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،، اإلهداء

إلى من سكن عقلي وقلبي وألهمني على مدى األیام حتى قبل لقیاه ...زوجي وشریكي ورفیق 

  إیاديدربي

إلى من حملت حقیبتي في الصف األول، ورافقتني في حیاتي خطوة بخطوة زهرة التولیب 

غالیتي لیلى 

إلى ثمرّتي ُحبي، وسعادتي... لیلى ولیان 

إلى الذین لوالهما لما ُوجدت على هذه الحیاة... أمي وأبي 

إلى سندي بعد أبي، أخي الكبیر "أبو داود"... وٕالى أمي الصغیرة "أم یوسف" 

إلى أخواتي اللواتي لم تلدهن أمي صدیقاتي العزیزات.. 

لكل الحالمین الذین لم یعودوا إلى الوراء.. حتى مع غروب الشمس.. 

إلیكم جمیعًا أهدي ثمرة جهدي،، 

 





 

شكر وتقدیر 

       ”لئن شكرتم ألزیدنكم“
 7 ةابراهیم، آيسورة                                                   

الحمد والشكر هللا رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد صلوات اهللا وسالمه علیه،...  

 ،،وبعد

یسعدني أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان والتقدیر إلى جامعة القدس – فلسطین، منهل العلم 

معهد التنمیة والعلماء، وأتقدم بالشكر الجزیل إلى عمادة الدراسات العلیا، والشكر موصول إلى 

المستدامة، وعلى رأسه الدكتور عزمي األطرش عمید المعهد. 

حترامًا إلى األستاذ إمن ساهم في إخراج هذه الرسالة إلى حیز الوجود، وأنحني كما أشكر كل 

الذي كرمني باإلشراف على رسالتي، حیث كان لتوجیهاته " الفاضل "الدكتور نشأت األقطش

األثر الكبیر في إنجاز هذه الرسالة. 

وال یفوتني أن أشكر لجنة المحّكمین لالستبیان، االستاذ الدكتور حسین الشرعة، االستاذ الدكتور 

االستاذ  برقوق عبدالرحمن، االستاذ الدكتور عادل طنوس، االستاذ الدكتور لخلف عثمان، 

براهیم الشاعر، األستاذ الدكتور محمد شاهین، االستاذ الدكتور أیسر سوسان، االستاذ إالدكتور 

الدكتور حسني عوض االستاذ الدكتور یوسف ذیاب عواد،  والدكتور عماد اشتیه، والدكتور 

الدكتور معتصم مصلح، والدكتور شادي أبو عیاش، والدكتور عمر األستاذ یوسف أبو فارة، و

رحال، ومسك الختام الدكتورة لیلى غنام الذین قاموا بتحكیم أداة الدراسة، مما أدى إلى االرتقاء 

بمصداقیتها، وكافة زمیالتي وزمالئي في برنامج، واختمها بتقدیم الشكر الجزیل ألسرتي 

الصغیرة، وألفراد عائلتي جمیعًا وألصدقائي وزمالئي على تشجیعهم ومساعدتهم لي حتى أتممت 

بحثي هذا. 

فاطمة اشتیه                                                                               
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مصطلحـات الدراسـة 

تبحث هذه الّدراسة في موضوع دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة 

القدس، وقد وردت مفاهیم ومصطلحات تخدم هذه الّدراسة، وتحقیقًا لهذا الغرض تم اعتماد 

 التعریفات التالیة: 

هو الموقع األكثر إستخداما واألكثر شهرة بین المواقع االخرى فهو یحتل المرتبة الفیس بوك: 

 فقد كان في بدایته فكرة بسیطة للتواصل بین طالب الجامعة ومن .األولى من بین تلك المواقع

خیرًا انطلق مشروعًا ریادیًا واستثماریًا في العام أ من جامعة وأكثرثم انتقل إلى التواصل بین 

). 2014،  (قتلوني2006

 تجاه وأصدقائه أسرته تجاه ومسؤولیته نفسه عن الفرد مسؤولیة هي" المسؤولیة االجتماعیة:

 عالقاته خالل من باآلخرین وٕاهتمامه أهدافه تحقیق في فهمه لدوره خالل من ووطنه دینه

 السبل كل بإستخدام العامة األهداف وتحقیق مشكالت المجتمع، حل في ومشاركته اإلیجابیة،

). 2012االجتماعي" (عوض،  التواصل مواقع فیها بما المتاحة

"كل ما یقوم به الفرد انطالقا من تطویر ذاته، لیصل إلى   الباحثة تعریفًا إجرائیًا بأنهاهاوعرفت

محیطه من أسرة ومجتمع، في العدید من الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، وقد تشمل 

المسؤولیة االجتماعیة العدید من المحاور أهمها المبادرة والتطوع والعالقات األسریة واإلنتماء". 

یشیر مفهوم االنتماء إلى االنتساب لكیان ما یكون الفرد مندمجا فیه بإعتباره عضوًا اإلنتماء: 

مقبوًال له شرف االنتساب إلیه، فیشعر باألمان فیه. قد یكون هذا الكیان مجموعة بشریة، طبقة، 

). 2015(عواد،   الفرد من خالله عن مشاعره تجاه الكیان... الخُیعبروطن ّ 

. یقع الحرم الرئیسي للجامعة في 1984جامعة فلسطینیة، تأسست في العام جامعة القدس: 

مدینة أبو دیس، وهناك أربعة مواقع أخرى متمركزة في مدینة القدس، في الشیخ جراح وبیت 

  ج
 



 

حنینا ورام اهللا (البیرة). إن جامعة القدس، الحرم الرئیسي في أبو دیس، هي الجامعة الوحیدة في 

(موقع جامعة القدس الرسمي، استرجع بتاریخ  العالم التي یحیطها جدار الفاصل العنصري

4/4/2018.( 
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الملخص 

 تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة دور الفیس بوك فيهدفت الدراسة إلى معرفة 

القدس، ولتحقیق هذا الهدف تم تحدید مجتمع الدراسة من جمیع طلبة جامعة القدس – أبو دیس 

) طالب وطالبة من طلبة 384) طالب وطالبة واخذت عینة من (8848الذي یبلغ عددهم (

جامعة القدس- أبو دیس، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي نظرًا لمالئمته 

ألغراض الدراسة، وبعد االطالع على العدید من المقاییس االجتماعیة العربیة واألجنبیة، 

استخدمت الباحثة مقیاس دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة الذي بنته بنفسها، 

)، 0.96بلغت قیمة معامل (االتساق الداخلي) للمقیاس ككل () فقرة، حیث 35والمكون من (

 SPSS بإستخدام برنامج بالمعالجات اإلحصائیة المناسبةوبعد اجراء التحلیل االحصائي 

:  اآلتیة إلى النتائج الدراسةتوصلت 

ن درجة دور أ كما ،)3.44درجة المجال الكلي كانت مرتفعة حیث بلغ المتوسط الحسابي ( -۱

 متوسطة، حیث بلغ متوسطها الحسابي  جاءت بدرجةالفیس بوك في تنمیة العالقات األسریة

جاءت بدرجة  ودور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوع .)3.14العام إلستجابات المبحوثین (

)، ودور الفیس بوك 3.64مرتفعة، حیث بلغ متوسطها الحسابي العام إلستجابات المبحوثین (

مرتفعة، حیث بلغ متوسطها الحسابي العام إلستجابات بدرجة في تنمیة مفهوم المبادرة 

مرتفعة، جاء بدرجة ). ودور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء الوطني 3.45المبحوثین (

 ).3.51حیث بلغ متوسطها الحسابي العام إلستجابات المبحوثین (

) في متوسطات α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة( -۲

إستجابات أفراد عینة الدراسة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة 

مستوى دخل االسرة ومكان السكن  والسنة الدراسیة و الجنساتجامعة القدس تبعا لمتغیر

  ه
 



 

ك للفیس یومیاً . بینما تبین عدم وجود فروق تبعًا لمتغیر إستخداممعدل ساعات  وبالشیقل

 الكلیة.

یوجد دور إلستخدام الفیس بوك على كل من (تنمیة التطوع، تنمیة المبادرة، تنمیة العالقات  -۳

األسریة، تنمیة االنتماء الوطني). 

وبناء على النتائج توصي الباحثة بما یلي:  

تخصیص مساحة في المواقع االخباریة االلكترونیة لتفاعل الشباب مع األحداث  .١

 في التعبیر عن القضایا الوطنیة االجتماعیة مثل المبادرات مومساهمتهم ومشاركته

هم لحساباتهم حتى إستخدامیجابي من خالل إالوطنیة للحد من الفقر وذلك بشكل 

 یشعروا بدورهم الفاعل في المجتمع.

ات مواقع إستخدامرفع وعي الشباب الجامعي والهیئات التدریسیة في الجامعات بأهمیة  .٢

 .التواصل االجتماعي لدى الطلبة
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The role of Face book in developing social responsibility 
Amongst the students’ of Al- Quds University 
 
Prepared By: Fatma Daoud Mohammad Ishtaya 
Supervisor: Dr. Nashat A. Aqtash 
 
Abstract 
The study aimed to investigate the role of Facebook in developing social 
responsibility amongst the students of Al Quds University. To achieve this, the 
researcher chose the students community in Al-Quds university as a target group, 
which numbered approximately about (8848) students, A sample of (384) students 
from Al-Quds University was chosen. The study used the descriptive analytical 
approach as it fits the goals of the study. After getting acquainted with the Arabic and 
International social criteria, the researcher chose the criterion of the  role of Facebook 
in the development of social responsibility which she set herself, this criterion 
consists of  (35) paragraphs, in which the value of the internal coherence of the 
criterion amounted to (0.96). 
After the statistical analysis choosing the appropriate statistical approach using SPSS 
program, the researcher concluded the following results: 
1. The degree of the overall domain was high, as the arithmetic average was (3.44), 

the role of the facebook in developing the family relations was medium, as its 
general arithmetic average was (3.14), while the degree of the role of facebook in 
developing the conception of volunteering was high with an arithmetic average 
of (3.64). and its role in developing the conception of initiation was high with 
arithmetic average of (3.45). Moreover, its role in developing the conception of 
national awareness was high with arithmetic average of (3.51). 

2. The existence of statistical differences at the level of the statistical indication 
(a≤0.05) in the individual responses within the sample of the study regarding the 
role of the facebook in developing the social responsibility according to the 
changing factors: gender, academic year,  place of residence,  the average 
of  household income in Shekel, the average of daily hours using Facebook., but 
there was no differences according to the student’s college or specialization. 

3. There is a significant role of facebook in developing volunteering, initiation, 
family relations and national awareness. 

 
Based on the results, the researcher recommends the following: 
1. Designating a space in the news websites which allows Youth people  to interact 

with local events, and to express their opinions on the national and social issues, 
such as the national initiations for the reduction of poverty; so that, they use their 
accounts positively to feel that they are effective members in their society. 

2. Raising awareness in the universities for both students and faculty members about 
the importance of using social networking sites for students. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 

  المقدمة1.1

 الحالي العصر إفرازات أهم واالتصاالت من المعلومات مجال في الهائل التكنولوجي التقدم یعد

 اإلعالمي البث سرعة في تجلیاتها تمثلت التي تلك العولمة ،"العولمة عصر" علیه یطلق الذي

 بكافة أنواعها، والحواسیب المحمولة والهواتف الفضائیة، والقنوات األقمار الصناعیة، خالل

أدى  الذي األمر المتنوعة؛ المتعددة، ومواقعها بحثها بمحركات) اإلنترنت (العنكبوتیة والشبكة

 تساعه،إ رغم العالم هذا في كان أینما اإلنسان وجعل الجغرافیة والزمانیة، الحواجز نهیارإإلى 

 تساعإمعه  تزاید عام، بعد عاماً  التكنولوجي التقدم هذا تزاید  ومع.صغیرة قریة في وكأنه یعیش

والسیاسیة  واالقتصادیة، الحیاة االجتماعیة، مجاالت غزت التي اإلنترنت، شبكة إستخدام نطاق

 یندرج التكنولوجیا في المتسارع التقدم هذا مواكبة عن مجتمع یعجز أي جعل الذي األمر ؛كافة

). 2014:15(أبو هدروس،  المتقدمة األمم بقیة عن المتخلفة عداد المجتمعات في

ن اإلنسان هو رمز الحضارة والتقدم وهو هدف التنمیة ووسیلتها، وأهم عناصر التأثیر فهو أبما 

القادر على الوصول بمعدالتها إلى المدى الـذي یحقـق نتـائج وأهـداف خطـط وبـرامج ومشـروعات 

التنمیة، فبالتالي فإن العنصر البشري یجب أن یحتل مكان الصدارة في خطط الدولة على جمیع 

المستویات ولعل من أبرزهـا قطـاع التعلـیم، لیكـون قـادرًا علـى دفـع عجلـة التنمیـة فـي مجتمعـه مـن 

خــالل مشــاركته االجتماعیــة. وتبــرز هــذه المشـاركة وتتضــح فـي المرحلــة الجامعیــة، حیـث تعــد 

 فـي تربیـة الـنشء تربیة صحیحة، وقد مهمالجامعة من المؤسسات التربویـة التـي تقـوم بـدور 

1 



 

هتمت الجامعات التعلیمیة بوضع البرامج واألنشـطة للطـالب وذلـك بقصـد االسـتفادة من شغل إ

وقت الشباب بما یفیدهم وكذلك بقصد زرع وتنمیة جوانب وأمور مهمة في شخصیة الطالب. 

فالطالـب داخـل الجامعـة یسـتفید مـن األنشـطة والبـرامج المتاحـة لـه ویتفاعـل مـع غیـره مـن النـاس 

مـن خالل هذه األنشطة المتاحة وبذلك یتبادل أنواع السـلوك اإلنسـاني مـع غیـره فیفیـد ویسـتفید 

مـن غیـره ویتعلم أنواع من السلوك ویكتسب خبرات إیجابیة من غیره من خالل ذلك التفاعل 

واألنشطة ویحاول أن ینمي لنفسه اإلحساس بالمسؤولیة واالعتماد على الذات مـن خـالل هـذه 

العملیـات واألنشـطة وهـو یقوم بذلك من خالل المشاركة مع اآلخرین من الجماعات األخرى 

باختالف وسیلة التواصل مع االخرین واحدى هذه الوسائل هي مواقع التواصل االجتماعي 

). 2013(عوض وحجازي،  وباألخص الفیس بوك

تغزو مواقع التواصل االجتماعي، أكثر من أي وقت مضى حیاتنا الیومیة، وأضحى العالم بأسره 

عبارة عن شبكة عنكبوتیة رقمیة. فمواقع التواصل االجتماعي تسّهل االتصال باآلخرین، لكّنها 

فتراضي. فلم تعد مواقع التواصل إبالمقابل، تنتزع الشباب من الحیاة الواقعیة لتضعه في مجتمع 

االجتماعي (كالفیس بوك، التویتر، اإلنستغرام والیوتیوب وغیرها) مجّرد مواقع على االنترنت، بل 

باتت جزءًا ال یتجزأ من الحیاة الیومیة واالجتماعیة للعدید من األفراد، وباتت تحقق مختلف 

).  2018اإلشباعات االجتماعیة لمستخدمیها (الحلو واخرون، 

تصف عصر التواصل االجتماعي الذي نعیشه بانتشار "الشعور بالذاتیة" وأن للفرد قدرة إوقد 

) وبما أن فكرة 2011ثیر في عالم مفتوح واسع االنتشار ومنخفض التكالیف (محمود،أعلى الت

رتبطت بالفیس بوك، فسوف تقوم الباحثة بدراسة دور الفیس بوك إمواقع التواصل االجتماعي قد 

 .في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس
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 مبررات الدراسة  2.1

 برزت مبررات إعداد الدراسة فیما یلي: 

لمعرفة دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس. الحاجة  .١

من تعد هذه الدراسة من الموضوعات العصریة المطلوبة خالل السنوات األخیرة بما لها  .٢

 دور في تحقیق التنمیة المستدامة في المسؤولیة االجتماعیة.

 دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة ت الدراسات التي تناولقلة .٣

 جامعة القدس.

 

 مشكلة الدراسة 3.1

 السنوات االخیرة وخصوصا الفیس بوك ذات تأثیر على فيأصبحت مواقع التواصل االجتماعي 

یجابًا، ومن خالل رصد الباحثة لشبكات التواصل إتفكیر مستخدمي الفیس بوك، سواء سلبا أو 

االجتماعي الحظت وجود عدد من الصفحات أو األشخاص في هذا العالم االفتراضي ذات 

نتشرت في الفترة األخیرة إسلطة على نهج وأفكار مستخدمیه، فعلى سبیل المثال ال الحصر 

صفحات تسهم في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة، ومن هذه الصفحات صفحة "فكر بغیرك، لیقول 

لك الكون شكراً " وعند الحدیث مع القائمین علیها، ذكروا أنهم كانوا مجموعة شبابیة آمنت بفكرة 

التطوع والعمل الجماعي ولكن الفكرة اقتصرت على مجموعتهم الصغیرة ضمن دائرة المعارف، 

إلى أن جاءتهم الفكرة بنشر المبادرة على صفحات الفیس بوك لینضم إلى صفوف المتطوعین 

، كان لهم الدور األكبر في توفیر العدید من الخدمات من السالت اً  جدیداً  عضو)7000 (قرابة

الغذائیة والمالبس واألجهزة الكهرائیة والكثیر من أساسیات الحیاة للمحتاجین لمثل هذه الخدمات. 

ومن الجدیر بالذكر أن مثل هذه الصفحات أخذت باالنتشار في الفترات األخیرة وعدد المتطوعین 
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وتتمثل مشكلة الدراسة رض الواقع. أنجازاتهم على إیاد یومًا بعد یوم، ونستطیع رؤیة دزإفي 

 باإلجابة عن السؤال الرئیس: 

 ؟ تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدسما دور الفیس بوك في

 

 الدراسـة  أهمیـة4.1

تأتي أهمیة دراسة موضوع دور الفیس بوك في تحقیق تنمیة المسؤولیة األهمیة النظریة: 

صبح من المحتم وأرتفاع عدد مستخدمیها في اآلونة األخیرة، إاالجتماعیة نظرًا إلنتشار المواقع و

تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة علینا أن نبحث في مدى مساهمة الفیس بوك في 

 .القدس

 تناولت، مدى الباحثة-التي علم الضفة الغربیة-بحدودتعد الدراسة األولى من نوعها في  −

 موقع الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس لذا فإن إسهام

نتائج الدراسة یمكن أن تسهم في إثراء الموضوع من وجهة النظر الثقافیة لفهم طبیعة هذه 

 المساهمة.

هم فئات أهمیتها من طبیعة مجتمع الدراسة، حیث تعتبر فئة الشباب من أتستمد الدراسة  −

المجتمع كونها طاقة المجتمع وشریحة مؤثرة بشكل مباشر في كیانه، لذلك كان البد من 

 دوار هذه الفئة في تحمل المسؤولیة تجاه مجتمعهم.أدراسة 

لیها في دور الفیس بوك إالوقوف على مجموعة من النقاط الهامة والمؤثرة والواجب االنتباه  −

بشكل خاص على المسؤولیة االجتماعیة مثل االنتماء والمواطنة والتواصل مع االخرین 

 والتطوع والعالقات األسریة.
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جراء دراسات اخرى تتناول ذات الموضوع لما لهذا الموضوع من اهمیة، إتمهد الدراسة إلى  −

نه اضافة علمیة جدیدة تضاف إلى التراكم المعرفي والبحثي حول موضوع دور الفیس أحیث 

 بوك على تنمیة المسؤولیة االجتماعیة.

حدثتها الثورة أ من انتشار شبكات التواصل االجتماعي التي أیضاً همیة الدراسة أتنبع  −

ها بسهولة في مجاالت إستخدامالتكنولوجیة في مجالت االتصاالت ومكنت الشباب من 

نفسهم أحدثته من تفاعالت بین الشباب أاالتصاالت االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة وما 

 والعالم الخارجي ومجتمعهم.

 

 األهمیة التطبیقیة: 

 یستفاد من الدراسة كل من:

الباحثین والمهتمین بالبحث العلمي من طلبة الدراسات العلیا، إلجراء المزید من الدراسات  .١

في مجال اإلعالم الجدید ومواقع التواصل االجتماعي بشكل عام، والفیس بوك بشكل 

خاص، وأي مواضیع تؤثر فیها لتحقیق األهداف الفردیة والمجتمعیة من ناحیة، وتحقیق 

 التراكم المعرفي والبحثي من ناحیة أخرى.

المؤسسات بقطاعاتها المختلفة، وحتى المؤسسات المجتمعیة مثل المدارس والجامعات؛  .٢

ألنها ستكون بمثابة خارطة طریق لهم في كیفیة االستفادة من الفیس بوك ومواقع التواصل 

 االجتماعي في تنمیة المسؤولیة الشخصیة. 

 المكتبات المحلیة سترفد بمرجع قد یفید المهتمین في مجال الّدراسة نفسها. .٣

 

أهداف الدراسة   5.1
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 تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس. دور الفیس بوك في التعرف إلى -١

الجنس، السنة الدراسیة، الكلیة، مكان السكن، مستوى دخل األسرة بیان أثر المتغیرات ( -٢

) على دور الفیس بوك في تنمیة  الفیس بوك یومیاً إستخدامبالشیقل، معدل ساعات 

 المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس.

 

 أسئلة الدراسة  6.1

تهدف الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة اآلتیة:  

  ما دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس؟ .١

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات إستجابات المفحوصین لدور الفیس  .٢

بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس وفقًا لمتغیرات: الجنس، 

السنة الدراسیة، الكلیة، مكان السكن، مستوى دخل األسرة بالشیقل، معدل ساعات إستخدام 

 الفیس بوك یومیاً .

 ما دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرة لدى طلبة جامعة القدس؟ .٣

 ما دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوع لدى طلبة جامعة القدس؟ .٤

 ما دور الفیس بوك في تنمیة العالقات األسریة لدى طلبة جامعة القدس؟ .٥

 ما دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء الوطني لدى طلبة جامعة القدس؟ .٦

 

 فرضیـات الدراسـة 7.1

تسعى الدراسة الحالیة إلى التحقق من صحة الفرضیات اآلتیة:  
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إستجابات في متوسطات  )α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( .١

الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس  المفحوصین لدور

 ُتعزى لمتغیر الجنس. 

) في متوسطات إستجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( .٢

المفحوصین لدور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس 

 ُتعزى لمتغیر مكان السكن. 

) في متوسطات إستجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( .٣

المفحوصین لدور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس 

 ُتعزى لمتغیر ُتعزى لمتغیر الكلیة.

) في متوسطات إستجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( .٤

المفحوصین لدور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس 

 ُتعزى لمتغیر ُتعزى لمتغیر السنة الدراسیة.

) في متوسطات إستجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( .٥

المفحوصین لدور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس 

 ُتعزى لمتغیر ُتعزى لمتغیر مستوى دخل األسرة بالشیقل.

) في متوسطات إستجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( .٦

المفحوصین لدور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس 

 ُتعزى لمتغیر ُتعزى لمتغیر معدل ساعات إستخدامك للفیس بوك یومیاً 

) في متوسطات إستجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( .٧

 المفحوصین لدور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرة.
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) في متوسطات إستجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( .٨

 المفحوصین لدور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوع.

) في متوسطات إستجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( .٩

 المفحوصین لدور الفیس بوك في تنمیة العالقات األسریة.

) في متوسطات إستجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ( .١٠

 المفحوصین لدور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء الوطني.

 

 حـدود الدراسـة 8.1

تشمل هذه الدراسة على عدة حدود مختلفة یمكن توجیهها نحو أهدافها:  

 الدراسة على تحدید دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة اقتصرت: الحد الموضوعي .۱

االجتماعیة. 

  : طلبة البكالوریوس في جامعة القدس.الحد البشري .۲

  جامعة القدس.الحد المكاني: .۳

 ).2017/2018 (الجامعيالفصل الثاني من العام ني: الحد الزما .٤
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 الفصل الثاني

 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة

 

 مقـدمـة 1.2

یتركز عدد ال بأس به من البحوث والدراسات حول بیانات ونتائج، وٕارتباطه بالعدید من 

المتغیرات، ولتحقیق مزید من الفهم لها نعرض لبعض هذه الدراسات لإلفادة منها وتوظیف 

نتائجها بما یخدم هذه الدراسة. 

 

  اإلطار النظـري2.2

 شبكات التواصل االجتماعي المفهوم والخصائص 1.2.2

تطور التكنولوجي الحاصل في مجال االعالم ویقابل هذا الیعد عنصر التكنولوجیا مهمًا في 

التطور في مجال التكنولوجیا التطور الحاصل في البناء االجتماعي وبالتالي فإن ما هو حاصل 

من تسارع في التطور التكنولوجي انعكس على الحیاة االجتماعیة وعلى شخصیة أفراد المجتمع 

لین هما:  جافي م

 إلستخدامها، وهي لشبابل فتحت المجال بروز شبكات التواصل االجتماعي المتعددة التي  -١

دون قیود وبالتالي فهي تسهم في زیادة وعي الشباب كافة مفتوحة للجمیع للفئات العمریة 

 & Collin) بما یدور حولهم من خالل تبادلهم اآلراء عبر مواقع التواصل االجتماعي

AL, 2011 ). 

9 



 

نتشار المواقع االلكترونیة المختلفة والتي من خاللها یستطیع الفرد متابعة ما یدور حوله إ  -٢

). 2017بل والمشاركة في التأثیر فیها أیضًا (عبد اهللا، 

 جعل الفرد یصل إلى وعي زائف یعجز فیه ومن يوهذا اإلستخدام لشبكات التواصل االجتماع

ن یكون عنصرًا مؤثرًا في القرارات الحاصلة والتي تكون على مستوى الحكومات وبالتالي أخالله 

فإن الحكومات تقوم بإستخدام هذه المواقع ولكن بما یخدم مصلحتها ولیس مصلحة المواطن فهي 

). 2014تسعى إلى فرض سیطرتها على تلك التنكولوجیا بما یخدم مصالحها (قتلوني، 

 

ممیزات شبكات التواصل االجتماعي  2.2.2

الت والشباب الجامعي اتعتبر شبكات التواصل االجتماعي محور إهتمام الشباب في كافة المج

الفلسطیني جزء من الشباب العربي والعالمي وتمتاز هذه الشبكات بما یأتي:  

ان عملیة تبادل اآلراء واألفكار والمعلومات والرسائل والصور : التفاعلیة والمشاركة .١

والتعلیقات تعتبر عملیة تفاعلیة یقوم بها األفراد من خالل إستخدامهم للمواقع االلكترونیة 

خر ومن فرد إلى اخر یعتمد ذلك على طبیعة آثر یختلف من مجتمع إلى أوبالتالي ُتحِدث 

 ). 2013(أبو العال،  اإلستخدام ونقل اآلراء وتبادلها من خالل إستخدامهم شبكات التواصل

یتم تبادل اآلراء واألفكار بین مستخدمین شبكات : الحضور المتواصل غیر المادي .٢

 البعض مالتواصل االجتماعي بطریقة غیر مباشرة أو من خالل المشاهدة المباشرة لبعضه

ن یكون في نفس الوقت فقد یتم التعلیق المشاهدة على اآلراء بعد فترة أ لیس شرطًا ولكن

 ).2011سماعیل، إنزالها على المواقع (إزمنیة من 

 فیس بوك قبل فيیحدث هذا بین مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي  :وضوح الهویة .٣

نه یتعرف على شخص من خالل صفحته أو من خالل معرفته إي أقبول الصداقة 
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الشخصیة له ومن ثم یتم قبول الصداقة وفي حال قبولها تبدأ عملیة التفاعل بینهم ولكن 

خر وهذا یخلق مشاكل اجتماعیة مؤخرًا آسم شخص أهناك سلبیات ان هناك من ینتحل 

 ). 2017، عبد اهللاعتبره القضاء في فلسطین جریمة یعاقب علیها القانون (إ

یتم من خالل المواقع تبادل المعرفة والثقافة وكذلك  :تعزیز التماسك والترابط االجتماعي .٤

تبادل التهنئات المباركات والتعازي وٕالى ذلك من قضایا اجتماعیة تسهم إیجابًا في تعزیز 

 ).2014الروابط االجتماعیة (قتلوني، 

 

 . سلبیات مواقع التواصل االجتماعي 3.2.2

) 8200 (كما هو حاصل في الوحدة أمنياالختراق من قبل أفراد أو جهات ذات طابع  .١

التابع لجهاز االستخبارات االسرائیلیة وهي وحدة استخبارات الكترونیة تختص بمتابعة 

مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي في الوطن العربي أو ذات طابع اجرامي أو عبث 

 ).2011مراهقین (الشامي، 

استغاللها من قبل الحركات المتطرفة واالرهابیة وكذلك المافیا للتواصل وتنفیذ جرائم ضد  .٢

Collin & AL, 2011) حكوماتابریاء سواء أفراد أو مؤسسات أو  ). 

 من قبل كل إستغالل التعصبتعزز التفتت واالنقسامات بین أفراد المجتمع من خالل  .٣

 .رائه وافكارهآطرف لصالح 

 ).2010(العالق، هائلة وسیلة خارقة لنقل االشاعات وبثها بسرعه  .٤

نهم أبطال الفیس بوك غیر إخلق وعي زائف لدى الشباب من خالل ظهور ما یسمى  .٥

 بعیدون عن واقع الحدث.
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ستغالل الحكومات واالنظمة واألحزاب هذه المواقع لتضلیل الشعوب وترویج ألفكارهم إ .٦

 ). 2010ومبادرتهم والتي قد تكون سلبیة على المجتمع (العامري، 

نشر الدین والتوعیة من خالل صفحات لشخصیات دینیة معروفة تالقي االعجاب والترویج  .٧

ناك تهجم من قبل بعضهم على اآلخر هلها من مستخدمي موقع الفیس بوك ولكن تجد 

 لألدیان بشكل عام فنجد على سبیل المثال ان السلفین یشهرون باإلخوان یسيءاألمر الذي 

ستغالل لتنظیمات اإلرهابیة مثل تنظیم إ تجد أیضاً عبر مواقعهم والعكس من األخوان و

 ).2014د شباب في صفوفه (قتلوني، ــيـجنــكاره وتـویق ألفــل تسـجأش من ــداع

 

هم اشكال مواقع وشبكات التواصل االجتماعي  أ4.2.2

 تعددًا حسب اإلستخدام والوظائف فنرى أن كثرتعتبر شبكات التواصل والمواقع االلكترونیة األ

ن أكثرها إستخدامًا أأكثرها إستخدامًا في أوساط الشباب هو موقع فیس بوك والوظائف فنرى 

. )Siddiqui, 2016( وشهرة في أوساط الشباب هو موقع فیس بوك

 

مفهوم الفیس بوك   1.4.2.2

هو الموقع األكثر إستخدامًا واألكثر شهرة بین المواقع األخرى فهو یحتل المرتبة األولى من بین 

مریكي یدرس في جامعة هارفارد یدعي مارك أ على ید طالب 2004تلك المواقع تأسس العام 

نه أي أ )1984(زوكریبرج وهو اآلن من كبار رجال األعمال في الوالیات المتحدة وهو من موالید

ن أمجتمعاتنا العربیة تقمع وتقاوم كل من یحاول  ستطاع أن یغیر العالم في حین أنإشاب 

). فقد كان في بدایته فكرة 2014یبتكر جدیدًا مما دفع بهجرة العقول من الوطن العربي (قتلوني
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خیرًا أبسیطة للتواصل بین طالب الجامعة ومن ثم انتقل إلى التواصل بین أكثر من جامعة و

). 2017، عبد اهللا (2006ستثماریًا في العام إانطلق مشروعًا ریادیًا و

 

الفیس بوك والعالقات االجتماعیة   2.4.2.2

 إلى ینقسمن كل ما یتداول في العالم العربي حول الشبكات االجتماعیة مجرد خطاب إعالمي إ

نوعین:  

مكاناته في إحتفائي طوباوي یتجسد في االنبهار بالفیس بوك وخدماته التواصلیة وإخطاب  .أ

االخرین ومعرفة االخبار والهروب من الواقع المجتمعي إلى المجتمع مع اء عالقات نب

 ). 2015(سوالمیة،  االفتراضي

عتراضي یرى في الفیس بوك قوة مدمرة ألواصر عالقات األفراد وتدفعهم إلى الكذب إخطاب  .ب

 ,Smithاالفساد (نتحال الشخصیات وتضیع الوقت واالنشغال بالتفاهات والحث على إو

2011 .(

 

سمات مجتمع الفیس بوك  3.4.2.2

في سیاق تحلیل العالقات االجتماعیة عبر االنترنت ال یمكن تجاهل موقع الفیس بوك لما یتمیز 

صدقاء وصدیقات من كل على أتعرف المادي دفع ذ یتیح للعضو ومن دون إبه من خدمات 

یقرأ عن شخصیاتهم یرى صورهم ویتبادل الرسائل والهدایا والرسومات (نحاء العالم أ

 بحیث ال یراه به كما یتیح له التحكم بعرض ما یرید عن نفسه لآلخرین أو حج)،التعبیریة....الخ

ن الفیس بوك أ فضًال عن ، أو هو والشبكات التي یشترك فیها،اال هو فقط أو هو وأصدقاءه

یسمع ألعضائه بالشعور بالقرب من اآلخرین وبالراحة عند التواصل وبسهولة التعبیر عن 
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المشاعر واألحاسیس والتواصل مع اآلخر وبالتقبل عند اآلخرین وبالمودة وااللفة مع األعضاء 

 . )Mehraj, 2014 (اآلخرین

فتراضیة هذا الفرد قد یكون مؤسس إویعتبر العضو في موقع الفیس بوك فردا یتفاعل مع جماعة 

 مغمورین أو أفراد فالجماعة على موقع الفیس بوك هي عبارة عن ،عضائهاإحد أالجماعة أو 

ستعمل الشبكة للتواصل وبناء عالقات جدیدة أو للتعبیر عن آرائهم وهم تفتراضیة إجماعات 

دبي وهكذا أ ذات طابع خاص وحمیمي وذاتي أو عام سیاسي وفكري وةینتجون مضامین متنوع

دبیة) ألیها(سیاسیة وفكریة وإشخاصًا یبحثون عن تعزیز تواصلهم مع بیتهم التي ینتمون إضحوا أ

وقد یؤدي هذا إلى حالة من االنفصال بین الذات الحقیقیة والوهمیة التواصل االجتماعي الفعلي 

(Knudsen, 2013). 

 

:  السلبي واإلیجابيالفیس بوك بین التأثیر  4.4.2.2

  للفیس بوكاألثر االیجابي

حد فضاءات االجتماع االفتراضي الجدید حیث یبني الفرد داخله عالقات أان الفیس بوك یشكل 

بو أ(العالقات تساع إجتماعیة مع اآلخرین فقد تحولت الشبكة إلى فضاء لإلدمان على االخر وإ

). 2013شعبان، 

ن التفاعالت االفتراضیة أال إعلى الرغم من السلبیات التي ساقتها بعض الدراسات النفسیة و

ساعدت على توحید الهم االنساني والتعاطف مع القضایا السیاسیة واالجتماعیة في المجتمعات 

نسانیة متعددة إختالفها مما یساعد الشباب على تعرف سمات إوالثقافات االنسانیة على تعددها و

حیانًا وهذا إومختلفة بل قد یكون ساحة جیدة لعرض العدید من األفكار المتناقضة والمختلفة 

طور يیعزز لدى الشباب ثقافة قبول اآلخر والتفاعل اإلیجابي معه من جهة ومن جهة ثانیة 
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بنائهم الثقافي والنفسي لما یوفره الموقع من فرص االطالع على عیوب المجتمع من دون قیود 

ت رهن بما نسمیه االستعمال المعتدل ایر بالمشاركة الفعالة لكن هذه اإلیجابيومحاولة التغ

). 2014والهادف لمواقع التواصل االجتماعي (سعودي، 

  وزمیلهاSabine Trepte  )2011 (وفي الدراسة التي قامت بها عالمة النفس االلمانیة

"Leonard Reinbeck"في جامعة  "Hamburg media"ستعمال شبكات إإن  ف االلمانیة

التواصل االجتماعي یجعل الفرد أكثر انفتاحًا وصراحة وبمقدار ما یدرج من بیاناته الشخصیة 

 بعد عام من قدرة نفسیة هي موقع من مواقع التواصل االجتماعي بمقدار ما تصبح لديأعلى 

ن االشخاص الذین یدلون بالمزید من المعلومات أ وتؤكد الدراسة ،كبر على المصارحة الذاتیةأ

صدقاء أكثر من خالل نصف عام غیر أفسهم في صفحات التواصل االجتماعي یجمعون أنعن 

 ما تكونت منها صداقات حمیمة ألن الصداقات یلن هذه الصداقات قلأ أیضاً ن الدراسة تبین أ

 ن عالقات االنترنت تبقى في حدودها االفتراضیةأي أالحقیقیة تتم وتستمر بعیدًا عن االنترنت 

)Reinbeck & Trepte, 2011(. 

األثر السلبي:  

أعضاء المواقع من  على شریحة تجريأ بعض الدراسات النفسیة التي تشارأفي الجانب السلبي 

 مجموعة من التأثیرات السلبیة أنتجاالجتماعیة من الشباب إلى ان استعمال موقع الفیس بوك 

  ).2014(غزال وشعوبي، ومن بینها 

صدقاء الموقع من أاالضرابات النفسیة الالشعوریة التي تنجم عن الدعم الذي یتلقاه الفرد من  -

 الشخصیة مما ینتج حالة من تضخم هرات االعجاب والتعلیق على أفكاره وصوراخالل عب

 هذا التضخم یقضي بالفرد إلى حال من النرجسیة المصحوبة بالرغبة في ،مفهوم الذات الوهمي
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 ،استعراض حیاته الشخصیة لنیل المزید من االعجاب والدعم النفسي الوهمي المخالف للواقع

 الذي یفتقد تقدیر المحیطین به یحاول تجاوز هذه العقدة في العالم االفتراضي.  فالشخص

تیح الفیس بوك حالة من االزدواجیة في القیم والمعاییر المجتمعیة والفكریة كادعاء القیم ي -

 فالحریة التي تتمتع بها المواقع االجتماعیة ،نتماء العضو الفعليإالدینیة أو الفكریة بخالف 

  ).2014وغیاب الحظر والرقابة المجتمعیة یساعدان على نمو شخصیة (غزال وشعوبي، 

 على صفحات الفیس بوك یخلق شخصیات الدینن ممارسة االفعال التي یدینها المجتمع أو إ -

نفعاالت سلبیة تجاه اآلخر والمجتمع ما یسبب حالة من الصراع إمشوهة وغیر متزنة وتصدر 

ن أالنفسي والفكري مع الذات ویؤدي بالضرورة إلى نمو تیارات معادیة للمجتمع فضًال على 

فتراضي إیل العیش في عالم ضالفرد العاجز عن التكیف مع الواقع المحیط به یندفع نحو تف

قع للقیام بنشاطات ا إلى المویلجأونن الشباب أ ومثال على ذلك ،خیالي ال وجود له في الواقع

قامتها أو المشاركة فیها في الواقع بسبب العادات والتقالید االجتماعیة والضوابط إال یستطیعون 

والقیم الشرعیة كإقامة حفالت الدیسكو وتنظیم الحفالت الموسیقیة الراقصة التي یختلط فیها 

 ).2018الجنسان (الحلو، 

ن موقع الفیس بوك یمثل بیئة خصبة ألصحاب أجرتها جامعة تورنتو الكندیة إدراسة ت وكشف

على مجموعة من طالب الدراسة التي أجریت ظهرت أ فقد ،الشخصیات النرجسیة والمغرورین

ن الموقع یمثل قناة مثالیة للعالقات التي یرغب بها النرجسیون أالجامعات في الوالیات المتحدة 

 التي تجمعهم كما ضعف العالقاتألنه یظهر إرتباطهم بعدد كبیر من األصدقاء على الرغم من 

یتیح للنرجسي التحكم في االنطباع العام الذي یرغب بإظهاره عن نفسه من خالل التعلیقات 

 بحسب بعض الدراسات تلك التي أیضاً والصور التي یدرجها على صفحته ومن التأثیرات السلبیة 
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شخاص غیر منظورین أتجعل الشباب یعیشون عوالم غیر واقعیة ویقیمون عالقات تفاعلیة مع 

). 2013(حمودة، 

ستعمال موقع الفیس بوك مرتبط إن األثر السلبي الناجم عن أن مجمل ما تقدم یشیر إلى إ

إعتمده الفرد وانتقل به باألصل بطبیعة الواقع النفسي االجتماعي الذي یعیشه الفرد وهو الذي 

 )األسرة أو محیطة االجتماعي(عالم التواصل االلكتروني كبدیل عن عالم یرید الهروب منه إلى 

). 2017(حمادنة والشواهین، 

 

تطبیقات الفیس بوك وخدماته  5.4.2.2

:  وأبرزهاان معظم تطبیقات الفیس بوك خدمات مجانیة تشبه برامج الكمبیوتر 

: مساحة متخصصة في صفحة الملف الشخصي ألي عضو تتیح لألصدقاء لوحة الحائط .١

 ارسال الرسائل المختلفة إلى ذلك العضو. 

٢. Pokes النكزة: تتیح للمشترك ارسال نكزة افتراضیة إلثارة انتباه األعضاء إلى بعضهم 

 البعض وهي عبارة عن اشعار یخبر العضو بأن احد االصدقاء یرحب به. 

٣. Photosعداد البوم للصور الخاصة به واستعراض صور إمكانیة إ ك الصور: تتیح للمشتر

 .(Turner, 2017) أصدقائه باإلضافة إلى تحمیل االلبومات والصور من اجهزتهم

 أو حالة: توضع في اعلى صفحة العضو وهي وسیلة تتیح له ابالغ Statusقائمة  .٤

 أصدقائه بمكان وجودة وما یقوم به من اعمال في ذلك الوقت.

٥. News Feed أو التغذیة االخباریة: تظهر على الصفحة الرئیسیة لجمیع األعضاء حیث 

تقوم بتمییز بعض البیانات مثل التغیرات التي تحدث في الملف الشخصي وكذلك االحداث 

 المرتقبة واعیاد المیالد الخاصة بأصدقاء العضو.
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السمة باالشخاص  تتعلق هذه :Facebook Notes مالحظات أو تعلیقات الفیس بوك  .٦

 الذین یفضلون كتابة مالحظاتهم او انتقاداتهم على موضوع معین.

 ه. ع: تتیح للعضو تتبع مواقع أصدقائه وتشكیل مجموعات مlinksلروابط ا .٧

ختیار األصدقاء إ: تتیح للمشتركین االعالن عن حدیث ما وEvents األحداث الهامة  .٨

 ). Amedie, 2015واألعضاء به (

دارة موقع الفیس بوك إطلقتها إ: هي واحدة من التحدیثات التي Tag Suggestionsخدمة  .٩

ستعمال البیانات المتعلقة بصفات العضو إضافت تقنیة تعرف الوجوه من خالل أفقد 

البیولوجي ومقاییس وجهه من صورته الموجودة على المواقع بعد ذلك تخصص قیمة رقمیة 

خرى ألكل وجه ومن ثم تستعمل هذه القیمة في مقارنتها مع صفات مماثلة للوجه في صور 

نتهاء عملیة المقارنة یقترح الفیس بوك إثم تجمع الصور التي تتماثل فیها القیم الرقمیة وبعد 

ن الصورة تتفق مع االسم یقوم أاسم صاحب الصورة فاذا وافق صاحب الصورة على 

سم العضو والمعلومات الشخصیة بصفحة الفیس أبالتقرب بالفأرة لتأكید التطابق بذلك یربط 

دخال هذه التقنیة كان یتعین على األعضاء تعریف الصور لكل صدیق إبوك رسمیا قبل 

 یدویًا ولم یكن في مقدرتهم التحكم في نوعیة االصدقاء الذین یضعون تعریفا لصورهم. 

١٠. Gifts على ملف أو الهدایا: تتیح لألعضاء ارسال هدایا افتراضیة إلى اصدقائهم وتظهر 

 العضو الشخصي الذي یتلقى الهدیة.

 مجانیة والقوائم التي تنشر ةعالنات مبوبإ: یتیح لألعضاء نشر Marketplaceخدمة  .١١

  یشاهدها األعضاء على الشبكة نفسها فقط. Marketplaceباستعمال خدمة 

: ال یمكنك البحث أو تصفح قاعدة المعطیات الخاصة بموقع الفیس بوك search لبحثا .١٢

 الضغط یجباالنضمام إلى احدى الشبكات فمن أجل  ،من دون ان تصبح عضوا مسجال
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 الشبكة التي ترتبط بموقعك أو المدرسة التي تنتمي  وإختیارjoin a networkعلى خانة 

 لتظهر قائمة من األعضاء المنتمین إلى الشبكة "browse"الیها ثم الضغط على خانة 

 ,Collin & AL) كتدة قائمة بالمجموعات الموجودة ضمن شبكـنفسها كما یمكن مشاه

2011 ) . 

 فإن صفحة العضو على موقع الفیس "my space": بخالف موقع Profileالمظهر  .١٣

 بوك تظهر بالشكل ذاته لدى جمیع األعضاء االخرین عندما ینظرون إلى الصفحة.

: توفر هذه الخاصیة للمشترك امكانیة تسجیل لقطات الفیدیو وارسالها Videoالفیدیو  .١٤

 .)Al-Smad, 2017كرسالة مرئیة (صوت وصورة) (

: تتیح التواصل بین ذوي اإلهتمامات المشتركة والنقاش وتبادل Groups المجموعات  .١٥

الصور واالخبار ویسمح لكل عضو انشاء مجموعة خاصة به تشكل هذه الخدمة العصب 

 فئة )23 ( مجموعة مصنفة ضمن)500 (الرئیس لموقع الفیس بوك فهو یضم أكثر من

). 2010(العالق،  مختلفة

 

ت حول إستخدام الفیس بوك في فلسطین  إحصائیاً 6.4.2.2

تظهر اإلحصائیًات التزاید المستمر ألعداد مستخدمي الفیس بوك، فقد وصل عددهم في الربع 

 بلیون مستخدم نشط (أي من قام بالدخول إلى حسابه إلى 2.2 إلى 2017االخیر من العام 

الفیس بوك خالل الثالثین یوما األخیرة من اإلحصاء)، فالجدول التالي ُیظهر هذا التزاید 

، فقد 2017 ولغایة الربع األخیر من العام 2008الملحوظ في أعداد المستخدمین من العام 

 مستخدم ملیار تجاوز 2012لوحظ أن عدد مستخدمي الفیس بوك في الربع الثالث من العام 

مما یضع موقع الفیس بوك في حینه أول موقع یصل إلى هذا العدد ویضعه في رأس القائمة. 
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 ولغایة 2008رسم بیاني یوضح تزاید اعداد مستخدمي الفیس بوك منذ العام ): 1.2شكل رقم (

 2017عام 

 
Statista – The portal for statistics :المصدر 

 

نظرًا للتطور السریع الذي یشهده عالمنا المعاصر في كافة مناحي الحیاة، والتكنولوجیة أحدها، 

فهناك من یرى أن التطور المتالحق في شبكة االنترنت وسیلة مهمة إلحداث التنمیة البشریة، 

) أهمیة العالقة بین التفاعل االلكتروني والنشاطات 2013وفي هذا المجال أوضح (حمودة، 

ضحت ضرورة ملحة تتطلبها مرحلة إعداد الشباب والكشف عن میولهم أالمجتمعیة والتي 

ومواهبهم، كأداة للتنمیة. 

وعلى صعید الشباب الفلسطیني فإن القطاع األكبر بات یستفید من األنشطة والبرامج المتاحة له 

من خالل شبكات التواصل االجتماعي فیتفاعل معها بشكل یومي، في محاولة منه لتنمیة 
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حساسه بالمسؤولیة والمشاركة في القضایا المجتمعیة من خالل تنمیة المشاركة مع اآلخرین إ

). 2013،  (حمودةعلى صفحات التواصل االجتماعي

ویرى البعض بأن شبكات التواصل االجتماعي لها الدور الكبیر في صحوة المشاركة في القضایا 

المجتمعیة فهناك العدید من الصفات الحمیدة التي تتمثل في أفراد قادرون على التغییر، ولهم 

 أنه هناك على الطرف اآلخر بعض األفراد مثیري الشغب كما أندور مهم وقیادي في المجتمع، 

). 2016أصحاب األهداف السیئة (الفقهاء، 

ي من التجارب سواء التونسیة أو المصریة فإننا نجد أن وسائل أردنا التركیز على أ وٕاذا ما 

في أي اإلعالم تقوم بإثارة وعي الجمهور للعمل على تعدیل السلوك من أجل تكوین صورة ذهنیة 

) أن الجهات القائمة 2012، عن طریق المعلومات واألفكار، وقد ذكرت (الراويموضوع كان 

باالتصال تسعى إلى تكوین صورة ذهنیة لربط الموضوع بمصالح الجمهور وتطلعاته، ومن ثم 

تبدأ هذه الجهات بتصمیم رسائل جدیدة للوصول إلى سلوكیات محددة كاتخاذ القرار مثًال، تلیها 

ستمرار اإلهتمام بالموضوع، األمر الذي یضمن أن یقوم إمرحلة صناعة األحداث لضمان 

الجمهور باتخاذ فعل محدد ُیعبر عن الفكرة المطروحة باألساس. 

 

 

 

 العالقات االجتماعیة وعالقتها باإلنترنت والشبكات االجتماعیة 2.2

 ...تمهید  1.2.2

طرحت شبكة االنترنت عموما وتطبیقاتها خصوصا وال سیما الشبكات االجتماعیة نمطًا جدیدًا 

طات قمن التواصل بین األصدقاء والمعارف وبناء العالقات عن طریق تبادل الروابط والملفات ول
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حتدم النقاش إستعمال مواقع الشبكات االجتماعیة إقبال الشباب على إ ومع ،الفیدیو وغیر ذلك

والجدل بین علماء وخبراء االتصال واالجتماع والنفس التربوي بشأن تأثیر هذا النوع من التواصل 

 یشیر عالم االجتماع انتوني غدیر إلى وجود اإلطارعلى العالقات االجتماعیة وفي هذا 

):  Zeitel, 2014( تجاهین متعارضینإ

ن العالقات االلكترونیة تؤثر على التفاعل االنساني الوجاهي سواء بتقلیصه أاإلتجاه األول یرى 

م تعمیقه وبموجب هذا المنظور فإن عوالم االنترنت تثري التواصل االنساني بین األفراد أ

والجماعات والمؤسسات المتباعدة مكانیًا وتؤدي إلى توسیع دائرة الشبكات االجتماعیة وتعزیز 

عالقات الفرد الشخصیة.  

نها تؤدي إلى تفكیك أستعماالت االنترنت على إعتبار إ االتجاه اآلخر فیتخذ موقفًا سلبیًا من امأ

النسیج االجتماعي وتلغي الفواصل بین العالم االفتراضي والعالم الحقیقي ویبرر هؤالء موقفهم 

 أفرادبط بین اقتحم الحیاة العائلیة فقلل من فرص التوافق األسري والترإبالقول بأن االنترنت 

األسرة.  

 

 مفهوم العالقات االجتماعیة  2.2.2

جتماعي یمیل بفطرته إلى نسج وبناء إه كائن أنوصف الفالسفة وعلماء االجتماع االنسان ب

حتل موضوع العالقات إ ألنه ال یستطیع العیش من دونها من هنا ،عالقات مع اآلخرین

االجتماعیة والتفاعالت بین األفراد موقعًا هامًا في علم االجتماع بإعتباره الركیزة االساسیة في 

شكالها أي مجتمع من المجتمعات فما هو مفهوم العالقات االجتماعیة وما هي أحیاة البشر في 

 ). 2013خرون، آ(مصطفى و
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تعریف العالقات االجتماعیة:   3.2.2

 واإلستجابة ، لنشاط أو سلوك مقابلإستجابة نتیجة تالعالقات هي الروابط المتبادلة التي نشأ

ساسي لتكوین عالقة اجتماعیة وقد تكون العالقات بین فرد وفرد أو بین الفرد والمجموع أشرط 

).  2013(مصطفى واخرون، 

 إستجابةخر بحیث یوجد بینهما تفاعل وآنسان وإخر هي العالقات التي تجري بین آوفي تعریف 

وهذه العالقات هي األساس األول لكل العملیات االجتماعیة ویمكن إعتبار االتصال والعزلة 

 . )2016(الفقهاء، ن كًال منهما یختلف في درجة شدته أقطبي المسافة االجتماعیة ولو 

 

نواع العالقات االجتماعیة:   أ4.2.2

 ىتختلف العالقات االجتماعیة في طبیعتها وتنوع مظاهرها فمنها ما یؤدي إلى التآلف فتسم

 ، الحب، التودد،التعاونك البناءة وقد تسمى العالقات االیجابیة (وأحیاناً العالقات المجتمعیة 

 ومنها ما یؤدي إلى التنافر وتسمى العالقات المفرقة أو الهدامة وهذه ، التعارف)،الزواج

العالقات تؤدي إلى التفكك االجتماعي وتفویض دعائم وحدة المجتمع وتحول دون وحدة الهدف 

).  2015(حوالة والشوربجي، 

العالقات األسریة والعالقات بین العامل ومكتب  مثل ومن العالقات االجتماعیة ما هو مباشر

العالقات التي تربط المنتج مثل  ومنها ما هو غیر مباشر ،العمل وبین البائع والمشتري

). 2015بالمستهلك والفرد بالدولة والنقابة بأعضائها (حوالة والشوربجي، 

ساس الوظیفة التي أ العالقات االجتماعیة على Ferdinand Tonne وقد قّسم العالم االلماني

 من هذین النوعین وظیفة.  ل ولك،تؤدیها إلى سالبة وموجبة
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ستقراره ثم إ وئه العالقات الموجبة: وظیفتها المحافظة على النوع اإلنساني والعمل على بقاوالً :أ

تجاهات األفراد والجماعات في ظل هذه العالقات.  إهداف وأتكامل مواقف و

 ،ثارة الصراع والنزاع والكراهیة والحقد بین األفراد والجماعاتإ: العالقات السالبة: وظیفتها ثانیاً 

نتشار التیارات المتحیزة إاالنقالبات والثورات وإلى وهذا النوع من العالقات بحسب تونیز یشیر 

 .)Zeitel, 2014في المجتمع (

ساس طبیعتها سواء أ فینظر إلى العالقات االجتماعیة على Edward Rossما عالم االجتماع أ

 :  ووضع لها تصنیفات عدة،التعاونلجهة م ألجهة الصراع بین األفراد 

ساع حدة المنافسة بین الجماعات ویدخلون في صراع فیما إتالمقاومة: تنطوي هذه العملیة على  .أ

  .بینهم نظرًا لتباین تلك الجماعات

تعاون: تعتمد هذه العملیة على ضعف الرقابة االجتماعیة وتحلل الروابط االجتماعیة وسیادة ال .ب

 التیارات والنزعات الربانیة. 

ستسالمها للبعض إالتدرج: ینطوي على التكاثر الطبقي ثم االنعزال ثم خضوع بعض الطبقات و .ت

 اآلخر.

 .تساع الهوة بین الطبقاتإالكراهیة والنفور: تظهر هذه المظاهر نتیجة التباعد واالنعزال و .ث

الفردیة: تنطوي هذه العملیة على ضعف الرقابة االجتماعیة وتحلل الروابط االجتماعیة وسیادة  .ج

 التیارات والنزعات االنانیة.

ّسم ماكس فبیر العالقات االجتماعیة إلى قسمین هما: العالقات المفتوحة وهي التي تقبل وقد ق

جتماعیة مع اآلخرین وتقوم إي كل األفراد الراغبین بإقامة عالقة أ ،فیها الغرباء أو غیر االقارب

ما القسم الثاني فهو أ .على الود واالحترام وتخلو من المنافع المادیة المتبادلة أو العاطفیة
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 التي تملك ةقتصادیة واحدة أو العالقة الموقعإالعالقات الدمویة – القرابیة أو المنتمین إلى طبقة 

 .)Zeitel, 2014( شباع حاجات مادیة أو معنویة أو عاطفیةإجل أالسلطة من 

 

نواع العالقات االجتماعیة   أ5.2.2

:  ، مصنفة على النحو اآلتيالعالقات االجتماعیة نوعان

تصف  طویلة البقاء وتاالعالقات األولیة: یقصد بها العالقات المباشرة بین األفراد تتسم بأنه .أ

 وتتمیز بالحمیمة والقوة وخیر من یمثل هذه الجماعات العائلیة المجتمع ،بالصیغة العائلیة

  .المحلي

العالقات الثانویة: تتمیز بالتعاقدیة المؤقتة تنتشر هذه العالقات في المجتمعات الكبیرة  .ب

نواعها أیث تكون العالقات رسمیة مثل الجمعیات التعاونیة والنقابات بمختلف حوالحدیثة 

همیة كونه یتیح لألفراد أ یكتسب هذا النوع من العالقات ،واألحزاب السیاسیة وغیرها

 ). 2016الفرص لتنمیة شخصیتهم وخبراتهم االجتماعیة والثقافیة والعائلیة (الشنتیر، 

 

 

شكال العالقات االجتماعیة  أ6.2.2

ما من حیث الشكل فالعالقات االجتماعیة أ ،لعالقات االجتماعیة أقسام مختلفة في الشكل والنوعل

 التي تنشأ بین األفراد قد تكون:

مثلة هذه العالقة التحیة أه ومن ئنها تبدأ لسبب معین وتنتهي بانتهاأي أعالقات وقتیة:   -

 العابرة في الطریق أو العالقة بین البائع والمشتري.
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وتعتبر ، عالقة طویلة األجل: هي نموذج التفاعل المتبادل یستمر لفترة معینة من الزمن  -

مثلة هذا النوع من أعالقة الدور المتبادل بین الزوجین والعالقة بین المحلل النفسي والمریض 

 العالقات.

جتماعیة محدودة: هي نموذج للتفاعل االجتماعي المتبادل بین شخصین أو أكثر إعالقة   -

بسط وحدة من وحدات التحلیل السوسیولوجي كما ینطوي على االتصال أیمثل هذا النموذج 

).  2012الهادف والمعرفة المسبقة بسلوك الشخص االخر (العلیمات والتح، 

 

العالقات األسریة  

یقصد بها العالقات التي تقوم بین الزوجین وأهمها، والعالقات االجتماعیة هي إحدى تصنیفات 

ن مصطلح العالقة االجتماعیة یستعمل أ، ویذهب عالم االجتماع االلماني ماكس إلى بناءواأل

غالبًا لإلشارة إلى الموقف الذي یدخل من خالله شخصان أو أكثر في سلوك معین واضعًا كل 

). 2017منهم في إعتبار سلوك اآلخر وعلى هذا األساس یتوجه سلوكه (خطار وعیسى، 
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المسؤولیة االجتماعیة 

 الفرعونیة والصینیة القدیمة حیث كان تینترجع بدایات مفهوم المسؤولیة االجتماعیة إلى الحضار

 مصطلح ، وقد ظهر بالمجتمعهیحمل صاحب كل عمل مسؤولیة تجاه اآلثار المترتبة على عمل

وائل الثمانینات ویمكن أواخر السبعینیات وأوازدهر في ، القرن العشرینفي المسؤولیة االجتماعیة 

):  2011تناول هذا المفهوم بالتفصیل على النحو اآلتي (المنصور، 

)  الَِّذیَن أُْرِسَل إِلَْیِھْم َولَنَْسأَلَنَّ اْلُمْرَسلِینَ َفَلَنْسأََلنَّ (ویتضح مفهوم المسؤولیة من قولة تعإلى: 

92) لَنَْسأَلَنَُّھْم أَْجَمِعینَ  َفَوَربِّكَ (: ه) وقول6االعراف :( ا َكانُوا یَْعَملُونَ  ( 93) َعمَّ  " (الحجر (

) 24 " (الصافات :(24) مسؤولونَ  َوقِفُوُھْم ۖ إِنَُّھم) وقوله " 92-93:

والمسؤولیة في اللغة بوجه عام هي الحال أو صفة من یسأل عن امر تقع علیه تبعته وتطلق 

(أخالقیاً ) على التزام الشخص بما یصدر عنه قوًال أو عمًال اما الفعل (سأله) عن كذا سؤاًال 

ما (المسألة) أ) تعني أكثر سؤاله و(السؤال) هو طلب الصدقة هستخبر عنه (وسائلإومسألة تعني 

علیه ) المنوط به عمل تقع  من رجال الدولةهي ما كان موضوع بحث أو نظر و(المسؤول

 الحساب هساسأوالمسؤولیة اطرافها ثالثة (سائل ومسؤول وموضوع یكون على تبعته. 

نى السؤال هو طلب المعرفة وكلمة سائل تدور حول االستخبار وطلب معرفة عوالمسؤولیة) وم

ن المسؤولیة تعني القابلیة لالستجواب وفي هذه الحالة یمكن القول أي أوطلب الحاجة والمناقشة 

).  2017لة (زعاریر وعبیدات، ء تقابلها المساإن المسؤولیة

جتماعیة) تأتي من علم االجتماع وهو علم یدرس الظواهر االجتماعیة ویقرر ان إوكلمة (

 ،المجتمع حقیقة متمیزة عن الفرد (والجماعة) هي طائفة من الناس یجمعها غرض واحد

 .و(اجتمع) القوم اي انضم بعضهم إلى بعض
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ن یكون السائل أالمسؤولیة االجتماعیة مرتبطة بالمجتمع فإما یمكن القول أن ومن هنا 

 ،ن یكون المسؤول الذي یسأل عن شيء معین هو المجتمعأ أو ،والمحاسب هو المجتمع بأفراده

ن ُتعبر المسؤولیة االجتماعیة عنهم جمیعا أیكون موضوع السؤال هو المجتمع أو أن  إماو

). 2015(سالمة وغباري، 

 كما ،وتعني المسؤولیة االجتماعیة القدرة على اتخاذ القرار والسلوك بتوجیه ذاتي دون رقابة

تشكل التعامل بمسؤولیة مع مصالح المجتمع االكبر واظهار السلوك األخالقي في المواقف 

).    2016الشخصیة مواقع العمل والمجتمع (جصاص، 

صطالحاً : لم یتنفق الباحثون حول وجود تعریف محدد إما بالنسبة لمفهوم المسؤولیة االجتماعیة أ

 ،الباحثون من وجهات نظر مختلفةبها للمسؤولیة نظرًا لكونها من المصطلحات البینیة التي اهتم 

  جوانب.من خالل سبعة المفهوم لذلك تعرض الدراسة 

 .ن تحدیدها یعتمد على الفردأي أ المسؤولیة االجتماعیة للفرد في تأسیس المجتمع :األول

. ن تحدیدها یعتمد على المجتمعأي أن المجتمع یتولى تعیین المسؤولیة االجتماعیة : أالثاني

  . مفهوم المسؤولیة االجتماعیة مع مفهوم المواطنةإرتباط :لثالثا

 .مال االجتماعي ال مفهوم المسؤولیة االجتماعیة بمفهوم رأسإرتباطن م یتض:الرابع

  . هو الجانب االخالقي بالمسؤولیة الفكریة:الخامس

 . المسؤولیة االجتماعیة بالمسؤولیة الفكریة: إرتباطالسادس

 لهذه الجوانب: اً وضیحیلي ت الجانب اإلداري للمسؤولیة االجتماعیة وفیما :السابع

  :الجانب االول – المسؤولیة االجتماعیة للفرد في تأسیس المجتمع

ن المسؤولیة الفردیة التي تسعى إلى تأكید اشباع الحاجات الفردیة استنادًا إلى أیؤكد هذا الجانب 

شباع الحاجات الفردیة إن أ ُیعد المدخل الحقیقي للمسؤولیة االجتماعیة التي تعني ،منطق المنفعة
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ن المعیار الوحید للصواب أ كما یرى ،شباع الحاجات االجتماعیةإال من خالل إلن یتحقق 

لجمیع یعتبر غایة علیا لخیر الن أ و، ألكبر عدد من البشرىوالخطأ هو تحقیق السعادة القصو

لسلوك االنسان ومعیارًا اقصى لتقییم وتعیین مسؤولیاتها االجتماعیة ویربط هذا الجانب خیر الفرد 

.  )Sharma, 2011بخیر المجموع (

ذا لم تؤد إلى إن الفكرة تكون باطلة أوهذا یتفق مع فكر البرجماتیة (الفلسفة النفعیة) التي تعتبر 

 النفع للفرد فإنه هذاي سلوك فإن كان أسلوك عملي نفعي وهذا یؤكد ضرورة حدوث منفعة من 

ن الفلسفة النفعیة تذهب ألمسؤولیة االجتماعیة حیث ل تحقیق هیؤدي إلى منفعة للمجتمع وهذا بدور

.  (Bavec, 2010)  فعلهأن االنسان هو منشأإلى 

ن المسؤولیة االجتماعیة تتحدد من خالل المسؤولیة الفردیة فلكي یقوم االنسان أومن هنا یتبین 

مسؤولیة االجتماعیة الًال ان یحقق أومسؤولیة الفردیة وتلبیة احتیاجاته الفردیة علیه البتحقیق 

ن المعلم في فصله ال أبسط مثال على ذلك أها وقلبي احتیاجات المجتمع التي یستطیع تحقييو

وجد عالقات أذا هیأ هذا الصف الدراسي وإال إهداف درسه (مسؤولیة فردیة) أیستطیع تحقیق 

بعض (مسؤولیة اجتماعیة) وفي هذا ب وبین التالمیذ بعضهم ، وبین تالمیذههنسانیة جیدة بینإ

الجانب یمكن تعریف المسؤولیة االجتماعیة بأنها تتمثل في إهتمام الفرد بالجماعة والتعاون مع 

الزمالء والتشاور معهم كما یتضمن القیام بالواجبات االجتماعیة بإتقان مما دعا بعض الباحثین 

.  )2014 (السمیرات وزلوم، ن المسؤولیة االجتماعیة تتبع من المجتمعأتجاه إإلى تبني 

  :ن المجتمع یتولى تعیین المسؤولیة االجتماعیةإ :الثانيالجانب 

 وهذه ،المسؤولیة االجتماعیة تتضمن شعور عمیق بااللتزامات تجاه الكل عنه تجاه الجزء

تباع السیاسات والسعي نحو تحقیق إتجاهات مختلفة فقد تشمل االلتزام بإااللتزامات تكون لها 

جل تحقیق أهداف وقیم المجتمع وتوفیر المعلومات التخاذ القرارات من أ بما یتفق مع ،األهداف
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 وتشمل االلتزام ،تلك األهداف والقیام باألنشطة وتوفیر الدعم المادي لتحقیق تلك األهداف

حترام المعاییر االخالقیة والعالمیة في العمل واألداء إلى جانب االلتزام بقوانین المجتمع الذي إب

).  2016یعیش فیه الفرد وتقالیده ونظمه وتقبله لما ینتج عن مخالفته لها من جزاءات (العبید، 

 فإن المسؤولیة االجتماعیة تدور حول تحقیق الصالح العام وما یرتبط به من اإلطاروفي هذا 

داري یقضي باتخاذ المنظمات في خالل إ وهي واجب ،مفاهیم العدالة والمسؤولیة والرفاهیة العامة

وضاعه ولذلك فإن أ نایة المجتمع ككل وتحسيمهدافها االجراءات الالزمة لحأسعیها لتحقیق 

). 2014تحمل المسؤولیة یكسب الفرد الرضا والقبول ممن حوله (فالق، 

ول بمفهوم اإلستجابة االجتماعیة أ مفهوم المسؤولیة االجتماعیة كطرف إرتباطوهنا یظهر 

Social Responsiveness كطرف ثان فیتضمن األول نوع من االلزام بینما الثاني یتضمن 

نما یعزز من تحمل إوجود دافع أو حافز لتحمل المسؤولیة االجتماعیة وهذا الدافع أو الحافز 

المسؤولیة االجتماعیة وتحقیقها على الوجه االمثل وینبع هذا الدافع من القیم والمبادئ التي یعتمد 

.   )2014(السمیرات وزلوم، علیها الفرد والتي تمثل جزءًا من رصیده من رأس المال االجتماعي 

ن المسؤولیة االجتماعیة تظهر من أ على ما تقدم من تعریفات في هذا الجانب یتبین اً وبناء

 وتدعیم تقدمه وفهم ههدافأخالل االلتزام بقیم المجتمع وعاداته وقوانینه ومعاییره وتحقیق 

 واالمكانات متخاذ القرارات التي تحقق أهدافه وتوفر الدعإالمشكالت التي یتعرض لها ومن ثم 

الالزمة لذلك وتحدید البرامج واالنشطة الالزمة والقیام باإلجراءات والمشاركة في تنفیذ البرامج 

وهذا كله یتطلب الشعور بالواجب االجتماعي والقدرة على تحمله.  

 الشعور بالواجب االجتماعي والذي فرضه وضع الفرد في المجتمع نظرًا لما یقدمه إطاروفي 

المجتمع ألفراده من خدمات ورعایة في جمیع المجاالت فإنه یظهر جانب ثالث یمكن من خالله 
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 مفهوم المسؤولیة االجتماعیة مع مفهوم المواطنة (جابر إرتباطتفسیر المسؤولیة االجتماعیة وهو 

).  2011ومهدي، 

: Citizenship مفهوم المسؤولیة االجتماعیة مع مفهوم المواطنة إرتباطالجانب الثالث: 

بعاد یرتبط كل منها باآلخر وهي المواطنة والمدخل أویمكن تناول هذا الجانب من خالل ثالثة 

 المواطنة وهي التي تدفع هليإالحقوقي والعقد االجتماعي. فاالجتماعیة هي األساس الذي تستند 

یجابیة وٕالى ممارسات سلوكیة ترتبط بالمجتمع وتفرض المحافظة إالمواطنین إلى تبني مفهومات 

 ومراعاة حقوقه وتتصف باالندماج في الحیاة االجتماعیة والسیاسیة وتتحدد هعلى مرافق

التي یقومون بها والتي تحددها التوقعات المتبادلة  مسؤولیات األفراد والجماعات وفقًا لألدوار

). 2011المرتبطة بقیم المجتمع ومعاییره (جابر ومهدي، 

ًا وثیقًا نظرًا إرتباطن مصطلح المواطنة یرتبط بمصطلح المسؤولیة االجتماعیة أومن هنا تبین 

وطن والحرص على تقدم المجتمع وتطویره وحل لألن المواطنة تشمل على قیم االنتماء والوالء ل

مشكالته وهذه القیم تمثل واجبات هذا الفرد تجاه مجتمعه ووطنه وفي المقابل یحصل الفرد على 

ن المواطنة هي التي فرضت أي أ بالمساواة في الخدمات المختلفة هحقوقه والمتمثلة في شعور

 فالمواطن في وطنه تقع علیه مسؤولیة تجاه هذا الوطن والمسؤولیة ،المسؤولیة االجتماعیة

 ،الحقوق والواجباتمن  على ذلك هي التزام المواطن بممارسة سلوكیات اً االجتماعیة بناء

ي حقوق یأخذها من مجتمعه وواجبات علیه القیام بها تجاه مجتمعه فإن المسؤولیة أللمواطن 

 على الواجبات التي على أكثر قدرًا من الحقوق والواجبات مع التركیز أیضاً االجتماعیة تتضمن 

 وهذا یؤدي إلى تعریف المسؤولیة االجتماعیة اعتماد على المدخل ،المواطن تحقیقها وتلبیتها

). 2016الحقیقي (العنزي، 
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 في ةن تنظیمات المجتمع المدني تعمل على تنمیة األفراد الحقوقيأفالمدخل الحقیقي یقوم على 

 فالقیام بالواجبات یشكل المدخالت بینما الحصول ،مقابل توعیتهم بضرورة الوفاء بواجباتهم كاملة

وضاع البشر أعلى الحقوق یشل المخرجات وهدف المسؤولیة االجتماعیة هنا یتمثل في تحسین 

ن مفهوم المسؤولیة االجتماعیة یركز على أي أ ،مكاناتهمإ ومشكالتهم ومحتیاجاتهإبالتركیز على 

طراف المجتمع العام (كردي، أین ـبادلة ومشتركة بـة متـؤوليـمسـن الأواجبات وـوق بالـقـ الحإرتباط

2015  .(

 المدخل الحقوقي یظهر إرتباط مفهوم إطارومن خالل تفسیر المسؤولیة االجتماعیة في 

ن المسؤولیة االجتماعیة أذ إخر وهو العقد االجتماعي. آالمسؤولیة االجتماعیة بمصطلح 

جتماعي ضمني بین المنظمات والمجتمع یشمل الواجبات والمسؤولیات التي إتتضمن وجود عقد 

نه یتضمن الحوكمة الرشیدة للمنظمات ویعتبر أ كما ،تقع على عاتق المنظمات تجاه مجتمعهم

ن تقوم الدولة أ االجتماعي ویفترضنوعًا من االستثمار الذي یهدف إلى بناء رأس المال 

ن یقوم المواطنون بمسؤولیاتهم االجتماعیة أیضًا ازاء المجتمع (كردي، أزاء المواطنین وإبواجباتها 

2015   .(

وفي هذا اإلطار لتعریف المسؤولیة االجتماعیة على ضوء مفهوم المواطنة وعلى ضوء المدخل 

ال التعلیم یتضح أن المدرسة أنشأها المجتمع لتعلیم جالحقوقي والعقد االجتماعي فإنه في م

وتربیة أبنائه حیث یقف على كل من المدرسة والمجتمع قدر من الحقوق والواجبات تجاه كل 

 أبناء المجتمع م فالمدرسة تقوم بتعلي، منهملمنهم لآلخر مما یحد المسؤولیة االجتماعیة لك

ن یهیئ المناخ المناسب لذلك وتوفیر الدعم الالزم وهذا یظهر من خالل احد أوالمجتمع علیه 

تنظیماته على سبیل المثال الجمعیات األهلیة وألن كل من المدرسة وتنظیمات المجتمع تمثل 
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تنظیمات لرأس المال االجتماعي فهذا یبین إرتباط المسؤولیة االجتماعیة بمفهوم رأس المال 

). 2010االجتماعي (شاهین، 

  :الجانب الرابع: إرتباط مفهوم المسؤولیة االجتماعیة مع مفهوم رأس المال االجتماعي

ها عالقات وتفاعالت اجتماعیة أفرادالذي یتمثل في التنظیمات المجتمعیة والتي یتواجد بین 

تحقیقها من خالل وجود الثقة والتعاون والتبادل لوتجمعهم معاییر وقیم واهداف مشتركة یسعون 

مل مسؤولیاتهم تجاه هذا التنظیم واذا كان هذا حفیما بینهم هذه األهداف التي علیهم تحقیقها ت

 فهذه األهداف تكون مسؤولیاتهم االجتماعیة تجاه هذا ،التنظیم وجد أساسًا لیخدم المجتمع

المجتمع والتي یلتزمون بتحقیقها في ضوء المعاییر وقیم المجتمع لذلك فإن المسؤولیة االجتماعیة 

ال تقتصر فقط على األهداف المشتركة بین أفراد هذه المنظمات بل تشمل أیضًا ما تفرضه 

العالقات االجتماعیة بتعددها وتعقدها من التزامات وواجبات تقع على هؤالء األفراد في إطار 

إستخدام الموارد ومن ناحیة اخرى فإن قیام المنظمات بمسؤولیاتها االجتماعیة وتفاعلها ووجود 

عالقات مع أفراد المجتمع من حولها یولد رأس مال اجتماعي فضًال عن ذلك فإن المسؤولیة 

ساسیاته التي تتمثل في االعتماد المتبادل أاالجتماعیة تشارك مفهوم رأس المال االجتماعي في 

والتكامل والمشاركة والتطوع والتعاون وااللتزام بالمبادئ والقیم التي یقوم علیها المجتمع واحترام 

 .)2011 (لخضر وشنیني، هتقالیده واعراف

ما من حیث أفمفهوم المسؤولیة االجتماعیة ینبع من االعتماد المتبادل بین المؤسسة والمجتمع 

التكامل والمشاركة والتطوع فتشیر إلى مجموعة من الجهود المتواترة والمتكاملة التي تقوم بها 

عادة بناء االنسان والوطن بناء سلیمًا قویًا یمكن إجهة أو جهات معینه بهدف الوصول إلى 

طلق من شعور صادق باإلستجابة ناالعتماد علیه فهي نوع من المشاركة الشاملة التي ت

لمتطلبات الواجب االجتماعي والوطني وهي نابعة من االحساس بالمسؤولیة تجاه المجتمع وهي 
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دبیة معنویة تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبیعتها الطوعیة االختیاریة وینطوي أمسؤولیة 

تعریف المسؤولیة االجتماعیة هنا على المشاركة بالعمل والموارد المختلفة مع الجماعات المختلفة 

ن المسؤولیة االجتماعیة مفهوم یتكامل أ كما ،ن تتكامل الجهود المختلفةأبصورة طوعیة على 

من خالله اإلهتمام البیئي والمجتمعي للمنظمة من خالل عملیاتها وتفاعالتها مع عمالئها 

).  2014بطریقة تطوعیة وتشمل المشاركة والمهارات والموارد (مقدم، 

 ومن هذه القیم ، القیمىن كل من المسؤولیة االجتماعیة ورأس المال االجتماعي یقوم علإ

 ، والتسامح، والعمل الجمعي، واالعتماد على الذات، والمبادرة، والمبادأة، والتعاون،المشاركة

تم ي فتنظیمات المجتمع خاصة المؤسسات التعلیمیة . والتطوع، وااللتزام،ةا والمساو،والعدالة

عضاء هذه التنظیمات مع بعضهم أعتمادًا على هذه القیم والذي یظهر في عالقات إ اتكوینه

 وبالنسبة للمسؤولیة االجتماعیة لهذه التنظیمات ،البعض ومع أفراد وتنظیمات المجتمع األخرى

ن تتحقق دون وجود هذه القیم حیث یتحقق النفع الجمعي من األعمال واألنشطة أفال یمكنها 

مصلحة الة العامة (مصلحة المجتمع) على ح المصلیفضلوناالجتماعیة حیث تجعل االعضاء 

تحقق األهداف العامة االجتماعیة لهذه التنظیمات (مصطفى واخرون،  تالشخصیة وبالتالي

2013  .(

الجتماعیة ورأس المال االجتماعي ینطوي على المنفعة العامة فرأس المال امسؤولیة من الفكل 

االجتماعي المتمثل في العالقات االجتماعیة بین أفراد المؤسسات التعلیمیة فیما بینهم وفیما بین 

ن ما أة خاصة ألي من هؤالء األعضاء وانما هو ملكیة عامة حیث يأفراد المجتمع ال یمثل ملك

المجتمع ككل (مصطفى واخرون، و األفرادینتج من هذه العالقات من منفعة عامة تشمل كل 

2013  .(

  :الجانب الخامس: الجانب االخالقي للمسؤولیة االجتماعیة
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ویعبر الجانب األخالقي عن المسؤولیة االخالقیة التي تمثل الفعل الذي یمیز فیه الفرد بین 

فعاله وعلى أساس الحریة وفیما یحاسب الفرد على نتائج أ على أحدهما واختیار ،الخیر والشر

والسلطة فیها تعود إلى الضمیر الفردي الذي یشكله المجتمع فهي تمثل مسؤولیة الذات ، نوایاه

خالقیة التي تنشأ من داخل النفس وما االالداخلیة عن سلوك ما ومدى موافقته لآلداب والمعاییر 

امة ــیش فیه عـعـذي يـع الـمـجتـمـو الـة ونحـ خاصهسـفـك نحو نولـیلتزم به المرء نفسه من س

).  2014(الزیناتي، 

لذلك یربط بعض الباحثین بین المسؤولیة االجتماعیة والسلوك العام لألفراد واألخالقیات من 

حترام النفس واالخرین إخالقي یتمثل في أحیث الوفاء بالوعود وااللتزام بالواجبات اي انها التزام 

ن المسؤولیة االجتماعیة یمكن تصورها أكثر من اإلیثار ذلك أوالتعاطف واالحساس االجتماعي و

).  2016االتجاه الذي ُیفضل الصالح العام (جصاص، 

 هذا الجانب االخالقي لجمیع فر تواإذاال إن المسؤولیة االجتماعیة ال تتحقق أیتضح مما سبق 

 وذلك ألن المسؤولیة االجتماعیة ، تنظیمات المجتمعأطراف المؤسسة التعلیمیة وجمیع أطراف

نما یعتمد تحقیقها على الضمیر األخالقي إ منهم تجاه اآلخر لیست اجباریة بالدرجة األولى وللك

االجتماعي وما یقوم علیه من قیم تمیز بین الصواب والخطأ وتقع فیه المحاسبیة بالدرجة األولى 

على هذا الضمیر مما یجعل الفرد في حاجة إلى التفكیر والتدبر وهذا ما یهتم به الجانب 

السادس.  

 

 :الجانب السادس: إرتباط المسؤولیة االجتماعیة بالمسؤولیة الفكریة

فالمسؤولیة الفكریة تمثل الخضوع لنتائج تطبیق العقل وااللتزام بصحة نتائج العملیات واتساقها 

كما تقوم على االلتزام الذاتي بنتائج التفكیر وبالمبادئ التي یقوم علیها العقل االمر الذي یجعلها 
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ز إستخدامها واالفادة منها فعندما یتدبر أفراد التنظیمات المجتمع والمؤسسات عزممكنة وي

التعلیمیة في قضایا كل منهم االخر والتدبر في محاولة معالجة مشكالت كل منهم فإن ذلك 

 المسؤولیة تدفع ففي مجال التعلیم ،یعزز من تحقیق المسؤولیة االجتماعیة لكل منهم تجاه االخر

الفكریة المعلم المتدبر إلى ان یفكر في نتائج الخطوة القادمة وٕالى ان یكون راغبا في تبني هذه 

).  2010نور، أالنتائج من الناحیة العقلیة حین ظهورها (

والممارسة العملیة تعین المعلم على النظر للبدائل االجتماعیة وتشجیع ظهور العقل النقدي مما 

یرسخ األحساس بالمسؤولیة االجتماعیة فدراسة هذه البدائل االجتماعیة یتم بإستخدام الذكاء 

شیاء ضروریة لحل المشكالت التي قد تواجه أوالتفكیر الناقد والمنهج العلمي والتي تعتبر 

).   2010نور، أساسیة لقیام األفراد والمنظمات بمسؤولیاتهم االجتماعیة (أشیاء أالمدرسة وهي 

 :الجانب السابع _ الجانب اإلداري للمسؤولیة االجتماعیة

دارة توجیه إویتضح هذا الجانب من خالل القیام بالوظائف واألدوار اإلداریة التي تتمثل في 

خالقي وتفویضها أدبي وأض ألنها التزام و والمسؤولیة ال تف،العالقات األنسانیة وصنع القرارات

یؤدي إلى ضیاعها، والمسؤولیة االجتماعیة االداریة في مجال التعلیم غالبًا ما تفرضه الدولة 

ن الحكومة تمتلك حق تحدید أ وتكمن القدرة في ،مصدر الرئیس الذي یوفر التعلیمالنها أحیث 

ن المدراس تسهم بشكل كامل في التقدم االجتماعي أالشخصیة العامة للمدرسة والتأكد من 

 ویتوجه هذا النوع من المسؤولیة نحو الطاعة واالذعان وقد یتحول إلى ،ظ على الثقافةاوالحف

مكانات ضروریة ومناسبة وعادلة إشكالیة عندما یفشل النظام (مثال في الدولة) في تقدیم إ

خر من خالل المركزیة صنع آللمدارس، وبالرغم من ذلك فالمسؤولیة االجتماعیة لها جانب 

ن تكون أكثر مسؤولیة تجاه المجتمع عندما تحصل المدارس أ حیث یمكن للمدراس ،القرار

ن یشارك في أجل صالح المدرسة ذاتها ویمكن للرأي العام أتخاذ القرار من إدرتها على سلطة إو
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بع من هذه القرارات وهنا یظهر مصطلح اإلدارة نصنع القرارات وفي تقییم األداء واالنشطة التي ت

نتیجة اعتراف اإلدارة بالمسؤولیة االجتماعیة وهو یعني  Social Managementاالجتماعیة 

).  2014صول المنظمة بما یحقق رفاهیة المجتمع (بو بكر، أدارة إ

ي أدارة إن إي أوفي هذا اإلطار تكون المسؤولیة االجتماعیة هي الفلسفة االجتماعیة لإلدارة 

جتماعي وهو ما یتمثل في المسؤولیة إساس أي سند وإجتماعیة إن یكون لها فلسفة یجب أتنظیم 

مجتمع الذي تتواجد فیه بحیث تعتمد دائمًا على سیاسة المؤسسة من جانب للاالجتماعیة 

یكون ذلك ون تراعي المصالح المشتركة بینها وبین المجتمع أوالمجتمع من الجانب اآلخر فعلیها 

من خالل األنشطة واالجراءات التي توطد العالقات المتبادلة بینها وذلك لتحقق أهدافها الخاصة 

هدافه أوجدها المجتمع في األساس لتحقق أهداف مجتمعها على حد سواء. فتنظیمات المجتمع أو

دارة مجلس األمناء بتوجیه كل من األهداف والوظائف واألنشطة التي إفعلى سبیل المثال تقوم 

هدافه العامة واألهداف التعلیمیة بصفة أحتیاجاته وتحقیق إتقوم بها لخدمة المجتمع وتلبیة 

خاصة من خالل توطید العالقة بین المدرسة والمجتمع وٕاستخدام االتصال في جمیع االتجاهات 

مكان إ جانب تقویم المدرسة والمجتمع لعمل كل منهم االخر مع إلىالصاعد والهابط واألفقي 

). 2010نور، أالمحاسبة فیما بینهم (

لزام تنظیمات المجتمع بأداء واجباتها (من إن المسؤولیة االجتماعیة تتمثل في أمما سبق یتضح 

هداف المجتمع وتحقیق الصالح العام وذلك على أجل تحقیق أ ومن ،خالل التفكیر والتدبر)

ن تؤدي هذه أخالقي وفي إطار االلتزام بقیم ومعاییر وتقالید وقواعد المجتمع على إساس أ

 وذلك في إطار من التكامل ،لها من حقوق  حتى تحصل على ماجبالتنظیمات ما علیها من وا

والتعاون والمشاركة والتفاعل بین جمیع أفراد هذه التنظیمات بصورة طوعیة وفي جو من 
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عضاء المجتمع الخارجي مع أالالمركزیة الذي یسمح للمنظمة باتخاذ القرارات بحریة بمشاركة 

 محاسبة كل منهم لآلخر.  یةمكانإ

 

دور الفیس بوك في المسؤولیة االجتماعیة  7.2.2

ن مواقع التواصل االجتماعي أسهمت بشكل عام والفیس أ إلى) في دراسته 2011أشار (عوض،

ستثمارها بشكل جید، إبوك بشكل خاص في تحقیق دور مهم للمسؤولیة االجتماعیة إذا ما أحسن 

صبحت مواقع التواصل أستطاعت تحویل األفكار واألقوال إلى مشاریع عمل جاهزة. وإفقد 

االجتماعي من األدوات المهمة في تربیة األجیال الجدیدة وٕاكسابهم سلوكیات صحیحة من خالل 

بث روح المسؤولیة االجتماعیة والثقة بالنفس وتحمل مسؤولیات الحیاة. وأصبحت هذه المواقع 

تلعب دورا مهما في تنمیة مشاركة الشباب في القضایا المجتمعیة، فنجد الشباب یقومون بإنشاء 

صفحات خاصة بهم على المواقع االلكترونیة تتمحور حول القضایا التي تقع في صلب 

إهتمامهم ویقومون بنشرها والدفاع عنها.  

أما عند الحدیث عن المسؤولیة االجتماعیة بمحاور الدراسة، فیجب التأكید على ان أهم المهارات 

التي تَُقّیم من خالل العمل الجماعي هي العالقة الفاعلة مع اآلخرین إلى جانب الحماس للعمل 

 مع روح المبادرة، حیث نجد أن الفرد یستفید من األنشطة ةوالرغبة فیه وجودة األداء ألي مهم

نوع من أنواع السلوك االنساني، أي كوالبرامج المتاحة له ویتفاعل مع غیره من الناس ویتبادلهم 

 من محیطه، فنجده یسعى لتنمیة نفسه من حیث ةأنه ُیفید ویستفید، ویكتسب خبرات إیجابي

االحساس بالمسؤولیة واالعتماد على ذاته. فیكون الهدف خلق أوضاع اجتماعیة تشجع 

یجابًا في المجتمع، فیصبح الفرد قادرًا على التمییز بین العوامل المهمة أالجماعات على االسهام 

والتفاصیل ذات القیمة في المواقف التي تمر علیه، كما یصبح لدیه القدرة على إدراك العالقات 
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 یالحظ أثر سلوكه وتصرفاته على نبین األمور المختلفة. ومن المعروف أن اإلنسان حي

اآلخرین، یتوجه مباشرة إلى اختیار أنماط معینة من السلوك إلفادة المجتمع واألفراد، فبمعنى أنه 

ستیعاب قیم قومیة وٕانسانیة قادرة على التكیف مع أي متغیر سواء على إیصبح لدیه القدرة على 

). 2014م على المستوى المحلي (الصائغ،أالمستوى اإلقلیمي 

جتماعي، واتیحت الفرص الكافیة للمشاركة من خالل تقدیم الحوافز المادیة أو إإذا توفر مناخ و

المعنویة من ِقبل مسؤول الجماعة یتبعها مع أفراد جماعته ُیصبح لدینا تصور مقترح لتنمیة 

المسؤولیة االجتماعیة، فعلى سبیل المثال ال الحصر نجد التشابه هنا مع صفحات الفیس بوك 

دارة نشاط تطوعي ضمن أحد األنشطة ونجدهم ینشروا صور إحدى المجموعات عن إفمثال تعلن 

المتطوعین على هذه الصفحات مع تصویرهم كأبطال التطوع المشاركین في كافة األنشطة 

نشطة أوتعداد صفاتهم ومدحهم، لنجد بالمقابل أعداد جدیدة من الشباب تتهافت للمشاركة في 

 المتمثلة في تصویرهم وٕاظهارهم بالصورة الجدیدة ،مماثلة للحصول على هذه الحوافز المعنویة

). 2011(عوض، 

 

دور الفیس بوك في تنمیة مفهومي االنتماء والتطوع  8.2.2

نظرًا ألهمیة المسؤولیة االجتماعیة وتنمیتها، فیجب العمل على صقل شخصیة األفراد وٕاكسابهم 

خبرات جدیدة تنهض بهم وبمجتمعهم. ومن هذا المنطلق نجد أنه أصبح لألنشطة والمشروعات 

والبرامج التي ُتنظم من خالل صفحات الفیس بوك مساهمة في تدعیم المسؤولیة االجتماعیة، 

حیث یتعلم األفراد من خالل ممارسة هذه االنشطة حقوقهم وواجباتهم ویتعلمون كذلك القیادة 

والمسؤولیة والقیم اإلیجابیة نحو المشاركة والتعاون واإلنتماء للمجتمع. وُیعتبر الفیس بوك بمثابة 

مشروع جماعي في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة، فهو یتیح التعبیر عن اآلراء، وتعزیز الثقة 
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بالنفس وباآلخرین، حیث یقومون بمشاركة الحیاة االجتماعیة مع اآلخرین كنوع من المسؤولیة 

). 2014االجتماعیة (الصائغ،

 هناك عالقة بین اعتماد الشباب على موقع الفیس بوك واتجاههم نحو أنوقد أكدت الدراسات 

بعض األزمات السیاسیة والتأثیرات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة المترتبة على هذه االعتماد، 

وقد ارتفعت معدالت إستخدام الفیس بوك الذي تحول من مجرد وسیلة لتمضیة الوقت والتسلیة 

مع األقارب واالصدقاء إلى وسیلة للثورة والتعبیر عن المطالب والحقوق وتنمیة المسؤولیة 

االجتماعیة تجاه الوطن والمواطن، أي أن الفیس بوك لعب دورًا كبیرًا في تعزیز المسؤولیة 

االجتماعیة واألخالقیة. وأثبت خالل سنوات عمره المحدودة أنه أكثر فائدة في الوصول إلى 

). 2013الجمهور من الكثیر من الوسائل األخرى (حمودة، 

مختلفة، وقد تختلف  فالتطوع موجود ومعروف على مدى العصور السابقة، ولكن أنماطه وأشكاله

المسمیات لذات المفهوم بین ثقافة وأخرى، ولكن ما ُیجمع علیه الجمیع أن هناك أخالقیات تحدد 

نسانیة لفعل الخیر، إعمل المتطوعین تجاه المستفیدین من العمل التطوعي، فهناك نزعة 

و حل مشاكلهم، مهما تواجدت حدود ثقافیة أو جغرافیة او دینیة او سیاسیة. أولمساعدة الناس 

 

 

 

دور الجامعات في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة  9.2.2

من الجدیر بالذكر أن الجامعات الفلسطینیة تمر بالعدید من التغیرات السریعة منذ بدایة العقد 

األخیر من القرن الماضي، ویأتي ذلك كإستجابة مباشرة لتبدالت متالحقة وحادة على الصعید 

العالمي ومتغیرات أخرى ذات طابع محلى فلسطیني، إذ سرعان ما أفرزت هذه المتغیرات المحلیة 
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والعالمیة تأثیرات حادة على الواقع الفلسطیني وفرضت على الطالب الجامعیین ضرورة المشاركة 

في العمل التطوعي وحل مشكالته من خالل العدید من الجهود، فقد تحول العالم إلى قریة 

صغیرة بعد أن تم اختراق الحواجز وٕاستخدام العدید من اآللیات والوسائل التي تروج لسیادة 

النموذج الثقافي الغربي بصفة عامة واألمریكي منه بصفة خاصة، كما تجلت كافة الضغوط 

على كافة النماذج التربویة والثقافیة األخرى ومنها النموذج التربوي الفلسطیني سواء بهدف 

 طالب التعلیم إستجابةاإلحالل أو التهمیش أو الهیمنة، إال أن ما یهم هنا یتلخص في كیفیة 

الجامعي ومشاركتهم في العمل التطوعي بالمجتمع الفلسطیني في ضوء هذه المثیرات المتتالیة 

والحادة، خاصة وأن المسألة برمتها تحكمها مقولة عدم التكافؤ بین الداخل الفلسطیني والخارج 

حیان، إنها عولمة تربویة جاءت األالعالمي أحیانًا وصراع وصدام الحضارات في كثیر من 

مرتبطة ومتشابكة مع أخرى سیاسیة واقتصادیة وأمنیة أیضًا، كما أدى إلى زیادة فاعلیتها ثورة 

). 2011معلوماتیة وثورة أخرى لالتصاالت (جابر ومهدي، 

 

 

 

 الـدراسـات السـابقـة 3.2

إلطالع على عدد من الدراسات التي أجراها مجموعة من الباحثین في بیئات با الباحثة قامت

ثقافیة واجتماعیة مختلفة تناولت دراسات عن واقع مواقع التواصل االجتماعي وباألخص الفیس 

بوك وعالقته بالعدید من المتغیرات، حیث إكتسبت الباحثة إضافات معرفیة حول موضوع 

البحث، وقد أنتقت الباحثة بعض الدراسات ذات الصلة المباشرة بموضوع البحث، وفق اآلتي:  

 الـدراسـات العـربیـة 1.3.2
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) بعنوان "مواقع التواصل االجتماعي وأثرها على الحالة النفسیة 2018دراسة الحلو واخرون (

 “)الدول مقارنة متعددة ةالجامعي (دراسللطالب 

هدفت الدراسة إلى البحث في أثر إستخدام مواقع التواصل االجتماعي بكثرة على الحالة النفسیة 

 حول هذه المسألة، وتكونت العینة العشوائیة ةأعد الباحثون استبانوقد للطالب الجامعي العربي. 

 فردا أظهرت النتائج وجود فروقات ذات داللة إحصائیة بین الخصائص البیئیة للشباب 668من 

الجامعي العربي وفق البلد بالنسبة لإلشباعات المحققة عبر إستخدام مواقع التواصل االجتماعي 

كذلك، تبین إستخدام هذه المواقع یعید االحساس بالحضور االجتماعي. كما ظهر وجود عالقة 

ذات داللة إحصائیة ما بین المعدل الیومي إلستخدام مواقع التواصل االجتماعي واالدمان 

السیبراني، والغیرة واالحباط أما بعض ممارسات االصدقاء على مواقع التواصل االجتماعي 

كالحجب، والخداع، والكذب، والشتیمة والتشهیر فتدفع إلى شعور الشباب الجامعي العربي 

 .باالحباط

 

) بعنوان "أثر إستخدام شبكات التواصل اإللكترونیة على العالقات 2017دراسة الشهري (

الفیس بوك وتویتر نموذجا: دراسة میدانیة على عینة من طالبات جامعة الملك  االجتماعیة

عبد العزیز بجدة" 

هدفت الدراسة إلى التعرف على األسباب التي تدفع إلى االشتراك في موقعي الفیسبوك وتویتر 

 طبیعة العالقات االجتماعیة عبر هذه المواقع، والكشف عن اآلثار اإلیجابیة إلىوالتعرف 

والسلبیة الناتجة عن إستخدام تلك المواقع. ومن أجل تحقیق هذه األهداف اعتمدت الدراسة على 

منهج المسح االجتماعي واستخدمت أداة االستبیان لجمع البیانات حیث تم تطبیق البحث في 

) طالبة تم اختیارهن بطریقة قصدیة. 150جامعة الملك عبد العزیز على عینة مكونة من (
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وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن من أقوى األسباب التي تدفع الطالبات 

إلستخدام الفیسبوك وتویتر هي سهولة التعبیر عن آرائهن واتجاهاتهن الفكریة التي ال یستطعن 

التعبیر عنها في المجتمع وأشارت النتائج كذلك أن الطالبات استفدن من هذین الموقعین في 

 كما تبین أیضًا أن هناك تعزیز للصداقات القدیمة والبحث عن صداقات جدیدة. ،تعزیز صداقات

والتواصل مع أقارب إلستخدام الفیسبوك وتویتر العدید من اآلثار اإلیجابیة أهمها االنفتاح الفكري 

 أیضاً -إلىوالتبادل الثقافي فیما جاء قلة التفاعل األسري أحد أهم اآلثار السلبیة. وتشیر النتائج –

وجود عالقة إرتباطیة عكسیة بین متغیري العمر والمستوى الدراسي وبین أسباب اإلستخدام 

وطبیعة العالقات االجتماعیة واإلیجابًات والسلبیات كما توجد عالقة إرتباطیة موجبة بین متغیر 

عدد الساعات وبین أسباب اإلستخدام ومعظم أبعاد طبیعة العالقات االجتماعیة واإلیجابًات في 

حین أثبتت النتائج وجود عالقة إرتباط طردیة بین متغیر طریقة اإلستخدام وبین أسبابه وطبیعة 

العالقات االجتماعیة واإلیجابًات والسلبیات. وخلصت الدراسة إلى وضع مجموعة من التوصیات 

منها: تنظیم دورات لتوعیة الفتیات على حسن إستخدام مواقع التواصل االجتماعي وكذلك العمل 

على توظیف تكنولوجیا االتصاالت الحدیثة في عملیة التعلیم األكادیمي. 

 

) بعنوان "أثر إستخدام مشروعات التعلم الخدمي في تدریس 2017دراسة زعاریر وعبیدات (

التربیة الوطنیة والمدنیة على تنمیة التحصیل والمسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة الصف 

العاشر األساسي" 

تعرف إلى أثر إستخدام مشروعات التعلم الخدمي في تدریس التربیة الوطنیة لللدراسة اهدفت 

والمدنیة على تنمیة التحصیل والمسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة الصف العاشر األساسي، 

سُتخدم المنهج شبه التجریبي، حیث تم تطبیق الدراسة على عینة إوبغرض تحقیق هذه الدراسة 
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طالبًا تم توزیعهم على مجموعتین، إحداهما تجریبیة ) 50 (من طالب الصف العاشر مكونه من

  طالبًا درست بإستخدام استراتیجیة التعلم الخدمي، وأخرى ضابطة تكونت 50تكونت من 

 طالبًا درست بالطریقة االعتیادیة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة )50(من

  بین متوسطات أداء المجموعة التجریبیة، ومتوسطات α = 0.05إحصائیة عند مستوى الداللة 

أداء طلبة المجموعة الضابطة في التحصیل والمسؤولیة االجتماعیة لصالح المجموعة التجریبیة، 

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصیات ركزت على ضرورة تضمین مشاریع التعلم الخدمي 

في كتب التربیة الوطنیة والمدنیة لما لها من أثر في تنمیة حس المسؤولیة لدى الطالب وتنمیة 

التحصیل، باإلضافة إلى عقد دورات تدریبیة لمعلمي التربیة الوطنیة والمدنیة على كیفیة تنفیذ 

مشاریع التعلم الخدمي. 

 

) بعنوان "دور شبكات التواصل االجتماعي في الترویج للفكر المتطرف 2016دراسة الفقهاء (

من وجهة نظر طلبة الجامعات االردنیة" 

 دور شبكات التواصل االجتماعي في الترویج للفكر المتطرف من إلىلتعرف لهدفت الدراسة 

وكانت  ،ستخدم المنهج الوصفي المسحي في الدراسةأُ وجهة نظر طلبة الجامعات األردنیة. و

) مستجیبین جرى اختیارهم بالطریقة العشوائیة 387طبقت على عینة من (و،  هي األداةاالستبانة

البسیطة من طلبة الجامعة األردنیة وجامعة الشرق األوسط. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة 

من النتائج أهمها: 

تضح من تحلیل النتائج أن أكثر شبكات التواصل االجتماعي انتشارًا في العالم هو الفیس ا -

   % من إجابات العینة.80.4بلغت بوك بنسبة 
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)  %69.3بلغت (ن أكثر طرق إستخدام شبكات التواصل االجتماعي هو الموبایل بنسبة أ -

  من العینة.

ن الدرجة الكلیة إلستجابات أفراد عینة الدراسة على دور شبكات التواصل االجتماعي في أ -

  الترویج للفكر المتطرف جاءت متوسطة.

  ن الدرجة الكلیة لمجال أسالیب التجنید للمجموعات اإلرهابیة متوسطة.أ -

  ن الدرجة الكلیة لمجال مضامین الخطاب في الشبكات متوسطة.أ -

  ن الدرجة الكلیة لمجال االستماالت متوسطة.أ -

 .ن الدرجة الكلیة لمجال االشباعات المحققة متوسطةأ -
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) بعنوان "التنافر المعرفي والمسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة 2015دراسة سالمة وغباري (

الجامعة الهاشمیة في ضوء متغیري النوع االجتماعي والكلیة " 

 طلبة لدى االجتماعیة وعالقته بالمسؤولیة المعرفي، التنافر مستوى معرفة إلى الدراسة هدفت

) 362تكونت عینة الدراسة من (واالجتماعي والكلیة.  النوع لمتغیري تبعاً  الهاشمیة، الجامعة

طالبًا وطالبة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة الطبقیة، استجابوا لمقیاسي التنافر المعرفي 

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التنافر المعرفي، ومستوى المسؤولیة ووالمسؤولیة االجتماعیة. 

االجتماعیة لدى طلبة الجامعة الهاشمیة كان متوسطًا، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 

في مستوى التنافر المعرفي، ومستوى المسؤولیة االجتماعیة ُتعزى إلى متغیري النوع االجتماعي 

والكلیة. كما أظهرت النتائج وجود عالقة إرتباطیة سالبة ذات داللة بین الدرجة الكلیة للتنافر 

 .)0.05المعرفي، والدرجة الكلیة للمسؤولیة االجتماعیة إحصائیة عند مستوى (

 

) بعنوان "دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة العمل التطوعي 2015دراسة حمایدیة (

دراسة وصفیة تحلیلیة لصفحة الفیس بوك لجمعیة ناس الخیر ورقلة" 

تناولت الدراسة بالتحلیل والمناقشة دور مواقع التواصل االجتماعي في تفعیل خدمة الجمعیات 

الخیریة حیث تم التطرق إلى أهم المفاهیم النظریة المتعلقة بمواقع التواصل االجتماعي وكذلك 

هم العناصر المشتركة بینهما أتلك المفاهیم المرتبطة بالجمعیات الخیریة ُمبرزین من خالل ذلك 

ها إستخداموالتي تصاغ بشكل أو بآخر بتفعیل العمل التطوعي للجمعیات الخیریة من خالل 

 واالستفادة من الخصائص التي تمنحها والمساهمة في ،واستثمارها لمواقع التواصل االجتماعي

تحقیق أهداف الجمعیات الخیریة االجتماعیة الدینیة والتوعیة على حد سواء، ولتوضیح ذلك 

المنهج التحلیلي من خالل جمع أهم المفاهیم النظریة المتوفرة بستعانت الباحثتان في الدراسة إ
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االعتماد على  لنتائج التالیة:إلى اا تتوصلومضمون الومحاولة اسقاطها من خالل استمارة تحلیل 

جمیع الخصائص التي توفرها مواقع التواصل االجتماعي كالنص والصورة من أجل الوصول إلى 

 خاصیة متابعة هاتمنح مواقع التواصل االجتماعي لمستخدمي األهداف المرجوة من المنشور

نشاطات الجمعیة قبل، أثناء وبعد االنتهاء من االنشطة مما یدعم ثقة المتتبعین في أعضاء 

التوجه نحو إستخدام مواقع التواصل  واعالن، وسیلة توعیة وتواصل، واوصت بضرورة  .الجمعیة

 .االجتماعي كوسیلة إعالم كوسیلة لتحقیق األهداف التطوعیة الخیریة للجمعیة

 

دور الصفحات اإلخباریة بالفیس بوك في إمداد الشباب ) بعنوان "2014دراسة الطنباري (

 " الجامعي بالمعلومات حول األحداث الجاریة

دور الصفحات اإلخباریة بالفیس بوك في إمداد الشباب الجامعي على عرف للت الدراسة هدفت

 بإستخدام االستبانة كأداة إعتمدت الدراسة على منهج المسح، وبالمعلومات عن األحداث الجاریة

سنة ) 19-17( تتراوح أعمارهم بین طالب )200(ُطبقت الدراسة على عینة قوامها للدراسة و

خلصت الدراسة إلى ارتفاع نسبة إستخدام  وبجامعة (عین شمس- الزقازیق) من الذكور واإلناث،

% من أفراد العینة لدیهم صفحة على موقع الفیس بوك، 88.5الفیس بوك بین أفراد العینة بنسبة 

% للمقیمین بالریف 88لإلناث، وكذلك نسبة ) %86 (للذكور ونسبة) %91 (موزعة بنسبة

% للمقیمین بالحضر، ارتفاع نسبة إستخدام الفیس بوك بین أفراد العینة ألكثر من 89ونسبة 

لإلناث، وكذلك نسبة ) %46.5 (للذكور ونسبة) %61.5 (ثالث ساعات في الیوم موزعة بنسبة

ن التواصل مع اآلخرین إللمقیمین بالحضر، ) %53.9 (للمقیمین بالریف ونسبة) 54.5%(

ومناقشة كل ما هو جدید من أمور على الساحة اإلعالمیة یأتي في مقدمة أسباب متابعة 

) %83.8 (للذكور ونسبة) %79.1 (موزعة بنسبة) %81.4 (صفحات الفیس بوك بنسبة
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ن صفحة إللمقیمین بالحضر، ) %79.7 (% للمقیمین بالریف ونسبة82.9لإلناث، وكذلك نسبة 

الیوم السابع تأتي في مقدمة صفحات الصحف بالفیس بوك التي یتابعها أفراد العینة للحصول 

من أفراد العینة ) %84.1 (نسبة)، و%62.7 (على المعلومات حول األحداث الجاریة بنسبة

  ة.یتابعون األخبار السیاسي

 

) بعنوان "شبكات التواصل االجتماعي وأثرها على القیم لدى طالب 2014دراسة الطیار (

الجامعة (تویتر نموذجا دراسة تطبیقیة على طالب جامعة الملك سعود) 

هدفت الدراسة إلى بیان أثر شبكات التواصل االجتماعي على القیم لدى طالب الجامعة من 

  اآلتیة:خالل التعرف على األهداف الفرعیة 

 . بیان اآلثار السلبیة المترتبة على إستخدام طالب الجامعة لشبكات التواصل االجتماعي .١

 .اآلثار اإلیجابیة المترتبة على إستخدام طالب الجامعة لشبكات التواصل االجتماعي .٢

 .بیان أثر شبكات التواصل االجتماعي في تغیر القیم االجتماعیة لدى طالب الجامعة .٣

 جامعة الملك طالبلمنهج الوصفي التحلیلي، وتكونت عینة الدراسة الحالیة من استخدم أُ  و

سعود بالریاض على اختالف تخصصاتهم العلمیة، وقد تم اختیارهم بطریقة عشوائیة وبلغت 

) طالبًا وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن أهم اآلثار 2274العینة النهائیة (

لتمكن من إجراء عالقات غیر شرعیة مع الجنس اآلخر، : االسلبیة لشبكات التواصل تمثلت في

ال في الشعائر الدینیة، وأن أهم اآلثار اإلیجابیة تمثلت في: اإلطالع على أخبار البلد هماال

الذي نعیش فیه، تعلم أمور جدیدة من خالل شبكات التواصل االجتماعي، التعبیر بحریة عن 

الرأي، التمكین من تخطي حاجز الخجل، وأن أهم مظاهر تغیر القیم نتیجة شبكات التواصل 

 الجنس ةظهر في: تعزیز إستخدام الطالب لشبكات التواصل االجتماعي، القدرة على مخاطب
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تكثیف الندوات العلمیة والبرامج التعلیمیة : اآلخر بجرأة، وكان من أهم توصیات الدراسة ما یلي

 الســلبي لشــبكات التواصل االجتماعي على القیم یرالهادفة التي تبني لطالب الجامعة التأث

االجتماعیة، واإلهتمام بصورة مستمرة خاصة في الوقت الراهن بدراسة تأثیر شبكات التواصل 

تؤثر به على سلوك الشباب وعلى القیم ا االجتماعي على األفراد خاصة الشباب؛ نتیجة م

 من قیم وعادات بهاوالمفاهیم والثقافة والهویة المحلیة، وكذلك الهویة الدینیة وما یرتبط 

 .وسلوكیات

 

 القدس جامعة طلبة لدى المجتمعیة المسؤولیة "واقع بعنوان )2013( وحجازي عوض دراسة

  لتنمیتها" الجماعة خدمة إلى یرتكز لبرنامج مقترح وتصور المفتوحة

 كل أثر وتحدید المفتوحة، القدس طلبة لدى االجتماعیة المسؤولیة واقع معرفة إلى الدراسة هدفت

 واختار الجامعة، طلبة لدى المجتمعیة المسؤولیة درجة على االكادیمي البرنامج متغیرات من

 شمال في الجامعة فروع في وطالبة طالب )500( قوامها بلغ عشوائیة طبقیة عینة الباحثان

 المسؤولیة مستوى لقیاس فقرة 58 الثاني قسمها في تضم استبانة علیهم وزعت الغربیة، الضفة

 المسؤولیة مجال في كانت المجتمعیة للمسؤولیة درجة أعلى أن إلى النتائج وخلصت المجتمعیة،

 الذاتیة المسؤولیة ثم واألخالقیة الدینیة المسؤولیة ثم الوطنیة المسؤولیة تالها الجماعیة

 (الشخصیة).

 

 

 اتجاه الشباب الجامعي العربي نحو العالقة بین ) بعنوان "2012دراسة عبد الصادق (

"  دراسة مقارنة بین مصر والبحرینالثقافیة: “والهویة بوك “الفیسالتعرض لموقع 
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تجاه الشباب الجامعي العربي نحو العالقة بین التعرض لموقع إلى إتعرف للسعت الدراسة  

“الفیس بوك“ والهویة الثقافیة لدى طالب جامعة القاهرة بجمهوریة مصر العربیة “جامعة 

حكومیة“، والجامعة األهلیة بمملكة البحرین “جامعة خاصة“، وهدفت أیضًا إلى تعرف دوافع 

إستخدام الشباب الجامعي لموقع “الفیس بوك“، وٕایجابًاته وسلبیاته، ومدى االستفادة التي یحققها 

من إستخدامه، والتأثیرات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة المترتبة على هذا التعرض، وذلك 

بالتطبیق على عینة من الشباب الجامعي، واعتمد الباحث على أداة االستبانة للحصول على 

 توعیة الشباب الجامعي بأهمیة اختیار المجموعات التي بضرورةالدراسة وأوصت المعلومات، 

تالئمه ثقافیًا بما یتناسب مع القیم واألخالق في المجتمع، والحرص على االستفادة من هذا 

 .الموقع بالحصول على األخبار والمعلومات المفیدة

 

) بعنوان "دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام 2012دراسة عابد (

 الفلسطیني نحو التغییر االجتماعي والسیاسي" 

إلى معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكیل الرأي العام لدى طلبة الدراسة هدفت 

 الدراسة وتناولتمن جامعات قطاع غزة، طالبًا وطالبًة  )500( وتكونت العینة منالجامعات 

 على تحلیلها وتفسیرها وعملتاهر والمواقف، وواقع شبكات التواصل االجتماعي، واألحداث والظ

لمعرفة تأثیرها على الرأي العام الفلسطیني، وخلصت الدراسة إلى تفوق البرید االلكتروني على 

باقي المواقع من حیث اإلستخدام، وأن هؤالء المبحوثین یثقون بهذه المواقع وبالدور الذي تقوم به 

%). 58.2في تشكیل الرأي العام بدرجة متوسطة بلغت قرابة (

) بعنوان "شبكات التواصل االجتماعي والتحوالت السیاسیة في 2012 (دعبد الواحدراسة 

المجتمع المصري: دراسة میدانیة على عینة من الشباب الجامعي"  
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هدفت إلى دراسة شبكات التواصل االجتماعي والتحوالت السیاسیة في المجتمع المصري بعینة 

) مبحوث لدراسة وتحلیل دور شبكات التواصل االجتماعي في التحوالت السیاسیة 300قوامها (

التي شهدها المجتمع المصري، وخلصت نتائجها بإسهام هذه الشبكات في دور رئیس في كل 

التحوالت السیاسیة التي شهدها المجتمع المصري مؤخرًا، وأتاحت مساحة للتعبیر عن الحركات 

 ابریل وحركة كفایة، وكان الدور األبرز لشبكات 6االجتماعیة الجدیدة مثل حركة شباب 

التواصل االجتماعي، حیث تمثل دورها بصورة رئیسیة في التعبئة األیدولوجیة للثورة وتنظیم 

وقائعها وأحداثها. 

 

) بعنوان "دور الشبكات االجتماعیة في تكوین الرأي العام في المجتمع 2012دراسة محمد (

مصر-تونس-العربي نحو الثورات العربیة: دراسة میدانیة مقارنة على الجمهور العربي في "

  ."لیبیا-سوریا-الیمن

هدفت إلى معرفة دور الشبكات االجتماعیة في تكوین الرأي العام في المجتمع العربي نحو 

 مبحوث، وهدفت إلى اإلجابة على سؤال )500(الثورات العربیة، واجریت على عینة قوامها 

أساسي حول طبیعة وحدود التأثیر الذي قامت به الشبكات االجتماعیة في تشكیل الرأي العام 

العربي نحو الثورات العربیة؟ وتحدید مدى التعرض للشبكات االجتماعیة، وقیاس مدى اإلهتمام 

للشبكات االجتماعیة في ًا  واضحاً  النتائج أن هناك تفوقوبینتفي عملیة التعرض لهذه الشبكات. 

ورات العربیة نتیجة لتوفر عوامل أساسیة اهمها سماح هذه الوسائل ثحو النتكوین آراء الجمهور 

وجود عالقة بین االعتماد النتائج  بینتبحریة أكثر بكثیر من غیرها من الوسائل التقلیدیة. كما 

على الشبكات واالتجاه نحو الثورات العربیة. 
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) بعنوان "دور مواقع التواصل االجتماعي في التغییر"  2012دراسة الراوي (

 األهداف كأن مواقع التواصل االجتماعي وسائل یستخدمها من یشاء توضیح بعضهدفت إلى 

لنشر االخبار، وال تمثل هذه المواقع العامل األساسي للتغییر في المجتمع، ولكنها أصبحت 

عامال مهمًا في تهیئة متطلبات التغییر عن طریق تكوین الوعي. ورأت الدراسة أن التغییر 

السیاسي الحقیقي لم یولد في االنترنت، بل في الشارع، وجاءت وسائل التواصل االجتماعي 

كمكمل له. وركزت الدراسة أنه البد من تغییر في الذهنیات والعقلیات ترافق التغییر لضمان 

فاعلیته، كتغییر كلي سواء في الممارسات السیاسیة أو االقتصادیة أو االجتماعیة، وأكدت أن 

تكنولوجیا االتصال تشكل البنیة التحتیة ألي ثقافة تحاول نشر أو فرض قیمها.  

 

) بعنوان "دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفیز المواطنین 2012دراسة العالونة (

 االردنیین على المشاركة في الحراك الجماهیري – دراسة میدانیة على النقابیین في اربد"

 الدور الذي تقوم به هذه المواقع لتحفیز االردنیین للمشاركة في فعالیات إلىلتعرف لهدفت 

ربد. وقد أ) نقابي من النقابیین في 296الحراك الشعبي، وقد بلغت عینة هذا البحث الوصفي (

تلخصت نتائج الدراسة أن الغالبیة من النقابیین تشارك في الفعالیات التي تطالب باإلصالح 

والتغییر في األردن من خالل مواقع التواصل االجتماعي التي تتیح لهم فرصة التعبییر عن 

االقتصادیة والسیاسیة وآرائهم بحریة، وقد تصدرت هذه المطالبات اإلصالحات الدستوریة 

واالجتماعیة. 

 المسؤولیة تنمیة في االجتماعي التواصل مواقع "أثر بعنوان )2011( عوض دراسة

  أنموذجاً " عالر شبابي مجلس تجربة – الشباب فئة لدى المجتمعیة
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 لدى االجتماعیة المسؤولیة تنمیة في االجتماعي التواصل مواقع أثر فحص إلى الدراسة هدفت

 شبابي مجلس شباب من قصدیة مجموعة على تدریبي برنامج تطبیق خالل من الشباب، فئة

 التجریبیة، المجموعة أفراد على التدریبي البرنامج تطبیق وتم وفتاًة، شاباً  )18( من تكونت عالر

 هناك أن الدراسة نتائج أظهرت وقد الباحث، طوره الذي االجتماعیة المسؤولیة مقیاس تطبیق بعد

  التطبیق. بعد لصالح ،وبعده البرنامج تطبیق قبل االجتماعیة المسؤولیة مستوى في اً فرق

  

) بعنوان "دور اإلعالم في تنشیط الحراك السیاسي العربي: شبكات 2011دراسة خورشید (

التواصل االجتماعي أنموذجاً "  

 آلیات توظیف الحراك السیاسي، ودور الفیس بوك في الثورات العربیة، سواء إلىلتعرف لهدفت 

بإدامة الزخم الخاص بها أو بتعبئة الشباب الذین هم وقود الثورة. أن مواقع التواصل االجتماعیة 

لمشاركة في أي حراك سیاسي، وكسرت حاجز الخوف، وساهمت اأصبحت محطات لحشد 

في نشر أفكار الثورة وتبنت مطالب الثوار وروجت لها.  بشكل ملفت

بین الثوار والسیاسیین  كما اوضحت الدراسة أنه كان للمواقع دورًا كبیرًا في التنسیق والتشبیك

وأدوارهم في تنظیم االعتصامات. وخلصت إلى أن الصورة النمطیة للشباب تحولت من الشاب 

السطحي إلى الشاب الفاعل الذي یطمح للحریة والتغیر. 

 

) بعنوان "االتصال عبر االنترنت وتأثیره في إكساب المهارات االجتماعیة 2011دراسة غریب (

لدى طالب الجامعات: دراسة میدانیة" 

ستخدمت إهدفت لمعرفة مدى إستخدام الطالب لشبكة االنترنت ونوعیة هذا اإلستخدام، وقد 

وبینت الدراسة المنهج الوصفي شملت عینتها طالب جامعة الزقازیق والسادس من أكتوبر، 
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ي عمل جماعي كإستجابة لقیاس مهارة التعاون أرتفاع متوسط الشعور بالسعادة في إلى إ النتائج

عبر األنترنت، تلتها القدرة على المشاركة في المواقف التي تحث على التعاون، ثم مساعدة 

األصدقاء في إنجاز األعمال والمسؤولیات. 

 

) بعنوان "العالقة بین إستخدام الشباب المصري لمواقع شبكات التواصل 2011دراسة أسعد (

االجتماعي وقیمهم المجتمعیة: دراسة على موقعي یوتیوب والفیس بوك"  

لعالقة بین إستخدام الشباب المصري لمواقع شبكات التواصل اهدفت الدراسة إلى معرفة 

) مقطع فیدیو هي األكثر متابعة لشباب 139بلغت عینتها (یة، واالجتماعي وقیمهم المجتمع

) صفحة شخصیة لطلبة 202على الیوتیوب، وتحلیل (، 31/3/2010 إلى 1/1مصر من فترة 

الجامعات المصریة في الفیس بوك، وكانت العینة قصدیة من مستخدمي الفیس بوك والیوتیوب 

من طلبة كل من (جامعة القاهرة، الجامعة األمریكیة، جامعة األزهر، جامعة مصر للعلوم 

والتكنولوجیا) في موقع الفیس بوك، وجاءت أهم النتائج لتشیر بأن المقاطع الوثائقیة ومقاطع 

الفیدیو التي تناولت القضایا االجتماعیة واألحداث السیاسیة كانت األكثر مشاهدة لدى الشباب 

المصري. 

 

) بعنوان "التأثیرات المترتبة على إستخدام الشباب الجامعي لموقع 2011دراسة منصور (

الفیس بوك"  

 الدوافع الخاصة بمشاركة الشباب في أي من الحمالت التي ینظمها الموقع، إلىهدفت للتعرف 

من الشباب الجامعي اُلمستخِدم للفیس بوك،  )250واعتمدت الدراسة على عینة قصدیة قوامها (
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حتل أ حیث  وبینت النتائج أن الفیس بوكوالملتحقین بكلیات جامعة قناة السویس في بورسعید،

 المركز األول من ناحیة أهم المواقع االجتماعیة وأكثرها إستخداما لدى الشباب الجامعي.

 

 الدراسات األجنبیة  2.3.2

كان هناك عدد من الدراسات التي تطرقت ألثر إستخدام مواقع التواصل االجتماعي "الفیس بوك" 

على شخصیة الشباب، وعلى تحصیلهم الدراسي، وأخرى على تأثیر هذه الوسائل على التغییر 

السیاسي، وخرجت بنتائج مهمة تفید أغراض الدراسة الحالیة، وفیما یلي بعض الدراسات االجنبیة 

التي تناولت موضوع الدراسة:  

Al-Smadi: 2017)دراسة  دور مواقع التواصل االجتماعي في خلق ازمة   بعنوان "(

عضاء هیئات التدریس في أاخالقیة ودور جامعة القصیم في مواجهته من وجه نظر 

الجامعات"  

خالقیة ودور الجامعة في أزمة أخلق في مواقع التواصل االجتماعي لمعرفة دور الدراسة هدفت 

عضاء هیئة التدریس في جامعة القصیم. أنطالقًا من إمواجهتها 

 عضوًا من أعضاء التدریس )29 شملت المرحلة األولى (،على مرحلتینإختبارین قدمت الدراسة 

عضاء هیئة أ نظر ةخالقیة من وجهأزمة أ لتحدید دور مواقع التواصل االجتماعي في خلق وذلك

 لتحدید  عضوًا من أعضاء التدریس)25التدریس في جامعة القصیم وشملت المرحلة الثانیة (

 ةمن وجهبسبب إستخدام مواقع التواصل االجتماعي خالقیة أزمة أدور الجامعة في مواجهة 

وقد أجرى الباحث اإلختبارین على أعضاء هیئة  ،عضاء هیئة التدریس في جامعة القصیمأنظر 

تبین وجود اعتدال في النتائج حیث وصلت إلى الدرجة المتوسطة و ، الجامعةالتدریس في
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عضاء هیئة التدریس أ). وكان دور الجامعة في مواجهة األزمة االخالقیة من وجه نظر 2.16(

).  2.20معتدلة أیضًا وكانت درجة اإلجمالي للمجموعة الضابطة (

 

Amedie:2015)دراسة  هدفت ، " بعنوان "تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على المجتمع(

عرفة تأثیر إستخدام مواقع التواصل االجتماعي على المجتمع وعلى العالقات لمالدراسة 

ستخدم إختار الباحث عینة من مستخدمي الفیس بوك وإاالجتماعیة، ولتحقیق هدف الدراسة 

 أفراد )10(المقابلة واالسئلة المفتوحة لطرح تساؤالت الدراسة على عینة الدراسة والتي بلغ عددها 

مریكا، وقد كانت اجابات مطردة ما بین االیجابیة والسلبیة أمن طلبة جامعة سنتا كالرا في 

 من قبل الجامعة بمواقع هتماموصى الباحث بضرورة اإلأ وقد ،للفیس بوك على المجتمع

 فائدة للمجتمع. أكثرالتواصل االجتماعي وجعلها 

 

Göksu: 2014)دراسة   بعنوان "المسؤولیة المجتمعیة القائمة على وسائل التواصل (

االجتماعي: مستخدمي الفیس بوك نموذجاً " 

ثر إستخدام وسائل التواصل االجتماعیة في تنمیة المسؤولیة المجتمعیة أمعرفة لهدفت الدراسة 

للشركات، وباألخص عند زیادة شركات االتصال التركیة للعوامل المحفزة على إستخدام وسائل 

التواصل االجتماعي مثل زیادة سرعة االنترنت وهذا یزید من التواصل بین المنتجین 

صحاب الشركات ومعرفة أجریت الدراسة على مجموعة من المنتجین من أوالمستهلكین، وقد 

عدد المستخدمین للفیس بوك ومعرفة درجة نشر الوعي المجتمعي ودرجة التنمیة االجتماعیة 

) 151 (جریت علىألهذه الشركات ومستخدمي الفیس التابعین لها وقد توصلت الدراسة التي 
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 الفیس یزید من درجة الوعي الصحي والتعلیمي والثقافي وزیادة إستخدامن إمستخدم للفیس بوك، 

االنتماء والتطوع للمصلحة العامة. 

 

) إلى وصف كیفیة إستخدام Khamis, Paul, Gold, Vaughn: 2012هدفت دراسة (

وخاصة وسائل التواصل االجتماعي مثل تویتر النشطاء السیاسیین ألشكال االتصال الجدیدة، 

وفیس بوك كأدوات لتسلیط الضوء على االنتهاكات السیاسیة ضد المواطنین، والعمل على 

تشجیع صحافة المواطن وتكشیل الرأي العام، وحاولت الدراسة التعرف على كیفیة التكامل بین 

 والنشطاء على أرض الواقع، وتوصلت نتائج الدراسة أن التكنولوجیا ال تسبب ي االلكترونطالنشا

التغییر السیاسي، ولكنها تقدم وتوفر قدرات جدیدة، وتكون بمثابة الحافز لعملیة التعبئة والحشد 

 في الدراسة أن هناك اتجاهان لتأثیر وسائل االعالم وتبینللعمل السیاسي على أرض الواقع. 

الجدید، یعبران عن عالقة التأثیر بین السیاسة والصحافة في سیاق استمرار الثورات. األول یعبر 

عن تأثیر وسائل اإلعالم على السیاسة من خالل التعبئة والحشد والتحضیر والتضامن من أجل 

فضى إلیها أالتغییر. أما الثاني فیعبر عن مدى التغییرات المؤثرة على وسائل األعالم التي 

المشهد السیاسي. كما أشارت الدراسة إلى وجود اختالف في مدى تأثیر اإلعالم الجدید على 

الدول العربیة من حیث المدى والشكل والسرعة من دولة ألخرى ویعتمد ذلك على عوامل كثیرة.  

 

 " الدور الناشيء لوسائل اإلعالم االجتماع في )Safranek: 2012فیما تناولت دراسة (

الضطرابات السیاسیة ا وسائل اإلعالم االجتماعي ودورها في التغییر السیاسي وتغییر األنظمة"

بین وٕایران وتونس ومصر وغیرها، ومنتقدي "ثورة التویتر". وخلصت إلى أن لالتي حدثت في الف

وسائل اإلعالم االجتماعي لیست العصا السحریة عندما یتعلق االمر بالتغییر السیاسي وٕاطاحة 
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ولیس إلستخدام أدوات اإلعالم االجتماعي (الرسائل النصیة، والرسائل . الحكومات القائمة

 إلخ) أي نتیجة حتمیة. ولذلك، فإن االجتماعي،...اإللكترونیة، وتبادل الصور، ومواقع التواصل 

محاوالت إبراز تأثیراتها في العمل السیاسي كثیرًا ما تتحول إلى مغالطات. في الواقع، تكمن 

ها للمجتمع المدني والعمل االجتماعي العام، مالقدرة الحقیقیة لوسائل االعالم االجتماعي في دع

غرق سنوات وعقود، ولیس أسابیع أو شهور. تالذي سُیحدث تغییرات تس

 

) بعنوان " أثر إستخدام شبكات التواصل االجتماعي على  :2010Vansoonوكشفت دراسة (

%) من الذین شاركوا في الدراسة المسحیة والتي طبقت على 53 أن (العالقات االجتماعیة"،

) شاب من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي في بریطانیا یؤكدون 1600عینة بلغ قوامها (

أن شبكات التواصل االجتماعي على شبكة االنترنت تسببت بالفعل في تغییر أنماط حیاتهم. 
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) والتي حملت عنوان "تغییر الصورة الذهنیة والنمطیة  :2009Alhabash(أما دراسة 

  المدركة لدى الفلسطینیون واألمریكیون عن بعضهم البعض من خالل الفیس بوك"

فقد أبرزت نتائجها إلى وجود عالقة خطیة إیجابیة بین إستخدام شبكة الفیس بوك وتغییر الصورة 

ن واالمریكان الذي تعرضوا للبحث التجریبي الذي دعم يالذهنیة والنمطیة بین كل من الفلسطیني

التقریب بین الشعبین وهذا دلیل على الدور االیجابي والفاعل لشبكات التواصل االجتماعي في 

تحسین الصورة القومیة للشعوب المختلفة.  

 

 تعقیـب علـى الـدراسـات السـابقـة 4.2

اآلتي:  كل من ستعراض الدراسات السابقة، إیالحظ من خالل 

 في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة الفیس بوكدور أجریت حول  التي الدراسات معظم .١

 التي )2011،عوض(اتصاًال مباشًرا، باستثاء دراسة  الدراسة بموضوع تتصل ال جامعة القدس

 تناولت الموضوع مع اختالف عینة البحث التي كانت مجلس شبابي عالر.

الفلسطینیة التي تناولت موضوع دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة  قلة الدراسات .٢

 التربوي. المیدان في خاصة أهمیة الدراسة هذه تكتسب هنا المسؤولیة االجتماعیة، ومن

 وتناولت شبكات التواصل االجتماعي، التي أصبحت في متناول أي متصفح لشبكة اإلنترنت،  .٣

بالرغم من التعامل الحذر معها الذي أكدت علیه بعض الدراسات، وتأثیراتها السلبیة المنظورة 

وغیر المنظورة على جیل الشباب والمراهقین، إال أن معظم الدراسات أكدت على الدور اإلیجابي 

الذي تلعبه شبكات التواصل االجتماعي، في التقارب بین الشعوب من خالل تقدیم األخبار 

والمعلومات وتبادل الثقافات، والخروج على سلطة الرقیب وٕاتاحة المجال إلبداء الرأي وحریة 
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االختیار، والدور المتمیز الذي لعبته شبكات التواصل االجتماعي في تنمیة بعض مكونات 

 المسؤولیة االجتماعیة.

ستفادت الباحثة من الدراسات والبحوث السابقة في بناء اإلطار النظري للدراسة، وصیاغة إوقد  .٤

المشكلة وتحدیدها، وصیاغة الفروض المالئمة، وتوطین أدوات القیاس، وتحدید أهداف الدراسة، 

 واألسلوب اإلحصائي لتحلیل النتائج ومناقشتها.

ستكماًال وامتدادًا لهذه الدراسات وما نادت به من توصیات. إوسیكون هذا البحث 

 

 ما یمیز الدراسة الحالیة 5.2

بینت مراجعة االدبیات السابقة انها تناولت موضوع دور الفیس بوك بمفهومه العام ومن جوانب 

نها لم تعالج تنمیة المسؤولیة االجتماعیة من منظور واسع ولذلك حاولت الدراسة أمختلفة غیر 

معرفة دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة من وجهة نظر طلبة جامعة القدس. 

وعلیه تأتي هذه الدراسة: 

همیة التواصل ألتسد النقص في الدراسات السابقة وتكمل مسیرة البحث العلمي في  -١

االجتماعي وباألخص موقع الفیس بوك ودوره في تنمیة مسؤولیة الشباب الجامعي تجاه 

  مجتمعهم.

للربط بین إستخدامات الشباب الجامعي الفلسطیني لشبكة التواصل االجتماعي وباألخص  -٢

الفیس بوك ودورهم في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة. 
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 الفصل الثالث

 اإلطار المنهجي للدراسة

 

مقدمة  1.3

 من أجل تحقیق هدف الدراسة وهو معرفة دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة 

االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس، فقد تضمن هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة، ومجتمعها 

ختیارها، كما یعطي وصفًا مفصًال َألدوات الدراسة، صدقها وثباتها، إوعینة الدراسة وطریقة 

وكذلك ِإجراَءات الدراسة والمعالجة اإلحصائیة التي استخدمتها الباحثة في استخالص نتائج 

الدراسة وتحلیلها. 

 

منهج الدراسة   2.3

 وذلك ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، فهو المنهج المناسب لهذه الدراسة

كز على رسالیب التحلیل المتأسلوب من أنه أألن المنهج الوصفي التحلیلي والذي یعرف "ب

و موضوع محدد، أو فترة أو فترات زمنیة معینة، وذلك من أمعلومات كافیة ودقیقة عن ظاهرة 

أجل الحصول على نتائج علمیة، ثم تفسیرها بطریقة موضوعیة، بما ینسجم مع المعطیات 

 كما یمكن تعریفه بأنه وصف دقیق وتفصیلي لظاهرة أو موضوع محدد على ."الفعلیة للظاهرة

صورة نوعیة أو كمیة رقمیة، فالتعبیر الكیفي یصف الظاهرة ویوضح خصائصها، أما التعبیر 

ها مع الظاهرات إرتباطالكمي فیعطینا وصفا رقمیا یوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجة 

 یشمل اً المختلفة األخرى، وقد یقتصر هذا المنهج على وضع قائم في فترة زمنیة محددة أو تطویر

 .)2015عدة فترات زمنیة" (العروضي، 
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مجتمع الدراسة   3.3

تكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة جامعة القدس – أبو دیس الذي یبلغ عددهم 

م، 2017/2018) طالب وطالبة وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 8848(

حسب مصادر دائرة القبول والتسجیل في الجامعة. 

 

عینة الدراسة  4.3

 وهذا ) طالب وطالبة من طلبة جامعة القدس- أبو دیس384تكونت عینة الدراسة من (

 ) یبین1.3 والجدول (%).95.) أو درجة ثقة (05یمثل جمهور الدراسة عند نسبة خطأ (

 السمات العامة للعینة.

وحسب موقع مع مراعاة تمثیل متغیرات الدراسة، غیر عشوائیة / قصدیة وكانت العینة  

 )،3.3 وذلك كما هو واضح في ملحق رقم ( ،www.surveysystem.comحساب العینات 

بانة ستإ) 400الباحثة (، ولكن وزعت ) من طلبة جامعة القدس368 عینة الدراسة (تتكون

 ) إستبانة.384إستردت منها (لضمان نسبة خطأ صحیحة، 
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) 384(ن= السمات العامة للعینة ): 1.3جدول (

 النسبة المئویة (%) التكرار مستویات المتغیر المتغیر

 45.05 173 ذكر الجنس

 54.95 211 أنثى

 100 384 المجموع

 22.40 86 اولى السنة الدراسیة

 29.95 115 ثانیة

 24.22 93 ثالثة

 23.44 90 رابعة

 100 384 المجموع

 38.28 147 علوم انسانیة الكلیة

 21.88 84 علوم طبیعیة

 39.84 153 طبیة وتمریضیة

 100 384 المجموع

 مكان السكن 

 46.61 179 قریة

 43.49 167 مدینة

 9.90 38 مخیم

 100 384 المجموع

 مستوى دخل االسرة بالشیقل

 11.46 44 1500اقل من 

1501-3000 148 38.54 

 50 192  فأكثر3001

 100 384 المجموع

معدل ساعات استخدامك 

 للفیس بوك یومیاً 

 3.13 12 ال أستخدمه ابدا

 14.32 55 ساعة فأقل

 3-1أستخدمه یومیًا أكثر من 

 ساعات
150 39.06 

 43.49 167 ساعات3أستخدمه أكثر من 

 100 384 المجموع
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   أدوات الدراسة5.3

 ، قامت ببناء بعد إطـالع الباحثة على عدد من الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة فیها

 ).2.3االستبانة التي تكونت من قسمین كما هو موضح في الجدول (

یوضح أقسام أداة الدراسة الرئیسة : )2.3(جدول 

 عدد الفقرات عنوان القسم رقم القسم
 6 البیانات الشخصیة األول
مقیاس دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى  الثاني

 طلبة جامعة القدس
35 

 

وفیما یلي وصفا تفصیلیا لبناء مقاییس الدراسة وخصائصها السیكومتریة: 

مقیاس دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة: 

ستخدمت الباحثة مقیاس إ بعد االطالع على العدید من المقاییس االجتماعیة العربیة واألجنبیة، 

) فقرة، 35دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة الذي بنته بنفسها، والمكون من (

) یوضح توزیع فقرات مقیاس دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة 3.3( والجدول رقم

 االجتماعیة على األبعاد:

) یوضح توزیع فقرات المقیاس على األبعاد 3.3( جدول رقم

عدد  الفقرات البعد الرقم

 الفقرات

 8 8-1 دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرة  .١

 6 14-9 دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوع  .٢

 10 24-15 دور الفیس بوك في تنمیة العالقات األسریة  .٣

 11 35-25دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء الوطني   .٤
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دالالت صدق وثبات مقیاس دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة : 

لقد تحقق لمقیاس دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة دالالت الصدق والثبات 

 اآلتیة:

صدق المحتوى:   أوالً :

 تم عرض المقیاس في صورته األولیة على عدد من المحكمین المتخصصین في المجال كما 

)، وذلك لتعدیل ما یرونه مناسبا على بنود المقیاس، إما بالحذف أو 1هو ظاهر في ملحق رقم (

ة المحكمین على فقرات المقیاس ال تقل عن ــقـوافـة مـسبـت نـد كانـاإلضافة أو التعدیل، وق

) مما یعني أن المقیاس صالح للتطبیق على عینة الدراسة.  85%(

ثانیاً : صدق البناء (صدق االتساق الداخلي): 

للتحقق من صدق بناء مقیاس دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة تم تطبیقه على 

) طالبًا وطالبًة من خارج عینة الدراسة، وباستخدام معامل 35عینة إستطالعیة مكونة من (

 قیم المعامالت كما استخرجت) one factor analysis(التحلیل العاملي لقیاس درجة التشبع 

 ). 4.3هو مبین في الجدول (

) لمقدار صدق االداة ودرجة التشبع وذلك one factor analysis التحلیل العاملي ( قیم معامالت)4.3(الجدول 

 لفقرات مقیاس دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس
 معامل التحلیل العاملي رقم الفقرة معامل التحلیل العاملي رقم الفقرة معامل التحلیل العاملي رقم الفقرة

1 0.85 13 0.82 25 0.87 

2 0.77 14 0.85 26 0.70 

3 0.88 15 0.79 27 0.82 

4 0.83 16 0.79 28 0.86 

5 0.79 17 0.91 29 0.69 

6 0.83 18 0.75 30 0.90 

7 0.82 19 0.89 31 0.84 

8 0.91 20 0.78 32 0.89 

9 0.77 21 0.89 33 0.90 

10 0.92 22 0.87 34 0.90 

11 0.88 23 0.88 35 0.93 

12 0.86 24 0.87   
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) أن قیم معامالت التحلیل العاملي بین الفقرات 4.3یالحظ من البیانات الواردة في الجدول (

)، كما تراوحت قیم معامالت اإلرتباط 0.93- 0.69ومقدار تشبع كل منها، تراوحت ما بین (

). وقد تم اعتماد معیار لقبول الفقرة بأن ال 0.93 – 0.71بین الفقرات والمقیاس ككل ما بین (

 معامالت اإلرتباط بین ت) كما استخرج2016) (ابو فاید، 0.50یقل معامل تشبعها ككل عن (

األبعاد ببعضها والدرجة الكلیة، باستخدام معامل إرتباط بیرسون كما هو مبین في الجدول 

)5.3.( 

 بعضها والدرجة الكلیة باستخدام معامل إرتباط بیرسوناألبعاد ب قیم معامالت اإلرتباط بین )5.3( جدول

دور الفیس بوك في  الُبعد

 تنمیة مفهوم المبادرة

دور الفیس بوك في 

 تنمیة مفهوم التطوع

دور الفیس بوك في 

 تنمیة العالقات األسریة

دور الفیس بوك في 

تنمیة مفهوم االنتماء 

 الوطني

 الدرجة الكلیة

دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم 

 المبادرة

1 0.855** 0.837** 0.746** 0.923** 

دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم 

 التطوع
0.855** 1 0.789** 0.673** 

0.878** 

 

دور الفیس بوك في تنمیة العالقات 

 األسریة
0.837** 0.789** 1 0.833** 

0.950** 

 

دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم 

االنتماء الوطني 
0.746** 0.673** 0.833** 1 

0.911** 

 

 **0.923 الدرجة الكلیة

 

0.878** 

 

0.950** 

 

0.911** 

 

1 

) أن قیم معامالت اإلرتباط البینیة ألبعاد مقیاس 5.3یتضح من البیانات الواردة في الجدول (

)، كما أن قیم 0.855- 0.673دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة تراوحت بین (

 ومن ).0.950- 0.878معامالت اإلرتباط بین المجاالت والمقیاس ككل تراوحت بین (

الواضح أن مستوى االستجابات مرتفع وهذا یدل على قوة إرتباط مجاالت الدراسة ببعضها 

 ببیعض باالضافة إلى إرتباطها بالمجال الكلي.
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 :ثبات المقیاس

) حیث تم تطبیق المقیاس Test- Retest Methodطریقة إعادة اإلختبار ( استخدمت الباحثة 

) طالب وطالبة، بفارق زمني مدة أسبوعان، حیث ُطبق 35على عینة إستطالعیة مكونة من (

على عینة إستطالعیة من خارج عینة الدراسة وتنتمي لمجتمع الدراسة، وتم حساب معامل 

تساق ثبات االاإلرتباط بیرسون بین التطبیقین الستخراج معامل الثبات، كما تم استخدام 

، وهذا النوع من الثبات یشیر إلى قوة اإلرتباط بین الفقرات في أداة )Consistencyالداخلي(

 استخدمت الباحثة طریقة (ألفا تساق الداخليالدراسة، ومن أجل تقدیر معامل اال

) یوضح ذلك:  6.3( ) بحساب ثبات مقیاس والجدولCronbach Alphaكرونباخ)(

: ثبات اداة الدراسة المتعلقة بدور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة )6.3(جدول 

معامل ألفا  معامل إرتباط بیرسون البعد الرقم 

 كرونباخ

 0.86 **0.867 دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرة 1

 0.89 **0.833 دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوع 2

 0.88 **0.888 دور الفیس بوك في تنمیة العالقات األسریة 3

 0.90 **0.899دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء الوطني  4

 0.96 1 الدرجة الكلیة للمقیاس 
 

) أن أعلى قیمة لمعامل كرونباخ ألفا كانت لبعد 6.3یتضح من البیانات الواردة في الجدول (

)، وأدنى قیمة لمعامل كرونباخ ألفا 0.90، وبلغت (دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء الوطني

). وكانت أعلى قیمة لمعامل 0.86، وبلغت (دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرةكانت لبعد 

)، وأدنى قیمة 0.899، وبلغت (دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء الوطنيإرتباط بیرسون لبعد 

). 0.833، وبلغت (دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوعلمعامل إرتباط بیرسون كانت لبعد 
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). وترى الباحثة أن هذه القیم تعد 0.96وبلغت قیمة معامل (االتساق الداخلي) للمقیاس ككل (

مؤشرًا على ثبات المقیاس بما یسمح باستخدامه ألغراض الدراسة الحالیة. 

 

 طریقة تصحیح مقیاس دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة:

) فقرة، أمام كل فقرة خمسة اختیارات هي موافق بشدة، موافق، غیر 35یحتوي المقیاس على (

دور الفیس متأكد، غیر موافق، غیر موافق إطالقًا، وتتراوح الدرجة الكلیة لإلستجابة على مقیاس 

) تمثل الحد 35) درجة، حیث أن الدرجة (175-35ما بین (بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة 

) تمثل الحد 175األدنى من مستوى دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة، والدرجة (

 تنمیة المسؤولیة االجتماعیة ولتفسیر الدرجات تم توزیع األعلى من مستوى دور الفیس بوك في

:  )7.3(المدى على المستویات التالیة كما هو مبین في جدول 

 : مفتاح التصحیح )7.3(جدول 

 الدرجة الوسط الحسابي

 منخفضة جدا 1.8اقل من 

 منخفضة 1.8-2.59

 متوسطة 2.6-3.39

 مرتفعة 3.4-4.19

 مرتفعة جدا  فما فوق4.2

إجراءات الدراسة  6.3

 جرت الدراسة وفق الخطوات اآلتیة:

تحدید مجتمع الدراسة، حیث قامت الباحثة بتحدید المجتمع وهو طلبة جامعة القدس- أبو  .١

دوات الدراسة أدیس التي ستطبق علیها الدراسة ومن ثم الحصول على األذن بالسماح بتطبیق 

في الجامعة.  
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ختیارها، حیث قامت الباحثة بالتنسیق مع الجامعة، وتبلیغهم بموعد إتحدید عینة الدراسة، و .٢

إجراء الدراسة.  

بناء أدوات الدراسة من خالل مراجعة األدب التربوي المنشور في هذا المجال، واإلجراءات  .٣

 المالئمة التي قامت بها الباحثة.

 حساب معاییر الصدق والثبات ألدوات الدراسة. .٤

 تطبیق األدوات على عینة الدراسة. .٥

 جمع البیانات. .٦

 ستخالص النتائج والتوصیات والمقترحات.إمعالجة البیانات و .٧

 

 تصمیم الدراسة 7.3

عولجت نتائج الدراسة من خالل المتغیرات اآلتیة: 

:  وهو الفیس بوك، ویحتوي المتغیرات الضابطة اآلتیةلمستقل االمتغیر

  .الجنس وله مستویان: ذكر/ أنثى

 ولى/ ثانیة/ ثالثة/ رابعة. أربعة مستویات: أ وله :السنة الدراسیة

 وله ثالثة مستویات: علوم طبیعیة/ علوم انسانیة/ طبیة وتمریض. :الكلیة 

 وله ثالثة مستویات: مدینة / قریة/ مخیم. :مكان السكن 

 فأكثر. 3001 /3000–1501/ 1500 وله ثالثة مستویات: أقل من :مستوى دخل األسرة بالشیقل 

  ستخدامه نهائیاً / ساعة فأقل/ أربعة مستویات: ال أ وله :ستخدامك للفیس بوك یومیاً إمعدل ساعات

) ساعات 3) ساعات/ أستخدمه أكثر من (3-1أستخدمه یومیًا أكثر من (

 مقیاس دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة. المتغیرات التابعة:
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المعالجة اإلحصائیة  8.3

بعد جمع بیانات الدراسة، قامت الباحثة بمراجعتها، وذلك تمهیدًا إلدخالها إلى الحاسوب. رقمت  

البیانات بإعطائها أرقامًا معینة، أي بتحویل اإلجابات اللفظیة إلى أخرى رقمیة وذلك في جمیع أسئلة 

 ستخدام األسالیب اإلحصائیة اآلتیة:إختبرت فرضیاتها بألة الدراسة، وئالدراسة، ثم أجیب على أس

سالیب اإلحصاء الوصفي: كالتكرار، والنسب المئویة، والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات أ .١

  المعیاریة.

 قیاس التجانس الداخلي (كرونباخ ألفا). .٢

تحلیل التباین االحادي باختالف ساعات استخدام االنترنت ودخل اسرة الطلبة وتخصصاتهم  .٣

 ومكان اقامتهم وكلیاتهم.

 معامل اإلرتباط "بیرسون" لتوضیح دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة إختبارم لستخدإ .٤

 االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس.

 Independent sample) ة لفحص متغیر الجنس   للمتغیرات المستقل)ت( إختبارستخدام إ  .٥

t-test). 

) لفحص دور الفیس بوك (One sample t-test لعینة مستقلة واحدة )ت( إختبارستخدام إ .٦

 في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعًا لمجاالت الدراسة.
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 الفصـل الرابـع

 نتائـج الدراسـة

 مقدمة 1.4

 دور الفیس بوك في تنمیة یتضمن هذا الفصل عرضًا كامًال ومفصًال لنتائج الدراسة، حول

، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الّدراسة وأهدافها وٕاختبار المسؤولیة لدى طلبة جامعة القدس

فرضیاتها باستخدام التقنیات اإلحصائیة المناسبة.  

 

  نتائج أسئلة الدراسة2.4

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول الرئیس حول (دور الفیس بوك في تنمیة 1.2.4

 المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس)

 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسبة تستخرجأجل اإلجابة عن هذا السؤال أومن 

 توضح ذلك: تیةالمئویة لمجال الدراسة، والجداول اآل
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یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرة : )1.4جدول رقم (

مرتبة ترتیبا تنازلیا 

التسلسل 
الفقرة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

معامل 
االختالف 
 المعیاري

النسبة 
المئویة 

الدرجة  

1. 
زادت صفحات الفیس بوك 

من نسبة وعیي االجتماعي 
 والسیاسي.

3.97 0.93 0.234 79.38% 
مرتفعة 

6. 
أؤمن بقدرة الفیس بوك في 

إعطاء أهمیة للمبادرات 
 الشبابیة المختلفة.

3.78 1.04 0.275 75.68% 
 مرتفعة

3. 
أتاح الفیس بوك لي فرصة 

المشاركة والمناقشة في 
 القضایا المجتمعیة.

3.63 1.06 0.292 72.60% 
 مرتفعة

2. 
نمّى الفیس بوك روح 

 المبادرة لدي.
3.53 1.09 0.309 70.52% 

 مرتفعة

4. 
أقدم الدعم والمساندة 

للمبادرات المطروحة عبر 
 صفحات الفیس بوك.

3.41 1.18 0.346 68.13% 
 مرتفعة

7. 
أشكل آرائي الخاصة عبر 
قنوات إتصال فعالة من 

 خالل صفحات الفیس بوك.
3.34 1.16 0.347 66.72% 

متوسطة 

5. 
أعبر عن مطالبي وحقوقي 
من خالل صفحات الفیس 

 بوك.
3.14 1.32 0.42 62.81% 

 متوسطة

8. 
أعتبر الفیس بوك مصدر 

موثوق للمعلومات واألخبار 
 التي تتناول مفهوم المبادرة.

2.82 1.32 0.468 56.41% 
 متوسطة

مرتفعة  %69.03 0.33 1.14 3.45 الدرجة الكلیة 
 

زادت صفحات الفیس بوك من نسبة () أن الفقرة التي تنص على 1.4یتضح من نتائج جدول رقم (

) قد حازت على أعلى المتوسطات الحسابیة وكان متوسطها الحسابي وعیي االجتماعي والسیاسي

، في حین حصلت )0.234 كما أن لها أقل معامل إختالف معیاري حیث بلغ ()3.97بمقدار (
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) أعتبر الفیس بوك مصدر موثوق للمعلومات واألخبار التي تتناول مفهوم المبادرةالفقرة التي تنص على (

 وبلغ معامل إختالفها )،2.82على أدنى متوسط حسابي، حیث كان یساوي (

 ومن ذلك یمكن تفسیر درجة دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرة، ).0.468المعیاري(

) وهي مرتفعة. 3.45حیث بلغ متوسطها الحسابي العام الستجابات المبحوثین (

 من الشباب القادر على اً ن المسؤولیة االجتماعیة تتطلب كادرأوتعزو الباحثة النتیجة إلى 

 ولدیه روح المبادرة فالشباب الجامعي یقوم بتقدیم المبادرات من خالل التواصل على ،العطاء

جل أن المبادرات مطلب حیوي ومهم من أفراد المجتمع وذلك من باب أالفیس بوك مع باقي 

جل بناء المجتمع أ والقیام بما هو خیر من ،عداد مجتمع مسؤول قادر على مواجهة التحدیاتإ

فالمبادرات التي یقدمها الشباب الجامعي عن طریق الفیس قد تساهم بمساعدة عائلة فقیرة من 

خالل طرح فكرة جمع التبرعات على صفحته الشخصیة، ومن هنا تظهر الناحیة االیجابیة للفیس 

 على تحمل اً بوك من خالل االستخدام المسؤول للفیس بوك، وبذلك یعتبر الطالب الجامعي قادر

نتمائه لمجتمعه.  إمسؤولیة المجتمع ویظهر مدى والئه و
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یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوع مرتبة ترتیبا  ) 2.4جدول رقم (

 تنازلیا

التسلسل 

الفقرة 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

معامل 

االختالف 

المعیاري 

النسبة 

المئویة 

الدرجة  

یسعدني أن أشارك اآلخرین في  9

األعمال التطوعیة التي ُتطرح على 

 صفحات الفیس بوك.

3.85 1.03 0.268 76.98% 

 مرتفعة

أشعر بالفخر عندما أبدًا بعمل  10

جماعي وأنشره بنجاح عبر 

 صفحات الفیس بوك.

3.75 1.10 0.293 75.05% 

 مرتفعة

شترك في األعمال أأحب أن  11

التطوعیة المطروحة عبر صفحات 

 الفیس بوك.

3.63 1.09 0.3 72.60% 

 مرتفعة

أثار الفیس بوك من إهتمامي  14

بقضایا التطوع في أنحاء العالم 

 كافة.

3.59 1.18 0.329 71.77% 

 مرتفعة

شجعني الفیس بوك على القیام  13

 باألعمال التطوعیة المختلفة.
3.52 1.17 0.332 70.36% 

 مرتفعة

أسهم الفیس بوك في تثقیفي  12

 بمعنى العمل التطوعي.
3.51 1.08 0.308 70.21% 

 مرتفعة

 مرتفعة %72.83 0.305 1.11 3.64 الدرجة الكلیة 
 

دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوع أن الدرجة الكلیة لمحور ) 2.4جدول (  نتائجكشفت

، كما أشارت ) وهي مرتفعة3.64حیث بلغ متوسطها الحسابي العام الستجابات المبحوثین (

النتائج إلى أن درجة إستجابة افراد العینة لدور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى 

طلبة جامعة القدس على محور التطوع كانت مرتفعة لجمیع الفقرات إذ تراوحت نسبتها 

(یسعدني أن أشارك اآلخرین في أن الفقرة التي تنص على كما تبین  )76.98%-70.21%(
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) قد حازت على أعلى المتوسطات األعمال التطوعیة التي ُتطرح على صفحات الفیس بوك

، )0.268 لها (معامل االختالف المعیاري و)3.85الحسابیة وكان متوسطها الحسابي بمقدار (

 أسهم الفیس بوك في تثقیفي بمعنى العمل التطوعي)في حین حصلت الفقرة التي تنص على (

،  )0.308 (معامل االختالف المعیاري و)3.51على أدنى متوسط حسابي، حیث كان یساوي (

و أتاح للعدید من طلبة الجامعات بالمشاركة بأخبار أن الفیس بوك أوتعزو الباحثة النتیجة إلى 

صور فاعلة لنشر الخدمات التي تقدمها الجمعیات االهلیة والجمعیات التي تقدم المساعدات كما 

ضافة تعلیق محفز لجمعیة خیریة یزید من عدد المطلعین على هذا التعلیق مما یساهم في إن أ

عمال خیریة یحسن ذلك من أنشر الرد على التعلیق، وعند نشر صورة للجمعیة وما تقوم به من 

فراد أكید إلى شرائح أنتشار األعمال التي تقوم بها وستصل بالتإعملها التطوعي ویساهم في 

لكترونیًا إستقطابًا إكبر عدد من رواد الفیس بوك أستقطاب إالمجتمع. هذا باإلضافة إلى 

أسهم الفیس بوك ( بینما نالت الفقرة للمساهمة في نشر ثقافة التطوع بین مستخدمي الفیس بوك.

 على أدنى متوسط حسابي وتبین الباحثة أن األسباب وراء في تثقیفي بمعنى العمل التطوعي)

تدني متوسط الفقرة الحسابي هو بالفعل عدم تثقیف طلبة جامعة القدس بمعنى العمل 

الجماعي بین أفراد المجموعة الواحدة أو العمل التطوعي في مكان معین بل یعتبره الطلبة 

 مجاًال للتسلیة.
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یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال دور الفیس بوك في تنمیة العالقات : )3.4جدول رقم (

األسریة مرتبة ترتیبا تنازلیا 

التسلسل 

الفقرة 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

معامل 

االختالف 

المعیاري 

النسبة 

المئویة 

الدرجة  

22. 
ُتعرفني صفحات الفیس بوك 

 بالمناسبات االجتماعیة والعائلیة.
4.09 1.07 0.26 81.88% 

مرتفعة 

24. 

أشارك في األنشطة التي تعنى بتعزیز 

الروابط األسریة المنشورة على الفیس 

 بوك.

3.36 1.24 0.37 67.19% 

 متوسطة

23. 

أحرص على استخدام الفیس بوك 

للتعزیز مفاهیم المسؤولیة االجتماعیة 

 تجاه أسرتي.

3.29 1.18 0.36 65.83% 

 متوسطة

15. 
صفحتي عبر الفیسبوك هي مساحتي 

 الشخصیة لقضاء وقت الفراغ فقط.
3.22 1.38 0.43 64.43% 

 متوسطة

19. 
عززت صفحات الفیس بوك ثقتي 

 بنفسي وباآلخرین.
3.08 1.27 0.41 61.56% 

 متوسطة

18. 

تسهم صفحات الفیس بوك في حل 

بعض المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة 

 األسریة.

3.02 1.26 0.42 60.42% 

 متوسطة

17. 

قربت صفحات الفیس بوك وجهات 

نظري مع أسرتي وعائلتي حول 

 القضایا المختلفة.

3.01 1.30 0.43 60.16% 

 متوسطة

21. 
أستفید من صفحات الفیس بوك في 

 تنمیة عالقاتي األسریة.
2.95 1.45 0.49 59.06% 

 متوسطة

20. 
أعبر عن رأیي في أموري العائلیة من 

 خالل صفحات الفیس بوك.
2.74 1.48 0.54 54.74% 

 متوسطة

16. 
أحب مشاركة أسرتي واآلخرین 

 مشكالتهم وهمومهم عبر الفیس بوك.
2.67 1.38 0.52 53.33% 

 متوسطة

متوسطة  %62.86 0.41 1.30 3.14 الدرجة الكلیة 
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دور الفیس بوك في تنمیة العالقات األسریة  الدرجة الكلیة لمحور ) أن3.4نتائج جدول (كشفت 

كما أشارت ) وهي متوسطة. 3.14حیث بلغ متوسطها الحسابي العام الستجابات المبحوثین (

النتائج إلى أن درجة إستجابة أفراد العینة لدور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى 

طلبة جامعة القدس على محور العالقات األسریة كانت متوسطة لجمیع الفقرات ما عدا الفقرة 

الفقرة التي تنص على كما تبین أن  )%81.88- %53.33األولى إذ تراوحت نسبتها (

(ُتعرفني صفحات الفیس بوك بالمناسبات االجتماعیة والعائلیة) قد حازت على أعلى المتوسطات 

، في )0.26 (معامل االختالف المعیاري و)4.09الحسابیة وكان متوسطها الحسابي بمقدار (

حین حصلت الفقرة التي تنص على (أحب مشاركة أسرتي واآلخرین مشكالتهم وهمومهم عبر 

 معامل االختالف المعیاري و)2.67الفیس بوك) على أدنى متوسط حسابي، حیث كان یساوي (

)0.52(. 

ن مواقع التواصل االجتماعي تستأثر بتقبل شریحة كبیرة من المجتمع أوتعزو الباحثة النتیجة إلى 

فراد المجتمعات المختلفة مهما أوباألخص فئة الشباب الجامعي وتجد التجاوب بین الكثیر من 

ن مواقع التواصل االجتماعي وباألخص الفیس بوك یطرح العدید من أعمارهم حیث أختلفت أ

مام الشباب أجتماعیة، فموقع الفیس بوك یفتح حیزًا إبعادًا أخذ أالقضایا وباألخص القضایا التي ت

، فالذي الجامعي لطرح همومه ومشاكله ومعتقداته وما یؤمن به باإلضافة إلى نشره إلى ما یحبه

بهذا المنشور العدید من األصدقاء ، یحفز ر كل ما یفضله وكل ما یشعر به تجاه والِدیه مثالً ینش

ن هناك تقصیر تجاه األهل عند إهالیهم مناسباتهم، وبالرغم من ذلك فأالمضافین لدیه لمشاركة 

نفصال األفراد عن ذویهم إالجلوس فترات طویلة على مواقع التواصل االجتماعي یؤدي إلى 

ن العالقات االجتماعیة وباألخص األسریة تتأثر إ وبالتالي ف،ندماجهم بعالمهم االفتراضيإبسبب 

أسرتي واآلخرین مشكالتهم وهمومهم عبر (أحب مشاركة وتشیر الباحثة إلى أن الفقرة بشكل كبیر. 
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 وتبین أن سبب تدني متوسطها الحسابي أن الطلبة المستخدمین للفیس بوك عالقتهم الفیس بوك)

 بأسرهم محدودة وال تكون عالقتهم بأسرهم قویة لذلك ال یشكون همومهم ألهالیهم.

یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم : )4.4جدول رقم (

االنتماء الوطني مرتبة ترتیبا تنازلیا 

التسلسل 

الفقرة 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

معامل 

االختالف 

المعیاري 

النسبة 

المئویة 

الدرجة 

33. 
أهتم بمناقشة ومتابعة مجریات األحداث في الدول 

 المجاورة، عبر الفیس بوك.
3.74 1.11 0.30 74.74% 

 مرتفعة

27. 
أتابع صفحات صانعي القرارات ألرى نهج عملي 

 یخدم وطني.
3.59 1.13 0.31 71.72% 

 مرتفعة

25. 
أشارك في مناقشة القضایا المجتمعیة المتداولة 

 وتبادل الرأي عبر صفحات الفیس بوك.
3.58 1.23 0.34 71.56% 

 مرتفعة

32. 
زادت صفحات الفیس بوك من إهتمامي باآلخرین 

 من أبناء مجتمعي.
3.58 1.15 0.32 71.56% 

 مرتفعة

26. 
أتابع ما یعرض على مواقع التواصل االجتماعي 

 حول كیفیة الحفاظ على الممتلكات.
3.55 1.12 0.32 71.09% 

 مرتفعة

 مرتفعة %70.26 0.36 1.28 3.51 تنمي صفحات الفیس بوك مسؤولیتي تجاه وطني. .35

30. 
أرى أن من واجبي نشر الوعي والتربیة الوطنیة 

 عبر صفحات الفیس بوك.
3.51 1.14 0.32 70.26% 

 مرتفعة

34. 
أساهم برأیي في القضایا المجتمعیة التي تعالجها 

 صفحات الفیس بوك.
3.45 1.19 0.34 68.91% 

 مرتفعة

29. 
أحرص على مشاركة صفحات الفیس بوك التي 

 ُتعنى بالقضایا المجتمعیة.
3.39 1.18 0.35 67.86% 

 متوسطة

28. 
أكتفي بعمل إعجاب لصفحات الفیس بوك التي 

 تطرح قضایا مجتمعیة.
3.37 1.21 0.36 67.45% 

 متوسطة

31. 
أشارك من خالل الفیس بوك في مجموعات الضغط 

 والمناصرة تجاه القضایا المختلفة.
3.32 1.22 0.37 66.35% 

 متوسطة

مرتفعة  %70.16 0.34 1.18 3.51 الدرجة الكلیة 

 

ن الدرجة الكلیة لمحور دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء أ) 4.4كشفت نتائج جدول (

) وهي مرتفعة، كما 3.51الوطني حیث بلغ متوسطها الحسابي العام الستجابات المبحوثین (

فراد العینة لدور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة أ إستجابةن درجة أشارت النتائج إلى أ
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 ،االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس على محور تنمیة مفهوم االنتماء الوطني كانت مرتفعة

كما تبین  أن الفقرة التي تنص ) %74.74 -%66.35(ذ تراوحت نسبتها إلفقرات ومتوسطة ل

) قد حازت على أهتم بمناقشة ومتابعة مجریات األحداث في الدول المجاورة، عبر الفیس بوك(على 

معامل االختالف  و)3.74أعلى المتوسطات الحسابیة وكان متوسطها الحسابي بمقدار (

أشارك من خالل الفیس بوك في ، في حین حصلت الفقرة التي تنص على ()0.30 (المعیاري

) على أدنى متوسط حسابي، حیث كان یساوي مجموعات الضغط والمناصرة تجاه القضایا المختلفة

 .)0.37 (معامل االختالف المعیاري و)3.32(

مر غریزي لدى جمیع فئات المجتمع وباألخص لدى أن حب الوطن أوتعزو الباحثة النتیجة إلى 

بائهم ونما هذا الحب وترعرع آفئة الشباب الجامعي، فهذه الفئة ورثت هذه المحبة والوالء من 

نتهاًء بمنظمات المجتمع إبتداًء من المدرسة وإبداخلهم من خالل مؤسسات الوطن المختلفة 

ي بحد ذاته، كما یعتبر االنتماء للوطن من وجهة نظر الطلبة نالمختلفة فهذا االنتماء واجب وط

الجامعیین حاجة من الحاجات األساسیة التي ال بد من الحفاظ علیها ونشرها، وكون هذه الفئة 

فكار قومیة أستخدام الفیس بوك فهم یستخدمونه في نشر كل ما یجول بخاطرهم من إمن رواد 

وسیاسیة وقضایا تهم المجتمع وتزید من حب الوطن، وللشعب الفلسطیني مكانة خاصة بین 

ن الطلبة أنحاء العالم تعاطفًا مع قضیتنا العادلة، لذلك نجد أرواد الفیس بوك من جمیع 

 المتفاعلین مع القضایا السیاسیة ألن الوحدة الوطنیة التي یسعون إلى أكثرالجامعیین من 

هم أتحقیقها من خالل نشر البوستات والفیدیوهات التي تتعلق بالقضیة الفلسطینیة تعتبر من 

أشارك من خالل الفیس بوك في مجموعات الضغط ( بینما نجد أن الفقرة القضایا في وقتنا الحالي.

 حصلت على أقل متوسط حسابي وتبین الباحثة سبب ذلك أن )والمناصرة تجاه القضایا المختلفة

الطلبة الجامعیین وجمیع أفراد الشعب الفلسطیني بالفطرة ولدوا مناضلین لذلك فان الدعم لهذه 
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القضایا متأصل لدى الطلبة وال یعتبرون أن المشاركة عبر الفیس بوك ستكون فاعلة فنجد أن 

الطلبة یشاركون بشكل فاعل في مناصرة قضیتهم بشكل واقعي ال بشكل افتراضي كباقي الدول 

 العربیة.

 یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت استمارة الدراسة حول دور الفیس بوك :)5.4جدول رقم (

في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس مرتبة تنازلیا 

 المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

معامل االختالف 

المعیاري 

النسبة 

المئویة 

 الدرجة

(دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم  الثاني

 التطوع)
3.64 1.11 0.30 72.83% 

 مرتفعة 

(دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم  الرابع

 االنتماء الوطني)
3.51 1.18 0.34 70.16% 

 مرتفعة 

األول (دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم 

 المبادرة)
3.45 1.14 0.33 69.03% 

 مرتفعة 

الثالث (دور الفیس بوك في تنمیة العالقات 

 األسریة)
3.14 1.3 0.41 62.86% 

 متوسطة

 مرتفعة %68.72 0.34 1.18 3.44المجال الكلي 

 

(دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوع قد   الثانيالمحور) أن 5.4یتضح من نتائج جدول (

معامل االختالف  و)3.64حاز على أعلى المتوسطات الحسابیة وكان متوسطه الحسابي یساوي (

 الثالث (دور الفیس بوك في تنمیة العالقات األسریة) المحور، في حین حصل )0.30 (المعیاري

معامل االختالف  و)3.14على أدنى المتوسطات الحسابیة حیث كان المتوسط الحسابي (

). 3.44. أما درجة المجال الكلي كانت مرتفعة حیث بلغ المتوسط الحسابي ()0.41 (المعیاري

 والفیس بوك بشكل خاص هي  عاممواقع التواصل االجتماعي بشكلإلى أن وتعزو الباحثة النتیجة 

نها استطاعت تطویع فئة ضخمة من افراد المجتمعات أّال إمواقع بالرغم من بساطة استخدامها 
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مكانیة التفاعل بین األفراد عن طریق الفیس بوك سهلة جدا، كما إالمختلفة وباألخص فئة الشباب ف

تمنح القدرة على المشاركة واالعجاب بكل ما هو مفضل ومرغوب من قبل الشباب الجامعي وعند 

نتشار الخبر على إن هناك سرعة كبیرة في أهتمام مجموعة من هذه الفئة بموضوع تطوعي نجد إ

كبر من المجموعة لدعم هذا النوع من األعمال الخیریة كون مفهوم أالفیس بوك فیشارك عدد 

صبح نسبیًا لدى الكثیر من االفراد فیحاول الشباب الجامعي التطوع من أالخیر والعمل التطوعي 

عمل تطوعي إلى متابعة تلقائیة لهذه أي خالل الفیس بوك حیث یؤدي مشاركة فیدیو عن 

األنشطة مما یزید من دافعیة الطلبة نحو العمل التطوعي. لذلك حصل مجال دور الفیس بوك في 

ستخدام الطلبة الجامعیین للفیس بوك تقلل من إن كثرة أعلى نسبة، بینما نجد أتنمیة التطوع على 

ساعات جلوسهم مع عائالتهم وبذلك حصل مجال دور الفیس في تنمیة العالقات األسریة على 

 وتشیر الباحثة إلى أن هذا المحور حصل على أقل متوسط حسابي نتیجة ستجابات.إقل متوسط أ

لتباعد العالقات األسریة ما بین أفراد العائلة الواحدة بسبب الفیس بوك مما ساهم في تدني درجة 

 قوة العالقة بین أفراد األسرة وهذا ما یفسر إنخافض المتوسط الحسابي لهذا المحور.

 

 

 

نتائج المتعلقة بفحص فرضیات الدراسة   ال3.4

 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیةالفرضیة األولى 1.3.4

)α≤0.05 ستجابات أفراد عینة الدراسة حول دور الفیس بوك في تنمیة إ) في متوسطات

 الجنسالمسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر 
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 دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة Independent Samples T- Test نتائج إختبار :)6.4جدول رقم (

االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر الجنس  

العدد  الجنسالمجال 
المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

 المعیاري
مستوى الداللة  قیمة ت

المجال األول 

( دور الفیس بوك في تنمیة 

مفهوم المبادرة  

 0.83 3.49 173 ذكر

0.95 0.34 
 0.79 3.42 211 أنثى

المجال الثاني 

(دور الفیس بوك في تنمیة 

  )مفهوم التطوع

 0.88 3.64 173 ذكر

0.04 0.97 
 0.91 3.64 211 أنثى

المجال الثالث 

(دور الفیس بوك في تنمیة 

 العالقات األسریة)

 0.92 3.22 173 ذكر

1.47 0.14 
 0.90 3.08 211 أنثى

المجال الرابع (دور الفیس بوك 

في تنمیة مفهوم االنتماء 

الوطني) 

 0.76 3.62 173 ذكر

2.35 0.02** 
 0.87 3.42 211 أنثى

المجال الكلي 

 

 0.73 3.48 173 ذكر
1.56 0.12 

 0.77 3.36 211 أنثى

) α≤0.05** دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة اإلحصائیة (

 عند إحصائیةنه ال توجد فروق ذات داللة أ) إلى 6.4تشیر المعطیات الواردة في الجدول (

ستجابات أفراد عینة حول دور الفیس إفي متوسطات ) α≤0.05مستوى الداللة اإلحصائیة (

ما عدا الجنس.  لمتغیربوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعا 

 وتكون الفروق جوهریة الرابع (دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء الوطني)المحور 

ولصالح الذكور على االناث. 

ستخدام الفیس إن فئة الشباب الجامعي من الذكور واالناث یهتمون بأوتعزو الباحثة النتیجة إلى 

ن رواد الفیس بوك ینشرون كل ما یجول بخاطرهم وباللغة التي أبوك على حد سواء، حیث نجد 
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ن موضوع نشر مفاهیم المسؤولیة االجتماعیة وباألخص مفهوم العمل التطوعي  إیفضلونها اآلن

س المال االجتماعي" لدى طلبة الجامعة ألنها تتعلق بمفاهیم الثقة والصدق والتعاون والتراكم أ"ر

ن الذكور في مجال االنتماء الوطني كانت الفروق لصالحهم أال إوالثقافة والتكافل االجتماعي، 

بسبب طبیعة الحیاة االجتماعیة للذكور التي تظهر بالحریة التي یحصلون علیها من قبل 

 من أكثرستخدامه إشمل ووقت أوسع وأستخدام الفیس بوك من قبلهم إن أالمجتمع نفسه، كما 

 بین بعضهم البعض فعند نشر منشور معین عن قضیة قومیة أكثراإلناث وبالتالي لدیهم تواصل 

 جدًا بین الذكور. اً ن التفاعل كبیرأنجد 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة  : الفرضیة الثانیة 2.3.4

)α≤0.05 ستجابات أفراد عینة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة إ) في متوسطات

  .االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغیر السنة الدراسیة

ولفحص الفرضیة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل مستوى من مستویات 

 المتغیر الوسیط
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 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة :)7.4جدول رقم (

االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغیر السنة الدراسیة  

 المجال
 السنة الدراسیة 

العدد 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 المجال األول

(دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم 

 )المبادرة

 0.91 3.66 86 ولىأ

 0.89 3.43 115 ثانیة

 0.63 3.39 93 ثالثة

 0.73 3.34 90 رابعة

 0.81 3.45 384 المجموع

المجال الثاني 

دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم (

 )التطوع

 0.98 3.85 86 ولىأ

 0.92 3.59 115 ثانیة

 0.71 3.64 93 ثالثة

 0.93 3.51 90 رابعة

 0.89 3.64 384 المجموع

 المجال الثالث

(دور الفیس بوك في تنمیة العالقات 

األسریة) 

 0.89 3.23 86 ولىأ

 0.98 3.13 115 ثانیة

 0.85 3.10 93 ثالثة

 0.90 3.12 90 رابعة

 0.91 3.14 384 المجموع

المجال الرابع (دور الفیس بوك في 

تنمیة مفهوم االنتماء الوطني) 

 0.84 3.66 86 ولىأ

 0.84 3.46 115 ثانیة

 0.83 3.46 93 ثالثة

 0.79 3.49 90 رابعة

 0.83 3.51 384 المجموع

المجال الكلي 

 

 0.82 3.57 86 ولىأ

 0.79 3.38 115 ثانیة

 0.65 3.37 93 ثالثة

 0.73 3.35 90 رابعة

 0.75 3.41 384 المجموع
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من خالل الجدول السابق تبین للباحثة وجود اختالفات بین المتوسطات الحسابیة ولمعرفة الفرق 

 بین هذه المستویات تم استخدام إختبار تحلیل التباین االحادي

حول دور  )،ONE WAY Analysis of Variance نتائج إختبار تحلیل التباین األحادي ( :)8.4جدول رقم (

الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر السنة الدراسیة  

المجال 
 مصدر التباین

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
 قیمة ف

مستوى 

 الداللة

المجال األول  

(دور الفیس بوك في 

تنمیة مفهوم 

  )المبادرة

 **0.04 2.76 1.79 3 5.37 بین المجموعات

     0.65 380 246.74 داخل المجموعات

 المجموع
252.11 383       

المجال الثاني  

(دور الفیس بوك في 

  )تنمیة مفهوم التطوع

 0.07 2.34 1.85 3 5.54 بین المجموعات

     0.79 380 300.21 داخل المجموعات

       383 305.76 المجموع

 المجال الثالث

(دور الفیس بوك في 

تنمیة العالقات 

األسریة) 

 0.78 0.37 0.31 3 0.92 بین المجموعات

     0.84 380 317.52 داخل المجموعات

 المجموع
318.44 383       

المجال الرابع (دور 

الفیس بوك في تنمیة 

مفهوم االنتماء 

 الوطني)

 0.30 1.24 0.84 3 2.53 بین المجموعات

     0.68 380 259.39 داخل المجموعات

 المجموع
261.93 383       

المجال الكلي 

 

 0.18 1.62 0.92 3 2.75 بین المجموعات

     0.56 380 214.68 داخل المجموعات

       383 217.43 المجموع

) α≤0.05** دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة اإلحصائیة (

 عند إحصائیةنه ال توجد فروق ذات داللة أ) إلى 8.4تشیر المعطیات الواردة في الجدول (

ستجابات أفراد عینة حول دور الفیس إفي متوسطات ) α≤0.05مستوى الداللة اإلحصائیة (
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على  السنة الدراسیة. لمتغیربوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعا 

ولمعرفة  )دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرةمحاور الدراسة ما عدا المحور األول (

  للمقارنات البعدیة LSDإختبار استخدام الفروق سیتم 

 للمقارنات البعدیة تبعا لمتغیر السنة الدراسیة على المجال LSD إختبار یبین نتائج :)9.4جدول رقم (

 األول (دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرة)

 رابعة ثالثة ثانیة ولىأ المقارنة

 *0.31980 *0.27715 *0.23598  أولى

 0.08 0.04   ثانیة

 0.04    ثالثة

    رابعة 

 

 یظهر الجدول وجود فروق بین 

  ولى  أولى وسنة ثانیة لصالح سنة أسنة

  ولى أولى وسنة ثالثة لصالح سنة أسنة

  ولى أولى وسنة رابعة لصالح سنة أسنة

 من باقي الطلبة في السنوات أكثر مندفعین ونولى عادة ما یكونأن طلبة سنة أوتعزو الباحثة النتیجة إلى 

عمال مجتمعیة نجدها أكثر لدى طلبة أن روح المبادرة للقیام بأعمال تطوعیة وأالمتقدمة في الجامعة كما 

 أكثرنهم أكبر وأكثر كما أولى نجد فرصة تعزیز ثقافة المبادرة لدیهم أن طلبة سنة أالسنة األولى، كما 

 طلبة سنة ثانیة وثالثة ورابعة.مقارنة بهتماماتهم األخرى إستخدامًا للفیس بوك بسبب قلة إ

 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیةالفرضیة الثالثة 3.3.4

)α≤0.05 ستجابات أفراد عینة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة إ) في متوسطات

االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر الكلیة. 
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ولفحص الفرضیة سیتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل مستوى من 

مستویات المتغیر الوسیط 

 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة :)10.4جدول رقم (

االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر الكلیة  

 المجال
 الكلیة 

العدد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المجال األول 
(دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم 

 )المبادرة

 0.83 3.45 147 علوم انسانیة
 0.68 3.45 84 علوم طبیعیة

 0.86 3.46 153 طبیة وتمریضیة
 0.81 3.45 384 المجموع

المجال الثاني 
دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم (

 )التطوع

 0.90 3.59 147 علوم انسانیة
 0.81 3.66 84 علوم طبیعیة

 0.93 3.68 153 طبیة وتمریضیة
 0.89 3.64 384 المجموع

 المجال الثالث
دور الفیس بوك في تنمیة العالقات (

) األسریة

 0.90 3.22 147 علوم انسانیة
 0.89 3 84 علوم طبیعیة

 0.93 3.15 153 طبیة وتمریضیة
 0.91 3.14 384 المجموع

المجال الرابع (دور الفیس بوك في 
تنمیة مفهوم االنتماء الوطني) 

 0.86 3.50 147 علوم انسانیة
 0.75 3.45 84 علوم طبیعیة

 0.84 3.55 153 طبیة وتمریضیة
 0.83 3.51 384 المجموع

 0.77 3.42 147 علوم انسانیةالمجال الكلي 
 0.66 3.36 84 علوم طبیعیة

 0.79 3.44 153 طبیة وتمریضیة
 0.75 3.41 384 المجموع

من خالل الجدول السابق تبین للباحثة وجود اختالفات بین المتوسطات الحسابیة ولمعرفة الفرق 

بین هذه المستویات تم استخدام إختبار تحلیل التباین االحادي 

)،حول ONE WAY Analysis of Variance) نتائج إختبار تحلیل التباین األحادي ( 11.4جدول رقم (

دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر الكلیة  
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المجال 
 مصدر التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

المجال األول  
(دور الفیس بوك في تنمیة 

  )مفهوم المبادرة

 1 0 0 2 0 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
252.11 381 0.66     

       383 252.11 المجموع

المجال الثاني  
دور الفیس بوك في تنمیة (

  )مفهوم التطوع

 0.64 0.44 0.36 2 0.71 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
305.05 381 0.80     

       383 305.76 المجموع

 المجال الثالث
(دور الفیس بوك في تنمیة 

 العالقات األسریة)

 0.22 1.53 1.27 2 2.53 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
315.91 381 0.83     

       383 318.44 المجموع
المجال الرابع (دور الفیس 

بوك في تنمیة مفهوم 
 االنتماء الوطني)

 0.70 0.36 0.25 2 0.50 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
261.43 381 0.69     

       383 261.93 المجموع

المجال الكلي 

 0.73 0.31 0.18 2 0.35 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
217.07 381 0.57     

       383 217.43 المجموع
 

عند ) إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 11.4تشیر المعطیات الواردة في الجدول (

ستجابات أفراد عینة حول دور الفیس إ) في متوسطات α≤0.05مستوى الداللة اإلحصائیة (

  .بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر الكلیة

خرى، فالمسؤولیة أكلیة دون  على ن المسؤولیة المجتمعیة ال تقتصرأوتعزو الباحثة النتیجة إلى 

فراد المجتمع أالمجتمعیة تسهم في تفعیل دور الشباب بالمشاركة في تحقیق رغباتهم بالتفاعل مع 

همیة كبرى أن هناك أمن باب التطوع والمبادرة وتوطید العالقات األسریة، وكما هو معروف 

ن مواقع التواصل االجتماعي أفراد المجتمع الواحد وباألخص طلبة الجامعات، كما أللتفاعل بین 
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بهم خبرات تساهم في تنمیة اكسإتتخطى الحواجز والحدود فهي قادرة على التأثیر بالشباب و

دورهم نحو مجتمعاتهم. 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة  : الفرضیة الرابعة 4.3.4

)α≤0.05 ستجابات أفراد عینة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة إ) في متوسطات

  .االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر مكان السكن

ولفحص الفرضیة سیتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل مستوى من 

 .مستویات المتغیر الوسیط
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 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة :)12.4جدول رقم (

  .االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر مكان السكن

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن المجال

المجال األول 

(دور الفیس بوك في 

  )تنمیة مفهوم المبادرة

 0.72 3.48 179 قریة

 0.88 3.36 167 مدینة

 0.83 3.75 38 مخیم

 0.81 3.45 384 المجموع

المجال الثاني  

دور الفیس بوك في (

  )تنمیة مفهوم التطوع

 0.81 3.66 179 قریة

 0.97 3.50 167 مدینة

 0.77 4.16 38 مخیم

 0.89 3.64 384 المجموع

المجال الثالث 

(دور الفیس بوك في 

تنمیة العالقات 

 األسریة)

 0.89 3.11 179 قریة

 0.93 3.10 167 مدینة

 0.91 3.52 38 مخیم

 0.91 3.14 384 المجموع

المجال الرابع (دور 

الفیس بوك في تنمیة 

مفهوم االنتماء 

 الوطني)

 0.74 3.57 179 قریة

 0.90 3.38 167 مدینة

 0.79 3.78 38 مخیم

 0.83 3.51 384 المجموع

 0.68 3.43 179 قریة المجال الكلي

 0.81 3.31 167 مدینة

 0.73 3.76 38 مخیم

 0.75 3.41 384 المجموع

من خالل الجدول السابق تبین للباحثة وجود اختالفات بین المتوسطات الحسابیة ولمعرفة الفرق 

 بین هذه المستویات تم استخدام إختبار تحلیل التباین االحادي
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 ONE WAY Analysis of نتائج إختبار تحلیل التباین األحادي ( :)13.4جدول رقم (

Variance حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغیر،(

مكان السكن  

المجال 
 مصدر التباین

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
 قیمة ف

مستوى 

 الداللة

المجال األول  

(دور الفیس بوك في 

تنمیة مفهوم 

  )المبادرة

 **0.02 3.90 2.53 2 5.05 بین المجموعات

داخل 

 المجموعات
247.06 381 0.65     

       383 252.11 المجموع

المجال الثاني  

(دور الفیس بوك في 

  )تنمیة مفهوم التطوع

 **0.0 8.74 6.70 2 13.41 بین المجموعات

داخل 

 المجموعات
292.35 381 0.77     

       383 305.76 المجموع

 المجال الثالث

(دور الفیس بوك في 

تنمیة العالقات 

األسریة) 

 **0.03 3.63 2.98 2 5.96 بین المجموعات

داخل 

 المجموعات
312.48 381 0.82     

       383 318.44 المجموع

المجال الرابع (دور 

الفیس بوك في 

تنمیة مفهوم 

االنتماء الوطني) 

 

 **0.01 4.75 3.18 2 6.37 بین المجموعات

داخل 

 المجموعات
255.56 381 0.67     

 المجموع
261.93 383       

المجال الكلي 

 

 **0.0 5.75 3.18 2 6.37 بین المجموعات

داخل 

 المجموعات
211.06 381 0.55     

       383 217.43 المجموع

) α≤0.05** دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة اإلحصائیة (
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، على 0.05صغر من أ التباین األحادي تبین أن قیمة مستوى الداللة إختبارباألستناد إلى 

المجال الكلي وجمیع المجاالت وهي بذلك دالة إحصائیًا، لذا فإننا نرفض الفرضیة الصفریة 

) في α≤0.05القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة (

ستجابات أفراد عینة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة إمتوسطات 

 LSD إختبارستخدام إونقبل بالفرض البدیل، وسیتم مكان السكن  لمتغیرجامعة القدس تبعا 

  .للمقارنات البعدیة

  للمقارنات البعدیة تبعًا لمتغیر مكان السكن على المجال الكليLSD) یبین نتائج إختبار 14.4جدول رقم (

 مخیم مدینة قریة المقارنة

 *-0.32921- 0.12  قریة
 *-0.44898-   مدینة
    مخیم

 

یظهر الجدول وجود فروق بین  

   قریة ومخیم لصالح مخیم

  مدینة ومخیم لصالح مخیم

ن الشباب الجامعین من المخیمات الفلسطینیة یشعرون باالنتماء نحو أوتعزو الباحثة النتیجة إلى 

ن الطلبة من أ من سلب ألرضهم وممتلكاتهم، وبذلك نجد ماألرض بسبب ما فعله االحتالل به

ومنطلق هذه  سم فلسطین عالیاً أالمخیمات الفلسطینیة یحاولون التطوع دائمًا والقیام بمبادرات لرفع 

الممارسات التطوعیة هو الشعور اإلنساني أو الموقف األخالقي أو الدافع الـدیني ...أو كل ذلك 

ستعداد أفراده للتفاني والتضحیة، كما یعتبر العمل إمعًا، ودلیل ساطع على حیویة المجتمع و

 التطوعي دافع أساسي من دوافع التنمیة بمفهومها الشامل اقتصادیًا وسیاسیًا واجتماعیًا وثقافیاً .
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: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة الفرضیة الخامسة 5.3.4

)α≤0.05 في متوسطات استجابات أفراد عینة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة (

  .االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر مستوى دخل األسرة بالشیقل

ولفحص الفرضیة سیتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل مستوى من 

 .مستویات المتغیر الوسیط

 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة :)15.4جدول رقم (

االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر مستوى دخل االسرة بالشیقل  

 المجال
 مستوى دخل االسرة بالشیقل

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المجال األول 
(دور الفیس بوك في تنمیة 

  )مفهوم المبادرة

 0.80 3.69 44 1500قل من أ
1501-3000 148 3.51 0.77 

 0.83 3.35 192  فأكثر3001
 0.81 3.45 384 المجموع

المجال الثاني  
دور الفیس بوك في تنمیة (

  )مفهوم التطوع

 0.72 4.05 44 1500قل من أ
1501-3000 148 3.74 0.80 

 0.96 3.48 192  فأكثر3001
 0.89 3.64 384 المجموع

المجال الثالث 
(دور الفیس بوك في تنمیة 

 العالقات األسریة)

 0.69 3.52 44 1500قل من أ
1501-3000 148 3.21 0.87 

 0.96 3.01 192  فأكثر3001
 0.91 3.14 384 المجموع

المجال الرابع (دور الفیس بوك 
في تنمیة مفهوم االنتماء 

 الوطني)

 0.71 3.81 44 1500قل من أ
1501-3000 148 3.56 0.75 

 0.89 3.40 192  فأكثر3001
 0.83 3.51 384 المجموع

 0.64 3.74 44 1500اقل من  المجال الكلي
1501-3000 148 3.48 0.69 

 0.80 3.29 192  فأكثر3001
 0.75 3.41 384 المجموع
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من خالل الجدول السابق تبین للباحثة وجود اختالفات بین المتوسطات الحسابیة ولمعرفة الفرق 

بین هذه المستویات تم استخدام إختبار تحلیل التباین االحادي 

)،حول دور الفیس ONE WAY Analysis of Variance نتائج إختبار تحلیل التباین األحادي ( :)22جدول رقم (

بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغیر مستوى دخل االسرة بالشیقل  

المجال 
 مصدر التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 قیمة ف
مستوى 
 الداللة

المجال األول  
(دور الفیس بوك في 
  )تنمیة مفهوم المبادرة

بین 
 المجموعات

4.78 2 2.39 3.68 0.03** 

داخل 
 المجموعات

247.33 381 0.65     

       383 252.11 المجموع

المجال الثاني  
(دور الفیس بوك في 
  )تنمیة مفهوم التطوع

بین 
 المجموعات

13.90 2 6.95 9.07 0.0** 

داخل 
 المجموعات

291.86 381 0.77     

       383 305.76 المجموع

 المجال الثالث
(دور الفیس بوك في 

تنمیة العالقات األسریة) 

بین 
 المجموعات

10.36 2 5.18 6.41 0.0** 

داخل 
 المجموعات

308.08 381 0.81     

       383 318.44 المجموع
المجال الرابع (دور 

الفیس بوك في تنمیة 
مفهوم االنتماء 

الوطني) 
 

بین 
 المجموعات

6.55 2 3.27 4.88 0.01** 

داخل 
 المجموعات

255.38 381 0.67     

       383 261.93 المجموع

المجال الكلي 
 

بین 
 المجموعات

8.18 2 4.09 7.45 0.0** 

داخل 
 المجموعات

209.25 381 0.55     

       383 217.43 المجموع

) α≤0.05** دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة اإلحصائیة (

94 



 

، على 0.05 التباین األحادي تبین أن قیمة مستوى الداللة اصغر من إختبارباالستناد إلى 

المجال الكلي وجمیع المجاالت وهي بذلك دالة إحصائیًا، لذا فإننا نرفض الفرضیة الصفریة 

) في α≤0.05القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة (

متوسطات استجابات أفراد عینة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة 

ونقبل بالفرض البدیل، وسیتم استخدام مستوى دخل االسرة بالشیقل  لمتغیرجامعة القدس تبعًا 

 . للمقارنات البعدیةLSDإختبار 

 للمقارنات البعدیة تبعا لمتغیر مستوى دخل االسرة بالشیقل على LSD إختبار یبین نتائج :)22جدول رقم (

 المجال الكلي

  فأكثر3001 3000-1501 1500اقل من  المقارنة

 *0.44878 *0.26174  1500اقل من 

1501-3000   0.18704* 

     فأكثر3001

 

 یظهر الجدول وجود فروق بین 

 1500قل من أ لصالح 3000-1501  و1500قل من أ 

 1500قل من أ فأكثر لصالح 3001  و1500قل من أ 

 1501-30003000-1501 فأكثر لصالح 3001  و 

 حرصًا على أكثرن الطلبة اصحاب الدخل المنخفض یكونون أوتعزو الباحثة النتیجة إلى 

نسانیة ومادیة ومعنویة وكذلك المشاركة باألعمال إتعویض النقص المادي بالقیام بمبادرات 

صبح ال یتجزأ من حیاة أ الفیس بوك كونستخدام الفیس بوك، وباألخص إالتطوعیة من خالل 

نتباه الفئات العمریة من المجتمع الفلسطیني إبنائها فهذا الموقع جذب أاألسر الفلسطینیة، وحیاة 
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 ،ثیرًا كبیرًا على األفراد وباألخص األقل دخالً أوقع تموجمیع المجتمعات األخرى لذلك كان لهذا ال

ن ریادة الفیس بوك وتنمیة المسؤولیة االجتماعیة من خالله تعویضًا لقلة دخل أحیث وجدوا 

عمال تطوعیة أسرهم بعدم قدرتهم على التبرع بالمال ولكن یمكن تعویض ذلك بالمساهمة في أ

خرى. أومبادرات 

 

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة الفرضیة السادسة 6.3.4

)α≤0.05 ستجابات أفراد عینة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة إ) في متوسطات

  . یومیاً  بوكستخدامك للفیسإاالجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر معدل ساعات 

ولفحص الفرضیة سیتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل مستوى من 

 .مستویات المتغیر الوسیط
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 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة :)23جدول رقم (

  .ستخدامك للفیس یومیاً إلدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغیر معدل ساعات 

 المجال
  یومیًا  بوكمعدل ساعات استخدامك للفیس

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

المجال األول 

(دور الفیس بوك في تنمیة 

  )مفهوم المبادرة

 0.89 2.40 12 بداً أال أستخدمه 

 0.76 3.39 55 ساعة فأقل

 0.74 3.40 150  ساعات3-1 من أكثر یومیًا أستخدمه

 0.83 3.60 167 ساعات 3  من أكثر أستخدمه

 0.81 3.45 384 المجموع

المجال الثاني  

دور الفیس بوك في تنمیة (

  )مفهوم التطوع

 0.98 2.81 12 بداً أ أستخدمهال 

 1 3.39 55 ساعة فأقل

 0.81 3.64 150  ساعات3-1 من أكثر یومیًا أستخدمه

 0.88 3.79 167 ساعات3 من أكثر أستخدمه

 0.89 3.64 384 المجموع

المجال الثالث 

دور الفیس بوك في تنمیة (

 )العالقات األسریة

 0.82 2.78 12 بداً أ أستخدمهال 

 0.94 2.86 55 ساعة فأقل

 0.91 3.07 150  ساعات3-1 من أكثر یومیًا أستخدمه

 0.88 3.33 167 ساعات3 أكثر من أستخدمه

 0.91 3.14 384 المجموع

المجال الرابع (دور الفیس 

بوك في تنمیة مفهوم االنتما 

 الوطني)

 0.84 3.02 12 بداً أ أستخدمهال 

 0.85 3.31 55 ساعة فأقل

 0.84 3.44 150  ساعات3-1 من أكثر یومیًا أستخدمه

 0.78 3.67 167 ساعات3 من أكثر أستخدمه

 0.83 3.51 384 المجموع

المجال الكلي 

 

 0.70 2.77 12 بداً أ أستخدمهال 

 0.80 3.21 55 ساعة فأقل

 0.71 3.36 150  ساعات3-1 من أكثر یومیًا أستخدمه

 0.73 3.58 167 ساعات3 من أكثر أستخدمه

 0.75 3.41 384 المجموع
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ختالفات بین المتوسطات الحسابیة ولمعرفة الفرق إمن خالل الجدول السابق تبین للباحثة وجود 

  تحلیل التباین االحاديإختباربین هذه المستویات تم استخدام 

حول دور الفیس  )ONE WAY Analysis of Variance نتائج إختبار تحلیل التباین األحادي ( :)24جدول رقم (

بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغیر معدل ساعات استخدامك للفیس یومیًا  

 المجال
 مصدر التباین

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
 قیمة ف

مستوى 

 الداللة

المجال األول  

(دور الفیس بوك في 

 )تنمیة مفهوم المبادرة

 **0.0 9.44 5.83 3 17.49 بین المجموعات

     0.62 380 234.62 داخل المجموعات

       383 252.11 المجموع

المجال الثاني  

(دور الفیس بوك في 

  )تنمیة مفهوم التطوع

 **0.0 6.76 5.16 3 15.48 بین المجموعات

     0.76 380 290.28 داخل المجموعات

       383 305.76 المجموع

المجال الثالث 

(دور الفیس بوك في 

 تنمیة العالقات األسریة)

 **0.0 5.32 4.28 3 12.84 بین المجموعات

     0.80 380 305.60 داخل المجموعات

       383 318.44 المجموع

المجال الرابع (دور 

الفیس بوك في تنمیة 

مفهوم االنتماء 

الوطني) 

 

 **0.0 5.02 3.33 3 9.99 بین المجموعات

     0.66 380 251.93 داخل المجموعات

 المجموع

261.93 383       

المجال الكلي 

 

 **0.0 7.41 4.01 3 12.02 بین المجموعات

     0.54 380 205.40 داخل المجموعات

       383 217.43 المجموع

) α≤0.05** دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة اإلحصائیة (

، على 0.05صغر من أ التباین األحادي تبین أن قیمة مستوى الداللة إختبارباالستناد إلى 

المجال الكلي وجمیع المجاالت وهي بذلك دالة إحصائیًا، لذا فإننا نرفض الفرضیة الصفریة 

) في α≤0.05القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة (

ستجابات أفراد عینة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة إمتوسطات 
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 ونقبل بالفرض البدیل، وسیتم ستخدامك للفیس یومیاً .إمعدل ساعات  لمتغیرجامعة القدس تبعا 

 للمقارنات البعدیة  LSD إختبارستخدام إ

ستخدامك للفیس إ للمقارنات البعدیة تبعا لمتغیر معدل ساعات LSD) یبین نتائج إختبار 25جدول رقم (

 یومیًا على المجال الكلي

أستخدمه یومیًا  ساعة فأقل بداً أ أستخدمهال  المقارنة

 3-1أكثر من 

 ساعات

أستخدمه أكثر 

 ساعات3من 

 *-0.80411- *-0.58762- 0.44-  بداً أال أستخدمه 

 *-0.36411- 0.15-   ساعة فأقل

أستخدمه یومیًا أكثر من 

  ساعات1-3

   -0.21649-* 

أستخدمه أكثر من 

 ساعات3

    

  

 یظهر الجدول وجود فروق بین

  من أكثر یومیًا أستخدمه ساعات لصالح 3-1 یومیًا أكثر من أستخدمه  أبدًا وأستخدمهال 

 . ساعات1-3

  ساعات 3 من أكثر أستخدمهساعات لصالح  3 من أكثر أستخدمه أبدًا وأستخدمهال. 

  ساعات 3 من أكثر أستخدمهساعات لصالح  3 من أكثر أستخدمه وفأقلساعة. 

 أستخدمهساعات لصالح  3 من أكثر  وأستخدمه ساعات3-1 من أكثر یومیًا أستخدمه

 .ساعات 3 من أكثر
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ن عدد ساعات استخدام الفیس بوك من قبل الطلبة الجامعیین لفترة أوتعزو الباحثة النتیجة إلى 

 من قبلهم على كل ما هو جدید من خالل التصفح ومشاهدة أكثرطول تساهم في االطالع أ

 مما ،و األصدقاء المضافین على الموقعأالفیدیوهات والبوستات التي ینشرها الطلبة اآلخرون 

خبار الجمعیات التطوعیة وزیادة وقت أو أیساعدهم على نشر المبادرات والمساهمات التطوعیة 

یضا في زیادة التفاعل مع األصدقاء حول القضایا المجتمعیة أالتصفح على الفیس بوك یساهم 

والوطنیة وبذلك یتحمل الطلبة المسؤولیة الوطنیة. 

 

ثالثا: النتائج المتعلقة بفحص فرضیات الدراسة (التساؤالت) 

) لدور الفیس α) ≥ 0.05الفرضیة السابعة: ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  7.3.4

 بوك في تنمیة مفهوم المبادرة.

جل الحصول على نتائج لفحص هذه الفرضیة قامت الباحثة باستخدام إختبار ت لعینة أومن 

 دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرةمستقلة واحدة على متوسط إستجابة المبحوثین حول 

لفحص الفرضیة السابعة 
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.  نتائج إختبار ت لعینة مستقلة واحدة لدرجة دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرة:)26جدول رقم (

المتوسط  العدد  المجال والفقرات 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري 

 مستوى الداللة قیم ت 

زادت صفحات الفیس بوك من نسبة وعیي 

 االجتماعي والسیاسي.
384 3.97 0.93 10.89 0.0** 

 0.17 1.37 1.09 3.53 384 نمّى الفیس بوك روح المبادرة لدي.

أتاح الفیس بوك لي فرصة المشاركة 

 والمناقشة في القضایا المجتمعیة.
384 3.63 1.06 3.33 0.0** 

أقدم الدعم والمساندة للمبادرات المطروحة 

 عبر صفحات الفیس بوك.
384 3.41 1.18 -0.73 0.47 

أعبر عن مطالبي وحقوقي من خالل 

 صفحات الفیس بوك.
384 3.14 1.32 -4.60 0.0** 

أؤمن بقدرة  الفیس بوك في إعطاء أهمیة 

 للمبادرات الشبابیة المختلفة.
384 3.78 1.04 6.27 0.0** 

أشكل آرائي الخاصة عبر قنوات إتصال فعالة 

 من خالل صفحات الفیس بوك.
384 3.34 1.16 -1.92 0.06 

أعتبر الفیس بوك مصدر موثوق للمعلومات 

 واألخبار التي تتناول مفهوم المبادرة.
384 2.82 1.32 -9.35 0.0** 

 ≥α) 0.05**دالة إحصائیة عند مستوى الداللة (

، 0.05 لعینة مستقلة واحدة تبین أن قیمة مستوى الداللة أصغر من )ت(باالستناد إلى إختبار 

وهي بذلك دالة إحصائیًا، لذا فإننا نرفض الفرضیة القائلة (ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة 

) لدور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرة ). ونقبل بالفرض البدیل α) ≥ 0.05عند مستوى 

) وتكون الفروق لصالح α) ≥ 0.05على أنه یوجد اثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

الفقرات (زادت صفحات الفیس بوك من نسبة وعیي االجتماعي والسیاسي، أتاح الفیس بوك لي 

فرصة المشاركة والمناقشة في القضایا المجتمعیة، أعبر عن مطالبي وحقوقي من خالل 
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صفحات الفیس بوك، أؤمن بقدرة  الفیس بوك في إعطاء أهمیة للمبادرات الشبابیة المختلفة، 

أعتبر الفیس بوك مصدر موثوق للمعلومات واألخبار التي تتناول مفهوم المبادرة).  

، وهي بذلك لیست دالة إحصائیًا، لذا فإننا 0.05بینما تبین أن قیمة مستوى الداللة أكبر من 

) لدور الفیس α) ≥ 0.05نقبل الفرضیة القائلة (ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

بوك في تنمیة مفهوم المبادرة) على الفقرات (نمّى الفیس بوك روح المبادرة لدي، أقدم الدعم 

والمساندة للمبادرات المطروحة عبر صفحات الفیس بوك، أشكل آرائي الخاصة عبر قنوات 

إتصال فعالة من خالل صفحات الفیس بوك.) 

 

) لدور α) ≥ 0.05الفرضیة الثامنة: ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  8.3.4

 الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوع 

ومن اجل الحصول على نتائج لفحص هذه الفرضیة قامت الباحثة باستخدام إختبار ت لعینة 

. دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوعمستقلة واحدة على متوسط إستجابة المبحوثین حول 

لفحص الفرضیة 
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 .دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوعدرجة  نتائج إختبار ت لعینة مستقلة واحدة ل:)27جدول رقم (

المتوسط  العدد  المجال والفقرات 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري 

 مستوى الداللة قیم ت 

یسعدني أن أشارك اآلخرین في 

األعمال التطوعیة التي ُتطرح على 

 صفحات الفیس بوك.

384 3.85 1.03 3.97 0.0** 

أشعر بالفخر عندما أبدًا بعمل 

جماعي وأنشره بنجاح عبر صفحات 

 الفیس بوك.

384 3.75 1.10 2 0.05** 

أحب أن اشترك في األعمال 

التطوعیة المطروحة عبر صفحات 

 الفیس بوك.

384 3.63 1.09 -0.18 0.86 

أسهم الفیس بوك في تثقیفي بمعنى 

 العمل التطوعي.
384 3.51 1.08 -2.35 0.02** 

شجعني الفیس بوك على القیام 

 باألعمال التطوعیة المختلفة.
384 3.52 1.17 -2.04 0.04** 

أثار الفیس بوك من إهتمامي 

 بقضایا التطوع في أنحاء العالم كافة.
384 3.59 1.18 -0.85 0.39 

 ≥α) 0.05**دالة إحصائیة عند مستوى الداللة (

و تساوي أباالستناد إلى إختبار ت لعینة مستقلة واحدة تبین أن قیمة مستوى الداللة أصغر من 

ثر ذو داللة أ، وهي بذلك دالة إحصائیًا، لذا فإننا نرفض الفرضیة القائلة (ال یوجد 0.05

 لدرجة متوسط إستجابة المبحوثین حول دور الفیس ≥α) 0.05إحصائیة عند مستوى الداللة (

ثر ذو داللة إحصائیة عند أبوك في تنمیة مفهوم التطوع). ونقبل بالفرض البدیل على أنه یوجد 

 لدور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوع على الفقرات (یسعدني أن ≥α) 0.05مستوى الداللة (

أشارك اآلخرین في األعمال التطوعیة التي ُتطرح على صفحات الفیس بوك، أشعر بالفخر 
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عندما أبدًا بعمل جماعي وأنشره بنجاح عبر صفحات الفیس بوك، أسهم الفیس بوك في تثقیفي 

بمعنى العمل التطوعي، شجعني الفیس بوك على القیام باألعمال التطوعیة المختلفة.) 

، وهي بذلك لیست دالة إحصائیًا، لذا فإننا 0.05بینما تبین أن قیمة مستوى الداللة أكبر من 

) لدور الفیس α) ≥ 0.05نقبل الفرضیة القائلة (ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

بوك في تنمیة مفهوم التطوع) على الفقرات (أحب أن اشترك في األعمال التطوعیة المطروحة 

عبر صفحات الفیس بوك، أثار الفیس بوك من إهتمامي بقضایا التطوع في أنحاء العالم كافة). 

 

ور د) لα) ≥ 0.05 : ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الفرضیة التاسعة 9.3.4

 الفیس بوك في تنمیة العالقات األسریة

 T- testجل الحصول على نتائج لفحص هذه الفرضیة قامت الباحثة باستخدام إختبار أومن 

دور الفیس بوك في تنمیة العالقات لعینة مستقلة واحدة على متوسط إستجابة المبحوثین حول 

 لفحص الفرضیة األسریة
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 نتائج إختبار ت لعینة مستقلة واحدة لدرجة دور الفیس بوك في تنمیة العالقات األسریة :)28جدول رقم (

المتوسط  العدد  المجال والفقرات 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري 

مستوى  قیم ت 

 الداللة

صفحتي عبر الفیسبوك هي مساحتي 

 الشخصیة لقضاء وقت الفراغ فقط.
384 3.22 1.38 1.15 0.25 

أحب مشاركة أسرتي واآلخرین 

مشكالتهم وهمومهم عبر الفیس 

 بوك.

384 2.67 1.38 -6.73 0.0** 

قربت صفحات الفیس بوك وجهات 

نظري مع أسرتي وعائلتي حول 

 القضایا المختلفة.

384 3.01 1.30 -2 0.05** 

تسهم صفحات الفیس بوك في حل 

بعض المشاكل االجتماعیة 

 واالقتصادیة األسریة.

384 3.02 1.26 -1.85 0.06 

عززت صفحات الفیس بوك ثقتي 

 بنفسي وباآلخرین.
384 3.08 1.27 -0.96 0.34 

أعبر عن رأیي في أموري العائلیة 

 من خالل صفحات الفیس بوك.
384 2.74 1.48 -5.33 0.0** 

أستفید من صفحات الفیس بوك في 

 تنمیة عالقاتي األسریة.
384 2.95 1.45 -2.53 0.01** 

ُتعرفني صفحات الفیس بوك 

 بالمناسبات االجتماعیة والعائلیة.
384 4.09 1.07 17.46 0.0** 

ستخدام الفیس بوك إأحرص على 

للتعزیز مفاهیم المسؤولیة 

 االجتماعیة تجاه أسرتي.

384 3.29 1.18 2.51 0.01** 

أشارك في األنشطة التي تعنى 

بتعزیز الروابط األسریة المنشورة 

 على الفیس بوك.

384 3.36 1.24 3.47 0.0** 

 ≥α) 0.05**دالة إحصائیة عند مستوى الداللة (
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و تساوي أ لعینة مستقلة واحدة تبین أن قیمة مستوى الداللة أصغر من )ت(باالستناد إلى إختبار 

، وهي بذلك دالة إحصائیًا، لذا فإننا نرفض الفرضیة القائلة (ال یوجد اثر ذو داللة 0.05

 لدرجة متوسط إستجابة المبحوثین حول دور الفیس ≥α) 0.05إحصائیة  عند مستوى الداللة (

ثر ذو داللة إحصائیة  أبوك في تنمیة العالقات األسریة). ونقبل بالفرض البدیل على أنه یوجد 

 لدور الفیس بوك في تنمیة العالقات األسریة على الفقرات ≥α) 0.05عند مستوى الداللة (

(أحب مشاركة أسرتي واآلخرین مشكالتهم وهمومهم عبر الفیس بوك، قربت صفحات الفیس بوك 

وجهات نظري مع أسرتي وعائلتي حول القضایا المختلفة، أعبر عن رأیي في أموري العائلیة من 

خالل صفحات الفیس بوك، أستفید من صفحات الفیس بوك في تنمیة عالقاتي األسریة، ُتعرفني 

ستخدام الفیس بوك للتعزیز إصفحات الفیس بوك بالمناسبات االجتماعیة والعائلیة، أحرص على 

مفاهیم المسؤولیة االجتماعیة تجاه أسرتي، أشارك في األنشطة التي تعنى بتعزیز الروابط 

األسریة المنشورة على الفیس بوك.) 

، وهي بذلك لیست دالة إحصائیًا، لذا فإننا 0.05بینما تبین أن قیمة مستوى الداللة أكبر من 

) لدور الفیس α) ≥ 0.05 عند مستوى إحصائیةنقبل الفرضیة القائلة (ال یوجد فروق ذات داللة 

بوك في تنمیة العالقات األسریة) على الفقرات (صفحتي عبر الفیسبوك هي مساحتي الشخصیة 

لقضاء وقت الفراغ فقط، تسهم صفحات الفیس بوك في حل بعض المشاكل االجتماعیة 

واالقتصادیة األسریة، عززت صفحات الفیس بوك ثقتي بنفسي وباآلخرین). 

) α) ≥ 0.05 : ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الفرضیة العاشرة 10.3.4

 ور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء الوطنيدل
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ومن اجل الحصول على نتائج لفحص هذه الفرضیة قامت الباحثة باستخدام إختبار ت لعینة 

 دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء الوطنيمستقلة واحدة على متوسط إستجابة المبحوثین حول 

 .لفحص الفرضیة

دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء درجة  نتائج إختبار ت لعینة مستقلة واحدة ل:)29جدول رقم (

الوطني 

المتوسط  العدد  المجال والفقرات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

مستوى  قیم ت 
 الداللة

أشارك في مناقشة القضایا المجتمعیة المتداولة 
 وتبادل الرأي عبر صفحات الفیس بوك.

384 3.58 1.23 1.24 0.21 

أتابع ما یعرض على مواقع التواصل االجتماعي 
 حول كیفیة الحفاظ على الممتلكات.

384 3.55 1.12 0.96 0.34 

أتابع صفحات صانعي القرارات ألرى نهج عملي 
 یخدم وطني.

384 3.59 1.13 1.48 0.14 

أكتفي بعمل إعجاب لصفحات الفیس بوك التي 
 تطرح قضایا مجتمعیة.

384 3.37 1.21 -2.07 0.04** 

أحرص على مشاركة صفحات الفیس بوك التي 
 ُتعنى بالقضایا المجتمعیة.

384 3.39 1.18 -1.78 0.08 

أرى أن من واجبي نشر الوعي والتربیة الوطنیة 
 عبر صفحات الفیس بوك.

384 3.51 1.14 0.22 0.82 

أشارك من خالل  الفیس بوك في مجموعات 
 الضغط والمناصرة تجاه القضایا المختلفة.

384 3.32 1.22 -2.94 0.0** 

زادت صفحات الفیس بوك من إهتمامي باآلخرین 
 من أبناء مجتمعي.

384 3.58 1.15 1.33 0.18 

أهتم بمناقشة ومتابعة مجریات األحداث في الدول 
 المجاورة، عبر الفیس بوك.

384 3.74 1.11 4.17 0.0** 

أساهم برأیي في القضایا المجتمعیة التي تعالجها 
 صفحات الفیس بوك.

384 3.45 1.19 -0.90 0.37 

 0.84 0.20 1.28 3.51 384 تنمي صفحات الفیس بوك مسؤولیتي تجاه وطني.
أحرص على مشاركة صفحات الفیس بوك التي 

 ُتعنى بالقضایا المجتمعیة.
384 3.39 1.18 1.24 0.21 

 ≥α) 0.05**دالة إحصائیة عند مستوى الداللة (
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، 0.05 لعینة مستقلة واحدة تبین أن قیمة مستوى الداللة أصغر من )ت(باالستناد إلى إختبار 

ثر ذو داللة إحصائیة  عند أوهي بذلك دالة إحصائیًا، لذا فإننا نرفض الفرضیة القائلة (ال یوجد 

 لدرجة متوسط إستجابة المبحوثین حول دور الفیس بوك في تنمیة ≥α) 0.05مستوى الداللة (

ثر ذو داللة إحصائیة عند أمفهوم االنتماء الوطني). ونقبل بالفرض البدیل على أنه یوجد 

 لدور الفیس بوك في تنمیة مفهوم األنتماء الوطني على الفقرات ≥α) 0.05مستوى الداللة (

(أكتفي بعمل إعجاب لصفحات الفیس بوك التي تطرح قضایا مجتمعیة، أشارك من خالل  

الفیس بوك في مجموعات الضغط والمناصرة تجاه القضایا المختلفة، أهتم بمناقشة ومتابعة 

مجریات األحداث في الدول المجاورة، عبر الفیس بوك..) 

، وهي بذلك لیست دالة إحصائیًا، لذا فإننا 0.05بینما تبین أن قیمة مستوى الداللة أكبر من 

) لدور الفیس α) ≥ 0.05نقبل الفرضیة القائلة (ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

بوك في تنمیة مفهوم االنتماء الوطني) على الفقرات (أشارك في مناقشة القضایا المجتمعیة 

المتداولة وتبادل الرأي عبر صفحات الفیس بوك، أتابع ما یعرض على مواقع التواصل 

االجتماعي حول كیفیة الحفاظ على الممتلكات، أتابع صفحات صانعي القرارات ألرى نهج 

عملي یخدم وطني، أحرص على مشاركة صفحات الفیس بوك التي ُتعنى بالقضایا المجتمعیة، 

أرى أن من واجبي نشر الوعي والتربیة الوطنیة عبر صفحات الفیس بوك، زادت صفحات الفیس 

بوك من إهتمامي باآلخرین من أبناء مجتمعي، أساهم برأیي في القضایا المجتمعیة التي تعالجها 

صفحات الفیس بوك). 
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         الفصل الخامس 

 ملخص النتائج واالستنتاجات والتوصیات

 مقدمة 1.5

ستنتاجاتها مع األخذ بعین االعتبار أسئلة الّدراسة إیعالج الفصل الحالي نتائج الّدراسة و

وفرضیاتها وأهدافها، إضافة إلى تحلیل نتائج الّدراسة ومقارنتها بالدراسات السابقة إن وجدت 

ستنادًا لنتائج الدراسة. إوبلورة بعض التوصیات 

 ملخص نتائج الّدراسة ومناقشتها 2.5

). حیث تبین أن 3.44درجة المجال الكلي كانت مرتفعة حیث بلغ المتوسط الحسابي ( .١

(دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوع حاز على أعلى المتوسطات  المجال الثاني

)، في حین حصل المجال الثالث (دور 3.64الحسابیة وكان متوسطه الحسابي یساوي (

الفیس بوك في تنمیة العالقات األسریة) على أدنى المتوسطات الحسابیة حیث كان المتوسط 

 ). 3.14الحسابي (

درجة دور الفیس بوك في تنمیة العالقات األسریة متوسطة، حیث بلغ متوسطها الحسابي  .٢

 ) وهي متوسطة.3.14العام الستجابات المبحوثین (

درجة دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوع مرتفعة، حیث بلغ متوسطها الحسابي العام  .٣

 .) وهي مرتفعة3.64الستجابات المبحوثین (

درجة دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرة مرتفعة، حیث بلغ متوسطها الحسابي العام  .٤

 ) وهي مرتفعة.3.45الستجابات المبحوثین (
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درجة دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء الوطني مرتفعة، حیث بلغ متوسطها  .٥

 ) وهي مرتفعة.3.51الحسابي العام الستجابات المبحوثین (

) في متوسطات α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة( .٦

ستجابات أفراد عینة الدراسة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة اإلجتماعیة لدى إ

طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر الجنس، على المجال الرابع (دور الفیس بوك في تنمیة 

 مفهوم االنتماء الوطني) وتكون الفروق جوهریة ولصالح الذكور على اإلناث.

) في متوسطات α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة ( .٧

ستجابات أفراد عینة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة إ

دور الفیس بوك في جامعة القدس تبعًا لمتغیر السنة الدراسیة على المجال على المجال األول (

 ) وقد كانت الفروق بین تنمیة مفهوم المبادرة

 ولى أولى وسنة ثانیة لصالح سنة أسنة  •

ولى أولى وسنة ثالثة لصالح سنة اسنة  •

ولى أولى وسنة رابعة لصالح سنة أسنة  •

) في α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة( .٨

متوسطات استجابات أفراد عینة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى 

 طلبة جامعة القدس تبعا لمتغیر الكلیة.

) في متوسطات α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة ( .٩

استجابات أفراد عینة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة 

 جامعة القدس تبعًا لمتغیر مكان السكن حیث كانت الفروق بین 

 قریة ومخیم لصالح مخیم  •
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 مدینة ومخیم لصالح مخیم •

) في متوسطات α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة ( .١٠

ستجابات أفراد عینة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة إ

جامعة القدس تبعًا لمتغیر مستوى دخل األسرة بالشیقل حیث كانت الفروق بین 

 1500قل من أ لصالح 3000-1501  و1500قل من أ •

 1500قل من أ لصالح أكثر ف3001  و1500قل من أ •

 3000-1501 فأكثر لصالح 3001  و1501-3000 •

) في متوسطات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة ( .١١

استجابات أفراد عینة حول دور الفیس بوك في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة 

 جامعة القدس تبعًا لمتغیر معدل ساعات استخدامك للفیس یومیا حیث كانت الفروق بین

 أكثر یومیًا أستخدمه ساعات لصالح 3-1 من أكثر یومیًا أستخدمهبدًا وأ أستخدمهال  •

  ساعات3-1من 

ساعات  3 من أكثر أستخدمهاعات لصالح  س3 من أكثر أستخدمهبدًا وأ أستخدمهال  •

ساعات  3 من أكثر أستخدمهساعات لصالح  3 من أكثر أستخدمهقل وأساعة ف •

 أستخدمهساعات لصالح  3 من أكثر أستخدمه ساعات و3-1 من أكثر یومیًا أستخدمه •

 ساعات3 من أكثر
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ستنتاجات الدراسة إ 3.5

بعد االطالع على نتائج تساؤالت وفرضیات الدراسة ومناقشتها وتحلیل بیاناتها، فقد توصلت 

 الباحثة إلى االستنتاجات اآلتیة: 

حد دعائم الحیاة االجتماعیة ووسیلة من وسائل التقدم على مستوى أتعد المسئولیة االجتماعیة  -۱

نها تتصل بالوجود أذ إ ،حدى القضایا الجدیرة باالهتمام والدراسةإاألفراد والجماعات و

 فهي تنبذ ،ستند علیها قیام المجتمعياالجتماعي وتعتبر منطلقًا للحاجات الضروریة التي 

 وعدم التحمل والصبر وفقدان الهویة والتي قد یؤدي وجود المسئولیة ةظواهر الالمباال

عاقة عملیات التنمیة في المجتمع في شتى إاالجتماعیة لدى الفرد بدرجات منخفضة الى 

التها. امج

سرته أُ ولیة الفرد االجتماعیة في المجتمع تحدد مدى تحمله للمسؤولیة تجاه نفسه وتجاه ؤن مسإ -۲

ن تمتع الفرد أذ إ والتي تعد التنشئة االجتماعیة رافدًا مهمًا لنموها لدى األفراد ،واالخرین ووطنه

بدرجة عالیة من مستویات المسؤولیة االجتماعیة دلیل على فعالیة مؤسسات التنشئة 

االجتماعیة وقیامها بدروها المنوط بها . 

فراد المجتمع أإن الشعور بأهمیة المسؤولیة االجتماعیة في المجتمع والعمل على تنمیتها لدى  -۳

ساسیة ومؤشرًا في أعلى وجه التحدید ُیعد ركیزة  ستخدام الفیس بوكإوطلبة الجامعة من خالل 

 ةقالفراد بالقضایا االجتماعیة وعظم األمانة المُ ألحساس اإنماء المجتمع وتطوره منطلقًا من 

نفسهم ونحو أسرهم ونحو المجتمع أیمانًا منهم بالمسؤولیة االجتماعیة نحو إعلى عواتقهم و

 الذي یعیشون فیه.

نهم مستقبل األمة الواعد وقادة الغد والذین أذ إیعول على الشباب الجامعي الشيء الكثیر  -٤

یدیهم تتحقق أهدافه أیقع علیهم مسؤولیة تطور المجتمع في كافة مجاالته وعلى 
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 في كافة المیادین وهذا ةبالتحوالت والتغیرات السریعء وطموحاته في عالم متغیر ملي

ستخدامهم للفیس كوسیلة لتطویر المجتمع وتنمیة المسؤولیة االجتماعیة من إیظهر من 

كسابهم المهارات واألسالیب التي تساعدهم في تحقیق إ وم لذلك ینبغي تدریبه،خالله

األهداف وبلوغ الغایات من خالل التواصل االجتماعي الهادف. 

مناسبة تجاه العالقات األسریة والتي تتمثل في مجملها  ن بعض الطلبة لدیهم تصرفات غیرإ -٥

في فقدان التواصل مع األهل وبروز عنصر الالمباالة وعدم تحمل المسؤولیة وسیطرة قیم 

لى عدم المحافظة على إ هذا باالضافة ،التواكل والسلبیة واالنطواء لدى البعض منهم

الممتلكات العامة وغیاب دور المشاركة االجتماعیة ونشوب بعض الخالفات والصراعات 

 بین الشباب وذویهم والتي تحد من وجود روح الوالء واالنتماء للعائلة.

  وجهة نظر الباحثة4.5

نه ألیه على إفراد المجتمع الیوم هو ما یمكن النظر أبناًء على ما سبق فإن ما یعاني منه 

ن أذ إد الفرد نخالقیة وتصرفات سلوكیة تنطوي في مجملها تحت ضعف المسؤولیة عأمشكالت 

ها السلوك يلعي قد یترتب تن ُیحدد األفعال والممارسات والأالمسؤولیة االجتماعیة هي بما یمكن 

نفسه برتكاب الفرد للممارسات الخاطئة قد یلحق الضرر بسببها إیجابیًا وإم أ كان اً والممارس سلبي

 خرین في المجتمع الذي یعیش فیه.باآلو أ
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 توصیات الدراسة 5.5

ستنادًا إلى نتائج الّدراسة، توصي الباحثة بما یأتي:  إ

تحدیث مناهج التعلیم في المراحل األساسیة في مقرر التكنولوجیا بحیث یتضمن دور شبكات  .١

معها بما یسهم في خلق وعي لدى الطلبة بأهمیتها  التواصل االجتماعي ووسائل التعامل

ودورها في بلورة وعي شبابي حقیقي یساهم في معرفة الشباب بالقضایا الوطنیة من خالل 

  ستخدامهم لهذه الوسائل.إ

جباري في الجامعات الفلسطینیة ولكافة التخصصات یتحدث عن إو مساق أعتماد ُمقرر إ .٢

شبكات التواصل االجتماعي ودورها في رفع الوعي الشبابي في الجامعات الفلسطینیة كما 

 .یةفلسطینالعتماد مقرر النزاهة والشفافیة في معظم الجامعات إهو حاصل في 

خرى تساهم في مشاركة الشباب في المجتمع وتعمل على خلق أن قوانین وتعدیل قوانین س .٣

العدالة االجتماعیة في تنمیة المبادرات االجتماعیة والتطوع واالنتماء للوطن وتوطید العالقات 

  األسریة.

تخصیص مساحة في المواقع االخباریة االلكترونیة لتفاعل الشباب مع االحداث ومساهمتهم  .٤

 في التعبیر عن القضایا الوطنیة االجتماعیة مثل المبادرات الوطنیة للحد من مومشاركته

ستخدامهم لحساباتهم حتى یشعروا بدورهم الفاعل في إیجابي من خالل إالفقر وذلك بشكل 

  المجتمع.

ستخدامات مواقع إرفع وعي الشباب الجامعي والهیئات التدریسیة في الجامعات بأهمیة  .٥

 التواصل االجتماعي لدى الطلبة.
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جراء بحوث ودراسات مكثفة حول قطاع الشباب الفلسطیني في كافة المجاالت وخصوصًا إ .٦

ثرها على االنتماء والمبادرات والدور أ( ثر شبكات التواصل على الشباب الجامعي مثلأفي 

  المالي واإلداري لشبكات التواصل االجتماعي).

دیات الشباب االلكتروني بما یخدم رفع الوعي لدیهم بالقضایا االجتماعیة وسبل تتفعیل من .٧

 .مواجهة األزمات االجتماعیة التي یواجهها المجتمع الفلسطیني
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مـراجـع البـحث ومصــادره 

قـائمـة المـراجـع العـربیـة 

القرآن الكریم. 

، مصر: نظریات االتصال المعاصرة في ضوء تكنولوجیا االتصال). 2013ابو العال، محمد (

 .دار العلم واالیمان

القاهرة: المجموعة العربیة مهارات اإلتصال الفعال مع اآلخرین، ). 2009أبو النصر، مدحت (

للتدریب والنشر. 

تصمیم مدونة الكترونیة وصفحة تعلیمیة على ) 2013أبو شعبان، رضوان محمد رضوان (

موقع الفیس بوك وأثرهما على التحصیل لدى طالب الصف العاشر األساسي في 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة مبحث التكنولوجیا واتجاهاتهم نحوها

اإلسالمیة، غزة. 

التحلیل العاملي: مفهومه، أهدافه، شروطه، انواعه، خطواته، مثال ). 2016أبو فاید، أحمد (

، بحث غیر منشور، جامعة SPSSتطبیقي لكیفیة استخراج التحلیل العاملي بنظام 

األزهر، غزة. 

فاعلیة برنامج إرشادي معرفي سلوكي في عالج اإلدمان على ). 2014أبو هدروس، یاسرة (

، مجلة الزرقاء موقع التواصل االجتماعي "الفیس بوك" لدى عینة من المراهقات

. 2016للبحوث والدراسات اإلنسانیة، المجلد السادس عشر ، العدد الثالث 

العالقة بین استخدام الشباب المصري لمواقع شبكات التواصل ). 2011أسعد، عمرو (

، دراسة على موقعي یوتیوب وفیسبوك. رسالة دكتوراة االجتماعي وقیمهم المجتمعیة

غیر منشورة، جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم. 
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 مصر: المكتب الجامعي الحدیث. رؤیة واقعیة لقضایا معاصرة،) 2011اسماعیل محمد احمد (

المسئولیة االجتماعیة للشركات في ظل االزمة االقتصادیة العالمیة دراسة ) 2010انور، نورا (

، بحث غیر منشور، مركز المدیرین المصري مسابقة االبحاث السنویة. تطبیقیة

دور المسؤولیة االجتماعیة في تحسین اداء المنظمة: دراسة ). 2014بو بكر، محمد الحسن (

، رسالة ماجستیر غیر منشور، جامعة محمد حالة لمؤسسة نفطال وحدة -باتنة-

خضیر، الجزائر. 

دور الجامعات في تعزیز مفاهیم المسؤولیة االجتماعیة ) 2011جابر، محمود ومهدي، ناصر (

، غزة لدى طلبتها" دراسة میدانیة مقارنة بین جامعتي حلوان (ج.م.ع)، وجامعة األزهر

 (فلسطین)، بحث غیر منشور، شراكة جامعتي حلوان (ج.م.ع)، وجامعة األزهر – غزة.

تطبیقات المسؤولیة االجتماعیة الخارجیة للمؤسسات شركة كوكا ). 2016جصاص، محمد (

، المؤتمر الدولي الثالث عشر حول: دور المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات كوال كنموذج

یومي   -الصغیرة والمتوسطة في تدعیم إستراتیجیة التنمیة المستدامة – الواقع والرهانات

  .2016 نوفمبر 15 و 14

). مواقع التواصل االجتماعي وأثرها على الحالة النفسیة للطالب 2018الحلو، كلیر واخرون (

المجلة الدولیة للدراسات الجامعي (دراسة مقارنة متعددة الدول )، بحث منشور، 

. 2018)، 2 (3، العدد التربویة والنفسیة

) اتجاهات معلمي 2017الشواهین، سوزان عبد اللطیف ( حمادنه، مؤنس أدیب ذیاب و

الریاضیات ومعلماتها في األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي (الفیس بوك) 

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات في تعلیم الریاضیات، بحث منشور، 

. 2017 ) - نیسان 18 - المجلد الخامس - ع ( التربویة والنفسیة
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دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة العمل التطوعي دراسة ) 2015حمایدیة، خولة (

، رسالة ماجستیر غیر وصفیة تحلیلیة لصفحة الفایسبوك لجمعیة ناس الخیر ورقلة

منشورة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة. 

دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمیة مشاركة الشباب الفلسطیني ). 2013حمودة، أحمد (

، القاهرة: جامعة الدول العربیة.  غیرمنشورة، رسالة ماجستیرفي القضایا المجتمعیة

، بحث المسؤولیة االجتماعیة بالتعلیم: مقاربات ومداخل) 2015حوالة، سهیر، الشوربجي، هند (

 غیر منشور، معهد الدراسات والبحوث التربویة، جامعة القاهرة.

) دور المعاملة الوالدیة في تعزیز الشعور بالمسؤولیة 2017عیسى، رمانة( خطار، زهیة و

مجلة الدراسات والبحوث االجتماعیة لدى المراهقین المتمدرسین، بحث منشور، 

 . 2017 ، مارس 21جامعة الشهید حمة لخضر-الوادي العدد  -االجتماعیة

دور اإلعالم في تنشیط الحراك السیاسي العربي – شبكات ). 2011خورشید، مراد كامل (

، المؤتمر العلمي – وسائل اإلعالم أدوات تعبیر وتغییر، التواصل االجتماعي نموذجا

كلیة اإلعالم، جامعة البتراء، االردن، عمان. 

مجلة ). دور مواقع التواصل االجتماعي في التغییر- مدخل نظري، 2012الراوي، بشرى (

. 112-94، 18، العدد الباحث اإلعالمي

)، أثر استخدام مشروعات التعلم الخدمي في 2017زعاریر، محمد سلیمان، وعبیدات، هاني (

تدریس التربیة الوطنیة والمدنیة على تنمیة التحصیل والمسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة 

، المجلد مجلة الجامعة االسالمیة التربویةالصف العاشر األساسي، بحث منشور، 

 2017، 2، العدد25
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دور أخالقیات المهنة في تعزیز المسئولیة االجتماعیة في ). 2014الزیناتي، اسامة (

 رسالة ماجستیر المستشفیات الحكومیة الفلسطینیة ( مجمع الشفاء الطبي نموذجا )،

غیر منشورة، أكادیمیة اإلدارة والسیاسة للدراسات العلیا بالمشاركة مع جامعة األقصى 

برنامج الماجستیر في القیادة واالدارة. 

) إدمان الفیس بوك وعالقته بالتوافق األسري للطالب الجامعي دراسة 2014سعودي، عبد الكریم (

على عینة من طلبة جامعة بشار، مجلة دراسات نفسیة و تربویة، مخبر تطویر 

. 2014 دیسمبر 13الممارسات النفسیة و التربویة عدد 

)، التنافر المعرفي والمسؤولیة االجتماعیة 2015سالمة ، ثریا عبد الحمید و غباري، ثائر أحمد (

لدى طلبة الجامعة الهاشمیة في ضوء متغیري النوع االجتماعي والكلیة، بحث منشور، 

. 1 ، عدد 12، مجلد المجلة األردنیة في العلوم التربویة

) محاسبة المسؤولیة االجتماعیة على المواقع اإللكترونیة: 2014السمیرات، بالل وزلوم، نضال (

، المجلد الثاني مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات االقتصادیة واإلداریةحالة األردن، 

. 2014 یونیو 313 -ص 289والعشرون، العدد الثاني، ص 

). أشكال الوسائط التكنولوجیة الحدیثة وانعكاساتها على العالقات 2015سوالمیة، عبد الرحمن (

االجتماعیة لدى الشباب -دراسة میدانیة على شباب والیة باتنة- دراسات نفسیة و 

 .2015، جوان، 14 عدد مخبر تطویر الممارسات النفسیة و التربویة،تربویة، 

) مستوى المشاركة السیاسیة لدى الشباب الجامعي الفلسطیني نحو 2011الشامي، محمود (

، 2) عدد19، سلسلة الدراسات االنسانیة، مجلد (مجلة الجامعة االسالمیةالعولمة، 

فلسطین. 

119 



 

المسؤولیة المجتمعیة في الجامعات العربیة – جامعة القدس ). 2010شاهین، محمد (

، ورقة علمیة ُمقدمة في مؤتمر المسؤولیة االجتماعیة للجامعات المفتوحة نموذجاً 

: فلسطین. 26/9/2011الفلسطینیة – المنعقد في مدینة نابلس 

أثر أبعاد استراتیجیة المسؤولیة االجتماعیة في تحقیق المیزة ). 2016الشنتیر، والء مشهور (

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، تخصص التسویق كلیة التنافسیة لقطاع االدویة

 .الدراسات العلیا

أثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونیة على العالقات ) 2017الشهري، حنان بنت شعشوع (

االجتماعیة "الفیس بوك وتویتر نموذجا" دراسة میدانیة على عینة من طالبات جامعة 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك عبد العزیز: الملك عبد العزیز بجدة

المملكة العربیة السعودیة. 

استراتیجیة مقترحة للجامعات السعودیة في تنمیة ). 2014الصائغ، نجاة بنت محمد سعید (

. 471 – 432، 9دار المنظومة، العدد المسؤولیة المجتمعیة لدى الطالب، 

) دور الصفحات اإلخباریة بالفیس بوك في إمداد الشباب 2014الطنباري، فاتن عبد الرحمن (

، ع. 17الجامعي بالمعلومات حول األحداث الجاریة، مجلة دراسات الطفولة. مج. 

 .2014، أبریل-یونیو 63

) شبكات التواصل االجتماعي وأثرها على القیم لدى طلبة الجامعة (تویتر 2014الطیار، فهد(

 المجلد المجلة العربیة للدراسات األمنیة والتدریب.نموذجا). رسالة ماجستیر منشورة، 

. 6  العدد31
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دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطیني نحو ). 2012عابد، زهیر (

 مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانیة)، المجلد التغییر االجتماعي والسیاسي،

. 1428-1387، 6، العدد 26

، مصر: العربي للنشر االعالم والدیمقراطیة في الوطن العربي)، 2010العامري، محمود (

والتوزیع. 

) اتجاه الشباب الجامعي العربي نحو العالقة بین 2012عبد الصادق، عبد الصادق حسن (

التعرض لموقع “ الفیس بوك “ والهویة الثقافیة : دراسة مقارنة بین مصر والبحرین، 

 2012، 146، ع. 38. مج. مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیةبحث منشور،  

شبكات التواصل االجتماعي والتحوالت السیاسیة في المجتمع ). 2012عبد الواحد، ممدوح (

ورقة بحثیة ُمقدمة للمؤتمر المصري، دراسة میدانیة على عینة من الشباب الجامعي،

العلمي الثامن عشر "اإلعالم وبناء الدولة الحدیثة"، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة. 

). فاعلیة شبكات التواصل االجتماعي والبرید االلكتروني في نشر الثقافة 2017عبداهللا، نبال (

 الكشفیة لدى لعاملین بالنشاط الكشفي في جامعات العراق، رسالة ماجستیر منشورة،

. 2017 عام 3 العدد 16، المجلد مجلة الریاضة المعاصرة

تصور مقترح لتفعیل دور الجامعات السعودیة في تنمیة المسؤولیة ). 2016العبید، ابراهیم (

بحث غیر منشور، جامعة اسیوط. االجتماعیة لدى طالبها، 

، الطبعة الثانیة، مكناس، المغرب. المرشد في المنهجیة القانونیة). 2015العروضي، محمد (

 االردن: دار الیازوردي العلمیة للنشر نظریات االتصال، مدخل متكامل،) 2010العالق، بشیر (

 والتوزیع.
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دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفیز المواطنین األردنیین ). 2012العالونة، حاتم سلیم (

ورقة على المشاركة في الحراك الجماهیري "دراسة میدانیة على النقابیین في أربد"، 

ُمقدمة للمؤتمر السابع عشر بعنوان "ثقافة التغییر"، كلیة اآلداب، جامعة فیالدلفیا، 

األردن. 

) العالقة بین استخدام مواقع التواصل 2012التح، زیاد خمیس( العلیمات، حمود محمد و

االجتماعي على الشبكة العنكبوتیة وبناء االتجاهات الفكریة لدى طلبة جامعة آل البیت، 

 .3، عدد 9 المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیةبحث منشور، 

 م. 2012 ه ، أكتوبر 1433ذو القعدة 

والمواطنة لدى  المسؤولیة االجتماعیة ). فاعلیة برنامج إرشادي في تنمیة2016العنزي، یوسف(

 المجلة العربیة للدراسات االمنیة،عینة من طالب جامعة تبوك (دراسة شبه تجریبیة)، 

. 63، عدد 31مجلد 

أثر برنامج تدریبي لتنمیة المسؤولیة المجتمعیة لدى فئة الشباب ). 2011عوض، حسني (

باستخدام موقع التواصل االجتماعي "الفیس بوك" تجربة مجلس شباب عالر أنموذجًا، 

المسؤولیة المجتمعیة للجامعات الفلسطینیة، طولكرم: د. سالم فیاض رئیس الوزراء في 

حینه. 

واقع المسؤولیة المجتمعیة لدى طلبة القدس ). 2013عوض، حسني و حجازي، نظمیة (

. دار المنظومة، المفتوحة وتصور مقترح لبرنامج یرتكز إلى خدمة الجماعة لتنمیتها

. 138-97، 30العدد 
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التصال عبر االنترنت وتأثیره في اكساب المهارات االجتماعیة لدى ). ا2011غریب، محمد (

، كلیة 4، العدد 10 المجلة المصریة لبحوث الرأي العام، المجلد طالب الجامعات.

اإلعالم، جامعة القاهرة. 

تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على تنمیة الوعي ) 2014 (لهدىغزال مریم، وشعوبي نور ا

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة قاصدي مرباح السیاسي لدى الطالبة الجامعین

– ورقلة. 

 دور شبكات التواصل االجتماعي في الترویج للفكر المتطرف من وجهة )،2016الفقهاء، قیس (

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اإلعالم جامعة الشرق نظر طلبة الجامعات االردنیة

. 2016الوسط آیار، 

). المسؤولیة االجتماعیة للشركات : اإلطار النظري وٕامكانیة التطبیق 2014الفالق، محمد (

. 2014، دیسمبر مجلة البدیل االقتصاديالعملي في الجزائر، بحث منشور، 

ثورات الفیس بوك مستقبل وسائل التواصل االجتماعي ). "2014قتلوني، مصعب حسام الدین،(

 لبنان: شركة المطبوعات للتوزیع والنشر.  في التغییر"،

 للمكتبات المسؤولیة االجتماعیة لتعزیز برامج مقترح تصور). 2015كردي، فؤاد غالب (

، جامعة القدس. القدس جامعة مكتبة دراسةٌ  الجامعیة حالة

أثر تبني المسؤولیة االجتماعیة على ) 2011لخضر، عبد الرزاق موالي و موالي، عبد الرزاق (

، مجمع مداخالت الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمیز األداء المالي للشركات

للمنظمات و الحكومات الطبعة الثانیة، نمو المؤسسات و االقتصادیات بین تحقیق 

 نوفمبر 23 و 22األداء المالي و تحدیات األداء البیئي، المنعقد بجامعة ورقلة یومي 

2011 .
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دور الشبكات االجتماعیة في تكوین الرأي العام في المجتمع ). 2012محمد، أشرف جالل (

العربي نحو الثورات العربیة: دراسة میدانیة مقارنة على الجمهور العربي في مصر-

، ورقة بحثیة مقدمة للمؤتمر العلمي الثامن عشر " اإلعالم تونس-لیبیا-سوریا- الیمن

وبناء الدولة الحدیثة"، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة. 

شبكات التواصل االجتماعي ودینامیكیة التغییر في العالم العربي"، ). "2011محمود، خالد ولید(

لبنان: مكتبة النیل والفرات.  

، دور المسئولیة االجتماعیة في زیادة القدرة التنافسیة). 2013خرون (آمصطفى، محمد و

القاهرة: المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة.  األولى،  ة: الطبع

ستجابة منظمات االعمال في الجزائر للمسؤولیة إتقییم مدى ). 2014مقدم، وهیبة (

، رسالة ماجستیر االجتماعیة: دراسة تطبیقیة على عینة من مؤسسات الغرب الجزائري

غیر منشورة، جامعة وهران. 

التأثیرات المترتبة على استخدام الشباب الجامعي لموقع ). 2011منصور، منال عبده محمد (

، جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم. 37المجلة المصریة لبحوث اإلعالم، العدد الفیس بوك، 
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المالحق 

 ): أسماء أعضاء لجنة تحكیم أداة الّدراسة (االستبانة)1ملحق(

المؤسسة/ الصفة التخصص االسم الرقم 

الجامعة االردنیة إرشاد نفسي وتربوي أ. د. حسین الشرعة   .١

جامعـة محمـد خیضر بسكـرة -الجزائر تنمیة مجتمع محلي أ. د. برقوق عبد الرحمن   .٢

الجامعة االردنیة إرشاد نفسي وتربوي أ. د. عادل طنوس   .٣

٤.  
أ. د. لخلف عثمان 

عمید كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر/ تنمیة موارد بشریة 

) 3جامعة الجزائر(

محافظ محافظة رام اهللا والبیرة صحة نفسیة د. لیلى غنام   .٥

وزیر التنمیة االجتماعیة  لغویاتأ. د. إبراهیم الشاعر   .٦

٧.  
أ. د. محمد شاهین 

مساعد رئیس جامعة القدس المفتوحة لشؤون إرشاد نفسي وتربوي 

 الطلبة

٨.  
أ. د. أیسر سوسان 

عمید كلیة العلوم اإلداریة والمالیة/ الجامعة إدارة أعمال 

العربیة األمریكیة 

 عمید البحث العلمي/جامعة القدس المفتوحةعلم اجتماع  أ. د. حسني عوض  .٩

 جامعة القدس المفتوحةصحة نفسیة أ. د. یوسف ذیاب عواد   .١٠

١١.  
د. عماد إشتیة 

جامعة بغداد  إجتماعیة خدمة

عمید كلیة التنمیة/ جامعة القدس المفتوحة 

١٢.  
د. یوسف أبو فارة 

عمید كلیة العلوم االداریة واالقتصادیة/ إدارة أعمال 

جامعة القدس المفتوحة 

جامعة الخرطوم إدارة تربویة د. معتصم مصلح   .١٣

 National University of Irelandصحافة وٕاعالم د. شادي أبو عیاش   .١٤

١٥.  
د. عمر رحال 

جامعة القاهرة/ مدیر مركز شمس إلعالم دیمقراطیة وحقوق إنسان 

الدیمقراطیة وحقوق االنسان 
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) استبانة الدراسة 2ملحق رقم (

 بسـم اهللا الرحمـن الرحیـم

جامعة القـدس 

عمادة الدراســات العلیا 

برنامج الماجستیر في بناء المؤسسات وتنمیة الموارد البشریة 

 

أخي الطالب/ أختي الطالبة المحترم/ ة  

تحیة طیبة وبعد،،، 

،  االجتماعیة لدى طلبة جامعة القدس"في تنمیة المسؤولیة"دور الفیس بوك تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول 
وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في بناء المؤسسات وتنمیة الموارد البشریة، وقد وقع 
علیك االختیار عشوائیًا لتكون ضمن عینة الدراسة، لذا أرجو منك التعاون بتعبئة هذه االستبانة بما یتوافق مع 

وجهة نظرك، علمًا بأن بیانات الّدراسة هي ألغراض البحث العلمي فقط، وسیتم الحفاظ على سریتها، وال یطلب 
منك كتابة اسمك. 

 
 الباحثة: فاطمة داود إشتیة

 
 القسم األول: المعلومات والبیانات األولیة

اإلجابة التي تنطبق علیك.  في خانة )(الرجاء وضع 

    أنثى  ذكر  الجنس:    .١

رابعة فأكثر  ثالثة  ثانیة  أولى  السنة الدراسیة:   .٢

  طبیة وتمریضیة  علوم طبیعیة  علوم إنسانیة  الكلیة:   .٣

  مخیم  مدینة  قریة  مكان السكن:   .٤

   فأكثر 3001   3000–1501  1500أقل من  مستوى دخل األسرةبالشیقل:   .٥

معدل ساعات استخدامك للفیس   .٦
 بوك یومیاً :

أستخدمه یومیًا أكثر   ساعة فأقل  ال استخدامه نهائیاً  
 ) ساعات3-1من (

أستخدمه  
أكثر من 

 ) ساعات 3(
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  في تنمیة المسؤولیة االجتماعیةالفیس بوكمقیاس دور القسم الثاني: 
) في الخانة التي تراها/ ترینها (بوضععزیزي الطالب، یرجى قراءة الفقرات اآلتیة بعنایة، واإلجابة عنها 

 مناسبة.

العبارات الرقم 
موافق 
بشدة 

موافق 
غیر 
متأكد 

غیر 
موافق 

غیر 
موافق 
إطالقًا 

 أوالً : دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم المبادرة
      من نسبة وعیي االجتماعي والسیاسي. صفحات الفیس بوكزادت   .١
      نمّى الفیس بوك روح المبادرة لدي.  .٢
      لي فرصة المشاركة والمناقشة في القضایا المجتمعیة. الفیس بوكأتاح   .٣
      عبرصفحات الفیس بوك.أقدم الدعم والمساندة للمبادرات المطروحة   .٤
     .  من خالل صفحات الفیس بوك عن مطالبي وحقوقيأعبر  .٥
      للمبادرات الشبابیة المختلفة. في إعطاء أهمیة  الفیس بوكأؤمن بقدرة   .٦
       صفحات الفیس بوك.تصال فعالة من خاللإ آرائي الخاصة عبر قنوات أشكل  .٧
      تتناول مفهوم المبادرة.مصدر موثوق للمعلومات واألخبار التي الفیس بوكأعتبر   .٨

 ثانیاً : دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم التطوع
صفحات الفیس  التیُتطرح على  التطوعیةیسعدني أن أشارك اآلخرین في األعمال  .٩

 بوك.
     

     . صفحات الفیس بوكأشعر بالفخر عندما أبدأ بعمل جماعي وأنشره بنجاحعبر   .١٠
     . صفحات الفیس بوكأحب أن اشترك في األعمال التطوعیة المطروحة عبر   .١١
      تثقیفي بمعنى العمل التطوعي.  الفیس بوك فيأسهم  .١٢
      على القیام باألعمال التطوعیة المختلفة. الفیس بوكشجعني   .١٣
      في أنحاء العالم كافة. بقضایا التطوعهتماميإ من الفیس بوكأثار   .١٤

 ثالثاً : دور الفیس بوك في تنمیة العالقات األسریة
     صفحتي عبر الفیسبوكهي مساحتي الشخصیة لقضاء وقت الفراغ فقط.   .١٥
       الفیس بوك.اآلخرین مشكالتهم وهمومهم عبرأحب مشاركة أسرتي و  .١٦
 حول القضایا أسرتي وعائلتيوجهات نظري مع  صفحات الفیس بوك قربت  .١٧

المختلفة. 
     

 في حل بعض المشاكل االجتماعیة واالقتصادیةصفحات الفیس بوك تسهم   .١٨
.  األسریة

     

      ثقتي بنفسي وباآلخرین.  صفحات الفیس بوكعززت  .١٩
      أعبر عن رأیي في أموري العائلیة من خالل صفحات الفیس بوك.  .٢٠
      أستفید من صفحات الفیس بوك في تنمیة عالقاتي األسریة.  .٢١
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 یرجى التأكد من اإلجابة عن فقرات االستبیان كافة
 مع بالغ شكري وتقدیري

 

 

 

 

 

 

      العائلیة. بالمناسبات االجتماعیة وصفحات الفیس بوكُتعرفني   .٢٢
تجاه لتعزیز مفاهیم المسؤولیة االجتماعیة إستخدام الفیس بوك لأحرص على   .٢٣

 أسرتي.
     

      بتعزیز الروابط األسریة المنشورة على الفیس بوك. التي تعنى األنشطةأشارك في   .٢٤
 رابعاً : دور الفیس بوك في تنمیة مفهوم االنتماء الوطني

عبر صفحات الفیس  وتبادل الرأي  المتداولةأشارك في مناقشة القضایا المجتمعیة  .٢٥
 بوك.

     

أتابع ما یعرض على مواقع التواصل االجتماعي حول كیفیة الحفاظ على   .٢٦
 .الممتلكات

     

     أتابع صفحات صانعي القرارات ألرى نهج عملي یخدم وطني.   .٢٧
     التي تطرح قضایا مجتمعیة. الفیس بوك أكتفي بعمل إعجاب لصفحات   .٢٨
      التي ُتعنى بالقضایا المجتمعیة. الفیس بوكأحرص على مشاركة صفحات   .٢٩
      صفحات الفیس بوك.أرى أن من واجبي نشر الوعي والتربیة الوطنیة عبر   .٣٠
والمناصرة تجاه القضایا ضغط المجموعات أشارك من خالل  الفیس بوك في   .٣١

 المختلفة.
     

      من إهتمامي باآلخرین من أبناء مجتمعي.  صفحات الفیس بوكزادت  .٣٢
      الفیس بوك.أهتم بمناقشة ومتابعة مجریات األحداث في الدول المجاورة، عبر   .٣٣
     . صفحات الفیس بوكأساهمبرأیي في القضایا المجتمعیة التي تعالجها   .٣٤
      مسؤولیتي تجاه وطني. صفحات الفیس بوكتنمي   .٣٥
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حساب حجم عینة الدراسة ) 3ملحق رقم (
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 ) كتاب تسهیل مهمة 4ملحق رقم (
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فهرس األشكال 

 

 ولغایة 2008 العام منذ بوك الفیس مستخدمي اعداد تزاید یوضح بیاني رسم): 1.2 (رقم شكل

 20 ............................................................................. 2017 عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 



 

 فهرس المالحق

 

 128 ............................ )االستبانة (الّدراسة أداة تحكیم لجنة أعضاء أسماء): 1(ملحق

 129 .......................................................... الدراسة استبانة) 2 (رقم ملحق

 132 ................................................ الدراسة عینة حجم حساب) 3 (رقم ملحق

 133 ...................................................... مهمة تسهیل كتاب) 4 (رقم ملحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 



 

فهرس الجداول 

 63 ............................................................. )384=ن (للعینة العامة السمات):  1.3 (جدول

 64 .............................................................. الرئیسة الدراسة أداة أقسام یوضح): 2.3 (جدول

 64 ............................................... األبعاد على المقیاس فقرات توزیع یوضح) 3.3 (رقم جدول

 لمقدار) ONE FACTOR ANALYSIS (العاملي التحلیل معامالت قیم) 4.3 (الجدول

 االجتماعیة المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور مقیاس لفقرات وذلك التشبع ودرجة االداة صدق

 65 ................................................................. القدس جامعة طلبة لدى

 إرتباط معامل باستخدام الكلیة والدرجة بعضهاب األبعاد بین اإلرتباط معامالت قیم )5.3( جدول

 66 ......................................................................................................................... بیرسون

 67 .. االجتماعیة المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس بدور المتعلقة الدراسة اداة ثبات): 6.3 (جدول

 68 .......................................................... التصحیح مفتاح): 7.3 (جدول

 بوك الفیس دور لمجال المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات یوضح): 1.4 (رقم جدول

 72 ............................................... تنازلیا ترتیبا مرتبة المبادرة مفهوم تنمیة في

 بوك الفیس دور لمجال المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات یوضح)  2.4 (رقم جدول

 74 ................................................ تنازلیا ترتیبا مرتبة التطوع مفهوم تنمیة في

 بوك الفیس دور لمجال المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات یوضح): 3.4 (رقم جدول

 76 ............................................ تنازلیا ترتیبا مرتبة األسریة العالقات تنمیة في

 بوك الفیس دور لمجال المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات یوضح): 4.4 (رقم جدول

 78 ....................................... تنازلیا ترتیبا مرتبة الوطني االنتماء مفهوم تنمیة في

 الدراسة استمارة لمجاالت المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات یوضح): 5.4 (رقم جدول

 80 . تنازلیا مرتبة القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور حول

 الفیس دور INDEPENDENT SAMPLES T- TEST إختبار نتائج): 6.4 (رقم جدول

 82 ........... الجنس لمتغیر تبعاً  القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة المسؤولیة تنمیة في بوك

 تنمیة في بوك الفیس دور المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات): 7.4 (رقم جدول

 84 .................. الدراسیة السنة لمتغیر تبعا القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة المسؤولیة

136 



 

 ONE WAY ANALYSIS OF ( األحادي التباین تحلیل إختبار نتائج): 8.4 (رقم جدول

VARIANCE(، القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور حول 

 85 ............................................................... الدراسیة السنة لمتغیر تبعاً 

 على الدراسیة السنة لمتغیر تبعا البعدیة للمقارنات LSD إختبار نتائج یبین): 9.4 (رقم جدول

 86 .................................. )المبادرة مفهوم تنمیة في بوك الفیس دور (األول المجال

 تنمیة في بوك الفیس دور المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات): 10.4 (رقم جدول

 87 .......................... الكلیة لمتغیر تبعاً  القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة المسؤولیة

 ONE WAY ANALYSIS OF ( األحادي التباین تحلیل إختبار نتائج) 11.4 (رقم جدول

VARIANCE(القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور ،حول 

 87 ....................................................................... الكلیة لمتغیر تبعاً 

 تنمیة في بوك الفیس دور المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات): 12.4 (رقم جدول

 90 .................. .السكن مكان لمتغیر تبعاً  القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة المسؤولیة

 ONE WAY ANALYSIS OF ( األحادي التباین تحلیل إختبار نتائج): 13.4 (رقم جدول

VARIANCE(القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور ،حول 

 91 ................................................................. السكن مكان لمتغیر تبعا

 على السكن مكان لمتغیر تبعاً  البعدیة للمقارنات LSD إختبار نتائج یبین) 14.4 (رقم جدول

 92 ............................................................................ الكلي المجال

 تنمیة في بوك الفیس دور المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات): 15.4 (رقم جدول

 93 ..... بالشیقل االسرة دخل مستوى لمتغیر تبعاً  القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة المسؤولیة

 ONE WAY ANALYSIS OF ( األحادي التباین تحلیل إختبار نتائج): 22 (رقم جدول

VARIANCE(القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور ،حول 

 94 .................................................. بالشیقل االسرة دخل مستوى لمتغیر تبعا

 االسرة دخل مستوى لمتغیر تبعا البعدیة للمقارنات LSD إختبار نتائج یبین): 22 (رقم جدول

 95 ............................................................... الكلي المجال على بالشیقل

137 



 

 تنمیة في بوك الفیس دور المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات): 23 (رقم جدول

 للفیس إستخدامك ساعات معدل لمتغیر تبعا القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة المسؤولیة

 97 ................................................................................... .یومیاً 

 ONE WAY ANALYSIS OF ( األحادي التباین تحلیل إختبار نتائج): 24 (رقم جدول

VARIANCE (القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور حول 

 98 ......................................... یومیاً  للفیس استخدامك ساعات معدل لمتغیر تبعا

 ساعات معدل لمتغیر تبعا البعدیة للمقارنات LSD إختبار نتائج یبین) 25 (رقم جدول

 99 ................................................ الكلي المجال على یومیاً  للفیس إستخدامك

 مفهوم تنمیة في بوك الفیس دور لدرجة واحدة مستقلة لعینة ت إختبار نتائج): 26 (رقم جدول

 101 ................................................................................ .المبادرة

 مفهوم تنمیة في بوك الفیس دور لدرجة واحدة مستقلة لعینة ت إختبار نتائج): 27 (رقم جدول

 103 ................................................................................ .التطوع

 تنمیة في بوك الفیس دور لدرجة واحدة مستقلة لعینة ت إختبار نتائج): 28 (رقم جدول

 105 ....................................................................... األسریة العالقات

 مفهوم تنمیة في بوك الفیس دور لدرجة واحدة مستقلة لعینة ت إختبار نتائج): 29 (رقم جدول

 107 ........................................................................ الوطني االنتماء

138 



 

فهرس المحتویات 

  أ ............................................................................................................................... إقــــرار

  ب .............................................................................. وتقدیر شكر

  ج ....................................................................... الدراسـة مصطلحـات

  ه .................................................................................. الملخص

ABSTRACT ............................................................................. ز  

 1 ...................................................... للدراسة العام اإلطار :األول الفصل

 1 .............................................................................. المقدمة 1.1

 3 ...................................................................... الدراسة مبررات 2.1

 3 ....................................................................... الدراسة مشكلة 3.1

 4 ........................................................................ الدراسـة أهمیـة 4.1

 5 ....................................................................... الدراسة أهداف 5.1

 6 ........................................................................ الدراسة أسئلة 6.1

 6 ..................................................................... الدراسـة فرضیـات 7.1

 8 ........................................................................ الدراسـة حـدود 8.1

 9 ..................................... الّسابقة والّدراسات الّنظري اإلطار :الثاني الفصل

 9 ............................................................................... مقـدمـة 1.2

 9 ....................................................................... النظـري اإلطار 2.2

 9 ................................... والخصائص المفهوم االجتماعي التواصل شبكات 1.2.2

 10 .............................................. االجتماعي التواصل شبكات ممیزات 2.2.2

 11 .............................................. .االجتماعي التواصل مواقع سلبیات 3.2.2

 12 ................................... االجتماعي التواصل وشبكات مواقع اشكال أهم 4.2.2

 12 ............................................................. بوك الفیس مفهوم 1.4.2.2

 13 .............................................. االجتماعیة والعالقات بوك الفیس 2.4.2.2

 13 ..................................................... بوك الفیس مجتمع سمات 3.4.2.2

139 



 

 14 ...................................... :والسلبي اإلیجابي التأثیر بین بوك الفیس 4.4.2.2

 17 .................................................. وخدماته بوك الفیس تطبیقات 5.4.2.2

 19 .............................. فلسطین في بوك الفیس إستخدام حول إحصائیًات 6.4.2.2

 21 ....................... االجتماعیة والشبكات باإلنترنت وعالقتها االجتماعیة العالقات 2.2

 21 .......................................................................  ...تمهید 1.2.2

 22 ...................................................... االجتماعیة العالقات مفهوم 2.2.2

 23 .................................................... :االجتماعیة العالقات تعریف 3.2.2

 23 ...................................................... :االجتماعیة العالقات نواعأ 4.2.2

 25 ....................................................... االجتماعیة العالقات أنواع 5.2.2

 25 ...................................................... االجتماعیة العالقات أشكال 6.2.2

 38 ........................................ االجتماعیة المسؤولیة في بوك الفیس دور 7.2.2

 39 ............................... والتطوع االنتماء مفهومي تنمیة في بوك الفیس دور 8.2.2

 40 .................................... االجتماعیة المسؤولیة تنمیة في الجامعات دور 9.2.2

 41 .................................................................. السـابقـة الـدراسـات 3.2

 41 ................................................................ العـربیـة الـدراسـات 1.3.2

 55 ............................................................... األجنبیة الدراسات 2.3.2

 59 ...................................................... السـابقـة الـدراسـات علـى تعقیـب 4.2

 60 ............................................................. الحالیة الدراسة یمیز ما 5.2

 61 ........................................... للدراسة المنهجي اإلطار : الثالث الفصل

 61 ............................................................................. مقدمة 1.3

 61 ...................................................................... الدراسة منهج 2.3

 62 ..................................................................... الدراسة مجتمع 3.3

 62 ....................................................................... الدراسة عینة 4.3

 64 ...................................................................... الدراسة أدوات 5.3

 64 .................................. :االجتماعیة المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور مقیاس

 65 ............  :االجتماعیة المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور مقیاس وثبات صدق دالالت

140 



 

 68 ................................................................... الدراسة إجراءات 6.3

 69 ..................................................................... الدراسة تصمیم 7.3

 70 ................................................................ اإلحصائیة المعالجة 8.3

 71 ........................................................ الدراسـة نتائـج :الرابـع الفصـل

 71 ............................................................................. مقدمة 1.4

 71 ................................................................. الدراسة أسئلة نتائج 2.4

 المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور (حول الرئیس األول الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج 1.2.4

 71 ..................................................... )القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة

 81 ............................................ الدراسة فرضیات بفحص المتعلقة النتائج 3.4

 اإلحصائیة الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال  األولى: الفرضیة 1.3.4

)Α≤0.05 (المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور حول عینة أفراد إستجابات متوسطات في 

 83 .................................. .الجنس لمتغیر تبعا القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة

 اإلحصائیة الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال:  الثانیة الفرضیة 2.3.4

)Α≤0.05 (المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور حول عینة أفراد إستجابات متوسطات في 

 83 ........................... .الدراسیة السنة لمتغیر تبعا القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة

 اإلحصائیة الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال: الثالثة الفرضیة 3.3.4

)Α≤0.05 (المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور حول عینة أفراد إستجابات متوسطات في 

 86 ................................... .الكلیة لمتغیر تبعاً  القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة

 اإلحصائیة الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال:  الرابعة الفرضیة 4.3.4

)Α≤0.05 (المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور حول عینة أفراد إستجابات متوسطات في 

 89 ............................ .السكن مكان لمتغیر تبعاً  القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة

 اإلحصائیة الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال: الخامسة الفرضیة 5.3.4

)Α≤0.05 (المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور حول عینة أفراد استجابات متوسطات في 

 93 .............. .بالشیقل األسرة دخل مستوى لمتغیر تبعاً  القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة

 من مستوى لكل المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات حساب سیتم الفرضیة ولفحص

 93 ............................................................... .الوسیط المتغیر مستویات

141 



 

 اإلحصائیة الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال: السادسة الفرضیة 6.3.4

)Α≤0.05 (المسؤولیة تنمیة في بوك الفیس دور حول عینة أفراد إستجابات متوسطات في 

 96 .یومیاً  بوك للفیس إستخدامك ساعات معدل لمتغیر تبعاً  القدس جامعة طلبة لدى االجتماعیة

 لدور) Α) ≥ 0.05 مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال: السابعة الفرضیة 7.3.4

 100 .................................................... .المبادرة مفهوم تنمیة في بوك الفیس

 لدور) Α) ≥ 0.05 مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال: الثامنة الفرضیة 8.3.4

 102 ...................................................... التطوع مفهوم تنمیة في بوك الفیس

 لدور) Α) ≥ 0.05  مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال: التاسعة الفرضیة 9.3.4

 104 .................................................. األسریة العالقات تنمیة في بوك الفیس

) Α) ≥ 0.05  مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال: العاشرة الفرضیة 10.3.4

 106 ........................................ الوطني االنتماء مفهوم تنمیة في بوك الفیس لدور

 109 ...................... والتوصیات واالستنتاجات النتائج ملخص :الخامس الفصل

 109 ............................................................................ مقدمة 1.5

 109 ................................................... ومناقشتها الّدراسة نتائج ملخص 2.5

 112 ................................................................ الدراسة إستنتاجات 3.5

 113 ................................................................ الباحثة نظر وجهة 4.5

 114 .................................................................. الدراسة توصیات 5.5

 116 ................................................................ ومصــادره البـحث مـراجـع

 128 ............................................................................... المالحق

 134 ......................................................................... األشكال فهرس

 135 ......................................................................... المالحق فهرس

 136 ......................................................................... الجداول فهرس

 139 ....................................................................... المحتویات فهرس

 
 

142 


	إجازة الرسالة
	إقــــرار
	شكر وتقدير
	مصطلحـات الدراسـة
	الملخص
	Abstract
	الفصل الأول
	الإطار العام للدراسة
	1.1 المقدمة
	2.1 مبررات الدراسة
	3.1 مشكلة الدراسة
	4.1 أهميـة الدراسـة
	5.1 أهداف الدراسة
	6.1 أسئلة الدراسة
	7.1 فرضيـات الدراسـة
	تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفرضيات الآتية:
	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α≤0.05) في متوسطات إستجابات المفحوصين لدور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تُعزى لمتغير الجنس.
	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α≤0.05) في متوسطات إستجابات المفحوصين لدور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تُعزى لمتغير مكان السكن.
	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α≤0.05) في متوسطات إستجابات المفحوصين لدور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تُعزى لمتغير تُعزى لمتغير الكلية.
	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α≤0.05) في متوسطات إستجابات المفحوصين لدور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تُعزى لمتغير تُعزى لمتغير السنة الدراسية.
	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α≤0.05) في متوسطات إستجابات المفحوصين لدور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تُعزى لمتغير تُعزى لمتغير مستوى دخل الأسرة بالشيقل.
	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α≤0.05) في متوسطات إستجابات المفحوصين لدور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تُعزى لمتغير تُعزى لمتغير معدل ساعات إستخدامك للفيس بوك يومياً
	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α≤0.05) في متوسطات إستجابات المفحوصين لدور الفيس بوك في تنمية مفهوم المبادرة.
	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α≤0.05) في متوسطات إستجابات المفحوصين لدور الفيس بوك في تنمية مفهوم التطوع.
	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α≤0.05) في متوسطات إستجابات المفحوصين لدور الفيس بوك في تنمية العلاقات الأسرية.
	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α≤0.05) في متوسطات إستجابات المفحوصين لدور الفيس بوك في تنمية مفهوم الانتماء الوطني.
	8.1 حـدود الدراسـة
	الفصل الثاني
	الإطار النّظري والدّراسات السّابقة
	1.2 مقـدمـة
	2.2 الإطار النظـري
	1.2.2 شبكات التواصل الاجتماعي المفهوم والخصائص
	2.2.2 مميزات شبكات التواصل الاجتماعي
	3.2.2 سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي.
	4.2.2 أهم اشكال مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي
	1.4.2.2 مفهوم الفيس بوك
	2.4.2.2 الفيس بوك والعلاقات الاجتماعية
	3.4.2.2 سمات مجتمع الفيس بوك
	4.4.2.2 الفيس بوك بين التأثير الإيجابي والسلبي:
	5.4.2.2 تطبيقات الفيس بوك وخدماته
	6.4.2.2 إحصائياًت حول إستخدام الفيس بوك في فلسطين
	شكل رقم (1.2): رسم بياني يوضح تزايد اعداد مستخدمي الفيس بوك منذ العام 2008 ولغاية عام 2017
	Statista – The portal for statisticsالمصدر:

	2.2 العلاقات الاجتماعية وعلاقتها بالإنترنت والشبكات الاجتماعية
	1.2.2 تمهيد ...
	2.2.2 مفهوم العلاقات الاجتماعية
	3.2.2 تعريف العلاقات الاجتماعية:
	العلاقات هي الروابط المتبادلة التي نشأت نتيجة إستجابة لنشاط أو سلوك مقابل، والإستجابة شرط أساسي لتكوين علاقة اجتماعية وقد تكون العلاقات بين فرد وفرد أو بين الفرد والمجموع (مصطفى واخرون، 2013).
	وفي تعريف آخر هي العلاقات التي تجري بين إنسان وآخر بحيث يوجد بينهما تفاعل وإستجابة وهذه العلاقات هي الأساس الأول لكل العمليات الاجتماعية ويمكن إعتبار الاتصال والعزلة قطبي المسافة الاجتماعية ولو أن كلاً منهما يختلف في درجة شدته (الفقهاء، 2016).
	4.2.2 أنواع العلاقات الاجتماعية:
	5.2.2 أنواع العلاقات الاجتماعية
	6.2.2 أشكال العلاقات الاجتماعية
	7.2.2 دور الفيس بوك في المسؤولية الاجتماعية
	8.2.2 دور الفيس بوك في تنمية مفهومي الانتماء والتطوع
	9.2.2 دور الجامعات في تنمية المسؤولية الاجتماعية
	3.2 الـدراسـات السـابقـة
	1.3.2 الـدراسـات العـربيـة
	2.3.2 الدراسات الأجنبية
	كان هناك عدد من الدراسات التي تطرقت لأثر إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" على شخصية الشباب، وعلى تحصيلهم الدراسي، وأخرى على تأثير هذه الوسائل على التغيير السياسي، وخرجت بنتائج مهمة تفيد أغراض الدراسة الحالية، وفيما يلي بعض الدراسات الاجنبية...
	دراسة (Al-Smadi: 2017) بعنوان " دور مواقع التواصل الاجتماعي في خلق ازمة اخلاقية ودور جامعة القصيم في مواجهته من وجه نظر أعضاء هيئات التدريس في الجامعات"
	هدفت الدراسة لمعرفة دور مواقع التواصل الاجتماعي في خلق أزمة أخلاقية ودور الجامعة في مواجهتها إنطلاقاً من أعضاء هيئة التدريس في جامعة القصيم.
	قدمت الدراسة إختبارين على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى (29) عضواً من أعضاء التدريس وذلك لتحديد دور مواقع التواصل الاجتماعي في خلق أزمة أخلاقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة القصيم وشملت المرحلة الثانية (25) عضواً من أعضاء التدريس لتحديد دور ...
	دراسة (Amedie:2015) بعنوان "تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع"، هدفت الدراسة لمعرفة تأثير إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع وعلى العلاقات الاجتماعية، ولتحقيق هدف الدراسة إختار الباحث عينة من مستخدمي الفيس بوك وإستخدم المقابلة والاسئل...
	دراسة (Göksu: 2014) بعنوان "المسؤولية المجتمعية القائمة على وسائل التواصل الاجتماعي: مستخدمي الفيس بوك نموذجاً"
	هدفت الدراسة لمعرفة أثر إستخدام وسائل التواصل الاجتماعية في تنمية المسؤولية المجتمعية للشركات، وبالأخص عند زيادة شركات الاتصال التركية للعوامل المحفزة على إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل زيادة سرعة الانترنت وهذا يزيد من التواصل بين المنتجين والمست...
	هدفت دراسة (Khamis, Paul, Gold, Vaughn: 2012) إلى وصف كيفية إستخدام النشطاء السياسيين لأشكال الاتصال الجديدة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك كأدوات لتسليط الضوء على الانتهاكات السياسية ضد المواطنين، والعمل على تشجيع صحافة المواطن وتك...
	4.2 تعقيـب علـى الـدراسـات السـابقـة
	5.2 ما يميز الدراسة الحالية
	الفصل الثالث
	الإطار المنهجي للدراسة
	1.3 مقدمة
	2.3 منهج الدراسة
	3.3 مجتمع الدراسة
	4.3 عينة الدراسة
	جدول (1.3):  السمات العامة للعينة (ن=384)

	5.3 أدوات الدراسة
	جدول (2.3): يوضح أقسام أداة الدراسة الرئيسة

	مقياس دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية:
	جدول رقم (3.3) يوضح توزيع فقرات المقياس على الأبعاد

	دلالات صدق وثبات مقياس دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية :
	لقد تحقق لمقياس دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية دلالات الصدق والثبات الآتية:
	ثانياً: صدق البناء (صدق الاتساق الداخلي):

	الجدول (4.3) قيم معاملات التحليل العاملي (one factor analysis) لمقدار صدق الاداة ودرجة التشبع وذلك لفقرات مقياس دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس
	جدول (5.3) قيم معاملات الإرتباط بين الأبعاد ببعضها والدرجة الكلية باستخدام معامل إرتباط بيرسون
	جدول (6.3): ثبات اداة الدراسة المتعلقة بدور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية

	جدول (7.3): مفتاح التصحيح
	6.3 إجراءات الدراسة
	7.3 تصميم الدراسة
	8.3 المعالجة الإحصائية
	الفصـل الرابـع
	نتائـج الدراسـة
	1.4 مقدمة
	2.4 نتائج أسئلة الدراسة
	1.2.4 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الأول الرئيس حول (دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس)
	جدول رقم (1.4): يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال دور الفيس بوك في تنمية مفهوم المبادرة مرتبة ترتيبا تنازليا
	جدول رقم (2.4)  يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال دور الفيس بوك في تنمية مفهوم التطوع مرتبة ترتيبا تنازليا
	جدول رقم (3.4): يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال دور الفيس بوك في تنمية العلاقات الأسرية مرتبة ترتيبا تنازليا
	جدول رقم (4.4): يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال دور الفيس بوك في تنمية مفهوم الانتماء الوطني مرتبة ترتيبا تنازليا
	جدول رقم (5.4): يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات استمارة الدراسة حول دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس مرتبة تنازليا
	3.4 النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة
	جدول رقم (6.4): نتائج إختبار Independent Samples T- Test دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعاً لمتغير الجنس
	2.3.4 الفرضية الثانية:  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α≤0.05) في متوسطات إستجابات أفراد عينة حول دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغير السنة الدراسية.
	ولفحص الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل مستوى من مستويات المتغير الوسيط
	جدول رقم (7.4): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغير السنة الدراسية
	جدول رقم (8.4): نتائج إختبار تحليل التباين الأحادي ( ONE WAY Analysis of Variance)، حول دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعاً لمتغير السنة الدراسية
	جدول رقم (9.4): يبين نتائج إختبار LSD للمقارنات البعدية تبعا لمتغير السنة الدراسية على المجال الأول (دور الفيس بوك في تنمية مفهوم المبادرة)
	3.3.4 الفرضية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α≤0.05) في متوسطات إستجابات أفراد عينة حول دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعاً لمتغير الكلية.
	ولفحص الفرضية سيتم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل مستوى من مستويات المتغير الوسيط
	جدول رقم (10.4): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعاً لمتغير الكلية
	جدول رقم (11.4) نتائج إختبار تحليل التباين الأحادي ( ONE WAY Analysis of Variance)،حول دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعاً لمتغير الكلية
	4.3.4 الفرضية الرابعة:  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α≤0.05) في متوسطات إستجابات أفراد عينة حول دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعاً لمتغير مكان السكن.
	ولفحص الفرضية سيتم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل مستوى من مستويات المتغير الوسيط.
	جدول رقم (12.4): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعاً لمتغير مكان السكن.
	من خلال الجدول السابق تبين للباحثة وجود اختلافات بين المتوسطات الحسابية ولمعرفة الفرق بين هذه المستويات تم استخدام إختبار تحليل التباين الاحادي
	جدول رقم (13.4): نتائج إختبار تحليل التباين الأحادي ( ONE WAY Analysis of Variance)،حول دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغير مكان السكن
	جدول رقم (14.4) يبين نتائج إختبار LSD للمقارنات البعدية تبعاً لمتغير مكان السكن على المجال الكلي
	5.3.4 الفرضية الخامسة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α≤0.05) في متوسطات استجابات أفراد عينة حول دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعاً لمتغير مستوى دخل الأسرة بالشيقل.
	ولفحص الفرضية سيتم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل مستوى من مستويات المتغير الوسيط.
	جدول رقم (15.4): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعاً لمتغير مستوى دخل الاسرة بالشيقل
	جدول رقم (22): نتائج إختبار تحليل التباين الأحادي ( ONE WAY Analysis of Variance)،حول دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغير مستوى دخل الاسرة بالشيقل
	جدول رقم (22): يبين نتائج إختبار LSD للمقارنات البعدية تبعا لمتغير مستوى دخل الاسرة بالشيقل على المجال الكلي
	6.3.4 الفرضية السادسة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α≤0.05) في متوسطات إستجابات أفراد عينة حول دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعاً لمتغير معدل ساعات إستخدامك للفيس بوك يومياً.
	ولفحص الفرضية سيتم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل مستوى من مستويات المتغير الوسيط.
	جدول رقم (23): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغير معدل ساعات إستخدامك للفيس يومياً.
	جدول رقم (24): نتائج إختبار تحليل التباين الأحادي ( ONE WAY Analysis of Variance) حول دور الفيس بوك في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغير معدل ساعات استخدامك للفيس يومياً
	جدول رقم (25) يبين نتائج إختبار LSD للمقارنات البعدية تبعا لمتغير معدل ساعات إستخدامك للفيس يومياً على المجال الكلي
	7.3.4 الفرضية السابعة: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى α) ≤ 0.05) لدور الفيس بوك في تنمية مفهوم المبادرة.
	جدول رقم (26): نتائج إختبار ت لعينة مستقلة واحدة لدرجة دور الفيس بوك في تنمية مفهوم المبادرة.
	8.3.4 الفرضية الثامنة: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى α) ≤ 0.05) لدور الفيس بوك في تنمية مفهوم التطوع
	جدول رقم (27): نتائج إختبار ت لعينة مستقلة واحدة لدرجة دور الفيس بوك في تنمية مفهوم التطوع.
	9.3.4 الفرضية التاسعة: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  α) ≤ 0.05) لدور الفيس بوك في تنمية العلاقات الأسرية
	جدول رقم (28): نتائج إختبار ت لعينة مستقلة واحدة لدرجة دور الفيس بوك في تنمية العلاقات الأسرية
	10.3.4 الفرضية العاشرة: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  α) ≤ 0.05) لدور الفيس بوك في تنمية مفهوم الانتماء الوطني
	جدول رقم (29): نتائج إختبار ت لعينة مستقلة واحدة لدرجة دور الفيس بوك في تنمية مفهوم الانتماء الوطني
	الفصل الخامس
	ملخص النتائج والاستنتاجات والتوصيات
	1.5 مقدمة
	2.5 ملخص نتائج الدّراسة ومناقشتها
	3.5 إستنتاجات الدراسة
	4.5 وجهة نظر الباحثة
	5.5 توصيات الدراسة
	مـراجـع البـحث ومصــادره
	الملاحق
	ملحق(1): أسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الدّراسة (الاستبانة)
	ملحق رقم (2) استبانة الدراسة
	أخي الطالب/ أختي الطالبة المحترم/ ة
	تحية طيبة وبعد،،،

	ملحق رقم (3) حساب حجم عينة الدراسة
	ملحق رقم (4) كتاب تسهيل مهمة
	فهرس الأشكال
	فهرس الملاحق
	فهرس الجداول
	فهرس المحتويات

