وسائؿ اإلعبلـ، بؿ يؤثر بشكؿ مباشر عمى الوعي العاـ بقضايا المجتمع، وىي 
 (. 2016)البشر ،نظرية ترتيب األولويات. األيديولوجية التي يمارسيا القائـ باالتصاؿ مف خبلؿ 

ويرى اصحاب ىذه النظريات اف لوسائؿ االعبلـ تأثير عمى الفرد والمجتمع مف خبلؿ ثبلث اتجاىات ىي 
التأثيرات العاطفية والمعرفية والسموكية، واف التأثيرات العقمية المتعمقة بإزالة الغموض الذي يحدث نتيجة النتقاد 

لفيـ المعنى، يجعؿ الفرد غير قادر عمى تفسير االحداث، فيمجأ الى وسائؿ االعبلـ التي  المعمومات الكامنة
يمكف اف تكوف ىي المصدر الوحيد ليذه المعمومة، كما يتعمؽ التأثير المعرفي بالقيـ وىي معتقدات يعتنقيا 

لسموؾ مثؿ التسامح الناس عف غايات اساسية في حياتيـ مثؿ المساواة والحرية، او عف انماط مفضمو مف ا
واألمانة، كما تؤثر وسائؿ االعبلـ وجدانيا عمى االفراد مف خبلؿ زيادة العنؼ لدييـ وزيادة القمؽ وسرعة 
االستثارة وزيادة المخاوؼ واإلحساس باالغتراب في المجتمع الذي ينتمي اليو الفرد وزيادة حدة التوتر النفسي 

عمومات التي يتعرضوف ليا، اضافة الى ذلؾ بالقياـ بسموؾ معيف والعصبي وذلؾ بناءا عمى نوعية وكمية الم
او فقداف الرغبة ليذا الفعؿ او السموؾ وىما نتاج التأثيرات العاطفية والمعرفية، حيث يقـو الفرد بمعرفة قضية 

وؾ او معينو ويكوف اتجاىا نحوىا وبناء عمى ىذا االتجاه يشعر بالرغبة في القياـ بتصرؼ ما ثـ يترجـ الى سم
 )ابوالحسف،حركة، اف التأثيرات العاطفية والمعرفية قد ال يكوف ليا تأثير عمى المجتمع اذا لـ تقدـ سموكًا معينا. 

 (. 130-128 ص ،2006
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 شجكخ االنزرنذ ًيٌالغ انزٌاصم االخزًبػِ - انراثغانًجحث 

 

 

 شبكة االنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي 2.4

 شبكة االنترنت 2.4.1

 االستخدامات االعبلمية لشبكة االنترنت 2.4.2

 مستخدمو االنترنت 2.4.3

 االعبلـ االلكتروني 2.4.4
 مواقع التواصؿ االجتماعي 2.4.5

 (Facebookالفيسبوؾ ) 2.4.5.1

 (Twitterتويتر ) 2.4.5.2

 YouTube اليوتيوب  2.4.5.3
 قراءة الصورة المنشورة في مواقع التواصؿ االجتماعي 2.4.6
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 شجكخ االنزرنذ ًيٌالغ انزٌاصم االخزًبػِ ..2

 

حاف وكيؼ تؤثر في المجتمع، انماط السموؾ ونظريات االعبلـ الصوره وانواعيا وتأثيراتيا و بعد التعرؼ عمى 
.ؿاالوقت لدراسة االنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي وتطبيؽ كؿ ذلؾ عمى ىذا المج

 شجكخ االنزرنذ 2.4.1

كونيو ىي ثورة المعمومات، وثورة االتصاالت، وثورة الحواسيب، انتجت االنترنت التي تمثؿ تبلحـ ثبلث ثورات 
نتائج العالمية في االستفادة مف خدمات الشبكة الرقمية المتكاممة، مف خبلؿ ربطيا باآلالؼ مف شبكات لابرز ا

 . الحواسيب المنتشرة في بقاع العالـ بعضيا ببعض، ويستخدميا المبلييف مف البشر

اذا حقؽ االنترنت ثوره معموماتية واتصاليو، وذلؾ مف خبلؿ تقديميا شكبل جديدا مف اشكاؿ التواصؿ البشري 
 بما يسمى التواصؿ الجماىيري الثنائي االتجاه غير الخاضع لمرقابة . 

النت ( كممو مشتقو مف شبكة المعمومات الدولية التي يطمؽ عمييا عدة تسميات منيا Internetواالنترنت )
(The Net( او الشبكة العالمية )World Net( او الطريؽ االلكتروني السريع لممعمومات )Electronic 

Super High Way( الشبكة العنكبوتية العالمية )( او اؿ)ويبworld wide web وىي عبارة عف طريقو )
 . ( Hypertextجديدة لمبحث تعتمد عمى الروابط النصية المتعددة او المتشعبة )

)اف وضع تعريؼ لبلنترنت يعد عمميو  1993ويقوؿ )تيـ بير نيرز( وىو مؤسس االنترنت في مقاؿ نشره عاـ 
تشبو الفرؽ بيف الدماغ والعقؿ، فباكتشاؼ االنترنت تجد اسبلكا وكمبيوترات، اما باستعراض الشبكة نفسيا 

 (. 73-38،ص7135، العريشي، الدوسري)فستجد شتى المعمومات(.  

 االسزخذايبد االػاليْخ نشجكخ االنزرنذ 2.4.2

تتطور تكنولوجيا شبكة االنترنت وتطبيقاتيا بسرعة كبيره فبل يكاد يمضي يـو إال ويضاؼ الى عالـ الشبكة 
قات الموجودة العنكبوتية تطويرات لتطبيقات اعبلمية موجودة في الشبكة او تضاؼ ليا، ومف نماذج التطبي

 في شبكة االنترنت :
(: جميع وكاالت االنباء العالميو والمحمية لـ تجد اماميا لمحاؽ News agenciesاالنباء )وكاالت  -1

بتدفؽ المعمومات واإلخبار وبثيا إال بحجز موقع الكتروني عمى االنترنت لتقدـ خدماتيا االخبارية 
 بأنواعيا عمى شكؿ نصوص وصور ورسـو وفيديو بعضيا مجانا وبعضيا بمقابؿ . 

(: اف راديو االنترنت متعدد الوظائؼ وىو راديو تفاعمي يمكف اف Internet Radioت )إذاعة االنترن -2
ينقؿ التحكـ في الوسيمة االعبلمية مف الدولة ومؤسسات االذاعة والتمفزيوف الى جميور المستمعيف 

تخداـ والمشاىديف وموردي المعمومات وسيتحوؿ الجميور مف االستيبلؾ السمبي لمراديو والتمفزيوف الى اس
قوه التسجيبلت الصوتيو والمرئية وذكاء الكمبيوتر والمعمومات الضخمة المعروضة في شبكة االنترنت. 

 وتتيح الشبكة الرقمية لكؿ فرد اف يبث برامج اذاعيو او تمفزيونيو. 
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ويستخدـ البث التمفزيوني عبر االنترنت تكنولوجيا التدفؽ  (:IPTVالبث التمفزيوني عبر االنترنت ) -3
تزامف مع لئلشارات الصوتية والمرئية لتظير عمى شكؿ بث حي يمكف مشاىدتو باستخداـ عدة برامج الم

تبعا لحزمة الممفات المستخدمة في عممية البث، كما استفاد البث التمفزيوني عبر االنترنت مف كافة 
يات معينو سواء تمؾ المواد الفيممية التي ال يمكف عرضيا عمى شبكات التمفزيوف الرسمية او الممموكة لج

التي ترتبط بعمميات عسكريو او الجرائـ التي يصورىا ىواة عرضيا او حتى التي تصور مف خبلؿ كاميرا 
 .(1999)عيسى،يزة الياتؼ المحموؿ.  اج

(: الياتؼ المحموؿ اصبح اليـو Mobile phone news serviceخدمة االخبار بالياتؼ المحموؿ ) -4
مؿ باليد وبفضؿ الميزات الخاصة والمطورة باستخداماتو مع االنترنت فاف كالكمبيوتر الصغير الذي يح

مستخدمو يمكنو تصفح االنترنت واالشتراؾ بخدمة االخبار والرسائؿ القصيرة ىذا باإلضافة الى ارساؿ 
واستقباؿ وعرض الصور الممونة والرسـو المتحركة والمقاطع الصوتية والبصرية، كؿ ذلؾ عبر شبكة 

 محموؿ مف ىاتؼ الى اخر او مف ىاتؼ الى بريد االلكتروني عمى شبكة االنترنت. الياتؼ ال
(: وىو نظاـ كمبيوتري يحوؿ صفحات االنترنت المصممو لمكمبيوتر ليجعميا صغيره Wabخدمة الواب ) -5

بشكؿ يناسب شاشات اليواتؼ المحمولة او االجيزة االلكترونية المحمولة كااليباد، والتطبيقات التي 
ف توفيرىا عبر )الواب( تتضمف الرسائؿ الصوتية وااللكترونية، الحوار، االلعاب، التصفح، او يمك

الحصوؿ عمى المعمومات الضرورية لممستخدـ كأسعار العمبلت واألسيـ وحركة الطيراف والتجارة 
 . )د. رميح بف محمد الرميح(المتنقمة، الدخوؿ عمى الشبكات المحمية وغيرىا.  

 ٌ االنزرنذيسزخذي 2.4.3

( 122( مميونا واف اكثر مف )169وفيما يخص عدد مستخدمي االنترنت في الوطف العربي  فقد تجاوز )
اف ، في حيف مميونا منيـ يتواصموف عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي كمستخدميف نشيطيف ضمف مجتمعاتيـ

% مف مجموع 61.2نسبتو مميوف مستخدـ أي ما  3عدد مستخدمي االنترنت في فمسطيف بمغت اكثر مف 
مميوف يتواصموف فيما بينيـ مف خبلؿ برامج  1.7السكاف في الضفة الغربية وقطاع غزه  منيـ اكثر مف 

، حيث تحتؿ فمسطيف المرتبة العاشرة عمى مستوى الوطف العربي في انتشار التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ
 االنترنت بيف السكاف. 

 . دمي االنترنت مع النسبة المئوية مقارنو بعدد السكافوالجدوؿ التالي يوضح عدد مستخ

 في فمسطيف(يوضح عدد مستخدمي االنترنت والفيسبوؾ 1.2جدوؿ )

 الدولو
تقدير السكاف في 

30/6/2017 

مستخدمي 
االنترنت  

31/12/2000 

مستخدمي 
االنترنت 

30/6/2017 

نسبة 
االنتشار مف 

 السكاف

نسبة مستخدمي 
 االنترنت /
 طالشرؽ االوس

مستخدمي 
الفيسبوؾ 

30/7/2016 
 1,700,000 %2,1 %61,2 3,015,088 35,000 4,928,225 فمسطيف

 .(2017 ،احصائيات اإلنترنت العالميةالمصدر)
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 االػالو االنكزرًنِ 2.4.4

ني الجديد لـ تقؼ وسائؿ االعبلـ بكافة انواعيا المقروء والمسموع والمرئي مكتوفة االيدي اماـ االعبلـ االلكترو 
بوسائطو وتقنياتو المتطورة بؿ كانت السباقو في دخوؿ ىذا المضمار والسيما واف لو الكثير مف الميزات بقمة 

 .التكاليؼ، والعامميف قياسا لممؤسسات االعبلمية التقميدية، فضبل عف تجاوزه لمحدود الجغرافية والرقابية

 Uniform Resourceا مف خبلؿ محدد موقع المصدر )المواقع االلكترونية والتي يمكف الوصوؿ ليوتّعرؼ 
Locator URL( او عنواف الموقع الذي سيطمبو مستعرض الويب )Web browser .وليا انواع مختمفة ،)

وتعرؼ ايضا بأنيا مجموعو مف العناصر او ما يمكف تسميتو بالصفحة، وكؿ موقع يتكوف مف مجموعو مف 
مى مجموعة المواقع ذات االىتماـ المختمفة تسمية عالـ الوورد وايد الصفحات والعكس غير صحيح ، ويطمؽ ع

 (. 114، ص 2016حسف،  ). (World Wide Webويب )

ومف المؤشرات الميمة في تطور المواقع االلكترونية انيا خمقت بتقنياتيا المتعددة ما يسمى بصحافة الميديا اذا 
ضافة الروابط ذات صمو، مما جعؿ يرفؽ الخبر او الموضوع بالصور والصوت والفيديو  فضبل عف تعميقات، وا 

الصحافة تختمؼ كوسيمة اعبلميو في مفيوميا ليتوسع ىذا المفيـو ويحتوي عددا مف الوسائؿ االعبلمية 
االخرى، وقد جعؿ ىذا التطور الصحؼ الورقية واإلذاعات والقنوات الفضائية  تمجأ الى عمؿ مواقع اخباريو 

خدمو متوازية ال تقؿ اىميو لمجميور بؿ قد يتسع جميورىا، وأيضا السيولة بتمقي ردود  عمى االنترنت وتقدـ
الفعؿ والتعميؽ مف المشاىديف عمى الموقع عنيا في القناة الفضائية، وقد لجأت معظـ الفضائيات واإلذاعات 

اة او االذاعة عمى اف تردد لممتمقي )لمزيد مف التفاصيؿ والتعميؽ عمى االحداث يمكنكـ زيارة موقع القن
 (. 113، ص 2016حسف، )االنترنت( مع كتابة عنواف الموقع بالنسبة لمفضائيات. 

 يٌالغ انزٌاصم االخزًبػِ 2.4.5
شيد العالـ في السنوات االخيرة نوعا مف التواصؿ طور ثورة االتصاالت والحاسوب وظيور االنترنت اف مع ت

المسافات بيف  قصرراضي يسمى )المجتمعات االفتراضية(، االجتماعي بيف البشر في فضاء الكتروني افت
مواقع  بيف الناس )مواقع التواصؿ الالشعوب والغى الحدود وزاوج بيف الثقافات، وسمى ىذا النوع مف 

ايجاد عبلقات تعارؼ وتواصؿ بيف الى االجتماعي او الشبكات االجتماعية( وىي المواقع التي تيدؼ 
، او ىي مجتمعات االنترنت التي تعطيؾ فرصا لمتواصؿ مع العمؿء الدراسة او االصدقاء واألقارب او زمبل

كما لعبت ىذه المواقع دور بارزا في  العمبلء والزمبلء وأفراد العائمة واألصدقاء الذيف ليـ مصالح مشتركة
مجتمعاتيـ المحمية  التنمية ذلؾ اف الدوؿ النامية ال تستطيع تحقيؽ اىدافيا التنموية دوف االىتماـ بافرادىا في

وغيرىا، واليوتيوب اشير ىذه المواقع الفيسبوؾ وتويتر مما كاف لو االثر االيجابي في تطوير قدراتيـ، ومف 
وتصنؼ مواقع التواصؿ االجتماعي الى صنفيف رئيسييف ىما: مواقع صريحة ومواقع ضمنية، فأما الصريحة 

ت ليـ مثؿ المواقع المينية، كالبحث عف الوظائؼ او فيي مواقع انشئت مف اجؿ المستخدميف ولتقديـ خدما
واما الضمنية فيي التي تيتـ حوؿ المنتوجات والسمع والخدمات، تطوير االعماؿ او تبادؿ المعمومات 

كما يمكف اف تصنؼ عمى اساس اىدافيا مثؿ الديميموشف، بمضموف ما تقدـ لمستخدمييا كمواقع الفيديوىات 
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الى مواقع التواصؿ االجتماعي التي تستخدـ لمترفيو وعرض قوائـ االعضاء ومعمومات عنيـ، والتواصؿ 
، اما النوع الثاني مف المواقع Facebook ،My Spaceاالصدقاء والمعارؼ مثؿ االىؿ و اجتماعيا بيف 

ائـ تضـ اسماء عديدة لمستخدميف غير معروفيف لبعضيـ فيستخدـ لمحصوؿ عمى عبلقات جديدة، وفييا قو 
، فضبل عف  نوع  ثالث مف مواقع التواصؿ االجتماعي تستخدـ لئليجار ولمحصوؿ Linked Inالبعض مثؿ 

، ويصنفيا البعض عمى اساس Diggعمى معمومات ومعارؼ، او نشر قوائـ او روابط معمومات مثؿ موقع 
، او  Youtube،  وأدوات التشارؾ الفيديو مثؿ Wikipediaات نشر مثؿ الوسائؿ التي تستخدميا الى ادو 

. Yahoo Messenger، وأدوات الدردشة مثؿ Deezer، او لمموسيقى مثؿ Flickerالتشارؾ الصورية مثؿ 
 (. 121-120 ص ،2014المشيداني،  )



 رؼرّف  شجكبد انزٌاصم االخزًبػِ:

جتماعي بكونيا منظومة مف الشبكات االلكترونية التي تسمح يعرؼ الدكتور راضي زاىر مواقع التواصؿ اال
لممشترؾ فييا بانشاء موقع خاص بو، ومف ثـ ربطو مف خبلؿ نظاـ اجتماعي الكتروني مع اعضاء اخريف 

 (. 66،ص 2016. )منشورات اتحاد اذاعات الدوؿ العربية ،بيذا الموقع ويشترؾ ىؤالء االفراد في االىتمامات واليوايات

بكات االجتماعية ىي تمؾ المواقع عمى شبكة االنترنت والتي ظيرت مع ما يعرؼ بالجيؿ الثاني لمويب الش
(Web2 ،)مع افتراضي يجمعيـ وفقا الىتماماتيـ او انتمائاتيـ تالتواصؿ بيف مستخدمييا في بيئة مجتسمح ب

ذلؾ عف طريؽ خدمات  يتـما. . . الخ، شركو  او صحفييف او موظفيف في بمد  اوجامعو سواء كانوا 
خبارىـ أخريف والتعرؼ عمى رساؿ الرسائؿ او المشاركة في الممفات الشخصية لؤلإالتواصؿ المباشر ك

وتتنوع اشكاؿ تمؾ الشبكات االجتماعية فبعضيا عاـ ييدؼ الى التواصؿ ، ومعموماتيـ التي يتيحونيا لمعرض
ر يتمحور حوؿ تكويف شبكات اجتماعية في نطاؽ خعبلقات وصداقات حواللعالـ، وبعضيا االرالالعاـ وتطوي

(. 169،ص 2014)كنعاف،.محدود مثؿ شبكات المحترفيف وشبكات المصوريف وشبكات االعبلمييف

 (:Facebookانفْسجٌن ) 2.4.5.1

 2004انشئ الموقع عاـ حيث اكثر مواقع التشبيؾ االجتماعية شعبية عمى االنترنت في العالـ، ىو الفيسبوؾ 
وزمبلء السكف في غرفتو بالكمية مف طبلب 1ؿ طالب في جامعة ىارفارد اسمو "مارؾ زوكر بيرج" مف قب

، في البداية اقتصر الموقع عمى االفراد الذيف لدييـ حسابات بريد االلكتروني في الجامعة ثـ جرى الحاسوب
 300ود اكثر مف ، صرح الموقع عف وج2009سنو فأكثر، لكف مع نياية عاـ  13فتحو لمجميور مف عمر 

 (. 21،ص 2011الفطافطو، ). مميوف مستخدـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتحدة األمريكية. اشتير (، رجؿ أعماؿ ومبرمج أميركي، ولد في وايت بمينس، نيويورؾ، الواليات ا1984مايو  14مارؾ زوكربيرغ، ) -1

بتأسيسو موقع الفيسبوؾ االجتماعي، وىو أكبر موقع اجتماعي في العالـ، أنشأ الموقع مع زمبلئو في قسـ عمـو الحاسب داستف موسكوفيتز 
 وكريس ىيوز وىو في جامعة ىارفارد. وىو بمثابة الرئيس التنفيذي لموقع الفيسبوؾ.
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النصؼ مميار شخص يزورونيا  2010وقد تجاوز عدد المسجميف في ىذه الشبكة في االوؿ مف تموز 
باستمرار ويتبادلوف فيما بينيـ الممفات والصور ومقاطع الفيديو ويعمقوف عمى ما ينشر في صفحاتيـ مف اراء 

عة وجديدة، يضاؼ الى ذلؾ المشاركة الفعالة وغالبا ما تكوف في المحادثات وأفكار وموضوعات متنو 
 (. 63،ص 2015الشاعر، )والدردشات. 

 2011اصبح الفيسبوؾ اليـو ثاني اكبر موقع في االنترنت حيوية بعد جوجؿ، حيث بمغ عدد مستخدميو عاـ 
سبعة مميار  7519حوالي  2017ي العاـ حوالي ثمانمائة مميوف نسمو، في حيف بمغ عدد سكاف العاـ تقريبا ف

 122وخمسمائة وتسعة عشر مميوف نسمو في حيف بمغ عدد مستخدمي الفيسبوؾ في العالـ العربي اكثر مف 
 (. 2017احصائيات اإلنترنت العالمية، . )مميوف فمسطيني  1.7مميوف شخص  منيـ 

وفيو  الجددالجامعات االمريكية لطبلبيا فيسبوؾ فمرجعيا الى اسـ الدليؿ الذي تسممو بعض الاما تسمية 
 ،2015 الشاعر،). زمبلئيـ القدامى حتى ال يشعر المستجدوف باالغتراب عف معمومات مختصرةو اسماء وصور 

 (. 63ص 

 اسزخذاو انفْسجٌن اسجبة

 اسباب استخداـ الفيسبوؾ ما يأتي :مف 

ؼ والكتابات االدبية والصور والمشاىد مفيسبوؾ األخبار والطرائيجد المستخدـ لاالسترخاء والتسمية:  -1
 . المصورة الطريفة والتعميقات المضحكة، وفيو فرصو لمتابعة ما يفعؿ االخروف ولمكبلـ معيـ والكتابة ليـ

، فيسبوؾ نافذة ميمة لتبادؿ االخبار واإلحالة الى المواقع االخباريةالتبادؿ المعمومات واألفكار واآلراء:  -2
سبوؾ المعمومات المفيدة عف الضرائب واليواتؼ والجمعيات والمشروعات تبادؿ رود فييتـ كذلؾ 

 . والجامعات والدورات التدريبية والوظائؼ الشاغرة، ويتبادلوف المعمومات

فيسبوؾ قموب جريحة، وعاطموف عف العمؿ، ومصابوف باالكتئاب، ومنبوذوف الاليروب مف الواقع: في  -3
مف مشكبلتيـ وضغوطات حياتيـ، وفيو مف يطمب مف اصدقائو  مف جماعاتيـ الواقعية يبحثوف عف مبلذ

 . او اصدقائيا الدعاء او النصح

مجاراة الموضة: يظؿ كثير مف الناس عمى نفورىـ مف تمؾ )التقميعات( الجديدة مثؿ الببلؾ بيري وااليفوف  -4
مى نفوره، ومنيـ بي وماي سبيس وفيس بوؾ، ومنيـ مف يبقى وفيا لمبدأه ويبقى عيوااليباد وتويتر وسكا

مف يقرر تجريب ىذه التقميعات لعمو يجد فييا ما يبرر ما يحيط بيا مف ضجيج وتيافت. ومف الذيف 
يجربوف فيسبوؾ مف يجد فيو وفي غيره نفعا فيقيـ فيو، ومنيـ مف يندـ عمى ما انفؽ فيو مف وقت ببل 

 . "ت االفتراضيةطائؿ، ويعود الى سابؽ عيده مف القطيعة معو ومع غيره مف المجتمعا

الصداقات: قديما قرر ارسطو اف االنساف كاف اجتماعي ومف بعده قرر ابف خمدوف في و الصحبة تكويف  -5
ة اف اجتماع الناس ضرورة ال ميرب منيا، تفرضيا الحاجة االنسانية الفطرية الى المأكؿ والمشرب تمقدم

 ف. والحاجة الى االمف، ىذاف ىما شرطا تحقؽ المجمع عند ابف خمدو 
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التعميـ والتطوير الميني: في فيسبوؾ فرص سانحة لتطوير الذات سموكيا ومعرفيا ومينيا وخاصة في  -6
مقاالت في االعبلـ والتنمية البشرية واإلدارة وغيرىا مف حقوؿ والكتب تجد فيو الالمجاالت االعبلمية. و 

ىتماـ بحقوؽ الممكية الدوف ا فيسبوؾ تمؾ الكتب والمقاالت وغيرىا مف المصادرروادالالمعرفة، يتبادؿ 
 (. 2014لمشيداني، )االفكرية. 

 خصبئص انفْسجٌن

ويتضمف فيسبوؾ عدد مف الخصائص التي تتيح لممستخدميف امكانية التواصؿ مع بعضيـ البعض  ومف 
 (. 43-41،ص7135، العريشي،الدوسري)اىميا: 

- Wall لشخصي ألي مستخدـ بحيث لصفحة الممؼ ا ةاو لوحة الحائط وىي عبارة عف مساحو مخصص
 تتيح لؤلصدقاء ارساؿ الرسائؿ المختمفة الى ىذا المستخدـ. 

- Pokes  التي تتيح لممستخدميف ارساؿ " وكزه" افتراضية إلثارة االنتباه الى بعضيـ البعض )وىي عبارة
 عف اشعار يخطر المستخدـ باف احد االصدقاء يقـو بالترحيب بو( . 

- Photos   المستخدميف مف تحميؿ االلبومات والصور مف اجيزتيـ الى الموقع، الصور التي تمكف
ويمكف ضبط اعدادات الخصوصية لؤللبومات الفردية، وبالتالي الحد مف مجموعات المستخدميف الذي 

 يمكنيـ مشاىدة البـو معيف . 

- Status  بو مف اعماؿ ببلغ اصدقائيـ بأماكنيـ وما يقوموف التي تتيح لممستخدميف امكانية ااو الحالة
مشاىدة الممؼ و انو يمكف مشاىدة لوحة الحائط الخاصة بالمستخدـ ألي شخص كما في الوقت الحالي، 

كما يتيح فيسبوؾ امكانية ارساؿ رسائؿ مرفقو ،الخصوصيةالشخصي ليذا المستخدـ وفقا إلعدادات 
 . فقط يةتتضمف أي شي الى لوحة الحائط، الذي كاف مقتصرا مف قبؿ عمى المحتويات النص

- News Feed   او التغذية االخبارية التي تظير عمى الصفحة الرئيسية لجميع المستخدميف، حيث تقـو
بتمييز بعض البيانات مثؿ التغييرات التي تحدث في الممؼ الشخصي، وكذلؾ االحداث المرتقبة وأعياد 

 . ومناسباتيـ االجتماعيةالميبلد  الخاصة بأصدقاء المستخدـ 

- Facebook Notes  فيسبوؾ، وىي سمو متعمقة بالتدويف تسمح بإضافة العبلمات الاو تعميقات
،وقد تمكف المستخدموف في وقت الحؽ مف جمب المدونات مف والصور والفيديوىات التي يمكف تضمينيا

 (.2014. ) اسماعيؿ، مواقع " بموجر" و "اليؼ جورناؿ" وغيرىا مف المواقع التي تقدـ خدمات التدويف

، Chatوأطمؽ عميو اسـ  Cometارساؿ رسائؿ فورية الى شبكات االتصاؿ باستخداـ برنامج  تطبيؽ -
وارساؿ الممفات والصور والفيديوىات، ويوفر ىذا التطبيؽ لممستخدميف امكانية التواصؿ مع اصدقائيـ 

 وظيفتو برامج ارساؿ الرسائؿ الفورية الموجودة عمى سطح المكتب.  هوىو يشبو في اداء
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- Gifts   او اليدايا، التي تتيح لممستخدميف ارساؿ ىدايا افتراضية الى اصدقائيـ تظير عمى الممؼ
 الشخصي لممستخدـ الذي يقـو باستقباؿ اليدية. 

 الذي يتيح لممستخدميف نشر اعبلنات مبوبة مجانية .  Marketplaceتطبيؽ  -

اء عف االحداث المرتقب أو أحداث الي يوفر لممستخدميف وسيمو إلببلغ االصدق Eventsتطبيؽ  -
 وقوعيا . 

 الذي يوفر امكانية تبادؿ افبلـ الفيديو المنزلية بيف المستخدميف .  Videoتطبيؽ  -

وىذاف التطبيقاف يتيحاف لممستخدميف امكانية لعب مباريات مع   Scrabbleو  Chessتطبيقا  -
 (. 47،ص7135،العريشي، الدوسري)اصدقائيـ. 

 (:Twitterرٌّزر ) 2.4.5.2

التواصؿ االجتماعي، التي انتشرت في السنوات االخيرة، ولعبت دورا كبيرا في منصات احدى ىو تويتر 
واخذ )تويتر( اسمو مف مصطمح )تويت( الذي يعني العربية، االحداث السياسية في العديد مف البمداف 

ائؿ نصية قصيرة ال )التغريد( واتخذ مف العصفورة رمزا لو، وىو خدمو مصغرة تسمح لممغرديف ارساؿ رس
( حرفا لمرسالة الواحدة، ويجوز لممرء اف يسمييا نصا موجزا مكثفا لتفاصيؿ كثيرة ويمكف لمف 140تتعدى )

لديو حساب في موقع تويتر اف يتبادؿ مع اصدقائو تمؾ التغريدات )التويتات( مف خبلؿ ظيورىا عمى 
ويتنافس مستخدمو  -صاحب الرسالة صفحاتيـ الشخصية، او في حالة دخوليـ عمى صفحة المستخدـ 

كما تتيح شبكة تويتر خدمة التدويف المصغرة ىذه، امكانية الردود والتحديثات  –التويتر بعدد المتابعيف ليـ 
وعبر  (.43-41،ص7135، العريشي،الدوسريعبر البريد االلكتروني، كذلؾ اىـ االحداث مف خبلؿ خدمة )

 (. SMSالرسائؿ النصية )

 Obvious، عندما اقدمت شركة 2006ميبلد ىذه الخدمة المصغرة )تويتر( اوائؿ عاـ  كانت بدايات
االمريكية عمى اجراء بحث تطويري لخدمة التدويف المصغرة، ثـ اتاحت الشركة المعنية ذاتيا استخداـ ىذه 

خدمو حديثو في  الخدمة لعامة الناس في اكتوبر مف نفس العاـ، ومف ثـ اخذا ىذا الموقع باالنتشار، باعتباره
مجاؿ التدوينات المصغرة، بعد ذلؾ اقدمت الشركة ذاتيا بفصؿ ىذه الخدمة المصغرة عف الشركة االـ، 

 (. 64،ص 2015،الشاعر)ـ.  2007واستحدثت ليا اسما خاصا يطمؽ عميو )تويتر(، وذلؾ في ابريؿ عاـ 

لتسجيؿ مف خبلؿ الصفحة الرئيسية ويمكف لممستخدميف االشتراؾ في مواقع تويتر بشكؿ مباشر عف طريؽ ا
لمموقع، وبذلؾ يتكوف لدييـ ممؼ شخصي باسـ الحساب، حيث تظير اخر التحديثات بترتيب زمني. تدور 

( حرؼ. 140(، والتي ال تتجاوز الػ )What are you doingالتحديثات حوؿ السؤاؿ ماذا تفعؿ االف ؟)
تحديثات الى االصدقاء. ومف االمور البلفتة لمنظر اف وبعد اف يقـو المستخدـ بتحديث حالتو ترسؿ تمؾ ال

المغة االنجميزية التي كانت الوحيدة المستخدمة في خدمة تويتر، ومف ثـ تعددت لغات تويتر حتى وصمت في 
 ،الى سبع لغات :)االنجميزيو، الفرنسية، االلمانية، االيطالية، اليابانية، االسبانية، والكورية( 2010نياية عاـ 
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مميوف مغرد  وذلؾ  200وصؿ عدد المغردوف الذيف يستخدموف تويتر الى اكثر مف  2010ى نياية عاـ وحت
، وبالرغـ مف اف االنترنت واإلعبلـ الحديث وتطورات التكنولوجيو تطرح دائما العديد مف ولسيولة االشتراؾ في

ارتباطا وثيقا، وحيث ال يمكنيـ المواقع المنافسة الى تويتر، اال اف مستخدمي ىذه المدونة ارتبطوا بيا 
 (. 44-43ص  ،2015 )العريشي، الدوسري،. االستغناء عف التغريد في توتير

وفي توتير يستطيع المرء اف يقـو بعممية البحث عف اشخاص او عناويف ومواضع مختمفة، باعتباره تجمعا مف 
ة فيما بينيـ، وال ييميـ اف كاف ىؤالء مجموعة اصدقاء في كافة انحاء العالـ، يمكنيـ تبادؿ االخبار القصير 

االصدقاء قريبوف اـ بعيدوف، ىذا ما يقـو بو الكثير مف المستخدميف في البحث عف اصدقاء بيدؼ التعارؼ 
والصداقة مف خبلؿ تبادؿ الرسائؿ النصية القصيرة، غير اف المدونيف يروف في تويتر اداة تدويف مصغرة 

 (. 2014المشيداني،  ). ار  واإلحداث الموجزة واآلنية تساعدىـ في رفد مدوناتيـ باإلخب

ويوفر تويتر لمستخدميو امكانيات عديدة منيا: معرفة ما يقـو بو اصدقائيـ دائما وفي أي وقت، كما انو اسرع 
وسيمو بطرح التساؤالت عمى االصدقاء وتمقي االجابات الفورية، باإلضافة الى انو يتح لممستخدـ امكانية ارساؿ 

خبار اليامة جدا والسريعة والمحيطة بو كاالستغاثة او االخبار عف حادث ميـ جدا. وفي الوقت ذاتو يتح اال
تويتر لممستخدميف متابعة كؿ احداث العالـ اليامة فور وقوعيا، ويستطيع المستخدـ ايضا معرفة ما يفعمو 

 اصدقاؤه ومعارفو الذيف ييمو امرىـ ومتابعة اخبارىـ وشؤونيـ.  

ـ موقع تويتر تعريفا مقتضبا لو بأنو: " خدمو تساعد االصدقاء وأفراد العائمة وزمبلء العمؿ عمى التواصؿ ويقد
دامة االتصاؿ بعضيـ ببعض، عبر تبادؿ اجوبو سريعة ومعتادة لسؤاؿ واحد وبسيط ىو:  ماذا تفعؿ االف ؟   وا 

تغطية االحداث وتطور االخبار االنية  لقد اصبحت كبرى المؤسسات االعبلمية العالمية تعتمد عمى تويتر في
والعناويف الرئيسية، ويستعيف بػ تويتر العديد مف الصحفييف لمحصوؿ عمى مادتيـ االعبلمية، وما ييميـ مف 
القراء واىتماماتيـ، فقد يوجيوف ليـ االسئمة ويتمقوف اجابات مفيدة عمييا تساعدىـ في انجاز تقاريرىـ االخبارية 

 في )صحافة المواطف( مف امكانيات تويتر العديدة . ويستفيد مف يعمؿ 

كما توضح ذلؾ شبكة الصحافة العربية بالقوؿ: يشكؿ تويتر وسيمو لتزويد مستخدميو لتحديات في الزمف 
الحقيقي تقريبا حوؿ اخبار جاريو ونامية، ويمكف لممراسميف مف موقع الخبر ابقاء جميورىـ مطمعا عمى ما 

مف التقييد بالوقت التي تقتضيو وسائؿ اعبلميو اخرى. ولكف مع ىذه الخدمة المميزة  يجري اوال بأوؿ، بدال
التي يقدميا تويتر، فاف ىناؾ مف يسئ استخداميا، حيث يرسؿ معمومات قد تكوف خاطئة او غير موثوقة، 

 . (47-45ص  ،2015 )العريشي، الدوسري،. مما يمـز المؤسسة االعبلمية التراجع عنيا او تصحيحييا

مما الشؾ فيو أف تويتر أصبحت لو أىمية كبيرة في الحياة المينية لممدرسيف والطبلب، سواء مف حيث 
استعمالو كأداة تعميمية أو كوسيمة لتواصؿ المدرسيف فيما بينيـ او مع طبلبيـ، في مواكبة منيـ التجاىات 

التي  PLNؾ كثيرة ومنيا شبكة التعمـ الشخصي التعميـ الحديثة وارتباطيا المتزايد بعالـ التقنية واألمثمة عمى ذل



56 
 

تعتبر نموذجا مجسدا ليذا المعطى بتوفيرىا الفرصة لممدرسيف مف  أجؿ الوصوؿ إلى آخر المستويات العالمية 
 مف تقنيات التعميـ بيدؼ تجديد التعميـ بعيدا عف النمطية و الكبلسيكية. 

 :YouTube انٌْرٌْة  2.4.5.3

ماعية الشييرة، والذي استطاع في فتره زمنيو قصيرة الحصوؿ عمى مكانو متقدمو ضمف ىو احد المواقع االجت
مواقع التواصؿ االجتماعي، وخصوصا في دوره المتميز في االحداث االخيرة التي جرت ووقعت في انحاء 

 (. 2014 ،نيالمشيدا). االنتفاضات الجماىيرية والثورات الشعبيةو مختمفة مف العالـ منيا: الكوارث الطبيعية 

واليوتيوب ىو موقع لمقاطع الفيديو متفرع مف جوجؿ، يتيح امكانية التحميؿ عميو او منو لعدد ىائؿ مف  
مقاطع الفيديو، وىناؾ اعداد كبيره يمتمكوف حساب فيو ويزوره المبلييف مف البشر يوميا، وتستفيد منو وسائؿ 

ف مراسمييا مف الحصوؿ عمييا، تأسس موقع يوتيوب االعبلـ المختمفة بعرض مقاطع الفيديو، التي لـ يتمك
في والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة االمريكية عف طريؽ )تشاد ىرلي، وستيؼ تشف، وجاود  2005عاـ 

(. ويشمؿ الموقع عمى مقاطع متنوعة مف افبلـ السينما Pay Palكريـ( وىـ موظفوف سابقوف في شركة )
مميار دوالر امريكي  (1.65بشراء الموقع مقابؿ ) 2006سيقى. وقامت جوجؿ عاـ والتمفزيوف والفيديو والمو 

شبكة التواصؿ  2006وأصبح اليوتيوب عاـ  2.0ويعتبر اليوتيوب مف الجيؿ الثاني أي مف مواقع الويب 
 االولى حسب اختيار مجمة )تايـ( االمريكية. 

اسيو وىو ما جعمو يستقطب محبي األفبلـ والمقطات يتيح اليوتيوب تحميؿ المقطات واالفبلـ وعرضيا بسرعو قي
 . (2016جمعية المعارؼ االسبلمية الثقافية،)مميار فيمـ.  4مميوف زائر شيريُا، يشاىد  800القصيرة، ويدخمو 

ويعتبر موقع اليوتيوب اكبر مستضيؼ ألفبلـ الفيديو، اف كانت عمى الصعيد الشخصي او شركات االنتاج، 
اليوتيوب عندما تذكر اسماء الشركات التكنولوجيو الكبيرة الفاعمو عمى الصعيد العالمي، وأصبح يتردد اسـ 

 التي تحتؿ موقعا ميما عمى شبكة االنترنت. 

وىناؾ قواعد ممزمو لمنشر تعتمدىا اليوتيوب، فيي ال تسمح بوضع المقاطع الفيمميو التي تشجع عمى االرىاب 
( 51التي تسئ الى الديانات والمذاىب والشخصيات. ويستخدـ اليوتيوب )واإلجراـ واألفبلـ الخبلعيو، او تمؾ 

لغو مف لغات العالـ واىميا: )االنجميزية والعربية والروسية والفرنسية والبولونية وااليطالية والبرتغالية واالسبانية 
كبيرا مف الشباب والمرىقيف  واأللمانية واليولندية والكورية والصينية واليابانية (. ويشيد موقع اليوتيوب اقباال

 (. 47،ص 2015الدوسري،و  )العريشي،. خصوصا مف الجنسيف

وىنا يتضح اف موقع اليوتيوب واسع االنتشار ولـ يعد حكرا عمى مؤسسات اعبلمية او قنوات تمفزيونيو 
فضائيو، او اشخاص ميتميف مف الصحفييف وغيرىـ، بؿ اصبح متاحا لكؿ مف يرغب بالحصوؿ عمى موقع 
خاص بو، ابتدءا مف كبار القادة والمسئوليف في العالـ، الى عامة الناس لمختمؼ فئاتيـ العمرية وخصوصا 
الشباب منيـ، لما يقـو بو ىذا الموقع مف خدمات مميزه خصوصا دوره البارز في احداث العالـ االخيرة. لقد 

اختبلؼ اعمارىـ وبمختمؼ اىتماماتيـ،  اصبح اليوتيوب جزءًا ال يتجزأ مف اىتمامات المبلييف مف الناس عمى
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 ،2015 )العريشي، الدوسري،كما وانو اضاؼ خدمو كبيره وفاعمو لوسائؿ االعبلـ واالتصاؿ الجماىيري الحديثة. 
 (. 49ص 

وىنا ال بد مف االشارة الى اف اليوتيوب بما يحتويو مف مبلييف الفيديوىات قد ساىـ بشكؿ بارز في التنمية مف 
البحث واإلطبلع عمى أحدث االختراعات واألفكار واالكتشافات كما يفيد المرىقيف والمربيف في  خبلؿ عممية

عرض تجاربيـ وأعماليـ، ليستفيد منيا المتصفحوف، كما ساىـ بشكؿ واضح في العممية التعميمية مف خبلؿ 
اسية، ليستفيد منيا تقديـ عرض لمدروس النموذجية لممعمميف المتميزيف في مختمؼ المواد والسنوات الدر 

باإلضافة الى توفر فيديوىات تتناوؿ شرح مفصؿ ، المعمموف المبتدئوف والباحثوف عف طرؽ تقديـ جديدة لمتعميـ
لممواد الدراسية سواء عمى مستوى المنياج الدراسي في  المدارس الفمسطينية او عمى مستوى الدراسات 

 الجامعية . 

 

 واقع التواصؿ االجتماعيقراءة الصورة المنشورة في م 2.4.6

اف الصورة تسيـ بشكؿ كبير سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، في تشكيؿ وعي المراىقيف  وتكويف 
قناعتيـ ، خاصة في صفوؼ االجياؿ التي تفتح أعينيا مباشرة عمى عالـ الصور، وألف الصورة تتميز 

ال يمكف فؾ رموزىا ،ذلؾ يفرض عمينا امتبلؾ بالغموض كما تحمؿ معاني متعددة ، والرسالة التي تنقميا 
آليات قراءة الصورة ، حتى نتمكف مف التحاور معيا وفيميا ، ويمكف تحديد قراءتاف لمصورة : قراءة استيقية 
أي ماىو ظاىر وباد وتسمى في المسانيات بااليحاء، وقراءة داللية: وىما موجوداف ضمف كؿ أشكاؿ التواصؿ 

 .(1997)فضؿ، مر باالعبلف األشياري أو بالقصص المصورة أو بالتمفزة .بالصور سواء تعمؽ األ

  : أربعة مستويات لقراءة الصورة Fredelteوقد حدد فريديت 

 " مستوى الوصؼ  .1
 مستوى التحميؿ  .2
مستوى التفسير االبتكاري ويعني قدرة الشخص عمى توليد استجابات وتعبيرات ومعاف وتصورات شخصية  .3

 .وتستحثيا الصورة في
مستوى التفسير الناقد وىو قدرة الشخص عمى تفسير الصورة في معايير ومحكات خارجية وىذا المستوى  .4

 .(2010)الفضمي،".يقابؿ مستوى التقويـ عند غيره

اذًا يتـ التركيز في عممية القراءة في اإلطبللة األولى لمصورة حيث تعمؿ العيف عمى مسح شامؿ ليا ، تمتقط 
ىذه االشياء تدخؿ في عممية بلؿ ما تعرضو ، ثـ ألوانيا والزاوية التي أخذت منيا، كؿ بداية موضوعيا مف خ

، تمييا عممية تحميؿ الصورة وىنا يبدأ الغوص في أعماؽ حيث نصؼ كؿ ما ىو ظاىر في الصورة، الوصؼ
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ءات الصورة الصورة لتجاوز ما ىو ظاىر وباد أي "القراءة األستيقية ". إلى ما ىو أعمؽ ، النظر إلى إيحا
 ."ودالالتيا ، أي "القراءة الداللية

لكف مسألة تحميؿ الصورة ليس باألمر الييف خاصة إذا ما تعمؽ األمر بالصورة المتحركة و ذلؾ النو "ال توجد 
قواعد لغة خاصة بالصورة الخالصة ألف المغة األيقونية غير مختزلة في سنف موحد قابؿ ألف يطبؽ عمى كؿ 

البصرية ، ففي الحد الذي يفؾ فيو رمز الصورة عمى كؿ مف المستوى األيقوني والمستوى  الرسائؿ السمعية
إف الموضوع السمعي البصري يقدـ لممتفرج كنسيج، يستقبؿ منو  .األجتماعي تتجاوز الصورة اإلطار الصوري

فإذا كانت الصورة في بداية األمر إدراكا بصريا عاما، بعد ذلؾ يبحث عف تشخيص الدالالت المعروفة سابقا، 
الساكنة تسمح لنا بقدر مف التأمؿ نظرًا لسكونيتيا، وتسمح لنا بتركيز أكبر عمى مكونات الصورة، مف األلواف 

لحركيتيا مف والضوء و زاوية التقاط الصورة ومجاليا...الخ فإف الصورة المتحركة قد تبدوا أكثر عسرا نظرا 
مف جية أخرى حيث تشكؿ ثنائية بيف المغة/الخطاب لكونيا تدخؿ في مجاؿ السمعي البصري جية و 
 (.73-68، ص 2014)الحساني ،.والصورة

 2016-2015ىبة اكتوبر خالؿ ة والمتحركة تصور الثابالقراءه في 

 الصورة االولى:

 

 (تشٍٍع جثًاٌ انشٍٓذ يُٓذ انحهثً انى يثٕاِ االخٍش2.1صٕسِ سقى )

(انىيثىاِاالخٍر.)عدضت:يحًدفراج/وفبحشٍٍعجثًبٌانشهٍديهُدانحهب2015/10/9ً

 وتظير، 2015خبلؿ ىبة اكتوبر التي اندلعت اوخر عاـ اجتماعي، التواصؿ وسائؿ في كثيرا تكررت صوره
 تثير عفوي، بشكؿ تظير فصائمية، اعبلما وتحمؿ ، الشوارع العينتغطي تحصييا ال غفيره جماىير الصوره في

 الذي اليائؿ لمعدد اإلعجاب واحد، آف في والكراىية والغضب والرىبة جابباالع إحساسا الصورة ىذه العيف
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 عممت اذا خصوصا الحدث فظاعو مف والكراىية والغضب ، المشيد جبلؿ مف والرىبة كبيره، مساحات يغطي
 جثماف تشييع عممية في منتفضو جماىير وانما فني، ميرجاف او قدـ كرة مبارة في مجتمع ليس الجمع ىذه اف
 بتاريخ القدس مدينة داخؿ االحتبلؿ قوات قبؿ مف اعدـ والذي اكتوبر ىبة مفجر الحمبي ميند شييدال
 عمو مف اخذت الصوره اف يبدو استشياده، مف اسبوع بعد جثمانو بتسميـ االحتبلؿ قوات وقامت 3/10/2015
 رىبة مف يزيد وما رىـ،اعما وال وجوىيـ ال االشخاص تميز نستيطع ال فنحف المنازؿ احد اسطح فوؽ مف او

 ويخمؽ المشيعيف تعاطؼ مف يزيد مما الفمسطيني، بالعمـ ممفوفا االكتاؼ فوؽ الشييد جثماف وجود ىو المنظر
 ومحبي واصدقاء ذوي لدى والكراىية والتوتر الغضب مف حالو يخمؽ ثانيو جية مف لدىيـ، العنؼ مف حالو

 لبلحتبلؿ. المناىضة الفعاليات في والمشاركة االنتقاـ في غبوالر  خبلؿ مف سموكيـ في يؤثر وبالتالي  الشييد

 الثانية: الصورة



 اعتشٓاد فتى فهغطًٍُ خالل تٕجّٓ انى يقاعذ انذساعح (2.2صٕسِ سقى )

 المصدر)وكالة االنباء والمعمومات الفمسطينية وفا(

االحتبلؿ االسرائيمي بحؽ  ائـجر  تعرض لنا وجيا مف اوجوالصوره تداولتيا وسائؿ االعبلـ المختمفة، وىي 
، هماءيبتو المدرسية وزجاجة انبو حقجوتتكوف الصوره مف طالب مدرسي ممقى عمى االرض شييدا وب ،اطفالنا

، وتتضح قوة الصورة مف بشاعة الجريمة التي نفذتيا قوات باالضافة الى سكيف وضعت بجانبو بعد استشياده 
، اف العبلمة البصرية التي في االحتبلؿ بحؽ ىذا الشبؿ الذي كاف متوجي ا الى مدرستو صباح ذلؾ اليـو

الصورة متعددة الدالالت فحضور الشييد في الصورة، ليا دالالت عميقو فيي تشير الى اف قوات االحتبلؿ 
ىدفت مف قتؿ ىؤالء االطفاؿ الى بث الرعب في نفوس طبلب المدارس ولقتؿ روح الوطنية لدييـ، والقاء 
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اللصاؽ تيمة االرىاب باطفاؿ فمسطيف، اال اف النتيجة كانت عكس ما توقعت قوات االحتبلؿ، السكيف بجانبو 
مما دفع بالعديد مف الشباف الفمسطينيف وتحديدا المراىقيف الى الخروج في مسيرات واحتجاجات يوميو، كما 

 تبنى ىؤالء الشباف مقاومة االحتبلؿ بمختمؼ الوسائؿ المتاحة ليـ.

يرىا مف صور جرائـ االحتبلؿ عززت االتجاه العاطفي لطبلب المدارس وتحديدا المراىقيف وىذه الصوره وغ
منيـ مف خبلؿ اندفاعيـ لمقاومة االحتبلؿ والمشاركة في االحداث اليومية لميبة، كما عززت االتجاه المعرفي 

مف وعييـ وثقافتيـ ، مف خبلؿ معرفة نوايا وتوجيات قوات االحتبلؿ بحؽ ابناء الشعب الفمسطيني مما زاد 
وبالتالي خمؽ توجيات سموكية لدييـ تمثمت في المشاركة في المسيرات اليومية وتقديـ خدمات لمجرحى مف 

 خبلؿ تطوعيـ في جمعية اليبلؿ االحمر الفمسطيني وتواجدىـ في الميداف.

 ة والسموكيةصور تكررت كثيرا خبلؿ ىبة اكتوبر تتضمف في محتواىا االتجاىات العاطفية والمعرفي

 

قٕاخ االحتالل تانقشب يٍ يذخم انثٍشج انشًانً ضذ ٔيٕاجٓاخ تٍٍ انشثاٌ ( 2.3صٕسج سقى )

 .2015/10/16 االَتٓاكاخ فً انًغجذ االقصى



61 
 

 

 يٕاجٓاخ تٍٍ انشثاٌ ٔجُٕد االحتالل عهى حاجض حٕاسج جُٕب َاتم( 2.4صٕسج سقى )
 ).)عذعح:أًٌٍ َٕتاًَ/ٔفا2015/10/23

 

( اعتشٓاد انشاب قاعى عثاعُح تشصاص جُٕد االحتالل عهى حاجض صعتشج جُٕب 2.5سقى) صٕسج

 )عدسة:أيمف نوباني/وفا(. 2015/10/30َاتهظ
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شٓذاء أعذيتٓى قٕاخ األحتالل  5( اَالف فً انخهٍم ٌخشجٌٕ نتغهى جثايٍٍ 2.6صٕسج سقى)

 ).)عذعح: عًش تذس/ٔفا 2015/10/30ٔإحتجضتٓى



تاليٍز يذسعح تجًع تذٔ"أتٕ انُٕاس" ٌٕاصهٌٕ تعهًٍٓى سغى ْذو اإلحتالل ( ..2صٕسج سقى)

 ))عدسة:تامر بانا/وفا.2016/2/23نًذسعتٓى
 قراءة في صور الفيديو:
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تعذ إصاتتّ نشٍٓذ عثذانفتاح انششٌف ااعذاو تجُذي اعشائٍهً قٍاو يٍ فٍذٌٕ اخزخ ( 2.8صٕس سقى )

 .نخهٍمتا حٔتجش

 عبدالفتاح الشاب الصوره في ويظير ،2016/ 03/ 24بتاريخ واقع التواصؿ االجتماعي فيديو نشر عمى مال
 يصوب الجنود واحد ، ومستوطف جنود بثبلث ومحاط ناري، بعيار مصاب وىو الشارع عمى ممقى الشريؼ

 الجنود مف وعدد اخر شييد فيو يظير الفيديو مشاىدة وعند عميو، لئلجياز استعدادا االوتوماتيؾ برشاشو اليو
 سيارة مرور عند الصورة قوة وتظير الجرحى، لنقؿ اسعاؼ سيارات ثبلث وصوؿ الى باالضافة والمستوطنيف،

 جنود احد اف السيارة مرور بعد يتبيف نار، اطبلؽ صوت ويسمع الجريح الشاب بمحاذاة الثالثة االسعاؼ
اف العبلمة  الرابعة، جنيؼ باتفاقية تراثاالك دوف بارد، بدـ الشريؼ عبدالفتاح الشاب باعداـ قاـ االحتبلؿ

البصرية التي في الصورة متعددة الدالالت فحضور الشييدف في الصورة، ليا دالالت عميقو فيي تشير الى 
اف قوات االحتبلؿ ىدفت مف قتؿ ىؤالء الى بث الرعب في نفوس المواطنيف في الخميؿ بشكؿ خاص 

محتيـ ليا دالالت قويو فيي تشير الى اف المستوطنيف ليـ كامؿ وفمسطيف بشكؿ عاـ، ووجود المستوطنيف باس
 استفزت ساىمتالسيادة في البمدة القديمة مف الخميؿ وتوفير الحماية مف قبؿ جيش االحتبلؿ، وعممية االعداـ 

 في ايضا الصوره قوة وتكمف ،العربي العالـ بمداف بعض في وانما فمسطيف في فقط ليس المواطنيف مشاعر
 المواطنيف لدى الخوؼ ىاجس كسرت الجرائـ ىذه رمزيو، ايقونو الى الشريؼ عبدالفتاح الشييد تحوؿ

 الفيديوىات ىذه نشر خبلؿ مف االحتبلؿ جرائـ فضح في رغبتيـ مف وزادت منيـ، المراىقيف وخصوصا
مف الفيديوىات ولمتعرؼ عمى مزيد  الفمسطينييف. بحؽ اعداـ بعمميات االحتبلؿ قوات قياـ تثبت التي والصور

 (. 4في ممحؽ رقـ )
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 انذراسبد انسبّمخ –انًجحث انخبيس 

 

 الدراسات السابقة  2.5
 (7136 ،دراسة )جمعية المعارؼ االسبلمية الثقافية 7.5.3

 (7136تقرير )سوشياؿ فمسطيف، 7.5.7

 (7136تقرير )سوشياؿ ستوديو، 7.5.1

 (7135دراسة )المحاـ، 7.5.4

(7135، دراسة )أبو يعقوب 7.5.5

(7131دراسة )حموده، 7.5.6

(7131دراسة )الشيري، 7.5.7

(7137دراسة )قويدر، 7.5.8

(7137دراسة )فراونة ، 7.5.9

 (7137دراسة )المنصور ، 7.5.31

(7131دراسة )الفضمي، 7.5.33

(7117دراسة )صادؽ : 7.5.37

(7117دراسة )الغامدي،  7.5.31

 ةالتعميؽ عمى الدراسات السابق 2.5.14
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 انذراسبد انسبثمخ 2.5
 

منصات  -شبكات التواصؿ االجتماعي  (:"2016دراسخ )خًؼْخ انًؼبرف االساليْخ انثمبفْخ:  2.5.1
 لمحرب االمريكية الناعمو".

تيدؼ ىذه الدراسة الى تسميط الضوء عمى ممؼ وسائؿ التواصؿ االجتماعي وتحدياتيا الثقافية والسياسية 
عات العربية، وبياف عناصر الربط مع نظرية الحرب الناعمة االمريكية، وبحث سبؿ واألمنية عمى المجتم

 االستفادة مف تجارب الدوؿ والمجتمعات األخرى وجبلء الموقؼ العممي مف ىذه األدوات. 

إف رسالة ىذه الدراسة بحثية تعريفية مف جية، وتحذيريو تدؽ جرس اإلنذار لوضع الجميع أماـ مسؤولياتو، 
 ىذا الخطر الجديد المعقد مف جية أخرى. اتجاه 

تبنت ىذه الدراسة ثبلث فرضيات تقـو عمى إثبات عبلقة وارتباط شركات ومواقع التواصؿ االجتماعي 
بالحكومة األمريكية ومصالحيا واستخباراتيا، وكذلؾ تقـو عمى إثبات جيود اإلدارة األمريكية والصييونية 

نت وشبكات وحسابات التواصؿ االجتماعي في لبناف، إضافة إلى وجود الختراؽ منظومة االتصاالت واالنتر 
مصمحو عقبلنية في ترشيد التعامؿ مع وسائؿ التواصؿ االجتماعي بغض النظر، عف أية مؤامرة أو حسابات 

 سياسية أو أمنية. 

لمدخؿ وقد أوصت ىذه الدراسة اف المعرفة والتخصص والتمكف مف ممؼ شبكات التواصؿ االجتماعي، ىي ا
العبلجي والوقائي السميـ، وال داعي لئلصابة بالذعر واليمع مف مخاطر ممؼ شبكات التواصؿ االجتماعي، 
فيي أصبحت واقع ال مفر منو في المدى المنظور، كما أوصت بضرورة تنمية روح التعامؿ الواعي والمتبصر 

مف المحمي والعالمي، االستفادة  مع ىذه الشبكات فبل مناص مف االعتراؼ باف ىذه الوسائؿ أصبحت جزءاً 
مف تجارب الدوؿ والحكومات فقد أحسنت بعض الدوؿ كإيراف والصيف وروسيا التعامؿ مع ىذا الممؼ، 
ووضعت إستراتيجية لمتنمية الثقافية والمعموماتية الوطنية لمحد مف التغمغؿ الثقافي والسياسي األمريكي مف 

 خبلؿ ىذه الشبكات. 

التقريػػػر السػػػنوي االوؿ لسوشػػػياؿ فمسػػػطيف حػػػوؿ اسػػػتخداـ  (:2016بل فهسرررطْن  رمرّرررر )سٌشرررْ 2.5.2
 الفمسطينيف وسائؿ التواصؿ االجتماعي في فمسطيف واتجاىاتيـ وسموكيـ عمييا

 
( 3007869اشار التقرير الى اف عدد مستخدمي االنترنت في فمسطيف في الضفة الغربية وقطاع غزة )

اف الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما في الداخؿ الفمسطيني بمغ % مف سك4. 57مستخدـ أي ما نسبتو 
 (.2016)سوشياؿ فمسطيف ،% مف اجمالي الفمسطينييف في الداخؿ. 5. 72( أي ما قيمتو 1109250)

% بينما نسبة االناث 53بينما اشاره التقرير الى االستخداـ حسب  الجنس اف نسبة الذكور وصمت الى   
سب العمر فقد اظير اف اعمى نسبة استخداـ لمواقع التواصؿ االجتماعي ىي بيف %، اما االستخداـ ح47
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اما االستخداـ حسب  ،45% واالناث 48مف كبل الجنسيف  حيث نسبة الذكور ىي  24-18الفئة العمرية 
اما مف  % احيزة كمبيوتر فقط، 10كمبيوتر، % موبايؿ  واجيزة 30% موبايؿ فقط، 60نوع الجياز فكانت 

االوقات فقد كانت الفترة مف الساعو الخامسة عصرًا ولغاية الساعة التاسعة مساء  ىي االعمى حيث حيث 
 (.2016)سوشياؿ فمسطيف ،%. 45وصمت النسبة الى 

اما اكثر المنصات انتشار في فمسطيف فقط ظير اف استخداـ الفيسبوؾ والوات ساب ىما اكثر ىذه المنصات 
 (.2016)سوشياؿ فمسطيف ،انت في الطميعة بيف مختمؼ المنصات. اىتماما لدى الفمسطينيف حيث ك

% مف الفمسطينيف 52اما االسباب والتحديات الستخداـ الفمسطينيف لمواقع التواصؿ االجتماعي تبيف اف 
 (.2016)سوشياؿ فمسطيف ،يثقوف في مواقع التواصؿ االجتماعي ومحتواىا. 

 

 ل ًسبئم انزٌاصم االخزًبػِ فِ فهسطْن"(:" ح2016ٌرمرّر )سٌشْبل سزٌدٌّ   2.5.3
 

ىدؼ التقرير الى التعرؼ عمى عدد المستخدميف لوسائؿ التواصؿ االجتماعي في فمسطيف حيث اشار التقرير 
مميوف  1.5وعددىـ  48الى عدد السكاف في فمسطيف موزعيف عمى ثبلث مناطؽ وىي فمسطينيو الداخؿ 

 1.9مميوف نسمو، في حيف بمغ عدد سكاف قطاع غزه  2.97نسمو، اما عدد سكاف الضفة الغربية فيو 
مميوف نسمو، كما اشار التقرير الى عدد مستخدمي االنترت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي في فمسطيف فكانت 

ائؿ % نسبة مستخدمي وس35% نسبة المتصميف باالنترنت مف عدد السكاف في فمسطيف، في حيف بمغت 52
سكاف موزعو عمى اىـ منصات التواصؿ االجتماعي ، حيث اف نسبة د الالتواصؿ االجتماعي  مف عد

مستخدـ، اما تويتر فقد بمغت نسب استخدامو في  1600000% أي ما يعادؿ 33استخداـ الفيسبوؾ بمغت 
مستخدـ تويتر، في حيف بمغت نسبة  493466%  أي ما يقارب 11فمسطيف باستثناء الداخؿ الفمسطيني 

 مستخدـ عمى االنستجراـ.  480000% أي ما يقارب 10 استخداـ االنستجراـ
اما مف حيث دوافع استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي، فقد اظير التقرير اف التواصؿ مع االصدقاء حصؿ 

 (. 2016تقريرسوشياؿ ستوديو ،)% مف مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي. 82عمى أعمى نسبو وىو 
حصوؿ الفمسطينيف عمى االخبار والمستجدات، حيث بمغت نسبة الحصوؿ عمى  كما اشار التقرير الى كيفية 

%، اما المواقع االلكترونية فكانت في الرتبة الثانية 89االخبار والمستجدات عمى مواقع التواصؿ االجتماعي 
%  20% واالذاعات المحمية 30% في حيف بمغت نسبة قنوات التمفاز المحمية 54حيث بمغت نسبتيا 

 (. 2016تقرير سوشياؿ ستوديو ،)%. 6حؼ المطبوعة والص
% 58اما مف حيث االثر الذي تحدثو مواقع التواصؿ االجتماعي في الفمسطينيف فقد اشار التقرير الى اف 

تقريرسوشياؿ ستوديو ) .% اراء اخرى6% اثر فييـ سمبيا، و36مف الفمسطينيف اثر فييـ ايجابيا في حيف 
،2016 .) 
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، تونس 2014-2011"(: دًر االػالو اندذّذ فِ "ثٌراد انرثْغ انؼرث2015ِنهحبو دراسخ )ا 2.5.4
 ومصر نموذجا.

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى دور االعبلـ الجديد في "ثورات الربيع العربي " مف خبلؿ تسميط الضوء 
ه، وصواًل لدور االعبلـ عمييا عبر تخصيص فصوؿ الدراسة فييا  البراز دور االعبلـ الجديد وأدواتو وتطور 

الجديد عبر مراحؿ الثورة  بعمومية الوطف العربي  وخصوصية تونس ومصر، حيث استخدـ الباحث المنيج 
الوصفي الجراء دراستو، في حيف توصؿ الباحث الى اف لبلعبلـ الجديد دورًا واضحا في ثورات الربيع 

اص، كأحد االدوات  ذات االثر الممموس في العربي، بشكؿ عاـ وفي النموذج التونسي والمصري بشكؿ خ
فاعمية االحداث، ولكنو ليس الوحيد  او الحاسـ، كما توصؿ الباحث ايضا اف لعبت المدونات دورا في بمورة 
الوعي المجتمعي نحو القضايا، وكذلؾ شبكات التواصؿ االجتماعي  الفيسبوؾ التي كاف ليا دور بارز في 

، في حيف اسيـ تويتر في نقؿ االحداث خارجيا، بينما كاف لميوتيوب  دور في التواصؿ الداخمي بيف الجميور
 رصد وفضح ممارسات السمطات القمعية . 

واوصى الباحث بإيبلء االىتماـ الكافي لدور االعبلـ الجديد في الثورات العربية والحراؾ المجتمعي  عمى 
ة واالعبلمية، مف خبلؿ تشجيع ودعـ الدراسات صعيد المؤسسات المجتمعية والتشريعية واالكاديمية البحثي

وأألبحاث حوؿ شبكات التواصؿ االجتماعي، باالضافة الى سف التشريعات الناظمة لبلنتفاع مف ىذه الوسيمة 
 السيمة لمتعبير. 

لدى ( " اثر يٌالغ انزٌاصم ػهَ انٌػِ انسْبسِ ثبنمضْخ انفهسطْنْخ 2015دراسخ )أثٌ ّؼمٌة   2.5.5
 النجاح الوطنية" طمبة جامعة

 
ىدفت ىذه الدراسة الوقوؼ عمى األثر الذي تتركو مواقع التواصؿ االجتماعي عمى الوعي السياسي بالقضية 

 الفمسطينية، لدى شريحة طمبة جامعة النجاح الوطنية كونيا مف اكبر الجامعات الفمسطينية . 
اقع التواصؿ االجتماعي عمى الوعي السياسي واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، لتحميؿ أثر مو  

بالقضية الفمسطينية مف وجية نظر طمبة جامعة النجاح الوطنية، حيث استخدمت الدراسة أداة االستبياف 
 ( مف طمبة جامعة النجاح الوطنية. 273كوسيمة لمدراسة، متضمنة عينو قواميا )

مت في تعزيز الوعي السياسي واالجتماعي وتدعيـ وأشارت نتائج الدراسة اف مواقع التواصؿ االجتماعي ساى
المشاركة السياسة وتوعية الناس وترسيخ القيـ السياسية بما يدور حوليـ مف أحداث ومواقؼ عمى المستوى 
الخارجي او المستوى الفمسطيني المتعمؽ بالقضية الفمسطينية، مف خبلؿ خمؽ االؼ الصفحات والترويج 

لت القضية الفمسطينية وحممت الّيـ الفمسطيني وعالجت الكثير مف القضايا منيا لمحمبلت واالحداث التي تناو 
 قضية البلجئيف واالسرى والقدس واالستيطاف . 

وأوصت الدراسة ضرورة  العمؿ عمى فضح ممارسات االحتبلؿ االسرائيمي بحؽ الشعب الفمسطيني، ونشر 
وية الفمسطينية مف خبلؿ مواقع التواصؿ االجتماعي، القيـ الثقافية التي تحكـ المشروع الوطني، وابراز الي

ومحاسبة اصحاب الحسابات التي تروج لبلفكار اليدامة وتبث االشاعات التي مف شأنيا خمؽ الفتنة، سواء 
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ىذه الحسابات الفراد او مؤسسات، اضافة الى استثمار مواقع التواصؿ االجتماعي لنشر الثقافة الوطنية 
 لدى االفراد بعيدا عف الطائفية. وتعزيز روح االنتماء 

 

الفمسطيني في (: دًر شجكبد انزٌاصم االخزًبػِ فِ رنًْخ يشبركخ انشجبة 2013دراسخ )حًٌده  2.5.6
 القضايا المجتمعية

 

ركزت ىذه الدراسة عمى مرحمة الشباب، باعتبارىا المرحمة الحاسمة في تقدـ المجتمع او تأخره، حيث تمثمت 
دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب في القضايا المجتمعية، حيث مشكمة الدراسة في 

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى الدور الذي تقـو بو مواقع التواصؿ االجتماعي في تشجيع الشباب 
عي، الفمسطيني في المشاركة في القضايا المجتمعية، وبياف دورىـ الفاعؿ عمى شبكات التواصؿ االجتما

وتحديد نوع القضايا المجتمعية والخدمات التي يقبؿ عمييا الشباب، حيث استخدـ الباحث منيج المسح 
االجتماعي نظرا لطبيعة متغيرات الدراسة ومصادر معموماتيا، حيث تمثؿ مجتمع الدراسة بجميع الشباب 

ف، واستخدمت ىذه الدراسة ( سنة مف كبل الجنسي35( سنو الى اقؿ مف )18الفمسطيني مف الفئة العمرية )
مبحوثا، في حيف خمصت الدراسة الى ضرورة وضع  410العينة الحصصية غير االحتمالية والبالغ عددىا 

استراتيجة اعبلمية ممنيجة ومتكاممة وشاممة، تقـو عمى خطة مدروسة، تيدؼ الى ابراز القضايا المجتمعية 
ايا المجتمعة، عبر التوظيؼ االمثؿ لمواقع التواصؿ والعمؿ عمى تفعيؿ وتنمية مشاركة الشباب نحو القض

 االجتماعي، مف خبلؿ التواصؿ مع المسؤوليف وصناع القرار. 

 

(: أثر اسزخذاو شجكبد انزٌاصم اإلنكزرًنْخ ػهَ انؼاللبد 2013دراسخ )انشيرُ  2.5.7

 "الفيسبوؾ وتويتر نموذجًا"الخزًبػْخ ا
 

التواصؿ االجتماعي وقوة تأثيرىا عمى العبلقات االجتماعية بيف  تمثمت مشكمة الدراسة في انتشار مواقع 
طالبات الجامعات في جامعة الممؾ عبدالعزيز، حيث ىدفت الى التعرؼ عمى االسباب التي تدفع الى 
االشتراؾ في موقعي الفيسبوؾ وتويتر، والتعرؼ عمى طبيعة العبلقات االجتماعية عبر ىذه المواقع، والكشؼ 

اليجابية والسمبية الناتجة عف استخداـ تمؾ المواقع، ومف اجؿ تحقيؽ ىذه االىداؼ اعتمدت ىذه عف أالثار أ
الدرسة عمى منيج المسح االجتماعي، واستخدمت أداة االستبياف لجمع البيانات، حيث تـ تطبيؽ البحث في 

 . طالبة، تـ اختيارىف بطريقة قصدية 150جامعة الممؾ عبدالعزيز عمى عينو مكونو مف 
الستخداـ الفيسبوؾ وتويتر ىي سيولة الطالبات وتبيف مف نتائج ىذه الدراسة، أف أقوى االسباب التي تدفع 

التعبير عف أرائيف واتجاىاتيف الفكرية، التي ال يستطعف التعبير عنيا صراحة في المجتمع، كما اشارت 
تيف القديمة والبحث عف صداقات النتائج الى اف الطالبات استفدف مف ىذيف الموقعيف في تعزيز صداقا
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جديدة، والتواصؿ مع االقارب البعيديف جغرافيا، ومف أالثار أاليجابية الستخداـ الفيسبوؾ وتويتر االنفتاح 
الفكري والتبادؿ الثقافي، فيما جاء قمة التفاعؿ االسري أحد أىـ أالثار السمبية، كما اتضح في ىذه الدراسة 

بيف متغيري العمر والمستوى الدراسي،  وبيف اسباب االستخداـ وطبيعة العبلقات وجود عبلقو ارتباطية عكسية 
االجتماعية وااليجابيات والسمبيات، كما توجد عبلقو ارتباطيو موجبو بيف متغير عدد الساعات وبيف اسباب 

باطية بيف أالستخداـ، ومعظـ أبعاد طبيعة العبلقات االجتماعية،  في حيف أثبتت النتائج وجود عبلقة ارت
 متغير طريقة االستخداـ وبيف أسبابو وطبيعة العبلقات االجتماعية وااليجابيات والسمبيات. 

وأوصت الدراسة الى ضرورة توفير دورات لتوعية الفتيات عمى حسف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي، 
 كاديمي. وكذلؾ العمؿ عمى توظيؼ تكنولوجيا االتصاالت الحديثة في عممية التعميـ اال

 

 (: أثر األنؼبة االنكزرًنْخ ػهَ انسهٌكْبد نذٍ االطفبل2012دراسخ )لٌّذر  2.5.8
بحثت الدراسة موضوع أثر االلعاب االلكترونية عمى السموكيات لدى االطفاؿ الجزائرييف، واتضح مف خبلؿ 

ظر عف النشاطات ىذا االستعراض إف معظـ االلعاب ليست عربيو بؿ ىي غربية، فيي تعمؿ عمى صرؼ الن
االخرى، خاصة ممارسات النشاطات الرياضية والبدنية التي تمعب دورا كبيرا في حياة الطفؿ، لما تقدمو مف 
فوائد جسميو ونفسية واجتماعية وتربوية، ولما ليا مف دور فعاؿ في تفعيؿ سموؾ االطفاؿ وتنميط سموكيـ 

ر ىذه االلعاب االلكترونية والمحوسبة  والشبكية عمى وتغيير مبادئيـ التربوية، ودعما لمحاجة في معرفة أث
سنو، حيث تمثمت مشكمة الدراسة في أثر ممارسة االلعاب  12-7التبلميذ، والذي تتراوح اعمارىـ مف 

االلكترونية عمى السموكيات لدى االطفاؿ الجزائرييف، حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي بيدؼ 
المعمومات، مف خبلؿ اسموب المسح التربوي وادوات كميو واحصائيو لجمع البيانات  جمع اكبر عدد ممكف مف

 وتحميميا مثؿ االستبانة والمقابمة والمبلحظة. 

سنو  12الى  7مفرده مف االطفاؿ الجزائرييف، الذيف تتراوح اعمارىـ ما بيف  200وتكونت عينة الدراسة مف 
استنتج الباحث اف االلعاب االلكترونية كانت في مقدمة النشاطات  والذيف يمارسوف االلعاب االلكترونية، وقد

الترفييية التي يحبيا االطفاؿ  المدروسيف ويميموف لشرائيا  واقتناءىا، حيث تمثؿ التكنولوجيا الحديثة مثؿ 
 االنترنت البوابة الرئيسية لبلطفاؿ لمتعرؼ عمى اخر االصدارات الحديثة لؤللعاب االلكترونية. 

(: "فؼبنْخ اسزخذاو يٌالغ انفْذٌّ االنكزرًنْخ فِ اكزسبة ييبراد رصًْى 2012دراسخ )فراًنخ   2.5.9

 لدى طالبات كمية التربية " انصٌرح انرلًْخ

 

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى فعالية استخداـ مواقع االلكترونية في اكتساب ميارات تصميـ الصورة الرقمية 
فعالية استخداـ جامعة االسبلمية بغزه، حيث تمثمت مشكمة الدراسة حوؿ السؤاؿ ما لدى طالبات كمية التربية بال

حيث قاـ مواقع الفيديو االلكترونية في اكتساب ميارات تصميـ الصورة الرقمية لدى طالبات كمية التربية، 



70 
 

قة مبلحظو ( بند اختياري، وبطا35الباحث ببناء أدوات الدراسة التي تمثمت في اختيار معرفي مكوف مف )
فقره، واعتمدت الدراسة عمى  86ميارات تصميـ الصورة الرقمية باستخداـ برنامج الفوتوشوب التي تكونت مف 

(،  1المنيج التجريبي مف خبلؿ استخدمو لعينو قصديو مكونو مف شعبتيف مف شعب مساؽ وسائط متعددة )
 ( طالبة . 25المجموعة الضابطة وعددىا ) ( طالبة، واالخرى25لتمثؿ احداىا المجموعة التجريبية وعددىا )

ومف النتائج التي توصمت الييا الدراسة وضع قائمو بميارات تصميـ الصورة الرقمية التعميمية باستخداـ برنامج 
( بيف متوسطي درجات α=0.05الفوتوشوب، باالضافة انو ال توجد فروؽ ذت داللة احصائية عند مستوى )

المجموعة التجريبية في االختبار المعرفي البعدي لميارات تصميـ الصورة طالبات المجموعة الضابطة و 
( بيف مستوسطي درجات طالبات α=0.01الرقمية، واف ىناؾ فروؽ ذات داللو احصائية عند مستوى )

لصالح طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجربية في التطبيؽ البعدي لميارات تصميـ الصور الرقمية 
 التجريبية.المجموعة 

واوصت الدراسة بضرورة توظيؼ مواقع الفيديو االلكترونية في التعميـ الجامعي، ومواكبة االتجاىات التربوية 
الحديثة باالستفادة منيا في التدريس الفعمي، باالضافة الى تشجيع المحاضريف عمى استخداـ مواقع الفيديو 

قرراتيـ االلكترونية مع التركيز عمى ضرورة عقد دورات االلكترونية كإحدى أدوات التعميـ االلكتروني في م
تدريبية عمى كيفية استخداـ موقع اليوتيوب العالمي في تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بيـ مباشرة عمى 

 االنترنت. 

دراسة مقارنو (: رأثْر شجكبد انزٌاصم االخزًبػِ ػهَ خًيٌر انًزهمْن 2012دراسخ )انًنصٌر   2.5.10
 الجتماعية والمواقع االلكترونية العربية أنموذجا "لممواقع ا

 

اإلجتماعية "الفيسبوؾ أنموذجًا" الخاص بقناة العربية، التواصؿ الكشؼ عف شكؿ مواقع ىدفت ىذه الدراسة 
والمقارنة بيف شكؿ الموقع اإلجتماعي )الفيسبوؾ( وبيف شكؿ الموقع اإللكتروني )العربية. نت( لقناة العربية 

بيات تأثير شبكات التواصؿ االجتماعي عمى جميور المتمقيف تمثمت مشكمة الدراسة  ففي حي ومضمونيا،
تممس الباحث مف خبلؿ دراستو ومتابعتو باالستاد الى مواقع التواصؿ االجتماعي والمواقع االلكترونية، حيث 

تأثيرىذه الشبكات عمى جميور وقوة ، لمشبكة العنكبوتية تراجع المواقع اإللكترونية لحساب الشبكات اإلجتماعية
المتمقيف, وتناوؿ العربية أنموذجًا لممقارنة بيف موقعيا اإللكتروني وموقعيا اإلجتماعي حيث  استخدـ الباحث 

إعداد قائمة بموقع العربية اإلجتماعي )الفيسبوؾ( وقائمة بموقع العربية ، اضافة الى الوصفيالبحث منيج 
 . مارة تحميؿ الشكؿ واستمارة تحميؿ المضموفواست ،اإللكتروني )العربية. نت(

ومف اىـ نتائج الدراسة اف موقعا العربية االلكتروني واالجتماعي يقدماف ماده إخبارية متنوعو )سياسة، 
إقتصادية، إجتماعية، ثقافية، رياضية(، كما انيا تميزت بوجود زاويو تعنى باخر االخبار باالضافة الى خدمة 

الكممات والصوت والصورة، ويفسحا المجاؿ البداء االراء المتعددة  في القضايا المختمفة  التوثيؽ واالرشفة ب
والتعميؽ عمييا. واوصى الباحث بضرورة اجراء العديد مف االبحاث، حوؿ التوجيات السياسية في المواقع 
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لشبكة الفيسبوؾ وخصوصا  االجتماعية وتأثيراتيا المستقبمية عمى المتمقيف، باالضافة الى اجراء دراسة تحميمية
في المنطقة العربية، وكذلؾ دراسو عف البعد االخبلقي لمواقع التواصؿ االجتماعي ومدى تأثيرىا عمى الشباب 

 والمراىقيف، وكذلؾ دراسة مقارنة لمواثيؽ واخبلقيات المينة بيف االعبلـ القديـ واالعبلـ الجديد. 

 ح ًدًرىب فِ االثراء انفنِ نذٍ انًزهمِ"( :" ثمبفخ انصٌر2010دراسخ )انفضهِ  2.5.11
 

ركزت الدراسة عمى توضيح مقومات الصورة وقيمتيا التعبيرية والجمالية، وكيفية القراءة البصرية لمصورة 
وتنمية الرؤية البصرية لدى المتمقي مف خبلؿ الصورة، باالضافة الى توضيح مدى تأثر التذوؽ الفني 

 بمقومات الصورة الفنية. 

دـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، القائـ عمى جمع المعمومات والبيانات مف المراجع والمصادر ذات واستخ
 العبلقة لبناء االطار النظري، مستخدما عينو قصديو مف طالبات قسـ التربية الفنية.  

ى المتمقي، واف وتوصمت الدراسة الى نتائج عدة منيا: أف لمصورة دورًا إيجابيا في تنمية التذوؽ الفني لد
لمصورة دورًا إيجابيا في إثراء التذوؽ الفني لدى المتمقي وتشكؿ فكرة الفني والجمالي والثقافي، أف الصورة أداة 
إتصاؿ فاعمة وعالية التأثير المعرفي والثقافي والجمالي والعاطفي، أف لمصورة دورًا ايجابيا يساعد عمى تنمية 

فة الى ضرورة دراسة الجوانب الفنية والثقافية والنفسية واالجتماعية عند الحس الجمالي لدى المتمقي، باالضا
 اعداد الصورة الفنية . 

ومف توصيات الدراسة ضرورة اجراء دراسات تتعمؽ بتحميؿ الصورة، واكتساب ميارات قراءة الصورة الفنية، 
ا في تنمية جوانب متعددة، وكذلؾ اجراء مزيد مف الدراسات التي تظير أىمية الصورة والتعمؽ في توظيفي

كالجوانب أالجتماعية والفكرية والنفسية، باالضافة الى ضرورة بناء برنامج تدريبي يركز عمى ميارات قرأءة 
 الصورة وطرائؽ توظيفيا بأساليب فعالة.  

 
متطمبات  –(:"انصٌره انرلًْو كؼنصر رئْسِ فِ ثنْخ االػالو اندذّذ2007دراسخ )صبدق : 2.5.12

 جة واالستخداـ في االنترنت والوسائط المتعددة "المعال

ىدفت ىذه الدراسة الى استكشاؼ وتوضيح متطمبات معالجة واستخداـ الصورة الرقمية في نظاـ االعبلـ 
الجديد، خاصة في اعبلميات االنترنت والوسائط المتعددة الذي يعتمد عمى الصورة ، كما تستعرض ىذه 

تخداميا المختمفة خاصة التي يقـو عمييا بناء الصورة الرقمية في االنترنت الدراسة مفيـو الصورة وصيغ اس
والوسائط المتعددة، كما ركزت ىذه الدراسة عمى الصوره في اليواتؼ المتحركة واالجيزة الشبيية المستخدمة 

رئيسيا حيث في تطبيقات االعبلـ الجديد، او ما يطمؽ عميو صحافة المواطف والذي لعبت الصورة الرقمية دورا 
اصبحت الصورة ال يحدىا حدود، كما تناولت ىذه الدراسة النظاـ الرقمي وكيؼ يتـ معالجة الصورة ورقمنتيا 

 باالضافة الى فيـ التصوير الرقمي وانواع الكاميرات المستخدمة في انتاج الصورة وكيفية ارشفتيا . 
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ؼ لمفيـو ثقافة الصورة الصحفية، وايجاد واوصت ىذه الدراسة الى ضرورة اعادة النظر في مداخؿ التعري
 مداخؿ جاده لمقبوؿ بنوع جديد مف االعبلـ الذي يقـو عمى الصورة الصحفية الجديدة. 

 .(: ثمبفخ انصٌرح انفنْخ ًأثرىب االخزًبػِ ًانزرث2007ٌُدراسخ )انغبيذُ   2.5.13


جتماعيا لمصورة، كمادة معبرة يتجاوز تأثيرىا مناقشة المنطمؽ الفكري والفمسفي تربويًا وا  ىدفت ىذه الدراسة الى 
 إيضاح الدور االجتماعي والتربوي لمصورة في المنظور المعاصر. باالضافة الى الوظيفة التقميدية، 

في ثقافة الصورة الفنية في جوانب عديدة، وتحديدًا لدى مجموع الفنانيف والمثقفيف كما تمثمت مشكمة البحث 
 ،تمثمو مف معطيات ثقافيو واجتماعية وتربوية تؤثر في القيـ واالتجاىات السموكيةوحتى عامة المجتمع، بما 

 .    وتفرض واقعًا فنيًا مف حيث الممارسات األدائية

لبلجػابة عمى تساؤالت البحث وفؽ دراسة   ،فقد أعتمد الباحث المنيج التحميمي الوصفي لثقافة الصورةالمدركة
دراسة وتحميؿ العوامؿ و مفاىيـ الصورة الفنية واثرىا االجتماعي والتربوي وتحميؿ االدبيات، التي تبحث في 

 الذاتية واالجتماعية والتربوية المكونة لثقافة الصورة الفنية. 

، بحسب ما تحممو مف قيـ ورموز أف ثقافة الصورة في عموميا تدرؾ سمبيًا أو إيجابياً وتوصمت الدراسة الى 
يبلحظ في العقديف األخيريف ، كما االنفعاؿ  ميف يكوف مستوى التأثر أوعمى قدر فيـ تمؾ المضاومعاني و 

باعتبار أف الصورة مف أىـ الوسائؿ إف  ،تنامي أىمية الصورة ارتباطًا يتسارع وسائؿ االتصاؿ وأدوات التأثير
صرة في ساىمت العمـو الحديثة والتقنية المعا، كما وىي في نظر الباحث كذلؾ ،عمى اإلطبلؽ لـ تكف األىـ

الصورة  تعميـ ثقافة الصورة، مما عزز مف فعاليتيا االجتماعية و التربوية، بؿ وأصبحت الثقافة عمومًا وثقافة
تحديدًا مف الوسائؿ الرئيسية لنقؿ الثقافة مف المجتمعات األكثر تأثيرًا )لتطورىا( إلى المجتمعات األضعؼ أو 

 . األقؿ تطورًا 

 انسبثمخ:انزؼهْك ػهَ انذراسبد  2.5.14

 مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة يمكف تقديـ مجموعو مف المبلحظات عمييا مف ابرزىا:

اف بعض الدراسات منيا دراسة جمعية المعارؼ االسبلمية الثقافية ، تبنت ثبلث فرضيات  تقـو عمى عبلقو 
حيث اكدت ىذه  ،تخبارتيووارتباط شركات ومواقع التواصؿ االجتماعي بالحكومة االمريكية ومصالحيا االس

الدراسة عمى اىمية  المعرفة والتخصص والتمكف مف ممؼ شبكات التواصؿ االجتماعي، ىي المدخؿ 
 العبلجي السميـ حيث اصبحت ىذه المواقع  واقع ال مفر منو  في المدى المنظور. 

، 2016اؿ ستوديو ىناؾ بعض الدراسات التي تستحؽ التوقؼ عندىا، منيا تقريري سوشياؿ فمسطيف وسوشي
ىتمامات ودوافع مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي في  والمذاف قدما احصائيات بأعداد وأنواع واحجاـ وا 
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فمسطيف، واالثر الذي تحدثو ىذه المواقع فييـ، مما وفر معمومات لمباحث عف المجتمع الفمسطيني سيؿ عميو 
 عممية البحث. 

ادر التي تعنى بموضوع الصوره في العالـ العربي مما شكؿ صعوبو لدى وىنا ال بد مف االشارة الى قمة المص
فائدة لمباحث بما احتوتو مف مينجية  تكمشالسابقة  الدراساتاف الباحث في اعداد ىذا البحث ، في حيف 

لباحث استفاد ا، كماوغزارة معمومات، وكذلؾ االستفادة  مف التنوع الفكري والتوجيات الثقافية المختمفة لمباحثيف
ووضع بعض ، طريقة عرض اإلطار النظريىا و تحديد محاور حوؿ موضوع الدراسة و كويف خمفيو نظريو في ت

،كما ساىمت الدراسات اختيار منيج الدراسة واألساليب اإلحصائية المعتمدة في مثؿ ىذه الدراساتو الفروض 
راجع والكتب التي استخدمتيا الدراسات االطبلع عمى المو عممية بناء االستبانة وتصميميا وأسئمتياالسابقة في 

 عمى الباحث.ثر ذلؾ في توفير الوقت والجيدأالسابقة والفائدة المتحققة منيا، و 
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 انذراسخ ً إخراءاريبينيدْخ  3.1

 

، المسػتخدـ لدراسػة منيجػا تشػمؿ والتػي، الدراسػة تطبيؽ في المتبعة لئلجراءات مفصبًل  وصًفا الفصؿ ىذا يتناوؿ
 ثػػـ، تطويرىػػا وطريقػػة الدراسػػة أداة ووصػػؼ الدراسػػة ومتغيػػرات العينػػة اختيػػار وطريقػػة الدراسػػة مجتمػػع وصػػؼ ثػػـ
جػػػػراءات الدراسػػػػة أداة وثبػػػػات صػػػػدؽ مػػػػف أكػػػػدلمت اتبعػػػػت التػػػػي واإلجػػػػراءات الدراسػػػػة، أداة  والوسػػػػائؿ الدراسػػػػة وا 

 :السابقة لمعناصر تفصيمًيا وصًفا وفيمايمي. البيانات معالجة في المستخدمة اإلحصائية

 ينيح انذراسخ 3.1.1

 الدراسػػة تسػػاؤالت عمػػى االجابػػة لغػػرض الوصػػفي المػػنيج عمػػى االعتمػػاد تػػـ الدراسػػة فيػػذه ىػػدا تحقيقػػأ أجػػؿ مػػف
مواقػػع فػػي تػػأثير الصػػورة الرقميػػة مسػػتويات  عمػػى لمتعػػرؼ ميدانيػػو دراسػػو اجػػراء خػػبلؿ مػػف) الفرضػػيات رواختبػػا

 حيػػث(، خػػبلؿ ىبػػة أكتػػوبرفػػي مػػدارس محافظػػة سػػمفيت  سػػموؾ طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػيالتواصػػؿ االجتمػػاعي 
، دقيقػاً  وصػفاً  بوصػفيا وييػتـ، بػالواقع ىي كما الظاىرة دراسة عمى يعتمد التحميمي الوصفي المنيج أف الى اشير
 مػػع ارتباطيػػا ودرجػػة حجميػػا او الظػػاىرة لمقػػدار رقميػػا وصػػفا يعطػػي الكمػػي فػػالتعبير، كميػػاً  تعبيػػراً  عنيػػا ويعبػػر

 .   المختمفة الظواىر

ذ ، تحميميػػػػا ثػػػػـ، الدراسػػػػة مشػػػػكمة بمورتيػػػػا التػػػػي الظػػػػاىرة استقصػػػػاء تتبنػػػػى التػػػػي الدراسػػػػات المػػػػنيج ىػػػػذا يبلئػػػػـ وا 
 .  عممية منيجية أسس وفؽ وتقويميا ارنتيا،ومق وتفسيرىا،

 يدزًغ انذراسخ 3.1.2

يتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع طمبػػة الصػػؼ العاشػػر والحػػادي عشػػر فػػي مػػدارس محافظػػة سػػمفيت مػػف كػػبل 
%( مػػف 47( طالػػب اي مػػا نسػػبتو )1355( طالػػب وطالبػػو مػػنيـ ذكػػور )2907الجنسػػيف، حيػػث بمػػغ عػػددىـ )
%(  مػػف حجػػـ المجتمػػع مػػوزعيف 53( طالبػػة اي مػػا نسػػبتو )1552عػػدد اإلنػػاث )حجػػـ المجتمػػع، فػػي حػػيف بمػػغ 

قسػـ التخطػيط واالحصػاء مديريػة )(. 2.3( مدرسة مف مدارس محافظة سمفيت موضحة في الجػدوؿ رقػـ )36عمى )
 (. التربية والتعميـ في محافظة سمفيت

ممعاـ التربية والتعميـ فيسمفيت(اعداد طالب الصؼ العاشر والحادي عشر في مدارس مديرية 3.2الجدوؿ)
2017/2018 

 الحادي عشر الصؼ العاشر اسـ المدرسة الرقـ
 اناث ذكور اناث ذكور

  56   مدرسة سمفيت الثانوية الصناعية 1
    95 مدرسة ذكور سمفيت االساسية العميا 2
  79   مدرسة ذكور سمفيت الثانوية 3



76 
 

 الحادي عشر الصؼ العاشر اسـ المدرسة الرقـ
 اناث ذكور اناث ذكور

 110  122  مدرسة بنات سمفيت الثانوية 4
  70  108 مدرسة ذكور بديا الثانوية 5
 117  120  مدرسة بنات بديا الثانوية 6
 4 39  40 مدرسة كفؿ حارس الثانوية المختمطة 7
 41  53  مدرسة بنات كفؿ حارس الثانوية 8
 2 29  23 مدرسة ديراستيا الثانوية المختمطة 9

 39  44  مدرسة بنات ديراستيا الثانوية 10
  32  60 سة ذكور ابروقيف الثانويةمدر  11
 42  35  مدرسة بنات ابروقيف الثانوية 12
  43  58 مدرسة ذكور كفر الديؾ الثانوية 13
 55  57  مدرسة بنات كفر الديؾ الثانوية 14
  28  33 مدرسة ذكور ديربموط الثانوية 15
 33  33  مدرسة بنات ديربموط  16
  42  46 نويةمدرسة ذكور الزاوية الثا 17
 62  57  مدرسة بنات الزاوية الثانوية 18
  16  29 مدرسة ذكور سرطو الثانوية 19
 29  47  مدرسة بنات سرطو الثانوية 20
 5 24  24 مدرسة رافات الثانوية المختمطة 21
 22  23  مدرسة بنات رافات الثانوية 22
 7 25  25 مدرسة مرده الثانوية المختمطة 23
 15  18  رسة بنات مرده الثانويةمد 24
 7 16  27 مدرسة مسحو الثانوية المختمطة 25
 12  22  مدرسة بنات مسحو الثانوية 26
  26  42 مدرسة حارس الثانوية المختمطة 27
 29  35  مدرسة بنات حارس الثانوية 28
  33  42 مدرسة ذكور قراوة بني حساف الثانوية 29
 49  51  الثانوية فبني حساة بنات قراوة سمدر  30
مدرسة ياسوؼ اسكاكا الثانوية  31

 المختمطة
30  17 10 

 24  23  مدرسة بنات ياسوؼ اسكاكا الثانوية 32
 4 23  28 مدرسة زيتا جماعيف الثانوية المختمطة 33
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 الحادي عشر الصؼ العاشر اسـ المدرسة الرقـ
 اناث ذكور اناث ذكور

 16  26  مدرسة بنات زيتا جماعيف الثانوية 34
 11 9 15 16 مدرسة قيرة الثانوية المختمطة 35
 13 6 13 16 مدرسة فرخة الثانوية المختمطة 36
 758 613 794 742 مجموع الطبلب حسب الجنس والصؼ 
 1536 مجموع طمبة الصؼ العاشر 
 1371 مجموع طمبة الصؼ الحادي عشر 
 1355 مجموع الطبلب 
 1552 مجموع الطالبات 
 2907 المجموع الكمي 
 

 ػْنخ انذراسخ  3.1.3

ة الدراسػػة باسػػتخداـ طريقػػة روبيػػرت ماسػػوف ، وفقػػا لبلسػػاليب والخطػػوات االحصػػائية فػػي اختيػػار تػػـ اختيػػار عينػػ
 العينة االحتمالية، وقد استخدـ الباحث الحاسوب في الحصوؿ عمى حجـ العينة. 

طريقة العينة العشوائية الطبقية، التي اعتمد فييا طبقتي )جػنس الطالػب والصػؼ(، وتمثػؿ  لجأ الباحث الى كما 
-2017ينػػة الدراسػػة طمبػػة الصػػؼ العاشػػر والحػػادي عشػػر فػػي مػػدارس سػػمفيت، وتػػـ اختيػػار العػػاـ  الدراسػػي ع

( طالػب وطالبػو وذلػؾ حسػب معادلػة روبػرت 340بمػغ عػدد أفػراد العينػة ) حيثـ  الجراء البحث عمييـ، 2018
بػػو، وقػػد تػػـ توزيػػع طالػػب وطال (2907مػػف مجتمػػع الدراسػػة األصػػمي والبػػالغ )تقريبػػا %( 12ماسػػوف أي بنسػػبة )

 159%(، و 53طالبػػػة أي بنسػػػبة )  181 العينػػػة نسػػػبيا حسػػػب طبقػػػة الجػػػنس بحيػػػث بمػػػغ عػػػدد الطالباتاالنػػػاث
%( مػػف أفػػراد العينػػة، وبالنسػػبة لمطبقػػة الثانيػػة وىػػي طبقػػة الصػػؼ فقػػد بمػػغ عػػدد طػػبلب 47طالػػب  أي بنسػػبة )

( 87ة بحيػػث بمػػغ عػػدد الطمبػػة الػػذكور )%( مػػف أفػػراد العينػػ53طالػػب وطالبػػة أي بنسػػبة ) 180الصػػؼ العاشػػر 
أي  طالػػب وطالبػػة 160( طالبػػة، كمػػا بمػػغ مجمػػوع الطمبػػة فػػي الصػػؼ الحػػادي عشػػر 93االنػػاث ) وعػػددطالػػب 
( يوضػح توزيػع 3الجػدوؿ رقػـ )و ( طالبػة 88) ، وانػاث ( طالػب72ذكػور ) مػنيـ%( مف أفراد العينػة 47بنسبة )

 (. 189-187،ص2008عة القدس المفتوحة،)جامعينة الدراسة حسب طبقتي الجنس والصؼ. 

 رٌزّغ انؼْنخ

 تقسيـ المجتمع األصمي لمبحث إلى شرائح وفئات وطبقاتمف خبلؿ العينة الطبقية التناسبية استخدـ الباحث 
يتناسب حجـ عدد أفراد العينة المختارة مع وىو ما تـ عممو مف طبقة الجنس وطبقة الصؼ وبيذه الطريقة

صمي لكؿ شريحة داخؿ المجتمع ونسبتيا الى المجموع الكمي لمجتمع البحث. فالطبقية ىنا الحجـ والتعداد األ
تعني الشريحة التي ينقسـ الييا المجتمع، والتناسبية تعني أف العدد المختار مف كؿ شريحة ينبغي أف يتناسب 

 حجميا الفعمي مع تمثيميا داخؿ المجتمع األصمي. 
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وأراد الباحث أف يختار عينة طبقية تناسبية لعينة قواميا  2907=  اسةلمجتمع الدر  يكوف المجموع الكمي
 ( مفردة. لذلؾ سيكوف العمؿ باختيار العينة كاآلتي: 340)

 وىو الرقـ المطموب أساسا لمتوزيع    8.55 =  340÷ 2907
 تقريبا  87=  8.55÷   742ذكور صؼ عاشر - أ
 تقريبا 93=  8.55÷   794اناث صؼ عاشر  - ب
 تقريبا 72=  8.55÷   612حادي عشر  ذكور صؼ - ت
 تقريبا 89=  8.55÷   758اناث صؼ حادي عشر  - ث

 ( مفردة . 340)تقريبا وعند جمع النواتج المذكورة نجدىا تساوي 

يكوف توزيع الوحدات الكمية في اختيار مفردات العينو، المنتظمة   العينةطريقة ىذا وقد قاـ الباحث بتطبيؽ 
 (. 196،ص 2008عة القدس المفتوحة، )جاملممجتمع كاألتي: 

ترقيـ اسماء الطمبة ىجائيا بعد ترتيب الطمبة حسب الصؼ والجنس والمدرسة واعطائيا ارقاما  -1
 . 2907الى  1متسمسمو مف 

 تقريبا.  8 )العينة المطموبة ( = 340÷ )مجتمع البحث (   2907نقـو بأجراء المعادلة التالية  -2
 مثبل. ( 4ريقة عشوائية وليكف الرقـ )( بط8نقـو باختيار رقـ دوف ) -3
 . (4يكوف الرقـ األوؿ مف العينة ىو ) -4
 ليكوف الرقـ الثاني ضمف العينة .   12=  8+  4نقـو بجمع الرقـ  -5
( عمى كؿ ناتج يظير الختيار العينات المتبقية فتكوف النتيجة متسمسمة بعد 8نقـو بإضافة الرقـ ) -6

 . (الخ. . . 44،52، 36، 28، 20، 12، 4الرقـ )
 . (340عند حساب عدد األرقاـ بعد االنتياء مف عممية الفرز نجدىا تساوي عدد إفراد العينة المطموبة )

 (يوضح حجـ العينة الطبقية لمجتمع الدراسة3.3جدوؿ رقـ )

 /الصؼالجنس
 المجموع المجموع الحادي عشر العاشر

 النسبة العينة المجتمع النسبة العينة المجتمع النسبة العينة
 %47 159 613 211. 72 742 255. 87 ذكور
 %53 181 758 258. 88 794 273. 93 اناث

 %100 341 1371 %47 160 1535 %53 180 المجموع
 

وفيما يمي وصؼ لعينة الدراسة أعداد طمبة المرحمة الثانوية في مدارس محافظة سمفيت عمما بأنو تـ توزيع 
 استبانو.   335الصفيف وتـ استرداد استبانو عمى الطمبة في كبل 340
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جياز حاسوب او موبايؿ ذكي،  المراىؽ)الجنس،امتبلؾ وصفالعينةحسبمتغيراتالدراسةالمستقمة( 1.4)يبينالجدوؿ
اشتراؾ انترنت او امتبلؾ شريحة، اثر استخداـ الصورة، عدد مواقع التواصؿ االجتماعي المشترؾ فييا 

 قع التواصؿ(. ، متوسط ساعات استخداـ مواالمراىؽ

 وصؼ العينة حسب متغيرات الدراسة المستقمة (3.4الجدوؿ)
 النسبة المئوية % التكرار المتغير المتغير المستقؿ

  الجنس
 48 160 ذكر

 52 175 أنثى

جياز حاسوب المراىؽامتبلؾ   
 81 271 نعـ

 19 64 ال

الموبايؿ الذكي المراىؽامتبلؾ   
 83 278 نعـ

 17 57 ال

اشتراؾ انترنت المراىؽؾ امتبل  
 89 298 نعـ

 11 37 ال

شريحة انترنت المراىؽامتبلؾ   
 28 92 نعـ

 72 243 ال

لشبكات التواصؿ االجتماعي المراىؽاستخداـ   
 65 217 دائما

 30 99 أحيانا

 5 19 نادرا

 عدد مواقع التواصؿ االجتماعي المشترؾ

1-2 100 30 
3-4 135 40 
5-6 62 19 

6كثر مف أ  38 11 

لمواقع التواصؿ  المراىؽمتوسط ساعات استخداـ 
 االجتماعي

1-2 97 29 

4- 2أكثر مف   109 233 

6-4أكثر مف   54 16 

8-6أكثر مف   40 12 

ساعات 8أكثر مف   35 10 

 

 متمكوفي الذيف الطمبة ونسبة ،%48 بمغت الدراسة عينة في الذكور نسبة أف السابؽ( 1.4)الجدوؿ مف يتضح
طالب ال واشتراؾ ذكي، موبايؿجياز لالطالب  امتبلؾالمتغير المستقؿ  حصؿ كما، %83 بمغت حاسوب جياز
 فقد انترنت لشريحة المتبلكو ابالنسبة أـ، %89 ،%81: التوالي عمى بمغت متقاربة نسب عمى نترنتفي اال
الشركات الفمسطينية العاممة في ، ويعزي الباحث تدني ىذه النسبة بسبب عدـ قدرة %78 نسبة عمىحازت 
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الناتجة عف القيود المفروضة مف قبؿ االحتبلؿ، في  3G مجاؿ االتصاالت مف تشغيؿ خدمات الجيؿ الثالث
 ونادرا، %65 بمغتو  االجتماعي التواصؿ لشبكاتطالب ال الستخداـ نسبة أعمى دائماعمىالخيار  حصؿحيف 
 فقدطالب ال يستخدميابيا المبحوث، و  المشترؾ جتماعياال لتواصؿا مواقع لعدد ابالنسبة أـ، %5 بنسبة أقميا

 لمواقعالطالب  استخداـ ساعات متوسط وبمغ، %41 بمغت نسبة أعمى عمى مواقع 4-1 الخيار حصؿ
 أكثر نصيب مف فكاف أقميا وأما، األعمى وىي% 11 نسبة عمى ساعات 4-7 مف أكثر االجتماعي التواصؿ

 لمصور أف عمى أكدوا الطمبة مف% 63 أف ايضا( 33) الجدوؿ مف اتضحو  ،%31 وبمغت ساعات 8 مف
 . الشخصية حياتيـ عمى تأثير يشاىدونيا التي

وبذلؾ يرى الباحث اف لمواقع التواصؿ االجتماعي تأثير كبير عمى شريحة المراىقيف، حيث يمكف لصاحب 
تجاه قضيو معينو يرغب في حشد جميور القرار الفمسطيني االستفادة مف ىذه المؤشرات في توجيو الوعي، با

% مف المبحوثيف ابدوا تأثرىـ بالصورة المنشورة عمى مواقع 63داعـ لتوجياتو السياسية، خصوصا واف 
التواصؿ االجتماعي، كما يمفت انتباه اولياء االمور الى اف ابناؤىـ يقضوف اوقات عمى مواقع التواصؿ 

 استخداـ ساعات متوسطعمى كتبو المدرسيو حيث بمغت نسبة  المراىؽاالجتماعي، ربما تفوؽ ما يقضيو 
 نصيب مف فكاف أقميا وأما، األعمى وىي% 11 نسبة، ايساعات 4-7 مف االجتماعي التواصؿ مواقعطالب ال

 . %31 وبمغت ساعات 8 مف أكثر

 أداح انذراسخ  3.1.4

األدب النظػػري والدراسػػػات السػػػابقة  سػػػتبانة وضػػعيا الباحػػػث بعػػد االطػػػبلع عمػػػىإأداة الدراسػػة كانػػػت عبػػارة عػػػف 
 المتعمقة بالموضوع بإشراؼ المشرؼ عمى الدراسة حيث تكونت مف األجزاء التالية: 

  رسػػالة تغطيػػة مػػف ادارة معيػػد التنميػػة المسػػتدامة فػػي جامعػػة القػػدس موجيػػة إلػػى وزارة التربيػػة والتعمػػيـ
مػػى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي العػػالي مػػف اجػػؿ حصػػوؿ الباحػػث عمػػى موافقػػو رسػػمية الجػػراء البحػػث ع

 مدارس محافظة سمفيت. 
  رسػػالة تغطيػػة موجيػػة إلػػى المبحػػوثيف تبػػيف ليػػـ الغػػرض مػػف الدراسػػة وتطمػػب تعػػاونيـ مػػع الباحػػث فػػي

 مؿء االستبانة، أما فيما يتعمؽ بمحاور االستبياف فكانت عمى النحو اآلتي:
 تعريػػؼ بػػأفراد العينػػة مػػف حيػػث المتغيػػرات يحتػػوي عمػػى بيانػػات أوليػػة ومعمومػػات عامػػة لم :القسػػـ األوؿ

جيػاز حاسػوب او موبايػؿ ذكػي، اشػترؾ انترنػت او امػتبلؾ شػريحة،  المراىػؽالمستقمة )الجنس،امػتبلؾ 
، متوسػػػط سػػػػاعات المراىػػػؽاثػػػر اسػػػتخداـ الصػػػوره، عػػػدد مواقػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػاعي المشػػػترؾ فييػػػا 

 لمتابعتيا(.  المراىؽتستيوي  استخداـ مواقع التواصؿ، نوع الصوره ،الفيديوىات التي
 ذي الخمسة أوزاف بحيث أف موافؽ "  1ليكرت "القسـ الثاني: ويتضمف فقرات االستبانة متبوعة بتدريج

بشده تعبر عف الدرجة العالية جدًا، وموافؽ تعبر عف الدرجة العالية، محايدا تعبر عف الدرجة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( األمريكية، وحصؿ عمى شيادة البكالوريوس في Cheynne,Wyomingينة تشييني بوالية وايومنغ ـ، في مد1903ولد رينسس ليكرت عاـ 1
ـ، وقد بدأت 1932ـ، ومف ثـ حصؿ عمى شيادة الدكتوراه مف جامعة كولومبيا عاـ 1926تخصص االفتصاد مف جامعة ميتشيغاف ىاـ 

في مرحمة البكالوريوس، وكانت ىذه البداية الحقيقية في بناء " مقياس  اىتماماتو البحثية في موضوع عمـ النفس االجتماعي، خبلؿ دراستو
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بشده تعبر عف الدرجة المنخفضة  المتوسطة، ومعارض تعبر عف الدرجة المنخفضة، و معارض
(، كما تضمف 3.5( عمى التوالي، كما يظير في جدوؿ )5،4،3،2،1حيث أعطيت أرقاـ ) ،جداً 

 (.  3.6القسـ الثاني مجاالت البحث التي تقيسيا االستبانة والموضحة في الجدوؿ رقـ )

 (مقياس "ليكرت" ذي الخمسة أوزاف3.5جدوؿ )
 الدرجة المستوى

 ( درجات5) موافؽ بشده
 ( درجات4) موافؽ
 ( درجات3) محايد

 ( درجتيف2) معارض
 ( درجة واحدة1) معارض بشده

 (المجاالت التي تقيسيا أداة القياس3.6جدوؿ رقـ )
 أرقاـ الفقرات عدد الفقرات االتجاه رقـ المجاؿ

 14-1 14 العاطفي االتجاه 1
 28-15 14 المعرفي االتجاه 2
 42-29 14 السموكي االتجاه 3

  42 المجموع

 

 صذق أداح انذراسخ 3.1.5

لمتأكد مف تحقؽ صدؽ أداة الدراسة، تـ عرض االستبياف عمى مجموعة مف المحكميف مف المختصيف بيذا 
الموضوع.  وذلؾ لمعرفة أرائيـ حوؿ فقرات االستبياف ومدى وضوحيا وقدرتيا عمى قياس أىداؼ البحث 

ضافة إلى معرفة صحة الفقرات مف ناحية سبلمة صياغتيا ومبلئمتيا لممجاؿ لئلجابة عف أسئمتو.  ىذا باإل
ضافتيا. وقد  الذي تتبع لو، وتـ الطمب منيـ بإضافة وتعديؿ الفقرات التي يروف مف المناسب تعديميا وحذفيا وا 

ضافة.    تـ تبني الفقرات التي تـ اإلجماع عمييا مف قبؿ المحكميف مف تعديؿ وحذؼ وا 

الصدؽ الداخمي لفقرات االداة وذلؾ بعد توزيع االداة عمى عينة تجريبية مف طمبة المرحمة الثانوية  وتـ اختبار
( طالب وطالبة توزعت مناصفة ما بيف الذكور واالناث وبحساب معامؿ 24في مدارس محافظة سمفيت بمغ )

الداخمي لبلداة لمعرفة مدى  االرتباط لكؿ فقرة مع المجاؿ الذي تنتمي اليو والذي مف خبللو يتـ فحص الصدؽ
 (. 3.7وضوح الفقرات لمطمبة وىي موضحة في الجدوؿ رقـ )

                                                                                                                                                                               

 ليكرت". وقد تبمورت الفكرة األساسية لممقياس في مفاؿ عممي بعنواف " طريقة لقياس االتجاىات" نشره ليكرت في دورية عممية متخصصة بعمـ
 ـ.1932النفس في عاـ 
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 (معامؿ االرتباط بيف الفقرات والمجاؿ الذي تنتمي اليو3.7الجدوؿ)
 الداللة معامؿ االرتباط الفقرات
q1 &00 .0 61 .0 المجاؿ االوؿ 
q2 &00 .0 64 .0 المجاؿ االوؿ 
q3 &00 .0 70 .0 المجاؿ االوؿ 
q4 &06 .0 39 .0 المجاؿ االوؿ 
q5 &07 .0 38 .0 المجاؿ االوؿ 
q6 &00 .0 71 .0 المجاؿ االوؿ 
q7 &13 .0 32 .0 المجاؿ االوؿ 
q8 &01 .0 54 .0 المجاؿ االوؿ 
q9 &00 .0 60 .0 المجاؿ االوؿ 

q10 &13 .0 32 .0 المجاؿ االوؿ 
q11 &02 .0 47 .0 المجاؿ االوؿ 
q12 & مجاؿ االوؿال  0. 57 0. 00 
q13 &04 .0 42 .0 المجاؿ االوؿ 
q14 &01 .0 51 .0 المجاؿ االوؿ 
q15 &06 .0 39 .0 المجاؿ الثاني 
q16 &22 .0 26 .0 المجاؿ الثاني 
q17 &03 .0 43 .0 المجاؿ الثاني 
q18 &00 .0 58 .0 المجاؿ الثاني 
q19 &00 .0 70 .0 المجاؿ الثاني 
q20 & ؿ الثانيالمجا  0. 40 0. 05 
q21 &00 .0 58 .0 المجاؿ الثاني 
q22 &01 .0 55 .0 المجاؿ الثاني 
q23 &02 .0 50 .0 المجاؿ الثاني 
q24 &05 .0 41 .0 المجاؿ الثاني 
q25 &00 .0 68 .0 المجاؿ الثاني 
q26 &01 .0 52 .0 المجاؿ الثاني 
q27 &00 .0 62 .0 المجاؿ الثاني 
q28 & ؿ الثانيالمجا  0. 50 0. 01 
q29 &03 .0 46 .0 المجاؿ الثالث 
q30 &01 .0 57 .0 المجاؿ الثالث 
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 الداللة معامؿ االرتباط الفقرات
q31 &02 .0 49 .0 المجاؿ الثالث 
q32 &05 .0 42 .0 المجاؿ الثالث 
q33 &00 .0 70 .0 المجاؿ الثالث 
q34 &00 .0 58 .0 المجاؿ الثالث 
q35 &16 .0 30 .0 المجاؿ الثالث 
q36 & ؿ الثالثالمجا  0. 68 0. 00 
q37 &00 .0 67 .0 المجاؿ الثالث 
q38 &00 .0 68 .0 المجاؿ الثالث 
q39 &00 .0 65 .0 المجاؿ الثالث 
q40 &00 .0 62 .0 المجاؿ الثالث 
q41 &01 .0 57 .0 المجاؿ الثالث 
q42 &01 .0 51 .0 المجاؿ الثالث 

 00 .0 80 .0 المجاؿ االوؿ & جميع الفقرات
 00 .0 87 .0 لمجاؿ الثاني & جميع الفقراتا

 00 .0 93 .0 المجاؿ الثالث & جميع الفقرات


( أف معامؿ االرتباط داؿ احصائيا بيف كؿ فقرة والمجاؿ الذي تنتمي اليو  بحيث 3.7يتضح مف الجدوؿ)
، كما 0.71-0.32ف يتراوح معامؿ االرتباط ما بيف فقرات المجاؿ االوؿ والمعدؿ العاـ لممجاؿ االوؿ ما بي

، اما بالنسبة 0.70-0.26يتراوح معامؿ االرتباط بيف فقرات المجاؿ الثاني ومعدؿ المجاؿ الثاني ما بيف 
 .  0.70-0.30لممجاؿ الثالث فيتراوح معامؿ االرتباط بيف فقرات المجاؿ الثالث ومعدؿ المجاؿ الثالث ما بيف 

بيف معدؿ المجاؿ االوؿ ومعدؿ جميع فقرات االداة بحيث بمغ  كما نجد اف معامؿ االرتباط قوي وداؿ احصائيا
وىو  0.87، اما بالنسبة لمعامؿ االرتباط بيف المعدؿ العاـ لممجاؿ الثاني ومعدؿ جميع الفقرات فقد بمغ 0.80

معامؿ ارتباط قوي وداؿ احصائيا، كما نجد اف معامؿ االرتباط االعمى كاف بيف معدؿ فقرات المجاؿ الثالث 
 وىو داؿ اجصائيا.  0.93لمعدؿ العاـ لجميع فقرات االداة بحيث بمغ وا

توزيع االداة عمى  تـ  عميوبناًء نستنتج مما سبؽ اف فقرات أداة االستبانة مفيومة وواضحة بالنسبة لممستجيب و 
 عينة الدراسة.  

 ثجبد أداح انذراسخ: 3.1.6
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في حاؿ تـ استخداـ نفس األداة مرة ثانية لتحميؿ نفس  يقصد بثبات األداة إمكانية الحصوؿ عمى نفس النتائج
( التالي يبيف الفرؽ بيف كرونباخ الفا لمعينة التجريبية 3.8) الجدوؿ المحتوى لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة،

 والعينة وذلؾ لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة ولمدرجة الكمية لجميع فقرات األداة. 

 رونباخ الفا حسب المجاالت والدرجة الكمية لفقرات األداةمعامؿ ثبات ك (3.8جدوؿ رقـ )
أرقاـ البنود المنتمية  اسـ المجاؿ )المجاؿ(

 لممجاؿ
معامؿ كرونباخ 

 (αألفا)
 لمعينة التجريبية

معامؿ كرونباخ 
 (αألفا)

 82. 0 76 .0 14-1 العاطفي االتجاه األوؿ لمعينة
 85. 0 79 .0 28-15 المعرفي االتجاه الثاني

 85. 0 83 .0 42-29 السموكي االتجاه ثالثال
 92. 0 92 .0 42-1 الكمي
( السػػػابؽ أف معامػػؿ كرونبػػػاخ الفػػػا الكمػػػي لفقػػرات األداة لمعينػػػة التجريبيػػػة والعينػػػة بمػػػغ 3.8) يتضػػح مػػػف الجػػػدوؿ

امػػػؿ وىػػػو داؿ إحصػػػائيا، وبالمقارنػػػة مػػػا بػػػيف معامػػػؿ كرونبػػػاخ الفػػػا لمعينػػػة التجريبيػػػة والعينػػػة نجػػػد اف مع 0.92
ىػذا ات، ضػح لمضػموف الفقػر اكرونباخ لمعينة اعمى منو لمعينة التجريبيػة وىػو مػا يؤكػد وضػوح الفقػرات والفيػـ الو 

المجػاؿ باالضافة الى االستفادة مػف نتػائج العينػة التجريبيػة.  كمػا يتضػح اف اعمػى المعػامبلت كػاف مػف نصػيب 
أمػػا بالنسػػبة لممجػػاؿ االوؿ فقػػد بمػػغ معامػػؿ الثبػػات ، 0.85الثػػاني والثالػػث المعرفػػي والسػػموكي  لمعينػػة بحيػػث بمػػغ 

0.82  . 

 يزغْراد انذراسخ  3.1.7

 لجياز موبايؿ ذكي،  المراىؽلجياز حاسوب، امتبلؾ  المراىؽ: )الجنس، امتبلؾ المتغيرات المستقمة
 لشبكات التواصؿ المراىؽلشريحة انترنت، استخداـ  المراىؽالشتراؾ انترنت، امتبلؾ  المراىؽامتبلؾ 

 المراىؽ، متوسط ساعات استخداـ المراىؽاالجتماعي، عدد مواقع التواصؿ االجتماعي المشترؾ فييا 
 لمواقع التواصؿ االجتماعي(. 

 :مواقع التواصؿ في تأثير الصورة الرقمية مستويات المتوسطات الحسابية لفقرات  المتغيرات التابعة
 . خبلؿ ىبة أكتوبرس محافظة سمفيت في مدار  سموؾ طمبة المرحمة الثانوية فياالجتماعي 

 إخراءاد رطجْك انذراسخ: 3.1.8

 الستكماؿ الدراسة قاـ الباحث بالخطوات التالية:
 مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة التي ليا عبلقة بموضوع الدراسة.  .1
 إعداد أداة الدراسة والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا.   .2
 حصر مجتمع الدراسة.  .3
 جراءات الرسمية لمحصوؿ عمى موافقة الجيات ذات العبلقة بتطبيؽ الدراسة. استكماؿ اإل .4
 توزيع االستبانات عمى أفراد مجتمع الدراسة.  .5
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 استرجاع اإلستبانات التي تـ توزيعيا.  .6
 جمع البيانات وتحميميا.  .7
 عرض النتائج.  .8
 كتابة التوصيات.  .9

 انًؼبندخ اإلحصبئْخ:3.1.9
جريبية ولعينة الدراسة وتفريغيما عمى برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية تـ جمع البيانات لمعينة الت

(SPSS 20 وتـ حساب  ،)كرونباخ ألف( اقيمة معامؿ الثبات Cronbach Alpha )  الدراسة والتحقؽ ألداة
ة الستجابات وقاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوي، مف صدؽ األداة

سموؾ طمبة  فيمواقع التواصؿ االجتماعي في تأثير الصورة الرقمية مستويات طمبة عينة الدراسة لمعرفة 
لفحص فرضيات الدراسة تـ استخداـ خبلؿ ىبة أكتوبر ، و في مدارس محافظة سمفيت  المرحمة الثانوية
لمعرفة الداللة  One Way ANOVA( واستخدـ اختبار Independent Sample t- testاختباري ت )

ىذا باإلضافة إلى ، اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية تبعا لممتغيرات المستقمة التي وردت في الدراسة
 Bivariate استخداـ فحص معامؿ االرتباط بيف الفقرات والمجاالت لمعينة التجريبية باستخداـ أمر 

Correlationوف لمعرفة الداللة اإلحصائية لمعبلقة بيف الفقرات ومف خبللو تـ احتساب معامؿ ارتباط بيرس
 (. 154-129، ص 2007)سميماف، والمجاالت التي تتبع ليا. 
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 الفصؿ الرابع 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نتائج الدراسة 
 

 

 
 الدراسة نتائج 4.1

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 4.1.1

 فحص فرضيات الدراسة 4.1.2
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 ًينبلشزيب نزبئح انذراسخ 4.1

 
تناوؿ ىذا الفصؿ عرضا لمبيانات االحصائية الكمية التي تـ إدخاليا باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية 

تأثير الصورة الرقمية مستويات اسة المتمثمة بتحميؿ والتي جمعت عبر أداة الدر ، SPSSلمدراسات االجتماعية 
خبلؿ ىبة أكتوبر في مدارس محافظة سمفيت  سموؾ طمبة المرحمة الثانوية فيمواقع التواصؿ االجتماعي في 

كما ىدفت ىذه الدراسة الى التعّرؼ عمى اختبلؼ تقدير أفراد عينة تبعا لممتغيرات ، مف وجية نظر الطمبة 
لجنس، ىؿ يوجد لديؾ جياز حاسوب؟، ىؿ لديؾ جياز موبايؿ ذكي؟ ىؿ يوجد لديؾ اشتراؾ المستقمة مثؿ )ا

انترنت ؟، ىؿ يوجد لديؾ شريحة انترنت ؟، ىؿ تستخدـ شبكات التواصؿ االجتماعي ؟، عدد مواقع التواصؿ 
اصؿ االجتماعي المشترؾ فييا، متوسط ساعات استخدامؾ مواقع التواصؿ االجتماعي، أكثر مواقع التو 

عمى حياتو الشخصية(، قاـ الباحث باإلجابة عف  المراىؽاالجتماعي متابعة، تأثير الصور التي يشاىدىا 
 أسئمة الدراسة وفحص الفرضيات التي انبثقت عنيا وذلؾ الستخبلص نتائج الدراسة. 

 اننزبئح انًزؼهمخ ثأسئهخ انذراسخ:4.1.1

 عينة الدراسة.  مع العمـ اف جميع اسئمة الدراسة ىي مف وجية نظر

طمبة المراىقيف خبلؿ ىبة اكتوبر سموؾ  فيمواقع التواصؿ االجتماعي في الصورة الرقمية ما درجة تأثير  .1
والمتغيرات لمجاالت الدراسة والدرجة الكميةمف وجية نظر الطمبة تبعا نموذجا في سمفيت  المرحمة الثانوية

 المستقمة؟
 

 ابة عف االسئمة الفرعية وىي:ولتوضيح السؤاؿ الرئيسي ال بد مف االج
 ما أكثر الفيديوىات التي تستيوي الطمبة لمتابعتيا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ؟ 
  تأثير عمى حياتو الشخصية وما نوع الصورة التي تجمب انتباىو ؟ المراىؽىؿ لمصور التي يشاىدىا 
 ما أكثر مواقع التواصؿ االجتماعي متابعة لدى الطمبة ؟ 
  استخداـ الطمبة لمواقع التواصؿ االجتماعي ؟ما أسباب 
 ما أكثر الصفحات اإلخبارية متابعة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي لدى الطمبة ؟ 

 نتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة:موفيما يمي توضيح ل
 سموؾ طمبة فيمواقع التواصؿ االجتماعي المنشورة في الصورة الرقمية  تأثير درجة ما: االوؿ السؤاؿ .1

لممتغيرات مف وجية نظر الطمبة تبعا خبلؿ ىبة أكتوبر في مدارس محافظة سمفيت  المرحمة الثانوية
 لمجاالت الدراسة والدرجة الكمية؟المستقمة وىؿ تختمؼ تقديرات عينة الدراسة تبعا 
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اة عند لئلجابة عف السؤاؿ استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية لكؿ فقرة ومجاؿ وعمى الدرجة الكمية لؤلد
ومف أجؿ تفسير النتائج اعتمدت المتوسطات الحسابية الموزونة اآلتية المعتمدة إحصائيا والخاصة ، العينة

 باالستجابة عمى الفقرات كاآلتي:
 ( درجة أثر قميمة جدًا. 1.8أقؿ مف -1)مف  -
 ( درجة أثر قميمة. 2.6أقؿ مف  -1.8)مف  -
 ( درجة أثر متوسطة3.4أقؿ مف -2.6)مف  -
 ( درجة أثر كبيرة. 4.2أقؿ مف -3.4)مف  -
 فأعمى( فأكثر درجة أثر كبيرة جدًا.  4.2) -

( التالي الذي يوضح درجة األثر لكؿ مف المجاالت 4.9كاف ال بد مف إدراج الجدوؿ)ولبياف درجة األثر 
 والدرجة الكمية لجميع الفقرات. 

مية تبعا لمجاالت الدراسة والدرجة ( المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لممجاالت والدرجة الك4.9الجدوؿ)
 الكمية مرتبة حسب المتوسط الحسابي

االنحراؼ  المجاؿ الترتيب الرقـ
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

درجة 
 االثر

النسبة المئوية 
 لموسط الحسابي

 81 كبيرة 4.05 0.61 العاطفي االتجاه 1 1
 78 كبيرة 3.90 0.60 المعرفي االتجاه 2 2
 69.8 كبيرة 3.49 0.69 وكيالسم االتجاه 3 3

 76.2 كبيرة 3.81 0.52 الدرجة الكمية
 

 

 الكمية والدرجة الدراسة لمجاالت الحسابية المتوسطاترسـ بياني يوضح  (4.5شكؿ رقـ )
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االحجبِانعبعفً االحجبِانًعرفً االحجبِانطهىكً اندرجتانكهٍت

الٌسجخ الوئْٗخ للْسط الحسبثٖ لذرجخ رأث٘ر الصْرح الرقو٘خ فٖ سلْك الوراُق٘ي  رجؼب لوجبالد 
 الذراسخ ّالذرجخ النل٘خ 

انُطبتانًئىٌتنهىضظانحطببً



89 
 

ف درجة أثر الصورة الرقمية لجميع مجاالت الدراسة جاءت كبيرة فقد إ ( السابؽ:4.9يتضح مف الجدوؿ )
والمجاؿ األوؿ  االتجاه السموكيلممجاؿ الثالث  3.49حسابية  لبلستجابة ما بيف تراوحت المتوسطات ال

 . 4.05االتجاه العاطفي 
يشير المجموع العاـ لجميع الفقرات إلى أف درجة أثر الصورة الرقمية كاف كبيرًا بحيث بمغ المتوسط الحسابي -

( 1ة مف فقرات المجاالت الثبلث فاف الممحؽ)، ولممزيد حوؿ درجة األثر لكؿ فقر 3.81لممعدؿ العاـ لبلستجابة
 يبيف ذلؾ. 
 : ما أكثر الفيديوىات التي تستيوي الطمبة لمتابعتيا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ؟ثانيالسؤاؿ ال

 التواصؿ االجتماعي لئلجابة عف السؤاؿ ولمعرفة أكثر الفيديوىات التي تستيوي الطمبة لمتابعتيا عمى مواقع
والموضحة في ث المتوسطات الحسابية لكؿ إجابة لترتيب االختيارات التي أجاب عمييا الطمبة استخدـ الباح

 . (4.10الجدوؿ)

( المتوسطات الحسابية ألكثر الفيديوىات التي تستيوي الطمبة لمتابعتيا عمى مواقع التواصؿ 4.10الجدوؿ)
 االجتماعي مرتبة تنازليا

تابعتيا عمى مواقع بة لمأكثر الفيديوىات التي تستيوي الطم
 الجتماعياالتواصؿ 

 المتوسط
 الحسابي

 النسبة المئوية  

 85.33 5.12 يوالدرام واألفبلـ المسمسبلت
 60.33 3.62 المسابقات
 60.17 3.61 االجتماعية

 56.83 3.41 الدينية
 54.33 3.26 التعميمية
 36.17 2.17 السياسية

 

 
 لفيديوىات التي تستيوي الطمبة لمتابعتيا( رسـ بياني يوضح أكثر ا4.6شكؿ رقـ )
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واألفالواندرايٍّ

انًطببقبث االجخًبعٍت اندٌٍُت انخعهًٍٍت انطٍبضٍت

الٌسجخ الوئْٗخ للوزْسطبد الحسبث٘خ ألمثر الف٘ذُْٗبد الزٖ رسزِْٕ الطلجخ 
 لوزبثؼزِب 

انُطبتانًئىٌتنهًخىضغبثانحطببٍت
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( السابؽ أف أكثر الفيديوىات التي تستيوي الطمبة لمتابعتيا ىي 4.10يتضح مف الجدوؿ)
الستجابات الطمبة،  5.12المسمسبلتوأفبلمالدراما وجاء في المرتبة األولى بحيث حصؿ عمى متوسط حسابي 

، تمتيا 3.62مرتبة الثانية وحصمت عمى متوسط حسابي بمغ وجاءت الفيديوىات التي تتعمؽ بالمسابقات في ال
، أما الفيديوىات السياسية فحمت في المرتبة السادسة 3.61الفيديوىات االجتماعية بمتوسط حسابي بمغ 

وجاء في المرتبة الخامسة الفيديوىات التعميمية بمتوسط حسابي بمغ  2.17متوسط حسابي بمغ بواألخيرة 
3.26 . 

 
نوع الصور التي تجمب ما تأثير عمى حياتو الشخصية و  المراىؽ: ىؿ لمصور التي يشاىدىا الثالثالسؤاؿ 
 ؟انتباىو

تأثير عمى حياتو الشخصية ونوع الصور  المراىؽلئلجابة عف السؤاؿ ولمعرفة إذا كاف لمصور التي يشاىدىا 
الحسابية لكؿ إجابة لترتيب التي تجمب انتباىو استخدـ الباحث النسب المئوية لبلستجابات والمتوسطات 

 ( يبيف ذلؾ. 4.12(، )4.11االختيارات التي أجاب عمييا الطمبة الجدوليف )

( التكرار والنسب المئوية الستجابة الطمبة عمى سؤاؿ ىؿ تؤثر الصور التي تشاىدىا عمى 4.11الجدوؿ)
 حياتؾ الشخصية؟

 تؤثر الصور التي أشاىدىا عمى حياتي الشخصية
 النسبة المئوية تكرارال االستجابة
 61 195 نعـ

 39 127 ال 
 

 

 لممراىقيف الشخصيةة حياالالصور عمى أثير ترسـ يوضح (4.7شكؿ رقـ)
 

% مف الطمبة أكدوا عمى أف لمصور التي يشاىدونيا تأثير 61( السابؽ عمى أف 4.11يتضح مف الجدوؿ)
( يبيف ذلؾ 4.12و مف وجية نظره الجدوؿ)عمى حياتيـ الشخصية. ولمعرفة نوع الصور التي تجمب انتباى

 باستخداـ المتوسطات الحسابية لكؿ اختيار:
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 ( المتوسطات الحسابية لنوع الصور التي تجمب انتباه الطمبة مرتبة تنازليا4.12الجدوؿ)
 النسبة المئوية المتوسط الحسابي نوع الصور التي تجمب انتباه الطمبة 

 64.00 3.84 الفنية
 62.00 3.72 الرياضية

 61.33 3.68 األحداثاليومية
 61.33 3.68 الدينية

 55.50 3.33 التعميمية
 49.17 2.95 الرومانسية

 

 

 ( رسـ يوضح نوع الصوره التي تجمب انتباه الطمبة4.8شكؿ رقـ )
( السابؽ أف أكثر أنواع  الصور التي تجمب انتباه الطمبة ىي الفنية وجاءت في 4.12يتضح مف الجدوؿ)

الستجابات الطمبة، وجاءت الصور الرياضية في  3.84مرتبة األولى بحيث حصمت عمى متوسط حسابي ال
، أما 3.68، تمتيا األحداثاليومية بمتوسط حسابي بمغ 3.72المرتبة الثانية وحصمت عمى متوسط حسابي بمغ 

وجاء في المرتبة  2.95متوسط حسابي بمغ بالصور الرومانسية فقد حصمت عمى المرتبة السادسة واألخيرة 
 . 3.33الخامسة الصور التعميمية بمتوسط حسابي بمغ 

 
 : ما أكثر الصفحات اإلخبارية متابعة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي لدى الطمبة ؟الرابعالسؤاؿ 

لئلجابة عف السؤاؿ ولمعرفة أكثر الصفحات اإلخبارية متابعة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي لدى الطمبة 
( 4.13دـ الباحث المتوسطات الحسابية لكؿ إجابة لترتيب االختيارات التي أجاب عمييا الطمبة الجدوؿ)استخ

 يبيف ذلؾ. 
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انفٍُت انرٌبضٍت األحدادانٍىيٍت اندٌٍُت انخعهًٍٍت انرويبَطٍت

 الٌسجخ الوئْٗخ للوزْسطبد الحسبث٘خ لٌْع الصْرح الزٖ رجلت اًزجبٍ الطبلت

انُطبتانًئىٌتنهًخىضغبثانحطببٍت
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( المتوسطات الحسابية ألكثر الصفحات اإلخبارية متابعة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي 4.13الجدوؿ)
 لدى الطمبة مرتبة تنازليا

اقع التواصؿ االجتماعي أكثر الصفحات اإلخبارية متابعة عمى مو 
 لدى الطمبة

المتوسط 
 الحسابي

 النسبة المئوية

 81.17 4.87 فمسطيف تمفزيوف
 74.83 4.49 معا وكالة
 64.00 3.84 اإلخبارية القدس شبكة
 50.17 3.01 الوطف دنيا
 45.83 2.75 شياب موقع
 37.83 2.27 القدس جريدة

 

 

 الخبارية متابعة لدى الطمبة( رسـ يوضح اكثر الصفحات ا4.9شكؿ رقـ )
 

( السابؽ أف أكثر الصفحات اإلخبارية متابعة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي لدى 4.13يتضح مف الجدوؿ)
 4.87عمى متوسط حسابي  تفي المرتبة األولى بحيث حصم تتمفزيوف فمسطيف وجاءصفحة الطمبة ىي 

، تبلىا 4.49ية وحصمت عمى متوسط حسابي بمغ الستجابات الطمبة، وجاءت وكالة معا في المرتبة الثان
، أما جريدةالقدس فقد حصمت عمى المرتبة السادسة واألخيرة 3.84شبكةالقدساإلخبارية بمتوسط حسابي بمغ 

 . 2.75وجاء في المرتبة الخامسة موقع شياب بمتوسط حسابي بمغ  2.27متوسط حسابي بمغ ب
 

 مواقع التواصؿ االجتماعي ؟:ما أسباب استخداـ الطمبة لالخامسالسؤاؿ 
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حهفسٌىٌفهطغٍٍ وكبنتيعب شبكتانقدش
اإلخببرٌت

دٍَبانىعٍ يىقعشهبة جرٌدةانقدش

 الٌسجخ الوئْٗخ للوزْسطبد الحسبث٘خ ألمثر الصفحبد اإلخجبرٗخ هزبثؼخ

انُطبتانًئىٌتنهًخىضغبثانحطببٍت
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لئلجابة عف السؤاؿ استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية لكؿ إجابة لترتيب االختيارات التي أجاب عمييا 
 ( يبيف ذلؾ. 4.14الطمبة الجدوؿ)

 (المتوسطات الحسابية ألسباب استخداـ الطمبة لمواقع التواصؿ االجتماعي مرتبة تنازليا4.14الجدوؿ)
 النسبة المئوية المتوسط الحسابي ـ الطمبة لمواقع التواصؿ االجتماعيأسباب استخدا

 81.17 4.87 الفراغ وقت وقضاء لمتسمية
 74.33 4.46 االجتماعي لمتواصؿ
 67.50 4.05 المعمومات عف البحث
 53.17 3.19 صداقات تكويف

 39.83 2.39 اآلخريف آراء مف لبلستفادة
 36.33 2.18 الموضةو  العصر مواكبة

 

 

 ( رسـ يوضح  اسباب استخداـ الطمبة لمواقع التواصؿ االجتماعي4.10شكؿ رقـ) 
( السابؽ أف أىـ أسباب استخداـ الطمبة لمواقع التواصؿ االجتماعي ىو 4.14يتضح مف الجدوؿ)

الستجابات الطمبة،  4.87التسميةوقضاءوقتالفراغ وجاء في المرتبة األولى بحيث حصؿ عمى متوسط حسابي 
، تبلىا البحثعنالمعمومات 4.46التواصؿ االجتماعي في المرتبة الثانية وحصؿ عمى متوسط حسابي بمغ  ميو ي

، أما مواكبةالعصروالموضة فقد حصؿ عمى المرتبة السادسة واألخيرة بحيث حصؿ 4.05بمتوسط حسابي بمغ 
ريف بمتوسط حسابي بمغ وجاء في المرتبة الخامسة االستفادةمنآراءاآلخ 2.18عمى متوسط حسابي بمغ 

2.39 . 
 

 :ما أكثر مواقع التواصؿ االجتماعي متابعة لدى الطمبة ؟السادسالسؤاؿ 
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انًعهىيبث

حكىٌٍصداقبث نالضخفبدةيٍآراء
اَخرٌٍ

يىاكبتانعصر
وانًىضت

الٌسجخ الوئْٗخ للوزْسطبد الحسبث٘خ ألسجبة اسزخذام الطلجخ لوْاقغ 
 الزْاصل األجزوبػٖ

انُطبتانًئىٌتنهًخىضغبثانحطببٍت
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لئلجابة عف السؤاؿ استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية لكؿ إجابة لترتيب االختيارات التي أجاب عمييا 
 ( يبيف ذلؾ. 4.15الطمبة الجدوؿ)

مواقع التواصؿ االجتماعي متابعة لدى الطمبة مرتبة تنازليا(المتوسطات الحسابية ألكثر 4.15جدوؿ)  
 النسبة المئوية المتوسط الحسابي مواقع التواصؿ االجتماعي

 85.17 5.11 فيس بوؾ
 76.50 4.59 انستجراـ
 70.50 4.23 يوتيوب

 54.00 3.24 سناب شات
 40.50 2.43 جوجؿ بمس

 31.00 1.86 تويتر
 

 

 ضح اكثر مواقع التواصؿ االجتماعي  متابعة لدى الطمبة(  رسـ يو 4.11شكؿ رقـ)
( السابؽ أف الفيسبوؾ حصؿ عمى المرتبة األولى مف بيف مواقع التواصؿ 4.15يتضح مف الجدوؿ)

الستجابات الطمبة، وجاء موقع االنستجراـ في المرتبة  5.11االجتماعي بحيث حصؿ عمى متوسط حسابي 
، أما موقع 4.23، تبلىا موقع اليوتيوب بمتوسط حسابي بمغ 4.59غ الثانية وحصؿ عمى متوسط حسابي بم

وجاء في  1.86تويتر فقد حصؿ عمى المرتبة السادسة واألخيرة بحيث حصؿ عمى متوسط حسابي بمغ 
 . 2.43المرتبة الخامسة جوجؿ ببلس بمتوسط حسابي بمغ 

 فرضْبد انذراسخ: فحص  4.1.2

مواقع في تأثير الصورة الرقمية  مستوىاتديرات عينة الدراسة حوؿ السؤاؿ السابع لمدراسة: ىؿ تختمؼ تق
مف وجية  خبلؿ ىبة أكتوبرفي مدارس محافظة سمفيت  سموؾ طمبة المرحمة الثانوية فيالتواصؿ االجتماعي 
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فٍصبىك اَطخجراو ٌىحٍىة ضُبةشبث جىجمبهص حىٌخر

الٌسجخ الوئْٗخ للوزْسطبد الحسبث٘خ ألمثر هْاقغ الزْاصل هزبثؼخ لذٓ 
 الطلجخ

انُطبتانًئىٌتنهًخىضغبثانحطببٍت
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تبعا لمجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا لممتغيرات المستقمة)الجنس، ىؿ يوجد لديؾ جياز  نظر الطمبة
؟، ىؿ لديؾ جياز موبايؿ ذكي؟ ىؿ يوجد لديؾ اشتراؾ انترنت ؟، ىؿ يوجد لديؾ شريحة انترنت ؟، حاسوب

ىؿ تستخدـ شبكات التواصؿ االجتماعي ؟، عدد مواقع التواصؿ االجتماعي المشترؾ فييا، متوسط ساعات 
 استخدامؾ مواقع التواصؿ االجتماعي(. 

فرضيات الدراسة التي تنبثؽ عف ىذا السؤاؿ، ولعرض بار فقد قاـ الباحث باخت ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ
 النتائج سنتطرؽ لفحص الفرضيات كما ىو موضح:

 فحص الفرضية األولى 
( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

في مدارس  سموؾ طمبة المرحمة الثانوية يفمواقع التواصؿ االجتماعي في تأثير الصورة الرقمية  مستوىات
لمتغير جنس لمجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا مف وجية نظر الطمبة  خبلؿ ىبة أكتوبرمحافظة سمفيت 

 . الطالب
( لمجموعتيف مستقمتيف لداللة الفروؽ Independent t-testاستخدـ الباحث اختبار )ت( ) لفحص الفرضية

 .  الطالبجنس االت ولجميع الفقرات ألداة الدراسة تبعا لمتغير عمى الدرجة الكمية لممج
( يبيف اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف لداللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية  تبعا 4.16الجدوؿ )

 . الطالبجنس  ولمجاالت الدراسة والدرجة الكمية 

الت وعمى الدرجة الكمية لمفقرات تبعا (نتائج اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف حسب المجا4.16الجدوؿ )
 الطالبلمتغير جنس 

الدرجة الكمية 
 لممجاالت

 أنثى ذكر
 الداللة* )ت(

 االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط
 0.001 3.42- 0.56 4.16 0.63 3.94 العاطفي االتجاه
 0.075 1.79- 0.59 3.96 0.61 3.84 المعرفي االتجاه
 0.083 1.74 0.71 3.43 0.66 3.55 السموكي االتجاه

 0.215 1.24- 0.51 3.85 0.52 3.78 الدرجة الكمية 
 (.≤0.05* داؿ إحصائيًا عند مستوى ) 
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 ( رسـ يوضح تأثير الصورة عمى مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا لمتغير الجنس4.12شكؿ رقـ )
 

( α≤ 0.05ة إحصائية عند مستوى الداللة)( السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات دالل4.16نبلحظ مف الجدوؿ )
الصورة الرقمية لمجالي )الجانب المعرفي،الجانب السموكي(  مستويات تأثيربيف متوسطات االستجابة حوؿ 

 . المراىؽجنس ولجميع فقرات االستبانة تبعا لمتغير 
(  α≤ 0.05لة )فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال( السابؽ وجود 4.16كما يظير مف الجدوؿ )

لمتغير  تبعاالصورة الرقمية حسب مجاؿ الجانب العاطفي  مستويات تأثيربيف متوسطات االستجابة حوؿ 
% لصالح االناث 83.20( اي ما تعادؿ 4.16حيث حصمت عمى نسبة ) وذلؾ لصالح اإلناثالمراىقجنس 
 % لصالح الذكور.78.80( اي ما تعادؿ 3.94مقابؿ)

 
 :فحص الفرضية الثانية

 
( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

 جياز حاسوب.  المراىؽلمتغير امتبلؾ مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا لالصورة الرقمية  مستويات تأثير
 

يف مستقمتيف لداللة الفروؽ ( لمجموعتIndependent t-testاستخدـ الباحث اختبار )ت( ) لفحص الفرضية
 .  جياز حاسوب المراىؽامتبلؾ عمى الدرجة الكمية لممجاالت ولجميع الفقرات ألداة الدراسة تبعا لمتغير 

حوؿ ( يبيف اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف لداللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية 4.17الجدوؿ )
جياز  المراىؽلمتغير امتبلؾ راسة والدرجة الكمية تبعا الصورة الرقمية حسب مجاالت الد مستويات تأثير

 حاسوب. 

,االحجبِانعبعفً
81.6 

,االحجبِانعبعفً
78.4 78.8 

74.8 

70.2 

68.2 

76.8 

73.8 
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85

(ذكر)انُطبتانًئىٌتنهىضظانحطببً (اَثى)انُطبتانًئىٌتنهىضظانحطببً

االحجبِانعبعفً االحجبِانًعرفً االحجبِانطهىكً اندرجتانكهٍت
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(نتائج اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف حسب المجاالت وعمى الدرجة الكمية لمفقرات تبعا 4.17جدوؿ )
 لمتغير امتالؾ المراىؽ جياز حاسوب

 الدرجة الكمية لممجاالت
 ال نعـ

 الداللة* )ت(
 النحراؼا المتوسط االنحراؼ المتوسط

 0.047 1.99 0.66 3.92 0.59 4.08 العاطفي االتجاه
 0.018 2.38 0.68 3.74 0.58 3.94 المعرفي االتجاه
 0.288 1.06 0.69 3.41 0.69 3.51 السموكي االتجاه

 0.031 2.17 0.54 3.69 0.51 3.84 الدرجة الكمية 
 (.≤0.05* داؿ إحصائيًا عند مستوى ) 

 
 

امتبلؾ رسـ يوضح تأثير الصورة عمى مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا لمتغير ( 4.13شكؿ رقـ )
 جياز حاسوب الطالب

( α≤ 0.05( السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )4.17نبلحظ مف الجدوؿ )
تبعا لمتغير امتبلؾ   كيلمجاؿ الجانب السمو الصورة الرقمية  مستويات تأثيرحوؿ بيف متوسطات االستجابة 

 جياز حاسوب.  الطالب
(  α≤ 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ( السابؽ وجود 4.17كما يظير مف الجدوؿ )

اي ما  4.08بنسة  العاطفي االتجاهالصورة الرقمية حسب  مستويات تأثيربيف متوسطات االستجابة حوؿ 
اي  3.84بنسبة  الكميةوالدرجة % ، 78.8اي ما يعادؿ  3.94نسبة بالمعرفي % ،واالتجاه 81.6يعادؿ 

وذلؾ لصالح لمطمبة الذيف يمتمكوف جياز  جياز حاسوب الطالبامتبلؾ لمتغير  تبعا%76.8ما يعادؿ 
 .حاسوب

81.6,االحجبِانعبعفً  

78.4,االحجبِانعبعفً 78.8,االحجبِانًعرفً   

74.8,االحجبِانًعرفً  

70.2,االحجبِانطهىكً  

68.2,االحجبِانطهىكً  

76.8,اندرجتانكهٍت  

73.8,اندرجتانكهٍت  

60

65

70

75

80

85

(ذكر)انُطبتانًئىٌتنهىضظانحطببً (اَثى)انُطبتانًئىٌتنهىضظانحطببً

االحجبِانعبعفً االحجبِانًعرفً االحجبِانطهىكً اندرجتانكهٍت
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 فحص الفرضية الثالثة:
مستويات حوؿ ( بيف متوسطات االستجابة α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 جياز موبايؿ ذكي.  الطالبلمتغير امتبلؾ الصورة الرقمية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا   تأثير
( لمجموعتيف مستقمتيف لداللة الفروؽ Independent t-testاستخدـ الباحث اختبار )ت( )فحص الفرضية ل

 .  جياز موبايؿ ذكي الطالبامتبلؾ اسة تبعا لمتغير عمى الدرجة الكمية لممجاالت ولجميع الفقرات ألداة الدر 
حولمستويات ( يبيف اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف لداللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية 4.18الجدوؿ )

 جياز موبايؿ ذكي.  الطالبلمتغير امتبلؾ الصورة الرقمية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا  تأثير

نتائج اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف حسب المجاالت وعمى الدرجة الكمية لمفقرات تبعا (4.18جدوؿ )
 جياز موبايؿ ذكي الطالبلمتغير امتالؾ 

الدرجة الكمية 
 لممجاالت

 ال نعـ
 الداللة* )ت(

 االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط
 0.75 0.32 0.69 4.03 0.59 4.05 العاطفي االتجاه
 0.908 0.12- 0.61 3.91 0.60 3.90 لمعرفيا االتجاه
 0.085 1.73 0.60 3.35 0.70 3.52 السموكي االتجاه

 0.384 0.87 0.53 3.76 0.52 3.83 الدرجة الكمية
 

( α≤ 0.05( السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )4.18نبلحظ مف الجدوؿ )
مواقع التواصؿ االجتماعي عمى تعديؿ المنشورة في الصورة الرقمية اـ بيف متوسطات االستجابة حوؿ استخد

حسب  مف وجية نظر الطمبةخبلؿ ىبة أكتوبر في مدارس محافظة سمفيت  سموؾ طمبة المرحمة الثانوية
 . جياز موبايؿ ذكي الطالبوالدرجة الكمية لمفقرات تبعا لمتغير امتبلؾ  مجاالت الدراسة

 
 فحص الفرضية الرابعة:

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
اشتراؾ  الطالبلمتغير امتبلؾ الصورة الرقمية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا  مستويات تأثير

 انترنت. 
 

عتيف مستقمتيف لداللة الفروؽ ( لمجمو Independent t-testاستخدـ الباحث اختبار )ت( ) لفحص الفرضية
 .  اشتراؾ انترنت الطالبامتبلؾ عمى الدرجة الكمية لممجاالت ولجميع الفقرات ألداة الدراسة تبعا لمتغير 

 مستويات تأثير( يبيف اختبار لمجموعتيف مستقمتيف لداللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية  4.19الجدوؿ )
 . اشتراؾ انترنت الطالبلمتغير امتبلؾ ة والدرجة الكمية تبعا الصورة الرقمية حسب مجاالت الدراس



99 
 

(نتائج اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف حسب المجاالت وعمى الدرجة الكمية لمفقرات تبعا 4.19جدوؿ )
 .اشتراؾ انترنت الطالبلمتغير امتالؾ 

الدرجة الكمية 
 لممجاالت

 ال نعـ
 الداللة* )ت(

 االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط
 0.559 0.59 0.61 4.00 0.61 4.06 الجانب العاطفي
 0.704 0.38 0.64 3.86 0.60 3.90 الجانب المعرفي
 0.160 1.41 0.62 3.34 0.69 3.51 الجانب السموكي

 0.316 1 0.53 3.73 0.52 3.82 الدرجة الكمية 
 (.≤0.05* داؿ إحصائيًا عند مستوى ) 

( α≤0.05السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  (4.19نبلحظ مف الجدوؿ )
والدرجة الكمية لمفقرات  الصورة الرقمية حسب مجاالت الدراسة مستويات تأثيربيف متوسطات االستجابة حوؿ 

 . اشتراؾ انترنت الطالبتبعا لمتغير امتبلؾ 
 

 :فحص الفرضية الخامسة 
( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05ائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروؽ ذات داللة إحص

شريحة  الطالبلمتغير امتبلؾ الصورة الرقمية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا   مستويات تأثير
 انترنت. 

 ( لمجموعتيف مستقمتيف لداللة الفروؽIndependent t-testاستخدـ الباحث اختبار )ت( ) لفحص الفرضية
 .  شريحة انترنت الطالبامتبلؾ عمى الدرجة الكمية لممجاالت ولجميع الفقرات ألداة الدراسة تبعا لمتغير 

حولمستويات ( يبيف اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف لداللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية 4.20الجدوؿ )
 شريحة انترنت.  الطالبلمتغير امتبلؾ الصورة الرقمية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا  تأثير

(نتائج اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف حسب المجاالت وعمى الدرجة الكمية لمفقرات تبعا 4.20جدوؿ )
 .شريحة انترنت الطالبلمتغير امتالؾ 

 الدرجة الكمية لممجاالت
 ال نعـ

 الداللة* )ت(
 االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط

 0.586 0.55- 0.57 4.06 0.69 4.02 طفيالجانب العا
 0.674 0.41- 0.61 3.91 0.59 3.88 الجانب المعرفي
 0.217 1.24 0.68 3.46 0.71 3.57 الجانب السموكي
 0.871 0.16 0.50 3.81 0.56 3.82 الدرجة الكمية

 (.≤0.05* داؿ إحصائيًا عند مستوى ) 
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( α≤0.05ؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ( السابؽ عدـ وجود فرو 4.20نبلحظ مف الجدوؿ )
والدرجة الكمية لمفقرات  الصورة الرقمية حسب مجاالت الدراسة مستويات تأثيربيف متوسطات االستجابة حوؿ 

 . شريحة انترنت الطالبتبعا لمتغير امتبلؾ 
 فحص الفرضية السادسة:

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
لشبكات  الطالبلمتغير استخداـ الصورة الرقمية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا  مستويات تأثير

 التواصؿ االجتماعي. 
استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممجاالت وعمى الدرجة الكمية لؤلداة تبعًا  لفحص الفرضية

 (. ؾ4.21كما يوضحو الجدوؿ ) لشبكات التواصؿ االجتماعي الطالبالستخداـ متغير ل

( المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممجاالت والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير استخداـ 4.21جدوؿ )
 .لشبكات التواصؿ االجتماعي الطالب

 نادرا أحيانا دائما الدرجة الكمية لممجاؿ
 3.58 3.96 4.11 عاطفيال االتجاه 
 3.33 3.79 3.94 المعرفي االتجاه 
 3.30 3.80 3.94 السموكياالتجاه 

 3.68 3.68 3.89 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
 

( الستخراج داللة الفروؽ لمدرجة الكمية لممجاالت والدرجة ANOVAوتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )
 ( يبيف ذلؾ.  4.21والجدوؿ ) ،لشبكات التواصؿ االجتماعي الطالبستخداـ االكمية لمفقرات تبعًا لمتغير 

( لجميع المجاالت والمعدؿ العاـ ألداة الدراسة تبعًا ANOVA( نتائج تحميؿ التبايف األحادي )4.21جدوؿ )
 .لشبكات التواصؿ االجتماعي الطالبلمتغير استخداـ 

الدرجة الكمية 
 لممجاالت

 مصدر التبايف
مجموع 

 مربعاتال
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ؼ
 مستوى
 الداللة *

 االتجاه 
 العاطفي

 1.12 2 2.24 بيف المجموعات
3.09 
 

0.047 
 0.36 332 120.21 داخؿ المجموعات 

  334 122.45 المجموع

 االتجاه 
 المعرفي

 1.07 2 2.14 بيف المجموعات
3.00 
 

0.050 
 0.36 332 118.62 داخؿ المجموعات 

  334 120.76 المجموع
 0.004 5.73 2.62 2 5.24 بيف المجموعاتاالتجاه 
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   0.46 332 151.82 داخؿ المجموعات السموكي
  334 157.06 المجموع

الدرجة الكمية 
 لجميع الفقرات

 1.57 2 3.14 بيف المجموعات
6.05 
 

0.003 
 0.26 332 86.15 داخؿ المجموعات 

  334 89.29 المجموع
 (.≤0.05* داؿ إحصائيًا عند مستوى ) 

( بيف α≤ 0.05( السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 4.21نبلحظ مف الجدوؿ )
والدرجة الكمية لمفقرات تبعا  الصورة الرقمية حسب مجاالت الدراسة مستويات تأثيرمتوسطات االستجابة حوؿ 

لشبكات التواصؿ االجتماعي وذلؾ لصالح مف يستخدـ دائما شبكات التواصؿ  طالباللمتغير استخداـ 
 . االجتماعي

 
 فحص الفرضية السابعة:

مستويات ( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
لمتغير عدد مواقع التواصؿ االجتماعي التي ا الصورة الرقمية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبع تأثير

 .  الطالبيشترؾ بيا 
استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممجاالت وعمى الدرجة الكمية لؤلداة تبعًا  لفحص الفرضية

 (. 4.22كما يوضحو الجدوؿ ) الطالبعدد مواقع التواصؿ االجتماعي التي يشترؾ بيا لمتغير 

( المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممجاالت والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير عدد مواقع 4.22الجدوؿ )
 .الطالبالتواصؿ االجتماعي التي يشترؾ بيا 

عدد مواقع التواصؿ االجتماعي 
 الطالبالمشترؾ بيا 

الدرجة الكمية  المجاالت
 االتجاه لجميع الفقرات

 اطفيعال
 االتجاه
 المعرفي

 هاالتجا
 السموكي

1-2 4.04 3.87 3.36 3.76 
3-4 4.08 3.95 3.54 3.85 
5-6 4.00 3.87 3.52 3.80 

 3.85 3.65 3.86 4.05 6أكثر مف 
( الستخراج داللة الفروؽ لمدرجة الكمية لممجاالت والدرجة ANOVAوتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

( يبيف 4.23.  والجدوؿ )الطالبصؿ االجتماعي التي يشترؾ بيا عدد مواقع التواالكمية لمفقرات تبعًا لمتغير 
 ذلؾ.  
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( لجميع المجاالت والمعدؿ العاـ ألداة الدراسة تبعًا ANOVA( نتائج تحميؿ التبايف األحادي )4.23جدوؿ )
 .الطالبلمتغير عدد مواقع التواصؿ االجتماعي التي يشترؾ بيا 

 الدرجة الكمية
 لممجاالت

 مصدر التبايف
 جموع م

 المربعات
 درجات

 الحرية 
متوسط 
 المربعات

 ؼ
 مستوى
 الداللة *

 العاطفي االتجاه
 0.08 3 0.23 بيف المجموعات

0.21 
 

0.89 
 

 0.37 331 122.21 داخؿ المجموعات
  334 122.44 المجموع

 المعرفي االتجاه
 0.17 3 0.50 بيف المجموعات

0.46 
 

0.713 
 

 0.36 331 120.26 داخؿ المجموعات
  334 120.76 المجموع

 السموكي االتجاه
 1.01 3 3.03 بيف المجموعات

2.17 
 

0.091 
 

 0.47 331 154.03 داخؿ المجموعات
  334 157.06 المجموع

الدرجة الكمية 
 لجميع الفقرات

 0.20 3 0.61 بيف المجموعات
0.76 

 
0.517 

 
 0.27 331 88.68 داخؿ المجموعات

  334 89.29 مجموعال
 (.≤0.05* داؿ إحصائيًا عند مستوى ) 

( α≤0.05( السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 4.23نبلحظ مف الجدوؿ )
والدرجة الكمية لمفقرات  الصورة الرقمية حسب مجاالت الدراسة مستويات تأثيربيف متوسطات االستجابة حوؿ 

 . الطالبدد مواقع التواصؿ االجتماعي التي يشترؾ بيا تبعا لمتغير ع
 

 فحص الفرضية الثامنة:
 

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
لمتغير متوسط ساعات استخداـ الصورة الرقمية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعا   مستويات تأثير

 لمواقع التواصؿ االجتماعي.   الطالب
 

استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممجاالت وعمى الدرجة الكمية لؤلداة تبعًا  لفحص الفرضية
 (. 4.24كما يوضحو الجدوؿ ) لمواقع التواصؿ االجتماعي الطالبمتوسط ساعات استخداـ لمتغير 
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مدرجة الكمية لممجاالت والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير متوسط ( المتوسطات الحسابية ل4.24الجدوؿ )
 .لمواقع التواصؿ االجتماعي الطالبساعات استخداـ 

متوسط ساعات استخداـ 
لمواقع التواصؿ  الطالب

 االجتماعي

 الدرجة الكمية لجميع الفقرات المجاالت
 االتجاه
 العاطفي

 االتجاه
 المعرفي

 االتجاه
 السموكي

 3.71 3.37 3.83 3.94 ساعة 2-1مف 
 3.83 3.52 3.93 4.05 ساعة 4- 2أكثر مف 
 3.78 3.40 3.87 4.07 ساعة 6-4أكثر مف 
 3.96 3.63 4.00 4.24 ساعة 8- 6أكثر مف 
 3.91 3.71 3.90 4.11 ساعة 8أكثر مف 

ت والدرجة الكمية لمفقرات وتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي الستخراج داللة الفروؽ لمدرجة الكمية لممجاال
 ( يبيف ذلؾ.  4.25والجدوؿ ) ،لمواقع التواصؿ االجتماعي الطالبمتوسط ساعات استخداـ تبعًا لمتغير 

( لجميع المجاالت والمعدؿ العاـ ألداة الدراسة ANOVA( نتائج تحميؿ التبايف األحادي )4.25الجدوؿ )
 .قع التواصؿ االجتماعيلموا الطالبتبعًا لمتغير متوسط ساعات استخداـ 

 الدرجة الكمية
 لممجاالت

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ؼ
 مستوى
 الداللة *

 العاطفي االتجاه
 0.71 4 2.84 بيف المجموعات

1.96 
 

0.1 
 

 0.36 330 119.60 داخؿ المجموعات
  334 122.44 المجموع

 المعرفي االتجاه
 0.25 4 1.01 جموعاتبيف الم

0.70 
 

0.594 
 0.36 330 119.75 داخؿ المجموعات 

  334 120.76 المجموع

 السموكي االتجاه
 1.10 4 4.42 بيف المجموعات

2.39 
 

0.051 
 

 0.46 330 152.64 داخؿ المجموعات
  334 157.06 المجموع

الدرجة الكمية 
 لجميع الفقرات

 0.56 4 2.22 بيف المجموعات
2.11 

 
0.079 

 
 0.26 330 87.07 داخؿ المجموعات

  334 89.29 المجموع
 (.≤0.05* داؿ إحصائيًا عند مستوى ) 
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( بيف α≤ 0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( 4.25نبلحظ مف الجدوؿ )
والدرجة الكمية لمفقرات تبعا  االت الدراسةالصورة الرقمية حسب مج مستويات تأثيرمتوسطات االستجابة حوؿ 

 . لمواقع التواصؿ االجتماعي الطالبلمتغير متوسط ساعات استخداـ 
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 االسزنزبخبد ًانزٌصْبد 5.1 

 تحميؿ النتائج 5.1.1
لـ تكؼ الصورة يوما عف تأويؿ معناىا سواء أكانت صامتة أو متحركة، فيي كانت دائما تنطوي عمى ىذا 

واضحا في التحميؿ االحصائي ليذا البحث حيث تبيف اف ، ويظير ذلؾ القدر مف التعبير عف موضوعيا
العاطفي والمعرفي والسموكي لدى  االتجاهالصورة الرقمية في مواقع التواصؿ االجتماعي ليا تأثير عمى 

 المراىقيف .

حوؿ اثر االلعاب االلكترونية عمى السموكيات لدى االطفاؿ، باف ىذه االلعاب  2012اكدت دراسة قويدر 
صرؼ النظر عف النشاطات الرياضية والبدنية، التي تمعب دورا كبيرا في حياة االطفاؿ، كما ليا  تعمؿ عمى

دور فعاؿ في  تفعيؿ  وتعديؿ سموؾ االطفاؿ، وتغيير مبادئيـ التربوية حيث تتفؽ ىذه الدراسة مع دراستي مف 
اىداؼ تربويو وتعميمية تخدـ حيث فوائد الصورة الرقمية المتحركة عند استخداميا بالشكؿ الصحيح لتحقيؽ 

 طبلب المدارس. 

، حوؿ ثقافة الصورة ودورىا في االثراء الفني لدى المتمقي،  2010وقد اتفؽ ىذا البحث مع دراسة الفضمي 
حيث أكدتا الدراستاف عمى اف الصورة ىي اداة اتصاؿ فاعمة وعالية التأثير المعرفي والثقافي والجمالي 

ودراسة  2007عد عمى تنمية الحس الجمالي لدى المراىقيف، اما دراسة الصادؽ والعاطفي والسموكي، وتسا
، حيث ركزتنا عمى اىمية استخداـ الصورة الرقمية في مواقع التواصؿ االجتماعي، التي تعتمد 2007الغامدي 

موكية واف عمى الصورة الرقمية، حيث اكدتا عمى الدور الرئيسي لمصورة في التأثير في القيـ واالتجاىات الس
 الصورة  تدرؾ سمبيا او ايجابيا  بحسب ما تحممو مف قيـ.

تؤكد الدراسة الحالية اف الفيسبوؾ وسيمة تواصؿ اجتماعي قويو جدًا في فمسطيف حيث احتمت المرتبة االولى 
%، وىي تتفؽ مع دراسة المحاـ ومع تقريري سوشياؿ فمسطيف وسوشياؿ 85اي ما يعادؿ مف  5.11بنسبة 
عمى اف الفيسبوؾ اقوى وسيمة تواصؿ اجتماعي في فمسطيف ، كما اضافت ىذه الدراسة اف  2016 ستوديو

مف يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي كاف لمصورة تأثير كبير عمى مجاالتيـ المعرفية والعاطفية 
تي تجمب انتباه والسموكية ، واثرت عمى حياتيـ الشخصية، كما اضافت ىذه الدراسة اف الصورة الفنية ىي ال

%، وكذلؾ تستيوي فيديوىات المسمسبلت واالفبلـ الدرامية 64المراىقيف واحتمت رقـ واحد عندىـ بنسة 
%، واف مف اسباب استخداـ المراىقيف لشبكات 85المراىقيف حيث احتمت المرتبة االولى لدييـ بنسبة 

ف اكثر الصفحات االخبارية متابعة لدى %، وا81التواصؿ االجتماعي ىو التسمية وقضاء وقت الفراغ بنسبة 
 %.81المراىقيف كانت صفحة تمفزيوف فمسطيف التي احتمت المرتبة االولى لدييـ بنسة 

العاطفي لصالح االناث، وىناؾ تأثير  االتجاهفي  الطالبفقد تنبف اف ىناؾ تأثير لمصورة ناتج عف تبايف جنس 
ة الكمية لصالح الطمبة الذيف مف يمتمكوف أجيزة حاسوب، واف المعرفي والعاطفي والدرجاالتجاىيف لمصورة في 
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مف يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي كاف لمصورة دور كبير في التػأثير عمى مجاالتيـ المعرفية 
 %.95والعاطفية والسموكية والدرجة الكمية تبعا لمتغير مف يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي بنسبة  

 :العاطفية والمعرفية والسموكية االتجاىات ضافات في وقد برزت ىذه اال
% مف المبحوثيف اكدوا اف 92تبيف مف التحميؿ االحصائي لمجاالت الدراسة اف اكثر مف العاطفي:  االتجاه

% اكدو اف صور 90صور التفوؽ والنجاح لمفمسطينيف تدخؿ الفرحة والسرور عمى قموبيـ ، واف اكثر مف 
% مف المبحوثيف اكدو اف صور 87يف الشيداء زادت مف كراىيتيـ لبلحتبلؿ، كما اف مسيرات استرداد جثام

% مف المبحوثيف عززت 85االطفاؿ التي تجسد جرائـ االحتبلؿ تثير غضبيـ وسخطيـ عمى االحتبلؿ، واف 
الصور والفيديوىات التي تنشر عمى مواقع التواصؿ االجتماعي مف رغبتيـ في العمؿ مف اجؿ القضية 

% مف المبحوثيف ينتابيـ السخط عند مشاىدتيـ صور ىدـ منازؿ المواطنيف مف 83فمسطينية، واف اكثر مف ال
% 82قبؿ قوات االحتبلؿ ، واف ىذه الصور زادت ثقتيـ باف االحتبلؿ زائؿ ميما طاؿ الزماف، واف اكثر مف 

األطفاؿ عمى الحواجز  تبعث في  مف المبحوثيف قالوا اف الفيديوىات المنشورة مف قبؿ االحتبلؿ حوؿ تصفية
 انفسيـ الرغبة في تحدي االحتبلؿ.

% مف المبحوثيف اكدوا اف الصور المتداولة وثقت حقائؽ باف 87فقد تبيف اف اكثر مف  :المعرفي االتجاه
% مف المبحوثيف اثرت فييـ الصور 83االحتبلؿ يمارس اإلرىاب بحؽ االطفاؿ الفمسطينيف، واف اكثر مف 

والمتحركة وزادت معرفتيـ بالصراع الفمسطيني االسرائيمي، وعمقت فيميـ لمعنى الحرية ، وانيـ الثابتة 
% مف المبحوثيف  قالوا اف مواكبة الصور خبلؿ 80اصبحوا أكثر إدراكا ألىداؼ االحتبلؿ ، كما اف اكثر مف 

يميـ الدراسي ورفع % اكدوا اف لمصورة تأثير في تحص78ىبة اكتوبر زادت مف ثقافتيـ، واف اكثر مف 
 المستوى التعميمي، والتعرؼ عمى اىداؼ الشعب الفمسطيني.  

% مف المبحوثيف اكدوا اف صور الشيداء عمى الحواجز زادت مف دافعيتيـ  84فقد تبيف افالسموكي:  االتجاه
% مف المبحوثيف اثرت فييـ الصور وزادت مف 78لممشاركة في المظاىرات ضد االحتبلؿ، واكثر مف 

حتراميـ لؤلىؿ، وعرفتيـ كيفية التصرؼ عمى حواجز االحتبلؿ وجعمتيـ قادريف عؿ تحديد وسيمة المواجية ا
 والمشاركة في اليبة واالشتباؾ مع الجنود عمى الحواجز.

الدراسة الحالية ذىبت الى تقديـ ابرز مفاىيـ ومضاميف الصورة الرقمية المتداولة في مواقع خبلصة القوؿ اف 
في مدارس محافظة سمفيت،  باالضافة الى الطمبة جتماعي خبلؿ ىبة اكتوبر وتأثيرىا في سموؾ التواصؿ اال

مجتمع الدراسة وحدود الدراسة وحالة التنوع في ىذه الدراسة ما بيف المنيج الوصفي  واالستعانة  بدراسات  
 بحثيو  واحصاءات رقميو ونظريات اعبلمية  راكمت في البناء المعرفي. 
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 السزنزبخبدا5.1.2

 

سموؾ  فيمواقع التواصؿ االجتماعي في تأثير الصورة الرقمية  مستوىاتتحقيقا الغراض البحث في معرفة 
 وصؿ الباحث الى النتائج التالية:في مدارس سمفيت حيث ت خبلؿ ىبة أكتوبر طمبة المرحمة الثانوية

سموؾ خبلؿ ىبة أكتوبر طمبة  فيمواقع التواصؿ االجتماعي في تأثير الصورة الرقمية  مستوىاتأف  .1
فقد حصؿ  مف وجية نظر الطمبة لجميع مجاالت الدراسة جاءت كبيرة في مدارس سمفيت  المرحمة الثانوية

المعرفي فقد حصؿ عمى  االتجاه، اما % 81اي ما يعادؿ  4.05العاطفي عمى متوسط حسابي  االتجاه
، %69.8اي ما يعادؿ  3.49السموكي  هاالتجافي حيف حصؿ % 78اي ما يعادؿ  3.90متوسط حسابي 

ات الثبلثة، وىذا واضح في االتجاىاذا يتضح مف ىذه النتائج اف لمصوره تأثير كبير عمى المراىقيف في 
والمعرفي العاطفي  االتجاهفي  كبيره جداً التي كانت درجة االثر ، وىنا فقط سوؼ اوضح (1)الممحؽ رقـ 
بنسبة عمى المبحوثيف  اً د جرائـ االحتبلؿ كاف ليا اثر كبير جدف صور االطفاؿ التي تجسوالسموكي ، ا

بشكؿ كبير وتعمؿ عمى تعديؿ سموكيـ وميوليـ العاطفي، عمييـ مما يؤكد اف ىذه الصور تؤثر % 87
% 90بنسبة اضافو الى ذلؾ اف صور مسيرات استرداد جثماميف الشيداء ليا اثر كبير جد عمى المبحوثيف 

ر قوات االحتبلؿ في احتجاز جثاميف الشيداء سوؼ تكوف لو ردود افعاؿ ال تحمد مما يؤكد اف استمرا
عقباىا، عبلوة عمى ذلؾ فاف ما ينشر مف فيديوىات وصور تدفع المراىقيف الى العمؿ مف اجؿ القضية 

، كما تؤثر ايجابا في سموؾ % 85وقد حصمت عمى نسبة  الفمسطينية سواء سياسيا او اجتماعيا او تعيمميا
، مع يقينيـ باف % مف المبحوثيف ذلؾ90حيث اكد اكثر مف  نجاح والتفوؽ لمفمسطينيفالالمراىقيف صور 

حقائؽ اف % مف المبحوثيف اكدوا عمى 83اف اكثر مف االحتبلؿ زائؿ ميما طاؿ الزماف، كما ابرزت الصور 
ظاىرات المنددة باالحتبلؿ لمشاركة في المسيرات والمودفعيـ في ااالحتبلؿ يمارس االرىاب بحؽ االطفاؿ 

 وجرائمو.

العاطفي تبعا لمتغير  االتجاهبيف الطبلب والطالبات في في مستويات تأثير الصورة تبيف وجود فروؽ  .2
ويعزى الباحث  ذلؾ  ، %78اي ما يعادؿ مقارنو بالذكور  %83نسبتو  حيث حصمت االناث عمى الجنس

 .ور الى ما تتمتع بو االناث مف عاطفو مقارنو بالذك

جياز حاسوب  الطالبالطمبة فيما يتعمؽ بامتبلؾ بيف  في مستويات تأثير الصورة تبيف وجود فروؽ .3
المعرفي والدرجة  االتجاهالعاطفي و  االتجاهعمى التوالي في  76.8، 78،  81.6حيث حصمت عمى النسب 

، وال حاسوبجياز وف لطمبة الذيف يمتمكاوذلؾ لصالح  جياز حاسوب الطالبامتبلؾ لمتغير  تبعاالكمية 
اثر الحاسوب اف  ويرى الباحث ،جياز حاسوب الطالبامتبلؾ لمتغير  تبعايوجد فروؽ في الجانب السموكي 

عاطفةالمراىقيف مف خبلؿ انتشار الفيديوىات والصور المؤثرة ومثاؿ ذلؾ الفيديو الذي يرصد  كبير فيبشكؿ 
لذي اعدـ اماـ اعيف الجميع وتناقمتو مواقع التواصؿ جريمة االحتبلؿ باعداـ الشاب عبدالفتاح الشريؼ وا

يف قد تعرفوا عمى نوايا جنود االحتبلؿ الطالبكما كاف مف نتائج ىذا الفيديو اف ، االجتماعي بشكؿ كبير
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بيف الحاسوب وكيؼ يتصرفوا مع الشباب الفمسطينييف في مثؿ ىذه المواقؼ، اف االنتشار الواسع الجيزة 
، وأصبحت التكنولوجيا ُمتطّمبًا واثر في عادات وتقاليدىـ جميع مجاالت الحياة اليوميةفي المراىقيف ساىـ 

الوقت والجيد في كأساسيًا لمتقدـ والتطور، فأصبحت الحياة أكثر سيولة وأريحية مع استخدامو، وأصبح توفير 
إلى الكثير مف المصادر فمثبًل أتاح الحاسوب الوصوؿ ، إتماـ وتنفيذ مياـ العمؿ مّيزًة رئيسّيًة لمحاسوب

كما ساعد الحاسوب في تقوية والمراجع التعميمّية في شتى التخّصصات العممية، وسّيؿ الحصوؿ عمييا، 
 . العبلقات االجتماعية بيف الناس مع االنتشار الواسع لشبكات التواصؿ االجتماعي

أف أكثر و ، ـ الشخصية% مف الطمبة أكدوا عمى أف لمصور التي يشاىدونيا تأثير عمى حياتي61أف  .4
أنواع  الصور التي تجمب انتباه الطمبة ىي الفنية وجاءت في المرتبة األولى بحيث حصمت عمى متوسط 

الستجابات الطمبة، وجاءت الصور الرياضية في المرتبة الثانية وذلؾ % 64اي ما نسبتو  3.84حسابي 
، تمتيا األحداثاليومية %62ا يعادؿ اي م 3.72حسب وجية نظر الطمبة وحصمت عمى متوسط حسابي بمغ 

 %.60.67اي ما نسبتو  3.68بمتوسط حسابي بمغ 
أف أكثر الفيديوىات التي تستيوي الطمبة لمتابعتيا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ىي  .5

اي ما نسبتو   5.12المسمسبلتوأفبلمالدراما وجاء في المرتبة األولى بحيث حصؿ عمى متوسط حسابي 
ابات الطمبة، وجاءت الفيديوىات التي تتعمؽ بالمسابقات في المرتبة الثانية وذلؾ حسب الستج% 85.33

 % .72.4اي ما نسبتو  3.62وجية نظر الطمبة وحصمت عمى متوسط حسابي بمغ 
تبػيف مػف نتػائج التحميػػؿ اف الفيسػبوؾ حصػؿ عمػػى المرتبػة األولػى مػف بػػيف مواقػع التواصػؿ االجتمػػاعي  .6
السػتجابات الطمبػة، % 85.17اي مػا نسػبتو  5.11حصؿ عمى اعمى متوسط حسػابي و  الطمبة  اي ييتـ بيتال

، فػػػي حػػيف حصػػؿ اليوتيػػوب عمػػػى % 76.5اي مػػا نسػػبتو  4.59يميػػو موقػػع االنسػػتجراـ فػػي المرتبػػػة الثانيػػة  
أمػػا موقػػع تػػويتر فقػػد حصػػؿ عمػػى المرتبػػة السادسػػة واألخيػػرة  % 70.5اي مػػا نسػػبتو  4.23متوسػػط حسػػابي 
 % .  31اي ما نسبتو  1.86عمى متوسط حسابي بحيث حصؿ 

وىػػػذا  واحيانػػػا، االجتماعيػػػة بشػػػكؿ دائػػػـالتواصػػػؿ المبحػػػوثيف يسػػػتخدموف شػػػبكات % مػػػف 95تبػػػيف اف  .7
يسػػػتخدموف شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي، ويػػػرى الباحػػػث أف سػػػاعات  المػػػراىقيفمؤشػػػر بػػػأف نسػػػبة كبيػػػرة مػػػف 

لشػبكات التواصػؿ االجتمػػاعي فػػي ظػؿ االنتشػار الواسػػع  داالجتمػاعي جيػلشػبكات التواصػػؿ  المػراىقيفاسػتخداـ 
، ويبلحظ أف المبحػوثيف يسػتخدموف شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي بشػكؿ مكثػؼ وانتشار اجيزة اليواتؼ الذكية 

ومتزايػػد ممػػا يؤكػػدعمى أىميتيػػا واسػػتخداماتيا المتنوعػػة والمتجػػددة فػػي جميػػع المجػػاالت مػػف قبػػؿ المبحػػوثيف ال 
والتعميميػػة  ويتطمػػب ذلػػؾ توظيػػؼ واسػػتثمار ىػػذه الشػػبكات فيمػػا يخػػدـ القضػػايا المجتمعيػػة ف، المػػراىقيسػػيمافئة 

 ويؤدي بالتالي الى تعديؿ سموؾ المراىقيف.
أف أىـ أسباب استخداـ الطمبة لمواقع التواصؿ االجتماعي ىو التسميةوقضاءوقتالفراغ وجاء في  .8

يميو الستجابات الطمبة، % 81ا نسبتو اي م 4.87المرتبة األولى بحيث حصؿ عمى متوسط حسابي 
، %74.33اي ما نسبتو  4.46التواصؿ االجتماعي في المرتبة الثانية وحصؿ عمى متوسط حسابي بمغ 

أما مواكبةالعصروالموضة فقد  % 67.5اي ما نسبتو  4.05تبلىا البحثعنالمعمومات بمتوسط حسابي بمغ 
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وجاء في المرتبة  2.18مى متوسط حسابي بمغ حصؿ عمى المرتبة السادسة واألخيرة بحيث حصؿ ع
 . 2.39الخامسة االستفادةمنآراءاآلخريف بمتوسط حسابي بمغ 

تمفزيوف صفحة أف أكثر الصفحات اإلخبارية متابعة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي لدى الطمبة ىي  .9
% 81اي ما يعادؿ  4.87في المرتبة األولى بحيث حصؿ عمى متوسط حسابي  تفمسطيف وجاء

اي ما   4.49الستجابات الطمبة، وجاءت وكالة معا في المرتبة الثانية وحصمت عمى متوسط حسابي بمغ 
، أما % 64اي ما يعادؿ  3.84تبلىا شبكةالقدساإلخبارية بمتوسط حسابي بمغ  % ،74.83يعادؿ 

اي  2.27غ جريدةالقدس فقد حصمت عمى المرتبة السادسة واألخيرة بحيث حصمت عمى متوسط حسابي بم
اي ما يعادؿ  2.75وجاء في المرتبة الخامسة موقع شياب بمتوسط حسابي بمغ % 37.83ما يعادؿ 
45.83% . 
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 انزٌصْبد 5.1.3

ضرورة االىتماـ بموقع الفيسبوؾ في كيفية توجيو الطمبة الى اليدؼ المنشود خصوصا انو حصؿ  .1
صحاب القرار منصو جيده يمكف مف عمى اعمى نسبة متابعة مف قبؿ عينة الدراسة مما يوفر ال

 خبلليا التأثير في وعّي الشباب وتعديؿ سموكيـ. 
اف لدى الشباب الفمسطيني متسع مف الوقت يقضيو في التسمية وقضاء وقت الفراغ وىذا يؤشر عمى  .2

ضرورة لفت انظار اصحاب القرار الى ضرورة توفير برامج شبابية تخدـ الشباب وتسيـ في تنمية 
  المجتمع .

ىناؾ تأثير كبير  لصفحة تمفزيوف فمسطيف عمى صفحة الفيسبوؾ عمى المراىقيف وانيا تسمج بتفاعؿ  .3
المتابعيف لمشوراتيا مف جيو، وانيا تركز عمى ما يتطمبو الشباب مف مواد إعبلميو سواء اجتماعيو او 

ا االثر بما يخدـ ترفيييو او سياسيو او منوعو، وعميو يتطمب مف القائميف عمييا االستفادة مف ىذ
 زيادة الوعي لدى المراىقيف وتوجيييـ لخدمة القضية الفمسطينية. 

إف لمصورة تأثير عمى حياة المراىقيف، وذلؾ حسب نتائج الدراسو، واف اىتماـ الطمبة يتركز عمى  .4
 الصور الفنيو مما يستدعي التركيز عمى ىذه الصور واالستفادة منيا في تعديؿ سموؾ المراىقيف . 

ىتماـ الشباب المراىقيف باالفبلـ والمسمسبلت الدرامية لكثرة اوقات الفراغ لدييـ وقمة وسائؿ الترفيو ا .5
المتوفرة في فمسطيف وىذا يتطمب مف وزارة الشباب والرياضة وكذلؾ وزارة التربية والتعميـ الى توفير 

 وسائؿ جديدة تناسب المراىقيف وتنمي قدراتيـ . 
في فمسطيف مف قبؿ  الشركات  4G  3G &ؿ خدمات الجيؿ الثالث والرابعضرورة االسراع في تشغي .6

، مما % مف العينة يمتمكوف جياز موباؿ ذكي83اف  الفمسطينية العاممة في قطاع االتصاالت حيث
 . يساعد في تنمية قدراتيـ التعممية

اصؿ االجتماعي، ضرورة اخذ الحيطة والحذر مف قبؿ المراىقيف مف الصورة المنشورة في مواقع التو  .7
مما يجعؿ مف الصعوبة فمترة ىذه الصور ومعرفة مدى موثوقيتيا، فقد تكوف مرتعًا لبلشاعات 

 المضممة، كما يستخدميا االحتبلؿ االسرائيمي . 
ضرورة فضح ممارسات االحتبلؿ بحؽ االطفاؿ الفمسطينييف وما يتعرضوف لو عمى الحواجز مف  .8

 تنكيؿ واعتداء عمييـ. 
 بضرورة االطبلع عمى نتائج ىذه الدراسة الىميتيا. بلـ الرسمي توصيو لبلع .9
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 انًالحك

 (1ممحؽ)
مواقع التواصؿ  فيالصورة الرقمية  مستويات تأثيرلفقرات واالحسابية ودرجة األثر لممجاالت  المتوسطات
 في مدارس سمفيت نموذجا أكتوبر طمبة المرحمة الثانوية خالؿ ىبةالمراىقيف سموؾ  فياالجتماعي 

االنحراؼ  الفقرات رقـ البند
 المعياري

متوسط 
 االستجابة

درجة 
 األثر

النسبة 
 المئوية

  المجاؿ األوؿ:االتجاه العاطفي

أشعر بالغضب عند مشاىدتي صور األطفاؿ التي تجسد جرائـ  1
 االحتبلؿ. 

كبيرة  4.35 1.13
 جدا

87 

ر باالمتعاض مف بعض الصور التي تحتوي عمى دماء أشع 2
 كبيرة 4.10 1.19 األطفاؿ عمى الحواجز

82 

تزيدني صور مسيرات استرداد جثماميف الشيداء  كراىية تجاه  3
 االحتبلؿ. 

0.86 4.53 
كبيرة 
 جدا

90.6 

الفيديوىات المنشورة مف قبؿ االحتبلؿ حوؿ تصفية األطفاؿ  4
 نفسي الرغبة في تحدي االحتبلؿ. عمى الحواجز  تبعث في 

 82.8 كبيرة 4.14 1.16

5 
تعزز الصور والفيديوىات التي تنشر عمى مواقع التواصؿ 
كبيرة  4.26 0.86 االجتماعي مف رغبتي في العمؿ مف اجؿ قضيتنا الفمسطينية. 

 جدا
85.2 

اشعر بالفخر واالعتزاز الف معظـ الشيداء خبلؿ ىبة أكتوبر  6
  في مثؿ عمري.

 80.8 كبيرة 4.04 1.07

اشعر بالخوؼ عندما اسمع عف تصفية شبؿ أو زىره مف أشباؿ  7
 وزىرات فمسطيف. 

1.39 3.28 
متو 
 سطة

65.6 

ينتابني السخط عند مشاىدتي صور ىدـ منازؿ المواطنيف مف  8
 قبؿ قوات االحتبلؿ. 

 كبيرة 4.18 1.15
83.6 

مميات الدىس اشعر بالفخر عند مشاىدتي فيديوىات تجسد ع 9
 أو الطعف. 

 76.8 كبيرة 3.84 1.39

10 
اشعر باإلحباط عندما أرى عمميات اعتداء جيش االحتبلؿ 

 كبيرة 4.01 1.20 عمى المواطنيف في البيوت والشوارع
80.2 

11 
اشعر بالخطر عند مشاىدتي لصور جنود االحتبلؿ عمى 

 2.98 1.39 حواجز المدف الفمسطينية. 
متو 
 سطة

59.6 
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االنحراؼ  الفقرات رقـ البند
 المعياري

متوسط 
 االستجابة

درجة 
 األثر

النسبة 
 المئوية

12 
نتابني إحساس بالفرح عند مشاىدتي لصور النجاح والتفوؽ ي

كبيرة  4.62 0.77 لمفمسطينييف بشكؿ عاـ
 جدا

92.4 

13 
تؤثر في نفسيتي مشاىدتي لصور االعتقاالت ومداىمة منازؿ 

 كبيرة 4 1.10 المواطنيف. 
80 

14 
زادت الفيديوىات مف ثقتي باف االحتبلؿ زائؿ ميما طاؿ 

 4.37 1.01 الزمف. 
كبيرة 
 جدا

87.4 

 81 كبيرة 4.05 0.61 الدرجة الكمية لممجاؿ األوؿ
  المجاؿ الثاني:االتجاه المعرفي

جعمتني الفيديوىات المنشورة مف قبؿ االحتبلؿ حوؿ تصفية  15
 األطفاؿ عمى الحواجز أكثر إدراكا ألىداؼ االحتبلؿ . 

 كبيرة  4.16 1.05
83.2 

لعسكرية عززت لدّي أىمية صور قتؿ الشباب عمى الحواجز ا 16
 كبيرة 3.99 1.06 تغيير أدوات المواجية مع جيش االحتبلؿ. 

79.8 

أعطتني صور حواجز االحتبلؿ عمى الطرؽ قدرة اكبر عمى  17
 فيـ معنى الحرية. 

 كبيرة 4.16 1.01
83.2 

أعطتني صور المظاىرات ضد االحتبلؿ فكرة أفضؿ عف  18
  الصراع  الفمسطيني اإلسرائيمي.

 كبيرة 4.19 0.87
83.8 

تساىـ الصورة المنشورة عبر مواقع التواصؿ االجتماعي خبلؿ  19
 كبيرة 3.85 1.08 ىبة أكتوبر في رفع المستوى التعميمي لدي. 

77 

أبرزت الصور المتداولة حقائؽ باف االحتبلؿ يمارس اإلرىاب  20
 بحؽ أطفالنا. 

0.94 4.38 
كبيرة 
 جدا

78.6 

ي إمكانية المقارنة بيف ادوار ومواقؼ الفصائؿ قدمت الصور ل 21
 الفمسطينية في ىبة أكتوبر. 

 77.8 كبيرة 3.89 0.98

تمنح الصور الشخص المعمومات الكافية عف أىداؼ الشعب  22
 كبيرة 3.93 1.02 الفمسطيني. 

78.6 

مواكبة الصور ساعدت في زيادة معموماتي الشخصية وعدلت  23
 بعض المفاىيـ لدّي. 

 كبيرة 4.03 0.91
80.6 

 78.8 كبيرة 3.94 1.14 شجعتني  الصورة عمى الرغبة في التحصيؿ المدرسي.  24
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االنحراؼ  الفقرات رقـ البند
 المعياري

متوسط 
 االستجابة

درجة 
 األثر

النسبة 
 المئوية

جميع الصور التي أشاىدىا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي  25
 3.27 1.29 ليا نفس التأثر عمي. 

متو 
 سطة

65.4 

الصور التي أشاىدىا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي تعادؿ  26
 بالنسبة لي. ألؼ كممو 

 كبيرة 3.53 1.17
70.6 

استخدـ الفيديوىات التي أشاىدىا عبر مواقع التواصؿ  27
 االجتماعي في دراستي. 

 68.4 كبيرة 3.42 1.16

تحتوي بعض الفيديوىات عمى ماده تقنيو تزيدني معرفة  28
 كبيرة 3.89 1.08 بالتكنولوجيا. 

77.8 

 78 كبيرة 3.90 0.60 الدرجة الكمية لممجاؿ الثاني
  المجاؿ الثالث:الجانب السموكي

29 
تزيد صور الشيداء عمى الحواجز مف دافعيتي لممشاركة في 

 4.20 1.04 المظاىرات ضد االحتبلؿ. 
كبيرة 
 جدا

84 

30 
تحدي الشباب لقوات االحتبلؿ تعزز رغبتي في تقميد ما يفعموف 

 . 
 كبيرة 3.84 1.10

76.8 

31 
وعرقمة الحياة اليومية مف قبؿ االحتبلؿ يزيدني انتشار الحواجز 

 إصرارا عمى االشتباؾ مع تمؾ الحواجز. 
 كبيرة 3.91 1.07

78.2 

32 
تعممني الصورة المنشورة عبر مواقع التواصؿ كيفية التصرؼ 

 كبيرة 3.93 0.98 عمى الحواجز. 
78.6 

 78.4 كبيرة 3.92 1.04 تجعمني مشاىدتي  لمصور قادًرا عؿ تحديد وسيمة  المواجية.  33
 78.2 كبيرة  3.91 1.04 شجعتني صور الشيداء عمى المشاركة في اليبة.  34
 69 كبيرة 3.45 1.26 تجعمني صور االعتقاؿ أتصرؼ بشكؿ أكثر ىدوءًا.  35

36 
جعمتني صورة اليبة التي أشاىدىا عبر مواقع التواصؿ 

 االجتماعي أكثر عنفا. 
1.29 3.25 

متو 
 سطة

65 

37 
ورة اليبة التي أشاىدىا عبر مواقع التواصؿ أثرت ص

 كبيرة  3.92 1.18 االجتماعي في احترامي لؤلىؿ. 
78.4 

38 
أثرت صورة اليبة التي أشاىدىا عبر مواقع التواصؿ 

 االجتماعي في عدـ احترامي لؤلىؿ. 
 قميمة 2.51 1.45

50.2 

39 
زادت الصورة التي أشاىدىا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي 

 توتر الداخمي )القمؽ والنرفزة( لدّي. ال
1.22 3.38 

متو 
 سطة

67.6 
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االنحراؼ  الفقرات رقـ البند
 المعياري

متوسط 
 االستجابة

درجة 
 األثر

النسبة 
 المئوية

40 
دفعتني الصورة التي أشاىدىا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي 

 قميمة 2.28 1.47 إلى التدخيف. 
45.6 

41 
أعتقد أف ما أراه مف صور يؤثر في أخبلقي وسموكي بشكؿ 

 ايجابي. 
 كبيرة 3.75 1.12

75 

مف صور يؤثر في أخبلقي وسموكي بشكؿ  أعتقد أف ما أراه 42
 سمبي. 

 52 قميمة 2.60 1.41

 69.8 كبيرة 3.49 0.69 الدرجة الكمية لممجاؿ الثالث
 76.2 كبيرة 3.81 0.52 الدرجة الكمية لمفقرات الكمية



 (.5أقصىدرجتنالضخجببت)
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 اسماء محكمي أإلستبانة (2ممحؽ رقـ )

 

 امعةالج المؤىؿ العممي االسـ الرقـ
 جامعة القدس دكتوراه احمد رفيؽ عوض 1
 جامعة القدس المفتوحة دكتواره نافز ايوب 2
 جامعة القدس المفتوحة دكتواره منى البمبيسي 3
 جامعة القدس المفتوحة دكتواره ىشاـ دوكات 4

 وزارة التربية والتعميـ ماجستير احصاء مرواف زىد 5
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 (االستبياف3)ممحؽ رقـ 

 الطمبة االعزاء 

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ،،،

 فيمواقع التواصؿ االجتماعي  فيالصورة الرقمية  تأثيرمستويات يقـو الباحث بدراسة ميدانية تتناوؿ موضوع 
 نموذجا، وذلؾ لمتعرؼ عمىأكتوبر طمبة المرحمة الثانوية في مدارس سمفيت أخبلؿ ىبة المراىقيف سموؾ 
 المعرفي والسموكي لدى طمبة المرحمة الثانوية. العاطفي و الصورة عمى االتجاه  تأثيرطبيعة 

يأتي ىذا البحث الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد 
 د. أحمد رفيؽ عوض بإشراؼالبشرية مف جامعة " القدس" 

في إثراء البحث العممي منكـ مساىمة وذلؾ بانة أدناه حسب وجية نظركـ أرجو التكـر بتعبئة فقرات االست
 البحث عمما أف المعمومات والبيانات ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.  المساعدة في تحقيقأىداؼو 

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ

 الباحث

 زاىر "محمد نعيـ" زىد
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 القسـ األوؿ: بيانات معبئ االستبانة
 اما الخيار المناسب  رة صح ضع اشا

 الجنس 
ذكر  انثى   

 ىؿ يوجد لديؾ جياز حاسوب ؟ 
 نعـ   ال   

 ىؿ لديؾ جياز موبايؿ ذكي؟ 
 نعـ   ال   

 ىؿ يوجد لديؾ اشتراؾ انترنت ؟ 
 نعـ   ال   

 ىؿ يوجد لديؾ شريحة انترنت ؟ 
 نعـ   ال   

  ؟ ىؿ تستخدـ شبكات التواصؿ االجتماعي 
 دائما   أحيانا   نادرا 

  عدد مواقع التواصؿ االجتماعي المشترؾ فييا . 
1-2 3-4 5-6   6اكثر مف  

 متوسط ساعات استخدامؾ مواقع التواصؿ االجتماعي . 

1-2  4-2اكثر مف  6-4اكثر مف  8-6اكثر مف  ساعات 8اكثر مف 

 

 ىو االقؿ.  6ىو االكثر و 1. حيث 6الى  1مف  رتبيا، أمثر هْاقغ الزْاصل االجزوبػٖ هزبثؼخ لذٗل 

 فيس بوؾ  تويتر  يوتيوب   انستجراـ  جوجؿ ببلص  سناب شات 

 

 ىو االقؿ.  6ىو االكثر و 1. حيث 6الى  1، رتبيا مف اسباب استخدامؾ لمواقع التواصؿ االجتماعي 
 البحث عف

 معمومات
 لمتسمية وقضاء

 وقت الفراغ
 لمتواصؿ

 عياالجتما
 تكويف

 صداقات
 مواكبة
 )الموضو(العصر

 االستفادة مف
اراء االخريف
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  ،ُٖ ىو االكثر  1. حيث 6الى  1رتبيا مف أمثر الصفحبد االخجبرٗخ ػلٔ هْاقغ الزْاصل االجزوبػٖ هزبثؼخ لذٗل
 ىو االقؿ.  6و

 تمفزيوف فمسطيف  شياب  معا   دنيا الوطف   شبكة قدس االخبارية  ريدة ج
 القدس

  الشخصية؟ دراستؾىؿ لمصور التي تشاىدىا تأثير عمى 
 نعـ   ال   

  ،ىو االقؿ.  6ىو االكثر و 1. حيث 6الى  1رتبيا مف نوع الصورة التي تجمب انتباىؾ 
 

 الرياضيو   الدينية  التعميمية  الفنية  الرومنسيو   االحداث
 اليومية

 ىو  1. حيث 6الى  1رتبيا مف  ويؾ لمتابعتيا عمى مواقع التواصؿ  االجتماعيما اكثر الفيديوىات التي تستي
 ىو االقؿ.  6االكثر و

 
  المسمسبلت واالفبلـ

 )الدراما(
  الدينية  التعميمية   االجتماعية   المسابقات  السياسية 
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 القسـ الثاني:

طمبة المرحمة لالعاطفي  التواصؿ االجتماعي عمى الجانبالصورة الرقمية في مواقع  تأثيرمستويات  المجاؿ االوؿ:
 خالؿ ىبة اكتوبر. الثانوية 

 الفقرة الرقـ
شده

ؽ ب
وااف

م
 

فؽ
مواا

ايد 
مح

ض 
عار

م
شده 

ض ب
عار

م
 

      . صور االطفاؿ التي تجسد جرائـ االحتبلؿ تيأشعر بالغضب عند مشاىد 1

      عمى الحواجز االطفاؿباالمتعاض مف بعض الصور التي تحتوي عمى دماء  أشعر 2

      تزيدني صور مسيرات استرداد جثماميف الشيداء  كراىيو تجاه االحتبلؿ.  3

4 
تبعث الفيديوىات المنشورة مف قبؿ االحتبلؿ حوؿ تصفية االطفاؿ عمى الحواجز  

      في تحدي االحتبلؿ. في نفسي الرغبة 

5 
قع التواصؿ االجتماعي مف رغبتي في عمى موا التي تنشر فيديوىاتالصور و التعزز 

      العمؿ مف اجؿ قضيتنا الفمسطينية. 

      اشعر بالفحر واالعتزاز الف معظـ الشيداء خبلؿ ىبة اكتوبر في مثؿ عمري.  6

      اشعر بالخوؼ عندما اسمع عف تصفية شبؿ او زىره مف اشباؿ وزىرات فمسطيف.  7

      ر ىدـ منازؿ المواطنيف مف قبؿ قوات االحتبلؿ. ينتابني السخط عند مشاىدتي صو  8

      اشعر بالفخر عند مشاىدتي فيديوىات تجسد عمميات الدىس او الطعف.  9

اشعر باالحباط عندما ارى عمميات اعتداء جيش االحتبلؿ عمى المواطنيف في  10
 البيوت والشوارع

     

      ؿ عمى حواجز المدف الفمسطينية. صور جنود االحتبلتيماشعر بالخطر عند مشاىد 11

      صور النجاح والتفوؽ لمفمسطينييف بشكؿ عاـتيمينتابني احساس بالفرح عند مشاىد 12

      صور االعتقاالت ومداىمة منازؿ المواطنيف. تيممشاىدفي نفسيتي ثر ؤ ت 13

      اف االحتبلؿ زائؿ ميما طاؿ الزمف. بزادت الفيديوىات مف ثقتي  14
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طمبة المرحمة المعرفي ل الصورة الرقمية في مواقع التواصؿ االجتماعي عمى الجانب تأثيرمستويات المجاؿ الثاني: 
 خالؿ ىبة اكتوبر. الثانوية 

 الفقرة الرقـ
شده

ؽ ب
مواف

 

فؽ
موا

ايد 
مح

ض 
عار

م
شده 

ض ب
عار

م
 

15 
عمى الحواجز جعمتني الفيديوىات المنشورة مف قبؿ االحتبلؿ حوؿ تصفية االطفاؿ 

      اكثر ادراكا ألىداؼ االحتبلؿ . 

16 
صور قتؿ الشباب عمى الحواجز العسكرية عززت لدّي أىمية تغيير ادوات المواجية 

      مع جيش االحتبلؿ. 

      اعطتني صور حواجز االحتبلؿ عمى الطرؽ قدرة اكبر عمى فيـ معنى الحرية.  17

18 
حتبلؿ فكرة افضؿ عف الصراع  الفمسطيني اعطتني صور المظاىرات ضد اال

      االسرائيمي. 

19 
في رفع  المنشورة عبر مواقع التواصؿ االجتماعي خبلؿ ىبة اكتوبرتساىـ الصورة 

      . لدي المستوى التعميمي

      حقائؽ باف االحتبلؿ يمارس االرىاب بحؽ اطفالنا. المتداولة الصور  أبرزت 20

21 
امكانية المقارنة بيف ادوار ومواقؼ الفصائؿ الفمسطينية في ىبة قدمت الصور لي 

      اكتوبر. 

      تمنح  الصور  الشخص المعمومات  الكافية عف اىداؼ  الشعب الفمسطيني.  22

      يالشخصيو وعدلت بعض المفاىيـ لدّي. مواكبة الصور ساعدت في زيادة معمومات 23

      . ة في التحصيؿ المدرسيالصورة عمى الرغب  شجعتني 24

      التأثر عمي.  نفسليا  التي اشاىدىا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي الصور جميع 25

      الصور التي اشاىدىا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي تعادؿ الؼ كممو بالنسبة لي.  26

      في دراستي.  استخدـ الفيديوىات التي اشاىدىا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي 27

      تحتوي بعض الفيديوىات عمى ماده تقنيو تزيدني معرفة بالتكنولوجيا.   28



126 
 

طمبة المرحمة ل السموكي الصورة الرقمية في مواقع التواصؿ االجتماعي عمى الجانب تأثيرمستويات المجاؿ الثالث: 
 خالؿ ىبة اكتوبر. الثانوية 

 الفقرة الرقـ
شده

ؽ ب
مواف

 

فؽ
موا

ايد 
مح

ض 
عار

م
شده 

ض ب
عار

م
 

29 
تزيد صور الشيداء عمى الحواجز مف دافعيتي لممشاركة في المظاىرات ضد 

      االحتبلؿ. 

      تحدي الشباب لقوات االحتبلؿ تعزز رغبتي في تقميد ما يفعموف .  30

31 
انتشار الحواجز وعرقمة الحياة اليومية مف قبؿ االحتبلؿ اصرارا عمى  يزيدني
      تباؾ مع تمؾ الحواجز. االش

      كيفية التصرؼ عمى الحواجز . المنشورة عبر مواقعالتواصؿ  تعممني الصورة 32

      وسيمة  المواجية.  قادًرا عؿ تحديدتجعمني مشاىدتي  لمصور  33

      . شجعتني صور الشيداء عمى المشاركة في اليبة 34

      . ىدوءاً  اكثرصور االعتقاؿ اتصرؼ بشكؿ تجعمني  35

      اكثر عنفا. اليبة التي اشاىدىا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي جعمتنيصورة  36

      . ىؿؤليمفي احتراماليبة التي اشاىدىا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي  صورة  أثرت 37

38 
عدـ في اليبة التي اشاىدىا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي  صورة  أثرت
      . ىؿؤليماماحتر 

39 
التوتر الداخمي )القمؽ التي اشاىدىا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي زادت الصورة 

      لدّي.  والنرفزة(

      الى التدخيف. التي اشاىدىا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي دفعتني الصورة  40

       بشكؿ ايجابي. وسموكي أخبلقيمف صور يؤثر في  أراهما  أعتقدأف 41

      بشكؿ سمبي.  وسموكي أخبلقيمف صور يؤثر في  أراهما  أعتقدأف 42

 
 
 

 (4ممحؽ رقـ )
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 مف اكثر الفيديوىات انتشارا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي خالؿ ىبة اكتوبر

فيديو عممية الجرافة في القدس ... الشييد محمد 
 جعابيص

https://www.youtube.com/watch?v=aA-pTSIljZY 

فيديو مف داخؿ غرفة التحقيؽ مع الفتى األسير 
 أحمد مناصرة تظير تعنيؼ قوات االحتبلؿ لو

https://www.youtube.com/watch?v=vwrGe9eP88k 

فيديو لحظة اعداـ جنود االحتبلؿ لمشاب 
 الفمسطيني عبد الفتاح الشريؼ في مدينة الخميؿ

https://www.youtube.com/watch?v=ufgx6OCaFws 

فيديو جندي إسرائيمي يجيز بدـ بارد عمى شاب 
 مصاب مف الخميؿ)الشييد عبدالفتاح الشريؼ(

https://www.youtube.com/watch?v=GvuKbciaB-0 

فيديو ينفي الرواية االسرائيمية لفتاة العفولة اسراء 
 عابد التي أعدمت بدـ بارد ولـ تكف تحمؿ سكيف

https://www.youtube.com/watch?v=zHy7uwmRANM 

فيديو اخر لمحظة إعداـ الطفمة ىديؿ عّواد 
صابة نورىاف عواد بعد محاولتيما تنفيذ عممية  وا 

 طعف في القدس

https://www.youtube.com/watch?v=bqjxhxdan68 

 
 


