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 ملخص الدراسة:
تهدف الدراسة  ال  العرفف لى  دد  اسةعاداا ااديمياتيا السىيةياتتيا لاة ويا يتيتتايا الع االةت اايعايلت زت تر    

باضةةةةةةةييي الافتعر يالعرفف لى  ميازال تخا ااسةةةةةةةعاداار ياقةةةةةةةة يليا الاع اا  دتتر يالعيفض ال  دد   اعه  بيلا  ةةةةةةة ليا العت  يلاهن 
 تاددهي تخه الا ويار يتت  الاايدت العت ت ايههن لتد ااسعاداا. 

بع ظتف  ةةاتت تسةةى      يتتعات تخه الدراسةة  ال  ال   ا ال الةة ت ر اات اسةةعادا زاهي ال يات الاتهح الايةة تر اات  يا
ديةةةةةو ياه ر يسةةةةةيمت اال ار درعادا لى  تماع الةةةةة تس  ااسةةةةةعااةةةةةي  للاال بتيهيا الدراسةةةةة ر دن     ت   رهي ال عفيهتي لى  لات   

- 27( دسفمع دن ااديمياتيا الريد ا زت ال ىت  الليدعت  لىرى ا العيتتقت  بغ ع     السعفع دن  21لاةةةةةةة امت  بيةةةةةةةتي  يترت عهي دن   
 . 2020-01-15ياع   12-2019

يت الىت الدراس  ال  لدع هعيمح تتاهي: تن  ضت  "اا   الافتع لى  زفص لات" يي ا زت دادد   ضييي الافتع العت ته  
%ر    ت تي "الرتف  57.1الا    يا ي  فالن لى  دعيبرعهي يدتي اعهي تدثف دن     ة ويا يتيتتايا الع االت اايعايلت بتي    

% ل ت دتهاير ت تاي الاعت بيملي  الاةةةةةةةةةةةففر  اي تتان ان 47.6تع" ي " اهعهيديا اااع   ب ق الافتع" بتيةةةةةةةةةةة    ااسةةةةةةةةةةةف   ةةةةةةةةةةةد الاف 
%( باتاي ازيم  23.8الا    يا ييةةةةةعاددن ةةةةةة ويا يتيتتايا الع االةةةةةت اايعايلت لعر    يلاهن باضةةةةةييي الافتع بدري  ليلت  بتيةةةةة     

%( دن الا    يا اههن ييةعاددتت بدري   23.8ر    يلاهن بدري  "دع سةي ،ر ي يلت   %( دن ازفام الرات  اههن ييةعاددتهي لع52.4  
" دتاسضةةة "ر زت تر    يلاهن باضةةةييي الافتعر يتتان ان ات  ي اهر تب اف ةةةة ويا يتيتتايا الع االةةةت اايعايلت لى  ال لت باضةةةييي  

األيل ر    ت تةي " العرفف لى  األهاةةةةةةةةةةةةةةية  يالسرةيلتةيا  اا  الافتع " العرفف لى  درى دةيا تدثف ا    ضةةةةةةةةةةةةةةييةي الافتع " ييةي  بةيلافت ة   
   الر  ة  بةيلافتع "ر    " العرفف لى  الوفيف ال تةيتتة  لىافتع "ر ي ىتةت " اال   لى  الةدراسةةةةةةةةةةةةةةيا العت ترت  بةيلافتع "    ي اهةر "   الة 

 الغا ض ا   برض  ضييي الافتع ". 
 كلمات مفتاحية:

 الع االت اايعايلتر اال ا اايعايلتر ااديمياتيا(  ضييي الافتعر ة ويا الع االتر 
 

Abstract 

 
The study aims at identifying the extent to which female Palestinian academics use social 

networks and applications to enhance their awareness of women's issues, as well as determining the 

motives beyond this use, and the satisfactions achieved by it. The study also address the extent of their 

confidence in the topics offered by these networks, and the most important problems they face when 

using it. 

The study followed the descriptive approach, in which the researcher used the survey method, 

in which he employed the method of surveying the media audience, relying on the survey newspaper 

tool to collect the study data, by distributing it electronically to a simple random sample of  (21) female 

academics working at the University College of Applied Sciences in Gaza during the period from 27-

12-2019 to 15-01-2020. 

The study reached several conclusions, the most important of which: that the issue of “women's 

access to employment opportunities" ranked at the top of women's issues that concern the sample of this 

study and are keen to follow them and discuss them more through social networks and applications by 

57.1%, followed by “domestic violence against women” and   "occupation violations against women” 

by 47.6% for each, followed by “honor killings”. The results also showed that the participants use social 

networks and applications to enhance their awareness of women’s issues with a high score (23.8%), 

while 52.4)% ) of the sample stated that they used it to enhance their awareness with a "medium" degree. 

Also (23.8%) of the participants revealed that they use social networks media applications in a "low" 

degree, in promoting their awareness of women's issues. The findings show that the most important 

aspects of the impact of social networks and applications on the awareness of women's issues is "learn 

more about women’s issues” occupied the first rank, followed by "identifying activities and events 

related to women", then "identifying the living conditions of women", Followed by “Access to Studies 

on Women” and "Clarifying" on some women's issues.  

 

Keywords: (Women Issues, Social Networks, Social Media, New Media, Academies) 
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 : مقدمة
تىرةر يسةةةةةةةةةةةةةةيمةت اقل ا ميرا دع ااةدا زت العةي اف يالعغااف لى  لى   ةيزة  دتةيات ال تةيع ي تةدي تةخا األ ف 
باةةةةةةوت ادتف زت دتيات ال تيع اايعايات ر يالثايلت  ياليةةةةةةتيسةةةةةةت ر ياتيةةةةةةرت ر ر  تي اف يمير اال ا دال ظه ر 

اايعايلت يالعت تعاا  باادرتهي    تهايط ياةةةةةةةةةوي  يدادع دن اال ار زت داددعهي ةةةةةةةةة ويا يتيتتايا الع االةةةةةةةةت
يألزفام غاف درفيزان لىايم   السيما  لى  ت الةةةةةةةةات الفسةةةةةةةةيمت  ل  ياه ر لف ض دع يان ااتليتيا يالايةةةةةةةةع  يا

بياتاي ر  اي هلد تن تخه الا ويا يالعيتتايا بيتت تدثف تادياي يتدثف ترتافا لن دايلو التيس يآرامه ر اات 
دىتير ديةةةةةةةعادار باتاي بىغ ديةةةةةةةعاددت  3.725ا يالعيتتايا ليلاتي تدثف دن بىغ لدم ديةةةةةةةعاددت تخه الاةةةةةةة وي

دىا ن ديةةةةعادا   3.100دىا ن ديةةةةعادار زت اان بىغ ديةةةةعاددت تيتاق ياتيةةةةي     3.950ال تيةةةةت س زىيةةةةياتتي 
 .(2019ةف   اات س,   لى  ديع   زىييان

ي د زع ت د ا ال الع االةةةةةت اايعايلت ه ازخ ياسةةةةةر  يدا تديا الافتع زت دلعارتي الا يز ر يدوتعهي دن 
دال التيسر يتخا ت يت يداد يلر تن ادل  لتف تر     ت تيع دن ا لهي يالع االةةةةةةةةةةت اازعفا ةةةةةةةةةةاال   لى  ال

ااسةةةةعاداا األدثت ل ل ا اايعايلت بان الايةةةةعاددان يالايةةةةعادديا دن يه ر يهاةةةةف ال لت بااعىف  ضةةةةييي 
رتف األسةةةةف  يلدا  الافتع دن يه  ت ف ر يدن تىك الاضةةةةييي تتات  تاةةةةلتال الافتع  اتهي لى  اايي  هسيةةةةهي دن ال

 (:2019394تتا ,   اليو ا لتت.

تخه الاةة ويا يالعيتتايا زت تر    يلت الافتع   ياسةةعاةةريرا دن ال يات ألتات  اسةةع اةةيف ي اهر تي اف
باضيييتي ت  ايفا  تخه الدراس  لى  دلا ل  دن التا   ي يمع الفت  لد  ةف    التيي ر اا يتت ز   الادرسيا 
ااديمياتيا الريد ا زت ال ىت  الليدعت  لىرى ا العيتتقت  بغت  العرفف لى  د دو تخا العي اف يتادي  داعفايا  

  زت ت ظتست زت تردات يت يةان الت اات اقيليبت لتت باي يادا ت يةان ال لت ياارتاي  بت ه   ات   ضةييي تيةيت
  الافتع د ىتي يليلاتي.
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 المبحث األول 
 اإلجراءات المنهجية للدراسة 

 مشكلة الدراسة: 
يتيتتا لا ويا  السىيياتتيا  ااديمياتيا  اسعاداا  دد   لى   العرفف  زت  ال  ت  داوى   يا  تعاثت 

الع االت اايعايلت زت تر    يلاهن باضييي الافتعر يالعرفف لى  ميازال تخا ااسعاداار ياقة يليا الاع اا  
دتتر يالعيفض ال  دد   اعه  بيلا   ليا العت تاددهي تخه الا ويار يتت  الاايدت العت ت ايههن لتد ااسعاداار  

يمع دن تخه األمياا يالا ويا زت تر    ال لت باضييي    يز  اسعرفاض داعفايتهن يالع التيا لعر    ااسعس
 الافتع. 

 تساؤالت الدراسة: 
ما أنماط وعادات استتتتخداب اتتتبكات وت ايقات التالاتتتتي االجتماعا لدي االكادلميات الفلستتت  نيات    -1

 ويتفرع عن هذه التساؤل الرئيسا عدد من التساؤالت الفرعية:
A.   الا    يا لا ويا يتيتتايا الع االت اايعايلت؟اسعاداا يدرد  دي مري 
B. ؟ ويا يتيتتايا الع االةةةةت اايعايلتدي تت لدم سةةةةيليا اسةةةةعاداا الا    يا الا دت لاةةةة 

 يدي تت األي يا الاسضى  ل سعاداا؟
C. ؟ ويا يتيتتايا الع االت اايعايلتةالا    يا اةوي  د دمع دن  دي مري  اسعاداا 

وت ايقات التالاتتي االجتماعا يا تزييي وعا المبحالاات ققاتالا المرأ   ويتفرع عن ما دور اتبكات  -2
 هذا التساؤل الرئيسا التساؤالت الفرعية التالية:

A. لى  دعيبرعهي يدتي اةعهي تدثف دن     ةة ويا  الا    يا   ت فص دي ات   ضةييي الافتع العت
 يتيتتايا الع االت اايعايلت؟

B. باضةةييي  ا الع االةةت اايعايلت لعر    يلاهن  لاةة ويا يتيتتايي مري  اسةةعاداا الا    يا  د
 يدي مري  دييتا   ت ه   دتهي زت  لك؟ الافتع؟

C.    يلت  ةةةةةةةةةةةةةةة وةيا يتيتتاةيا الع االةةةةةةةةةةةةةةت اايعاةيلت لى  تر      العةي اف الةخ  ت ةد ةتدةي لتترة
 الافتع؟باضييي الا    يا  

D.   ويا  الا ع   الخ  اعتيي   ضةةةةةةةةةةييي الافتع لى  ةةةةةةةةةةةدال دي لتتر  يةةةةةةةةةةةوت تسيلت الا    يا 
 يتيتتايا الع االت اايعايلت؟

E.  ا  دعيبرعهي لتف ةةةةةةةةة ويا يتيتتاي   دي اةةةةةةةةةوي  الا ع   العت تسضةةةةةةةةت الا    يا
 باضييي الافتع؟الع االت اايعايلت لعر    يلاهن 

F.    لن الا ع   يالا  ةةةةةةةةةة ليا  اا الر    باضةةةةةةةةةةييي الافتع لى    ر ةةةةةةةةةة  الا    يادي مري
 يدي مري   اعه  بهخا الا ع  ؟ ة ويا يتيتتايا الع االت اايعايلت؟

ما اهم المشتتاكي التا تالاجا المبحالاات يا استتتخداب اتتبكات وت ايقات التالاتتتي االجتماعا لتزييي   -3
 ور وع هن ققاالا المرأ   وما اهم مقترحاتهن لت الير هذا الد
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 أهداف الدراسة: 
 ال اف لن اهرويسيا ة ويا يتيتتايا الع االت اايعايلت لى  ال لت باضييي الافتع. ▪
 العرفف لى  اةوي  يتهايط يليماا دعيبر  ة ويا يتيتتايا الع االت اايعايلت لد  الا    يا.  ▪
ة ويا يتيتتايا الع االت  العرفف لى  مري   ا  الا    يا با   ليا  ضييي الافتع العت ياددهي د ع     ▪

 اايعايلت.
 العرفف لى   ضييي الافتع العت ت فص الا    يا لى  دعيبرعهي لتف ة ويا يتيتتايا الع االت اايعايلت. ▪
 درفز  الدير الخ  تا ا بت ة ويا يتيتتايا الع االت اايعايلت زت تر    يلت الا    يا باضييي الافتع.  ▪
   ليا العت تعتييلهي ة ويا يتيتتايا الع االت اايعايلت  اا  درفز  مري  ر ي الا    يا لن الا ▪

 الر    باضييي الافتع.
ال اف لن ات  الاايدت العت ت ايت الا    يا زت اسعاداا ة ويا يتيتتايا الع االت اايعايلت يات    ▪

 داعفايتهن لعي  ف اما  تخه الا ويا زت تر    يلاهن باضييي الافتع. 
 

 أهمية الدراسة: 
العت تعتيي  الر    بان تخه    -اد لى  ال يات  –تت ال تتات  ال  ت دن  ى  األب يا يالدراسيا الا ىت    -

الاف    "ااديمياتيا السىيياتتيا يسيمت ااتاي  لا ًدير ية ويا يتيتتايا الع االت اايعايلت لى   
 ييت الاا ص. 

يالخ  يرد تاد   -ااديمياتيا السىيياتتيا  –داي ت مام تتات  تخه ال  ت بيلتوف ألتات  دلعاال الدراس   -
 الافامو الاؤ فع زت الالعاال لا دي يزت دلي  الافتع ي ضيييتي لى  ييت الاا ص. 

ال  اا ف الخ  تعف ت ة ويا يتيتتايا الع االت اايعايلت زت ةع  دتيات   تادل  يرد  يلتي لى    -
ا العب اف زت  ضييي الافتع داي يرتت ت ظتست ال تيعر يبيلعيلت دن ااتات  باوين يالف يتتيي  تسيالات تخ

 اااي بيف ا  لىات  قاداا العب اف الا تو الايى  .
 

 حدود الدراسة:

 الحد المكانا: •
 .  الدراس قيفا  ال ىت  الليدعت  لىرى ا العيتتقت  بغ ع باافتي الفمتس دويهي ي د ادم ال يات

 الحد اليمانا: •
 2020-01-15ياع   2019-12-27السعفع دن الدراس  الااداهت      ت  قيفا  ادم ال يات السعفع ال دت

 الدراسات الساققة:
تاون ال يات برد اسعرفاض لدم  تاف دن الدراسيا الييبا   اا الر    بالي  تخه الدراس ر ااف  

 تت  الدراسيا الييبا  بخاا الر    باوت اي بي ف با     تخه الدراس : 
% دن تزفام الرات  ييعاددن د ا ال الع االت اايعايلت  46ان ادثف دن    (2018لت ,   ي است مراس   

% دتخ ت ت دن ستعان باتاي تتىغ هي   دن ييعاددتهي دتخ تدثف دن 28.42دن ستعان  ل  تربال ست اا دايره     
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التعيمح ال  تن  ر  %25تربال ست اا     الا    يا اعيبرن الاس يا العت تهع  بيلابن  % د66 اي اةيرا  ن 
دن تيت    %10% دن ايت العرتاف لن ترامهنر ي34دن تيت دتي ا  الاضييي اليتيست  الفاتت  تىاهي    اليتيست

 دعيبر  تاف  يا الاااتيا اليتيست .

مراس    درفز  (2015  ار ق,   ي است  ياعى  ن  بيلالات  الا ساان  الافاسىان  يًدا  تن      اى  
بيلاريتداا يالا ا اق الديلت  العت تاص الافتعر ي خلك دعيبرعه  لاضييي الافتع يااتعايا بهير  اي باتت اهت ا يد  
لداه  اتعايا   ات بعغياعهي  ل دًتير  اي ياير  ن داير     اى  زت الديراا العت تاص الت   اقيعايلتر 

تاص  ضييي الافتع ياتعايا   ات بعي  ف درفزعه  باضييي الافتع    يلداه   رف زت درفزعه  لىاايى يا العت
تبًدار يااهعا ن باضييي   الديلت   الا ا اق  الدراس  يي م لدم  تاف دته  ا يرفز ن بعىك  باوت ليار يتي  ت 

 ق.الافتعر تي بيفاهي  ل دًتير تي باعيبرعهير اي تي  ف درفزعه  بهي دن     الديراا يالتدياا باوت ديى

% دن الا    ان يرعادين بدري  ليلت   16.7زاد  است ان    (2016الى يباد ,     ادي مراس  الى يباد 
يرعادين لىاهي بدري  دع سي ر   66.3    ضييي الافتعر يلى  يسيمت اال ا اللداد لى ا   لى  درى ديا ا

% لىاهي بدري  دتاسض ر  اي تي  ت الدراس  ان ات  ميازال الا    ان ل لعايم لى  يسيمت  17باتاي يرعاد  
العت تريهت دتهي  اال ا اللداد لى ا   لى  درى ديا ا    ضييي الافتع تت "العرفف لى  ات  الااو ا 

% يدن     29.5% تىاهي "الاييلدع زت ت   ن ااتليتيا ياارا  ه    ضييي الافتع" بتي    46.5الافتع" بتيت   
%ر يباتت الدراس  ان ابف   ضييي الافتع العت سيت  اال ا  29.3درفز  ت يهيا الالعاال ه    ضييي الافتع بتي    

%. يدن    الاضييي  57يعايات  بتيت   اللداد زت   يمع دريرف الا    ان يتاوات اتليته  ه  تي تت الاضييي اا
 . اليتيست  تىاهي يبتير دعايرب  الاضييي الثايلت  يالا ت  باتاي يي ا الاضييي الف ي ت  زت ا ف تفتار

دن  تت التيةييا األرمهتيا زت تغىر األاتين  ن يسيمت اقل ا تيعادا  ا  (2017يييا,   يباتت مراس   
اتعايديتهنر   تاال  ان  العت  الا ا تال  درى ديا لن  لى   الى ا    ال   ى   اةيرا  التيةييا  اي  سعاداا 

لىعرفف  ل  األ  ير األ عايمي ر   العريرفر تي  ااألرمهتيا ل سيمت اقل ا لعاسو د ا ال  الدراس   ن  يتي  ت 
  تن   اي اةيرا ال  العت تيعاددهي التيةييا األرمهتيا لاعيبر  يسيمت اقل ار    الات   ت  دن تبف  األديدن

 دعيبر  تغىتت  التيةييا األرمهتيا ل سيمت اقل ا اعفايح بان سيل  ياادع  ل   اس سيليا ا دتي.
تن الا رع يالعت تتييلت الاضيدان الايال  بيلافتع لى  ة و  ال تيت س    (2015استيي ,   يباتت مراس   

يتخا ألن ةوت الا رع    راداالا رع دال التصر    التصر    الس  هياىا%ر  70تت تدثف األةوي  اسعادادي بتي    
ال ىا ر    تاا  الرتتدثف د ما  لهوخا د ا  تعتيسر دال  ايمص الا و ر  اي تههي األسف  ياألدثف  ب غ دن 

ارت يلت بفيابط    اتيالخ      اداتيالس التت  هيرالع و  ب  ارريبيتر  لا و  ااهعفهتر  اي     تالع ع   تدال  رف 
  د  ادي     رتاللايل  التالا ا   هيا%ر تى35.90تت األدثف اتعايدي بتي       تاايعايا  التداست الدراس  تن الا ا 

 فاا يدتاتعايد  هيا ات ل  التيبي ت الا ا   يرتلى  تن الافتع تهع  بيألسفع يالريمى  يالالعاال تيا يتهع  للايلهي يتهي عهي  يه
 يزاي لتعيمح الدراس . 

( بان مري     ٠.٠٥اهت ا يد زفض ما   اايمتي لتد ديع        (2013تااد,     اااديباتت مراس   
اسعليب  ربيا األسف الف  تيا يال ضف يا زت    دن اسعاداا د  ال الع االت اايعايلت  ال تس ب س( يالقتيا  

لايلو ربيا األسف ال ضف يار  اي تي  ت الدراس  اهت ا يد    - ببميارتي الااعىس  ت ري لاعغاف د ت اق يد "
( بان مري  اسعليب  ربيا األسف زت    دن اسعاداا د  ال الع االت    ٠.٠٥   اايمتي لتد ديع      زفض ما



12 
 

لايلو الغافع ال ل ر  اي ا يد   -اايعايلت  ال تس ب س( يالقتيا ببميارتي الااعىس  ت ري لاعغاف ال  األسفع
اسعاداا د  ال الع االت اايعايلت  ( بان مري  اسعليب  ربيا األسف زت    ٠.٠٥زفيض مال   اايمتي لتد ديع      

األسفع لفب   العرىتات  الايع    لاعغاف  ت ري  الااعىس   ببميارتي  يالقتيا  ب س(  العرىتات   - ال تس  الايع    لايلو 
اايعايل    الع االت  لا  ال  األسفع  بان  سعاداا رب   ارت يلتت د ي    الدراس  يي م ل     ت تعت  الافتسالر  اي 

 تيدهي ببميارتي الااعىس .  ال تس ب س( يل  عت بق

ان ادثف د ا ال الع االت تسضا  دن ييه  هوف الا    يا ت     ( 2013الدر اىت,    داي باتت مراس   
د  ال لتيت س زت الافت   األيل ر ييي  زت الافت   العيلت     دن ت  عف    ي يت ب س ي  تا  ر  اي تظهفا 

رتاف لن ييه  هوفتن  هعيمح الدراس  ان ات  ميازال اسعاداا التيي  لا ا ال الع االت اايعايلت تت الفغ   زت الع
تليه الاضييي التي    اليتيست  ب ف  ر لتاي يبتت مازال الفغ   زت ت ستال مامفع الر  يا اايعايات  ياليتيست  زت  

 الافت   الثيهت ر باتاي ا ت تخه الديازال تت اسهيدهي زت لفح ه لت لاضييي التيي  اليتيست . 
اتعايا الس يا التي    بيفح يدريلل  داعىف الاضييي التي    بتير   (2019ادام,   ي است مراس   

دعايرب  ل ن  ين تف ا  ااتعايا بيلاضييي اايعايات  بيلدري  األيل ر زت الس عت "التي    ي  ر "  اضت  اا ض 
 ر  %ر   يز  لاضييي الع فش يالرتف يااغعاي13.47%ر الاييياع بان اللتيان بتي      14.66الافتع بتي    

لتاي اتعات الس   "دتوا  الافتع الرفبت " بيلاضييي اا عايمي  ياليتيست  بيلدري  األيل  تىاهي الاضييي اايعايات . 
تي  ت هعيمح الدراس  تن تغىر الا    يا اف ايا لى  تاسو الس يا التي    لتف ال تيت س غيل ي ي درا  

الدراس  تن تغىر ال73.2هيتعهن  :   % افين تن    76.4ا    يا يالاادرع هيتعهن  %ر  اي  است هعيمح 
 ."العرفف لى  تت   ضييي التي   " يرد تي  يات  الديازال الارفلت  لداهن اسعاداا الس يا التي   

مراس    اايعايات   يهت    ( 2018د اد,   ي است  لىا ويا  الااعىس   األه ا   لى   ااق ي   دن اات 
التي   األدتف دن هاار د ا ال الع االت اايعايلتر اات ااعت ال تيت س الافت   األيل  لد  الا    يا اىتت  

دتف دن  ااهيعلفاار يت  عفر اىاهي د ا ال داير   دايلال السادا  دثت الا تا  ر  اي تي  ت الدراس  ان التي   األ
يا     يالدراس ر  الرات  سيليا  ا تي   يزت  السفاغ  تي يا  زت  اايعايات   الا ويا  اسعاداا  يسضىن  الا    يا 
ااسعسيمع دن تخه الا ويا ز زاي لىدراس  التي   األدتف  يل ا بيههن ييعسدن  ثافار يدتهن دن ييعاددتهي زت ت ااق 

اهاي  دلا ليا بليهر ااسعسيمع زت دلياا العااص  الاهيا الايال  بيلرات باوت دتو  يسف ال لن لف ق 
الرىات  يالراىت ر يدتهن دن ييعاددتهي دن ايت   يمع الاريرف زت دلي  العااصر يدتهن ييعاددتهي لع   ن 

 .اآلرا  الايعاى ر   يز  لاعيبر  اا  ير الا ىت  يالريلات  باوت ليا يتي ي  الافتع باوت  يص
 : نالع الدراسة

الدراس  ال  ال   ا ال ال ت  يت  "ا يرع لن لف ا  ل الف الا     الافام مراسعت دن   تتعات تخه
ياون  درتفع  ر ات   اةوي   لى   الاهي  الع الت  اع   العت  التعيمو  يتا  ف  ال ت  ر  لىات   دتهلت       

 ( :2000183مي در ,  تسيافتي"
 منهج الدراسة: 

اد ال يات زت تخه الدراس  لى  دتهح الايو اقل دت الخ  اتعات لى   ا ال ال ت ر يت  "د ييل   الع
للاال الارى ديا دن دسفماا دلعاال الدراس  دن ايت العرفف لى  ال  ال الفاتنر لخلك الالعاال زت     دعغاف 

لاد ال يات ال  اسعاداا تسى   ديو ياه ر يسيمت   اقليرر يزت تخا    (92:  2004ال ا ان,    "تدثفب ثت اي  
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السىيياتتيا لىعرفف لى  اسعاداديته  لا ويا يتيتتايا    اال ار يالخ  اعاثت زت مراسعتي تخه بياديمياتيا
 باضييي الافتع.  نالع االت اايعايلت زت تر    يلاه

 أدا  الدراسة: 
تسيلار ياال   تاد يت  "  ت قتاي ألغفاض تخه الدراس  زاد اسعادا ال يات تماع ياادع يتت ااسعتتينر

  دتهلت  يداتت  لعادي  اايمق تي آرا ر تي تز ير درات ر  الخ  ييعهدف اسعثيرع األزفام الا    ان بيف االتتيهيا  
الخاتت  العاف ف  زت  ال يات  دن  تد ت  مين  يتتدازهير  الدراس   تي  ال  ت  با      الافت ي   التتيهيا  زت  لير 

 . (94:  2017الااهداهت,  "لىا    ان زت تخه التتيهيا
 مجتمع الدراسة والز نة: 

اعاثت دلعاال الدراس  زت الريد ا ااديمياتيا زت ال ىت  الليدعت  لىرى ا العيتتقت  مجتمع الدراسة:   -1
ددرس  بتويا   85ر اات بىغ لدمتن  2019/2020بغ عر     السات الدراست األي  لىريا الدراست  

 (1  الراد يالييل .
اسع يه  اال عفيهت  لتف ا عير ال يات الرات  الرا امت  ال يتي  دن     ت   ال رابط اع نة الدراسة:   -2

اات   الااعىس ر  ال سيمت  لتف  يالع االت  العيتتقت   لىرى ا  الليدعت   لى ىت   الفسات  اال عفيهت  التف د 
% دن الالعاال األالىت  24ر بتي   تات ال   د     ر ديع اى  التتيهيا باوت سىت   21اسعلي  دتهن  

تف دعليهيي ال  اد  تافر ز زاي لىرداد دن  يتت هي   دتيس    يال  ا ا لىاتي ان دلعاال الدراس  يرع
  ا  ين دلعاال الدراس  دعليهًيي تاف ً ير يترام ال يات مري  ليلت  دن الد  ر زإن الرات  ت  ن   ال ياثان "

 . (2013 ضف,   "%23 لا امت  بيتي ( ب ل  
 تالزيع أيراد ع نة الدراسة حسب الزمر يالضح  (1جدول رقم )

 النسبة المئالية  الزدد   الزمر 

 / / 24ا ت دن  -18
 9.5 2 30ت ت دن  – 24

 33.3 7 35ت ت دن  – 30

 57.1 12 40ت ت دن  – 35

 / / ليا زبدثف  40
 % 100 21 المجمالع 

"ر  35ت ةت دن -30%( "33.3"ر ي 30ت ةت دن  –  24  %( "9.5( تن دةي هيةةةةةةةةةةةةةةتعةت  1اتان اللةدي   
 ".40ت ت دن  -35%( "57.1ي 

 المستالي التزليما يالضح تالزيع أيراد ع نة الدراسة حسب (2جدول رقم )
 النسبة المئالية الزدد  المستالي التزليما 

 4.8 1 مبى ا دع سط ستعين 

 14.3 3 بويل ر  س

 66.7 14 ديييعاف

 
 ال ىت  الليدعت  لىرى ا العيتتقت ( يزاي لتتيهيا  ي  الا ارم ال اف   زت  1)
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 14.3 3 م ع راه 

 % 100 21 المجمالع 

" %(  66.7"ر ي "بويل ر  س    %(14.3ي   "ر مبى ا دع سةةةةةةةط سةةةةةةةتعين%( "4.8( تن دي هيةةةةةةةتعت  2اتان اللدي   
 %( " م ع راه".14.3ديييعاف"ر ي 

 مستالي الالظيفايالضح تالزيع أيراد ع نة الدراسة حسب ال( 3جدول رقم )
 النسبة المئالية  الزدد   المستالي الالظيفا 

 14.3 3 دراد 

 14.3 3 ددرس دييلد

 33.3 7 ددرس

 33.3 7 د ي ف 

 4.8 1 تسعي  دييلد

 / / تسعي  دايرس
 % 100  المجمالع 

اللدي    هيتعت  3اتان  دي  تن   )14.3" ي "ددرس دييلد    %(14.3ي    "ر  دراد%(  "ر  %(  33.3"ر  "ددرس 
 %( " تسعي  دييلد". 4.8%( "د ي ف"ر ي 33.3ي 
 

 والثبات: إجراءات الصدق 

يااةةةةد باةةةةدض ي  يا ااسةةةةع يه  الع اق دن الةةةةدض ي  يا تماع الدراسةةةة   ااسةةةةع يه (ر ي لك لى  الت   
 العيلت:

 أواًل: تدق االستبانة:

الاةةدض تن يقتس اا ع ير زرً  الادرع تي اليةةا  تي ااتليه تي ااسةةعردام الخ  ي ةةال اا ع ير لقتيسةةتر 
 تيف  ال يات ا ع يراا الادض العيلت :ر ت  يقتس زرً  دي يااد تن يقتيت

اات  يا ال يات برفض تماع الدراسةةةة  زت الةةةة رتهي األيلت  لى  دلا ل   تتتتدق المحكم ن صالصتتتدق ال:اهر ص:  
ر يالخان  يد ا اقااةةةةةةةي  يالدراسةةةةةةةيا اال دت ر داعاةةةةةةةان زت دلي  (1 د واان(  3دن الا واان بىغ لدمت   

 ات ياخف دي اى ا لى  زافاا ااسع يه . بديرت  بعادي  التاو ياقرةيم يترد

  التالية:وتم استخداب األسال ب اإلحصائية 

الاع سةةط ال يةةيبت ي لك لارفز  ارتسي  تي اهاسيض اسةةعليبيا تزفام الدراسةة  لن  ت ا يرع دن ا يراا  •
 دعغافاا الدراس  األسيست .

 الع فاراا يالتير الا    . •

 

والد تالر نعيم  ر م ع راع لى  التسس العفب   ياسةةةةةةةةةةعي  اقااةةةةةةةةةةي ر  محمد عاطف الزكرالد تالر    تم عرض االستتتتتتتبانة علن  ي من: (  1  
تسةةعي  ااتاةةي  ااسةةعفاتتلت بوىت     والد تالر مجد  حمد  الخاللار تسةةعي  اال ا الايةةيلد زت  ىت  زىيةةيان العاتت ر  فيصتي المصتر  

 اال ا بليدر   يف. 
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 الدراسة:  مفاهيم
رغ  تردم العرف سيا لهخه الاةةةةةة ويا يالعيتتايار ل ن ياون الا   اتتتتبكات وت ايقات التالاتتتتتي االجتماعا:   -1

اّا  لىيةةةةايح لشةةةةةايص بااةةةةير   الا ع   بيةةةةفل  ي سي عر اههي تاةةةةاف ال  " د ا ال ال  ر يالّعيتتايا الُااةةةةة
لى  ت اتسه  الّخدت ر ل ّن  يُ رّفف الرداد دن األةةةةةةةةةايص الاةةةةةةةة ويا اايعايات  لى  تههي تيتتايا د ي مع

اّات زت األالةةةةةت أليه ع ال اتا تف يدن    لّ را  ل  تيتتايا   ال قتا  تت تّن يسةةةةةيمت الّع االةةةةةت تخه الةةةةةُ
لشيه ع الّخدّت ر ي تاةةةةةب تخا االعايم الايلح دن اقتا  تن درو  ديةةةةةعاددّت ال سةةةةةيمط اايعاياّت  اد ى ن 

 .(Hudson, 2019)"  ل  اييبيته  لتف تيتتايا اله اتف الّخدتّ 

 وت ايقات التالاتي االجتماعا:من امثلة ابكات  -2
A.   اتتتتبكة الويستتتتاالFaceBook:     يرعتف لتيةةةةةت س تاد تةةةةةةهف يتدتف د ا ال الع االةةةةةت اايعايلت لى

دىتير ديةةةةعادا هاةةةةط   2.41ااهعفهتر تخا  ن ل  يون تدتفتي لى  اقل ض. ييةةةةعادا لتيةةةةت س ا الت  
ل  سةةةةةةةةه ل  العيةةةةةةةةلات لتت ةةةةةةةةةهف ًي. تاد تسةةةةةةةة ي  ةةةةةةةةةهفع تخا الا  ال ملات لىغيا لدادعر بيق ةةةةةةةةيز   

ياسعادادت.  اي تهت ادل  تغىر تةوي  ت يم  التتيهيا الف ات  الايعادد  الا ار دن ها صر يريابطر  
يالة رر يدايلال زادا ر يالة ًا  ل  الااةص. ياون العسيلت دال الاةس يا يالا ع   الف ات الاتاة ر 

   تّهت: تاف  ًي  ت ديةةةعادا ل سةةةيمت لى  لتيةةةت س لن لف ق اقللي  يالعرىتايا يالااةةةير  ر ياون الا
تةةهف د ا ال الع االةت اايعايلت يتيتتايا الافاسةى     الع االةت اايعايلت ياعىك ايةي  لى  لتيةت س

 .(2019ر الدرمة  -الس ر  
B.  مالقع يالت البYouTube:    ياادا دن تت  د ا ال الع االةةةةةةت اايعايلت الافمت   ا تهت يرعتف  خلك يرد

  يلتيةةةةةةةةةةةةةةت س ايةةةةةةةةةةةةةةر   ةيرع زت الرةيل  برةد غ غةت    يتدثف الا ا الد فس ال  ةت الثةيهت لةيلاتةي برةد غ غةت  
ييييم  يسةةةعتف تاةةةانالتويةةةير اات تبسةةةس الا  ال لتف      دن د ظست بي  بي  يت  تاةةةيم داف دات  

دن  تدثفا دتي ُياةةيتد لى  الا تا    ر  ت تير خ الا تا  الخ  يرعتف الةةيار تي  زادا  ت  رزرت ز دف  
اعاعر ن  دىتير ديةةعادا هاةةط ةةةهف ي با ف  يار الا  ال الخ    1.900دىتير سةةيل  ب اسةةي  تدثف دن 

 .(2019الايلد ,   باايتدع السادا تيا مين العيلات
C.   اتتبكة تاليترTwitter:  ت  ا يرع لن  دد  تدي ن داةةّغفع دليهّت  تيةةاو لشلضةةي  الايةةلىان بتاةةف

. ياون أللضةةةةي  ت  عف هاةةةةف العغف داا يدعيبر  تغف داا  tweetsداةةةةير يا  اةةةةافع تيةةةةا  تغف داا 
 .(2019 ا. د  ال,   يتيه ع دعردمعالايعاددان اآل ف ن بيسعاداا دتايا 

D.   واتستاب ت ا قWhatsApp: ديةافع ياتيةي   عيتاق بدات لىفسةيمت التاةت  الااةافع. تدي اآلن  بدتا
ل يا ياتيةةةةي  اعضةةةةان  رسةةةةي  ياسةةةةعق ي  ته ا  دعردمع دن ال سةةةةيمط دتهي: الفسةةةةيمت التاةةةةت  يالاةةةة ر  

ات  دن يدايلال السادا  يالايةةةةعتداا يالا  ال اللغفازت يالفسةةةةيمت الاةةةة تت .  ن الفسةةةةيمت يالاويلايا د 
.  ن العاساف العيا ي ات  end-to-end encryption    العاساف العيا بان اليفزان تي دي يرفف بة 

درى ديتك ز  ياون ألادر باي زت  لك ياتيةةةةةي ر  فا ع د ع   مرمةةةةةةيتك تي العتاةةةةةت لى  دويلايتك. 
يل  لى  ت االةةةةةةت لتاي تدثف دي ادزرتي لعي  ف  ت  يالةةةةةةت  تلىاتيتي ت  رغتعتي زت  باي  التيس ا   الر

بىةدًا ييةةةةةةةةةةةةةةعاةدد ن   180تتةيلةك تدثف دن بىا ن ةةةةةةةةةةةةةةةاص زت تدثف دن  ر اةيلتةي  باته  يدن مين لق ةيا
 .(2020ياتيي ,   ياتيي 
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E.  ت ا ق انستتتاجرابInstaGram:    يرعتف  هيةةعغفاا د  ال يتيتاق لتاةةف الاةة ر يالسادا تيار بيق ةةيز
تاون الايةةةةةعادا الريم  دن هاةةةةةف  IGTV ل  الااةةةةةص. ت    ةةةةةيز  دا ع يدادع  ل  اهيةةةةةعغفاا تدل   

مقتا  بيلتيةةةة   لى يةةةةيبيا   60دايلال زادا  تاةةةةت  ل  لاةةةةف م يمق بيلتيةةةة   لىايةةةةعادا الريم ر ياع  
% دن 70الا ّ ا . ديةةةعاددت  هيةةةعغفاا ت  دن ز   الاةةة ي ر اات تظهفا اقااةةةيمتيا تّن تدثف دن 

ياون لىايةةةعاددان العسيلت دال  سةةةت .  35 يايلت ديةةةعاددت تخا العيتاق ت  دن األلاير تالةةةغف دن 
الاةة ر يالسادا تيا بيقللي  يالعرىتايار اع   مارع العيتاق دن  تت ةةةف   لتيةةت س هسيةةهير  اي ياون  

بىغ لدم الايةةعاددان الاةةهف  دىتير   2019اسةةعاداا تخه الاتاةة  باةةوت ةةةااةةت تي لشلاي ر يزت  
 .(2019التليح,   ديعادا

F.  ت ا ق ت ليجرابTelegram:   يالخ  اعاا  بع زاف الرداد دن تاد تيتتايا الع االةةةةةةةةةةت اايعايلت ت
اال عفيهت بوت سةةةةةةه ل   يالاةةةةةة ر يالسادا تيا يالتف دادويهت  ت يم  الفسةةةةةةيمت    دثت  لىايةةةةةةعادا  الااا اا

لتف تاىتلفاا  رسةةي  الفسةةيمتر الاةة رر الاايلال الافمت ر يالاىسيا بلاتال  ي اون ر "يبيةةفل  ليلت  يدا
لض     200,000ر الخ( دال  دويهت   هاي  دلا ليا ياون تن تض  اع  mp3ر  zipر docته الهي  

ي دفاسةةةى  يهيا   تي الات اا العت تيةةةعيتال لتفتي هاةةةف الا ع    ل  ياه ر  غاف د ديم. بإدويهك تيضةةةً
الااافع  SMSاتايلك يإيليم األةايص لتف تساي  ديعادداه . يرعتف تاىتلفاا بفهيدح اددح رسيمت  

ي ست بلاتال دعيى يا الافاسةة ا الاةةااةةت  يالعلير  . بيق ةةيز   ل   ت  لكر    —قل عفيهت  يالتف د ا
 .(2020ا. د  ال,   "الاويلايا الا تت  الااسفع دن التداي  لىتهيي  ادل 

درفز  يوعيةةتهي السفم دن دلعارتر يدن تسيلىت "يل لت  يت  داةةيىو لت مااا يترف سيا دعردمعر ز :الالعا -3
درت؛ يتعفسةةخ تخه الارفز  ب ات تاةة و دف   ع زت ال يلتر ت  زت الرات يالاةةر ر ال يلن لد  اقهيةةين؛ 

يايفامتي يااةد بت ال يات دلا ل  القت  يااتليتيا  .(2017اليةت سةت,   "   تت درفز   يبى  لىتا  يالعي ر
يالاهيراا يالاريرف العت ت عيةةةةةةتهي الا    يا دن اسةةةةةةعادادهن لاةةةةةة ويا يتيتتايا الع االةةةةةةت اايعايلتر 

 بهدف تر    الارفز  لداهن ا    ضييي الافتع الاعردمع.
يتت دلا   الاضةةةةييي يالارضةةةة ا العت تؤ ف لى  الافتع باةةةةوت  ايفامتي بيههي  يرفزهي ال يات :  قاتتتالا المرأ  -4

د يةةةةةةةةةةةةفر  يلعااا ر يال فدين دن الاافاار يالاعت لى   ى ت  الاةةةةةةةةةةةففر يالرتف بويز  ته الت: اايعايلتر 
بيلافتع يالتسيةةةتر ياللتيةةةتر ياا عاةةةيم ر ياليةةةتيسةةةتر يالليةةةد ر يتاةةةات تيضةةةي  يز  الاضةةةييي  اا الر    

 اايعايات  ياليتيست  ياا عايمي  يالا ت  يالعفزاهت  يغافتي.
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 المبحث الثانا 
 نتائج الدراسة الم دانية ومناقشتها 

 أنماط وعادات استخداب ت ايقات وابكات التالاتي االجتماعا: أوال: 

 درجة االستخداب:  -1
 لشبكات وت ايقات التالاتي االجتماعا  استخداب المبحالااتيالضح درجة  (4جدول رقم )

 النسبة المئالية  الزدد   الايان 
 9.5 2 ليلت 

 52.4 11 دع سي  
 38.1 8 دتاسض  

 / / ا تسعاددهي
 % 100 21 المجمالع 

%( "دع سةةةةي  "ر 52.4"ليلت  "ر ي    دن الا    يا ييةةةةعاددن بدري   %(9.5( تن دي هيةةةةتعت  4اتان اللدي   
 %( "دتاسض  ".38.1ي 

 مزدل االستخداب:  -2
 لشبكات وت ايقات التالاتي االجتماعا  استخداب المبحالااتيالضح مزدل  (5جدول رقم )

 النسبة المئالية  الزدد   الايان 
 85.7 18 ا دتيً 

 14.3 3 دثف دن دفع زت األست  ا
 / / دفع ياادع تست اتيً 

 / /  لك ت ت دن 
 % 100 21 المجمالع 

%( " تدثف دن دفع زت 14.3" ا دتًي"ر ي  دن الا    يا ييةةةةعاددن %(  85.7( تن دي هيةةةةتعت  5اتان اللدي   
 األست  ".

 عدد ساعات االستخداب ال الما: -3
 لشبكات وت ايقات التالاتي االجتماعا يالمياً  استخداب المبحالااتيالضح عدد ساعات  (6جدول رقم )

 النسبة المئالية  الزدد   الايان 
 23.8 5 ت ت دن سيل  

 52.4 11 3سيل   ل  ت ت دن 
 19.0 4 6ت ت دن  -3
 4.8 1 سيليا زبدثف 6

 % 100 21 المجمالع 
%(  19"ر ي   3دن %( "سةةةيل   ل  ت ت  52.4%( "ت ت دن سةةةيل  "ر ي  23.8( تن دي هيةةةتعت  6اتان اللدي   

ر ي روس اللدي  تل هر ال  ال  ت الخ  تاضتت الا    يا سيليا زبدثف"  6%( "4.8"ر ي 6دن     ل  ت ت  3"  
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لى  ةة ويا يتيتتايا الع االةت اايعايلت اات ان التية   األدتف دن ازفام الرات  تعيبال تخه ال سةيمت ا دتي دن 
ع تخه ال سةةةةةةيمت لى  يخ  الايةةةةةةعاددان ال   زعفع سةةةةةةيليا يت  ي ت ل  ت يسيةةةةةةف با    6سةةةةةةيل  ال  ا ت دن 

دايره  بي  دن ال سيمت اقل دت  العاىادي ر يرباي ير م  لك لاايمص تخه ال ساى  يت زفتي يدفيهعهي تيضي رباي 
يسيةةةةف بو ن با   الرات الايالةةةة  بيلا    يا "ال ىت  الليدعت  لىرى ا العيتتقت " تاةةةةلال يت زف اقدويهيا ال  د   

 داا دثت تخه العاتتيا زت  ت ي ت يباوت دتيف.اسعا

 األوقات المفالة لالستخداب:  -4
 ستخداب ابكات وت ايقات التالاتي االجتماعا ال  لدي المبحالااتيالضح األوقات المفالة  (7جدول رقم )

 النسبة المئالية  الزدد   الايان 
 4.8 1 زت الا يح 

 / / زت ي ت الوهافع 
 47.6 10 زت الايي  

 4.8 1 السعفع الاعب فع دن الىات 
 42.9 9 ا ا يد ي ت د دم 

 % 100 21 المجمالع 
%( "زت 47.6"زت الاةةة يح "ر ي    دن ازفام الرات  يسضةةةىن ااسةةةعاداا  %(4.8( تن دي هيةةةتعت  7اتان اللدي   

ر يتةخا اعسق دال تاف ف %( "ا ا يةد ي ةت د ةدم"42.9يتن   %( "السعفع الاعةب فع دن الىاةت "ر4.8الايةةةةةةةةةةةةةةي  "ر ي 
% دن السىيةةةةياتاان ييةةةةعادد ن 44يالخ   اةةةةست هعيملت ان    2019يسةةةةيمت الع االةةةةت اايعايلت زت زىيةةةةيان  

  2019ةةةةف   اات س,   ديةةةي   9لاةةةفا ياليةةةيل   5دي بان اليةةةيل     يسةةةيمت الع االةةةت اايعايلت زت السعفع ال ا ر 
% دن ازفام الرات  تيةةةعاددت زت ادثف دن ي ت اي اا يد ي ت د دم ل سةةةعاداا 42.9ر رغ  يي م هيةةة   (13:

 يتخا لتترت زت ظت اهعاير اله اتف الخ ت  يت زف  دد  ااهعفهت لىاهي باوت ة ت ديعاف.

 درجة االستخداب حسب نالع الشبكة:  -5
 لشبكات وت ايقات التالاتي االجتماعا التالية: استخداب المبحالااتيالضح درجة  (8جدول رقم )

المتالسط   الشبكة، الت ا ق
 الحسابا 

االنحراف  
 المعيار  

 الترت ب  الالزن النساا 

 1 94 0.539 3.76 فيس بال 
 7 44 0.889 1.76 تاليتر

 3 67.9 0.845 2.71 يالت الب
 4 63.1 1.25 2.52 انستجراب
 2 92.9 0.463 3.71 واتساب
 5 48.8 1.024 1.95 ل نكدان
 6 48.8 1.117 1.95 ت ليغراب

%(ر ي ىتت " ياتيي " ب  ن 94يي  "لتس ب س " زت الافت   األيل  ب  ن هيتت  ( دي اىت: 8اتان اللدي   
%(ر 63.1%(ر ي ىتت " اهيعلفاا" ب  ن هيتت  67.9%(ر ي ىتت " ا تا  " ب  ن هيتت  92.9هيتت  
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ي ىتت " ت  عف" ب  ن   %(ر48.8%(ر ي ىتت "تاىغفاا " ب  ن هيتت  48.8ي ىتت " لات دان" ب  ن هيتت  
(ر  2019ر يتت هعيمح تع ازق دال  ت دن تاف ف يسيمت الع االت اايعايلت زت زىييان %(44هيتت  

زافيال ستر  رسهاي ان األي  اهيىق برد (ر ادي تيتاق تىتغفاا ية و  ت  عف 2016يمراس  الى يباد   
تت ا ت   ياتيي  بسعفع يا  ا  ادات هيتتي يا ت ةرتت  دايره  بعيتاق ياتيي  الاتيزس لتر ية و  ت  عف

 ةا لي زىيياتتي.
 : ابكات وت ايقات التالاتي االجتماعا والتالعية ققاالا المرأ :اانيا

 :بكات وت ايقات التالاتي االجتماعااالتا تهم المبحالاات وتتاقزها عار قاالا المرأ   -1

خالل ابكات  علن متاقزتها ومناقشتها أكثر من تهم المبحالاات ويحرتن   التايالضح قاالا المرأ   (9جدول رقم )
 وت ايقات التالاتي االجتماعا 

 النسبة المئالية  الزدد   الايان 
 33.3 7 داير   الافتع زت التضي  الريوف  ياليىات

 57.1 12 اا   الافتع لى  زفص لات
 38.1 8 داير   الافتع زت ال تيع اليتيست 

 47.6 10 الرتف ااسف   د الافتع 
 28.6 6 افدين الافتع دن الاافاا

 23.8 5 اا   الافتع لى  الفليي  الا ت 
 28.6 6 د ام تفزاهت 

 47.6 10 اهعهيديا اااع   ب ق الافتع 
 23.8 5 ال ييل  العت تريهت دتهي الافتع 

 28.6 6 الع دييا اديا العاوان اا عايم  لىافتع 
 42.9 9 الاعت بيملي  الافف
 33.3 7  ضييي ال ياج الا وف

 23.8 5 الاضييي الف ي ت  لىافتع 
 

يي  زت دادد  الاضةةةةةةةةييي العت افالةةةةةةةةت الا    يا لى  دعيبرعهي لى  ةةةةةةةةة ويا يتيتتايا الع االةةةةةةةةت  
% يهلد تخه التعتل  لتتعت  ي اا ل    ب ا ال  57.1اايعايلت "ااةة   الافتع لى  زفص لات" ي لك بتيةة   

تالةةةةةةةةةةةةةة  ت غاف  يمرع لى  تغيت  ر يالعت "د يزويا غ ع لا دي ت ت ال اةةةةةةةةةةةةةةيرر يالليدريا باةةةةةةةةةةةةةةوت  يص
اااعتيييا لردع تسةةةةة ي ر تبف تي الساف يال ييل  يلدا اهعويا رياتر الا ظسان زت  يي  غ عر زست اآليه  األ افع 

 ر اادف الخ  ادزال لى  ت(2019 دس هت,   تالةةةة  ت الليدريا تادا دويزاا ديلت  لا ظساهي بدًا لن الفياتر"
 .لن زفص الرات لتف ة ويا يتيتتايا الع االت اايعايلت
اهعهيديا اااع     "ر ي"الرتف ااسةةف   ةةد الافتع   داي يسيةةف   يمع دعيبر  الا    يا ل ت دن  ضةةييي "

بيلتوف ا مييم تخه الويتفع دتخ زعفع يباةةوت ادثف     زعفع الدراسةة ر  اي    "الاعت بيملي  الاةةفف "ر ي"ب ق الافتع 
ا   الرتف  ةةةةةةد الافتع  دف   الدراسةةةةةةيا يقتيس الفت  الريا هعيمح اسةةةةةةعي   لىفت تعسق تخه التعيمح دال مراسةةةةةة   
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 % دن الايةةةةةةةةعيىر  آرا تن تددا تّن الرتف  ةةةةةةةةد الافتع تالةةةةةةةة و ظيتفع زت  يي  غ ع68.6يالعت  اةةةةةةةةست ان 
 .(2019اليل  ,  

 

 :ققاالا المرأ  الالعاابكات وت ايقات التالاتي االجتماعا لتزييي  استخدابدرجة  -2

 ققاالا المرأ   وع هن لشبكات وت ايقات التالاتي االجتماعا لتزييي  استخداب المبحالااتيالضح درجة  (10جدول رقم )
 النسبة المئالية  الزدد   الايان  
 23.8 5 ليلت 

 52.4 11 دع سي  
 23.8 5 دتاسض  
 % 100 21 المجمالع 

ر %( " دتاسضةةةةةةة "23.8( "دع سةةةةةةةي  "ر ي %52.4%( "ليلت  "ر ي  23.8( تن دي هيةةةةةةةتعت  10اتان اللدي   
هيةةةةةتعت ( يالعت  اةةةةةست ان دي 2016يتعسق هعيمح الدراسةةةةة  تتي باةةةةةوت ليا دال دي ت الةةةةةىت لت مراسةةةةة   الى يباد  

%دن الا    ان يرعادين بدري  ليلت  لى  يسةةةيمت اال ا اللداد لى اةةة   لى  درى ديا ا    ضةةةييي  16.7
 % يرعادين لىاهي بدري  دتاسض .17% يرعادين لىاهي بدري  دع سي ر باتاي 66.3الافتعر  

 حسب طايزة الشبكة: ققاالا المرأ  الالعاتزييي المساهمة يا درجة  -3

حسب   ققاالا المرأ  الالعاح درجة مساهمة ابكات وت ايقات التالاتي االجتماعا يا تزييي يالض (11جدول رقم )
 نالع الشبكة 

االنحراف   المتالسط  الشبكة، الت ا ق
 الترت ب  الالزن النساا  المعيار  

 1 84.1 0.75 2.52 لتس ب س
 5 49.2 0.75 1.48 ت  عف 

 4 52.4 0.676 1.57 ا تا   
 3 60.3 0.814 1.81 اهيعلفاا 
 2 77.8 0.658 2.33 ياتيي 
 6 41.3 0.539 1.24 لات دان 
 7 38.1 0.359 1.14 تاىتغفاا 
%(ر ي ىتت " ياتيةةةةي "  84.1تن "ال تس ب س " يي  زت الافت   األيل  ب  ن هيةةةةتت    اىت:اعضةةةةو دن اللدي  دي 

%(ر  52.4%(ر ي ىتت " ا تا  " ب  ن هيةةةةةتت  60.3%(ر ي ىتت " اهيةةةةةعلفاا" ب  ن هيةةةةةتت  77.8ب  ن هيةةةةةتت  
هيةةةةةةةةتت  %(ر ي ىتت "تاىغفاا " ب  ن 41.3%(ر ي ىتت " لات دان" ب  ن هيةةةةةةةةتت  49.2ي ىتت "ت  عف " ب  ن هيةةةةةةةةتت  

 38.1.)% 

 أ :ققاالا المر الالعا طايزة تأا ر ابكات وت ايقات التالاتي االجتماعا علن تزييي  -4

 ققاالا المرأ   وعا المبحالااتيالضح طايزة تأا ر ابكات وت ايقات التالاتي االجتماعا علن تزييي  (12جدول رقم )
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االنتتتتتتحتتتتتتراف   المتالسط اكي التاا ر
 المعيار  

التتتتتتتتتتتتتتتتتتالزن  
 النساا

 الترت ب

 1 84.1 0.75 2.52 العرفف لى  درى ديا تدثف ا    ضييي الافتع 
 5 77.8 0.658 2.33   ال  الغا ض ا   برض  ضييي الافتع 

 4 79.4 0.74 2.38 اال   لى  الدراسيا العت ترت  بيلافتع 
 7 71.4 0.655 2.14 العرفف ال  تساي  قتيماا هي   

 6 76.2 0.717 2.29 األزري  ه    ضييي الافتع العرفف لى  رميم  
 8 66.7 0.707 2   يمع ال لت باضييي اللتدر

 3 79.4 0.669 2.38 العرفف لى  الوفيف ال تيتت  لىافتع 
 2 82.5 0.512 2.48 العرفف لى  األهاي  يالسريلتيا  اا الر    بيلافتع 

درى دةيا تدثف ا    ضةةةةةةةةةةةةةةييةي الافتع " يةي ا زت الافت ة  األيل  ( دةي اىت : تن " العرفف لى   12اتان اللةدي   
%(ر  82.5%(ر ي ىتت " العرفف لى  األهاةةي  يالسريلتيا  اا الر    بيلافتع " ب  ن هيةةتت  84.1ب  ن هيةةتت  

%(ر ي ىتت " اال   لى  الدراسةةةةةةةةةةةيا العت 79.4ي ىتت " العرفف لى  الوفيف ال تيتت  لىافتع " ب  ن هيةةةةةةةةةةةتت  
%(ر  77.8%(ر ي ىتت "   ال  الغا ض ا   برض  ضييي الافتع " ب  ن هيتت  79.4يلافتع " ب  ن هيتت  ترت  ب

يماا %(ر ي ىتت " العرفف ال  تساي  قت76.2ي ىتت " العرفف لى  رميم األزري  ه    ضييي الافتع " ب  ن هيتت  
ر يتت تتي تعسق  %(66.7ب  ن هيةةةتت  ضةةةييي اللتدر " ي ىتت "   يمع ال لت با  %(.71.4هيةةة    " ب  ن هيةةةتت  

( يالعت ا تعةت ان دن ات  العةي افاا الارفلتة  التةيتلة  لن العاةيم الا    ان لى   2016دال مراسةةةةةةةةةةةةةة   الى ةيباةد ر  
يسةةةةةيمت اال ا اللداد لى اةةةةة   لى  دريرف يت   ن اتليتيا ه    ضةةةةةييي الافتع يي  "العرفف لى  درى ديا 

 %.76.83ا    ضييي الافتع" بتي     تدثف

العرفف لى  األهاةةةةةةةةةةي  يالسريلتيا  اا  يرغ  ان داعىف العي افاا ااةةةةةةةةةةىت لى  هيةةةةةةةةةة   دفتسر  اا ان "
" يي  تيضةةةةي زت دفت   دعادد  داي ادلت لى  تتات  يمير ةةةةة ويا يتيتتايا الع االةةةةت اايعايات   الر    بيلافتع 

 اىادي  ي  مام االعايم لىاهي ا دي برد ا ا.زت هات اا  ير ياألهاي  با رع رباي بيتت تعس ض لى  ال سيمت الع
 أاكال تفاعي المبحالاات مع المحتالي الذ  يتناول قاالا المرأ : -5

مع المحتالي الذ  يتناول قاالا المرأ  علن ابكات وت ايقات التالاتي   تفاعي المبحالااتيالضح اكي  (13جدول رقم )
 االجتماعا 

الالسط   اكي التفاعي 
 الحسابا 

االنحراف  
 المعيار  

الالزن  
 الترت ب  النساا 

 1 73 0.68 2.19 داير   الا   ليا العت تعتيي   ضييي الافتع 
 4 69.8 0.625 2.1 هاف د ع   دعرىق باضييي الافتع 

 2 71.4 0.655 2.14 العرىاق لى  الا   ليا العت تعتيي   ضييي الافتع 
 3 71.4 0.727 2.14 االلي  بيلا   ليا العت تعتيي   ضييي الافتع 

 5 66.7 0.632 2 اقةيرع ال  اا ف ن لىا   ليا العت تعتيي   ضييي الافتع 
 6 65.1 0.74 1.95 الافتع الااير   زت ال ا ا اال عفيهت  الدالا  لاضييي 

 7 63.5 0.625 1.9 ات األالد ي  لى  دعيبر  اييبيا يالس يا  اا ل    باضييي الافتع 
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 8 61.9 0.727 1.86 اادعسي  بيال   يالافا ع زاط لىا   ليا العت تعتيي   ضييي الافتع 
 ضةةةةةةييي الافتع " يي ا زت الافت   األيل  ( دي اىت : تن " داةةةةةةير   الا  ةةةةةة ليا العت تعتيي   13اتان اللدي   
%(ر  71.4%(ر ي ىتت " العرىاق لى  الا  ةةةةةة ليا العت تعتيي   ضةةةةةةييي الافتع " ب  ن هيةةةةةةتت  73ب  ن هيةةةةةةتت  

%(ر ي ىتت " هاةةةف د ع   دعرىق  71.4ي ىتت " االلي  بيلا  ةةة ليا العت تعتيي   ضةةةييي الافتع " ب  ن هيةةةتت  
%(ر ي ىتت " اقةةةةةيرع ال  اا ف ن لىا  ةةةة ليا العت تعتيي   ضةةةةييي الافتع " 69.8باضةةةةييي الافتع " ب  ن هيةةةةتت  

%(ر ي ىتت " الااةةةةةةةةةةةةير   زت ال ا ا اال عفيهت  الدالا  لاضةةةةةةةةةةةةييي الافتع " ب  ن هيةةةةةةةةةةةةتت  66.7ب  ن هيةةةةةةةةةةةةتت  
%(ر ي ىتت " ات األالةةةةةد ي  لى  دعيبر  ايةةةةةيبيا يالةةةةةس يا  اا ل    باضةةةةةييي الافتع " ب  ن هيةةةةةتت 65.1 
%(ر ي ىتت " اادعسي  بيال   يالافا ع زاط لىا  ةةةةةةةةةةةةةة ليا العت تعتيي   ضةةةةةةةةةةةةةةييي الافتع " ب  ن هيةةةةةةةةةةةةةةتت 63.5 
 61.9.)% 

لاضةةييي الافتع" يتخا اؤةةةف   اا  ال يات  ةةرف ةةةوت العسيلت "الااةةير   زت ال ا ا اال عفيهت  الدالات 
ألتات   ليمع التوف زت لتتر  ال ا ا يال سةةةةةةةةةيمت الايةةةةةةةةةعادد  دن اات يالةةةةةةةةة لهي يتر    تسيلىهي دال التار 

 التي    باي ا  د دن تسيلىهن درهي يالااير   زاهي.

 أاكال المحتالي المفاي لدي المبحالاات: -6
متاقزتها عار ابكات وت ايقات التالاتي االجتماعا   المبحالاات المحتالي التا تفاي يالضح أاكال (14جدول رقم )

 ققاالا المرأ   وع هنلتزييي 
 النسبة المئالية  الزدد   الايان 

 80.95 17 الاتا راا الااافع 
 61.9 13 الا ر يالعايدت 

 47.62 10 السادا 
 42.86 9 الدراسيا 

 47.62 10 الااص ااهييهت  
 9.524 2 ااهس يفالتك رس ا 

 47.62 10 الفس ا اليي فع يال ير يتاف
 9.524 2 الافزايا الا تت  
 52.38 11 األ  ير اليف ر 

يوهف اللدي  تل ه ان زت دادد  اةةةةةةةوي  الا ع   الاسضةةةةةةت لد  الا    يا لعر    ال لت باضةةةةةةييي الافتع  
يي ا "الاتاة راا الااةافع"    "الاة ر يالعاةيدت " يتخا يروس ت يهيا ي اةيمص ديةعادا ةة ويا يتيتتايا  

 يتدثف تسةةةةةةف ز ير بيف ا  الع االةةةةةةت اايعايلت الاعرلت ماماير  اي ان الاةةةةةة ر يالعاةةةةةةيدت  تيةةةةةةيت  زت هات األ
 .يي بت  "زيلا رع بيلف  ىا "

 درجة الرضن عن المحتالي الذ  يتناول قاالا المرأ : -7
عن المحتالي والمالضالعات ذات الزالقة ققاالا المرأ  علن ابكات   رضن المبحالااتيالضح درجة  (15جدول رقم )

 وت ايقات التالاتي االجتماعا 
 النسبة المئالية  الزدد   الايان 
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 14.3 3 ليلت  
 71.4 15 دع سي  
 14.3 3 دتاسض  
 % 100 21 المجمالع 

(  % 71.4"ليلت  "ر ي    دن الا    يا را ةةان لن الا ع   بدري   %(14.3( تن دي هيةةتعت  15اتان اللدي   
ر تا  ر ر ةةي الا    يا لن الا ع   يالا  ةة ليا  اا الر    بيلافتع %( "دتاسضةة  "14.3"دع سةةي  "ر ي 

بدري  "دع سةةي " يت  يسيةةف بضةةرف اي تدهت ديةةع   تتيي  تخه العيتتايا يالاةة ويا لاضةةييي الافتع باةة رع تاةةد 
 يةعادديا يتيةيت  زت   يمع ر ةيت  لن الا ع   الاادا  ةان تخه الاضةييير يت  دي اةةيرا التت مراسة اهع يه الا

% دن لات  ال  ت ان ةة ويا الع االةت اايعايلت ل  تعتيي   ضةييي 46اات ادد    (29:  2013ةةؤين الافتع,  
% اههي تتييلت  ضةةةةةةةييي الافتع باةةةةةةةوت 36بيلافتع السىيةةةةةةةياتت  باتاي تيي  ا فين بتيةةةةةةة   ي تف   ياا     يالةةةةةةة  

 دع سط.

 :مصدر ليياد  الالعا ققاالا المرأ قشبكات وت ايقات التالاتي االجتماعا  درجة اقة المبحالاات  -8

 المرأ    تماعا  مصدر ليياد  الالعا ققاالاقشبكات وت ايقات التالاتي االج الثقةيالضح درجة  (16جدول رقم )
 النسبة المئالية  الزدد   الايان 
 38.1 8 ليلت  
 42.9 9 دع سي  
 19.0 4 دتاسض  
 % 100 21 المجمالع 

%( "دع سةةةةةةةةةي  "ر 42.9"ليلت  "ر ي  دن الا    يا اثان بدري  %(  38.1( تن دي هيةةةةةةةةةتعت  16اتان اللدي   
اات تا  را  (2016الى يباد ,  ر يتتي تعسق التعيمح باةوت دي دال دي يالةىت التت مراسة   %( "دتاسضة  "19ي 

% يدع سةةةةةةي   10.1 ا  الا    ان ب سةةةةةةيمت اال ا اللداد  ااةةةةةةدر لىارى ديا الايالةةةةةة  بيلافتع دي بان ليلت   
 .(2013الدر اىت,  %ر ي خا تعايبت دال هعيمح 82.2بتي    

 :مشاكي االستخداب ومقترحات الت اليراالثا: 

 :أبرز المزالقات -1

االجتماعا يا تزييي  يالضح أبرز المزالقات التا تالاجهك أاناء استخدامك لشبكات وت ايقات التالاتي  (17جدول رقم )
 وعيك ققاالا المرأ  

 النسبة المئالية  الزدد   الايان 
 52.38 11  رف الا ع   يالا   ليا الايال  باضييي الافتع 

 23.81 5 لدا تت   الا ع   الاتا ر لى  تخه الا ويا يالعيتتايا زت تتيي   ضييي الافتع 
 85.71 18 دثفع الا   ليا يالا ع   دله   الاادر

 9.524 2 لدا ت زف ااهعفهت زت الات  



24 
 

 23.81 5 لدا ت زف يهي  تيتف  ى   ادل   يالت  ااهعفهت
 4.762 1 لدا ت زف يهي  ايس   زت الات   اي زت دوين الرات

 

يبيال   لى  اللدي  تل هر هلد زت دادد  الار  يا  ثفع الا  ةةةةةةةةةة ليا يالا ع   دله   الااةةةةةةةةةةدرر  
يتت هعتل  تعسق دال الرداد دن الدراسةةيا العت تف  ان ةةة ويا يتيتتايا الع االةةت اايعايلت االةة  ت داةةدرا 

 يتي تن األ  ير ال ي ب  ت و    ف تاف ف تلده بياث ن دن درهد ديسةيتاة سةعس لىع ت لتسةيسةتي ل   ير ال امس ر "ي 
% تدثف دن األ  ير ال قتقت ر يتيةعغفض األ  ير الاة ت   ددع تل   بيةت دفاا لى الة    70بسفالة  ااهعاةير  

لى  ةةةةةةة ويا   (2019األسةةةةةةد ,  "ةةةةةةةاص دايره  دال الااةةةةةةص ال ي ب  لى الةةةةةة    ل  الردم هسيةةةةةةت  1500 ل   
 .الع االت اايعايلت

دي اعسق دال  يت  داي يي  زت دادد  الار  يا تيضةةي  ةةرف الا ع   يالا  ةة ليا الايالةة  باضةةييي الافتع  
يالعت تي ة ت ان تاثات الافتع لى  ةة ويا الع االةت اقل دت   (2013ةةؤين الافتع,  تيضةي مراسة     ت الةىت لت

ديةةةةةةةعات يرتف لن  اتت باةةةةةةةوت افتات ل ل  تاثاىهي زت الالعاال السىيةةةةةةةياتت ا اف   لدري  ان يو ن لداهي  تين 
 باوت ليا.

عا يتتتتا تزييتتتتي لت تتتتالير دور اتتتتبكات وت ايقتتتتات التالاتتتتتي االجتمتتتتا المبحالاتتتتات مقترحتتتتاتأبتتتترز  -2
 تبةةةةف ر يدةةةةن اقلةةةةير ةةةةددت الا    ةةةةيا الرداةةةةد دةةةةن الااعفاةةةةيا زةةةةت تةةةةخا  :التتتتالعا ققاتتتتالا المتتتترأ 

 تخه الااعفايا:
تر    الا ع   يالراةةةت لى   يلةةةدا ت فارتةةةي زت تدثف دن تيتاق    العت   زت لفض الا ا ةةةةةةةةةةةةةةتال ▪

 .الاعرىق بااييي الافتع 
يد      يت ات  دن يهيا درفيز  ي با  ةةةةة ات  يداةةةةةداقت  يالارى ديا التيةةةةة    هاةةةةةف األ  ير  ▪

 .بضفيرع العبدد دن دادر الارى د الايعادديا 
  اا ليبال ا ار  هي د ي ضةةةةةيييتي  زاط بيلافتع  دعااةةةةةاةةةةة الةةةةةس يا ييفيبيا دتاةةةةةيا ي اهاةةةةةي    ▪

سةةةعرفاض ياتال الاضةةةييي يااتسيقتيا الاعرىا  بيلافتع يتستادتي  ا  هاةةةي   تيع لى  الا تا    ةةةيز  ا
 .دال ةااتيا دعااا 

    الرات لى  تسرات د  ةة ليا دها  تهع  ب  يمع يلت الافتع ا   األد ر الداتت  ياأل  قت  تيا ▪
 دعت ل .با   ليا ت ل     ايلت  يتدتت  يلىات  

الع االةةةةةةت  تسرات داةةةةةةير   الااعاةةةةةةان زت لاىت  الع ات  الايالةةةةةة  باضةةةةةةييي الافتع لتف دتاةةةةةةيا   ▪
 لى   ضييي الرتف األسف  يالاعت ب ل  الافف. ر يتيىتط الض  اايعايلت

دن لةيماتتةي يتاةيلاةدتةي يدات لة    ي فبةي اة  ي   تدثفلفض الا ع   يو ن    العت  ال زت اةةةةةةةةةةةةةةةوةي  يلفض  ▪
 ايعاياتي

 السيمدع. يتر لىافتع دا ل  ل ت تات لىلاتال  الا يه ا ا ياال هيا  الي  يو ن الا ع   تن  ▪
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العثقتست لا ا ال    يالاةةةةةةةةةةةةة ي  بيلديرهاةةةةةةةةةةةةةف ال لت لد  ز يا الالعاال الااعىس  ي يالةةةةةةةةةةةةة  االسي   ▪
 لاضييي الهيد  اا ف  الع االت اايعايلت لتاي اعرىق باضييي الافتع ي يز  ا

 الرات لى  د يرب  الا ع   ال ي   يااةيليا  اا الر    باضييي الافتع  ▪
تر    يلت التيةةةةةي  بايلت  الاةةةةة ويا يالعيتتايا العت تيةةةةةيت  زت العرفف لى   ضةةةةةييي يداةةةةةيدت  ▪

 الافتع 
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 .52–34, 1, دلى  الدراسيا اقل دت . مراس  داداهت  لى  لات  دن الا ظسيا بايعغيه 
هةةةةت, د • الاةةةةيلتةةةة (.  2019.    ال ةةةةدس  األ دةةةة   بيةةةةةةةةةةةةةةتةةةةر  ااههتةةةةير   .يةةةةيدرةةةةيا غ ع لى  ةةةةةةةةةةةةةةةساف 

https://bit.ly/2RqYU25 
دد  يلت الافاسةىان الاة ساان السىيةياتاان زت الضةس  الغفبت  باضةييي (.  2015.  تدت ل ا  ار ق,   •

 .هيبىس -. ييدر  التليحالافتع 
اسةةةةةةةةةةةةةعاداديا الافتع الااةةةةةةةةةةةةةف   لىاةةةةةةةةةةةةة ويا اايعايات  لى  ااهعفهت  (.  2018.  تدافع د ادد اد,  •

 .الايتفع -. ييدر  الايتفعيااة يليا الاع اا  دتهي
 https://bit.ly/2Ga7vjv .دي تت الا ويا اايعايات ؟(. 2019.  رايتكد  ال, ا •
 https://telegram.org/faq/ar#a4 .دي ت  تاىتلفاا؟(. 2020.  ىتغفااد  ال, ت •
دةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة • ياتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي (.  2020.    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالياتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ,   .اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

https://www.whatsapp.com/about/?lang=ar 
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