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الدراسـة للوقـوف علـى دور وســائل اإلعـالم الرقمـي فـي تعزيـز القــيم هـدفت هـذه 

 . الوطنية السياسية واالجتماعية والفكرية لدى المرأة الفلسطينية

) طالبـة 200واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي على عينة مكونـة مـن (

مــن طالبــات جامعــة فلســطين، وكــأدوات للدراســة اســتخدمت الباحثــة اســتبيان 

) فقــرة، وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن وســائل اإلعــالم الرقمــي 30كــون مــن (م

والفكريـة تساهم بشكل كبير فـي تعزيـز القـيم الوطنيـة السياسـية واالجتماعيـة  

، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات   لدى المرأة الفلسطينية

ــز درجــات تقــدير أفــراد عينــة الدراســة حــول دور وســائل اإلعــال م الرقمــي فــي تعزي

القيم الوطنية لدى المرأة الفلسطينية من وجهة نظر طالبات الجامعـات تعـزى 

 للتخصص األكاديمي أو المستوى الدراسي .

 .اإلعالم الرقمي_ القيم الوطنية_ المرأة الفلسطينيةكلمات مفتاحية:  

Abstract: 

     This examination aimed to determine the role of digital media in the 
promotion of political, social and intellectual national values of the Palestinian 
women, The researchers assume that there is no a statistically significant 
differences at the level of significance (α  ≤ 0,05) between the mean scores of 
evaluating sample members on the role of the digital media in Strengthen  the 
national values among Palestinian women from the perspective of female 
students due to the variables (specialization, academic level). Descriptive and 
analytical method have been adopted to achieve the objectives of this study. 
The date collected though using an online questionnaire consists of (30) items. 
The selected sample includes (200) female students from the University of 
Palestine.  
The study concluded that the digital media contribute highly in strengthening 
the national political, social and intellectual values of the Palestinian women. 
The experiment recommends that there is an urgent need to activate the role 



of universities, and non-governmental institutions to contribute in the planning, 
implementation, and evaluation process of media awareness programs for the 
Palestinian women. 
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 المقدمة:

شهد العالم في اآلونة األخيـرة العديـد مـن التطـورات التقنيـة فـي مختلـف 

مجاالت الحياة والتـي مـا زالـت مسـتمرة، وتسـير بسـرعة تكـاد تفـوق سـرعتنا فـي 

مواكبتها، مما أثر بشكل كبيـر فـي حياتنـا مـن حيـث ظهـور تقنيـات وأدوات جديـدة 

ــة لمواك ــزات نوعيــ ــاعدة، وقــــد شــــهدت الممارســــات التربويــــة قفــ ــذه مســ ــة هــ بــ

التطورات، ومن ضمن هذه المستحدثات ظهـر اإلعـالم الرقمـي، بمـا يحتويـه مـن 

مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي كــــالفيس بــــوك وتــــويتر وانســــتقرام، واليوتيــــوب، 

 واإلذاعات الرقمية، والمدونات، والصحافة االلكترونية وغيرها.

لتــي تعتمــد ويعتبــر اإلعــالم الرقمــي أداة مــن األدوات االلكترونيــة الجديــدة ا

علــى عــالم األرقــام، والــذي يعــد خالصــة الثــورات الثالثــة التــي مــر بهــا العــالم وهــي 

ثورة المعلومات وثورة االتصاالت وثورة الحاسبات االلكترونية الذي وضع كافـة 

الوســائل االتصـــالية فـــي إطــار تكنولـــوجي واحـــد، وبــذلك فـــاإلعالم الرقمـــي يمثـــل 

الحديثة والوسائل التكنولوجية، ومـن أبـرز النقطة الفاصلة بين وسائل االتصال  

 )39: 2011اشكاله االنترنت الذي يعد اداة من ادواته الرئيسية. (الرحباني، 

) بأنــه اإلعـــالم المعتمـــد علــى التكنولوجيـــا الرقميـــة 53: 2010وذكــر شـــفيق (

مثل مواقع الويـب، الفيـديو والصـوت والنصـوص وغيرهـا وبالتـالي فهـو العمليـة 

لتي يتم فيها االتصال عـن بعـد بـين أطـراف يتبـادلون االدوار فـي بـث االجتماعية ا

الرســائل االتصــالية المتنوعــة واســتقبالها مــن خــالل الــنظم الرقميــة ووســائلها 

لتحقيــق اهــداف معينــة وهــو بهــذا يشــمل كــل وســائل اإلعــالم التــي تعمــل وفــق 



فــاعلي الــذي الــنظم الرقميــة بمــا فيهــا التلفزيــون التفــاعلي او التلفزيــون غيــر الت

 يستخدم النظم الرقمية في انتاج وبث المضامين اإلعالمية.

ويعــد اإلعــالم مــن أكثــر أدوات التغييــر قــوة لمــا لــه مــن ســلطة علــى أفـــراد 

المجتمـــع بشــرائحهم المختلفــة، والســيما مــع توجيــه مشــاعرهم وأحاسيســهم 

ه بلـدانهم نحـو قـضايا نفـسية واجتماعية ال تتصل مباشـرة بالتحـديات التـي تجابـ

ومجتمعــــاتهم، حيـــــث أخـــــذت عمليــــات التواصــــل بالعــــالم بأســــره تأخــــذ أشــــكاًال 

متشــابهة نســبيًا، بحكــم عمليــات التقــارب بــين مكوناتــه، غيــر أن تأثيراتهــا تــأتي 

ــز  ــي تميــ ــارية التــ ـــة والحضــ ـــصوصيات الثقافيــ ـــا للخــ ـــرة تبعــ ــة كبيــ ــة بدرجــ مختلفــ

 )693: 2011المجتمعات عن بعضها بعضًا. (الرفاعي،

ومما ال شك فيه أن هناك عالقة وثيقة موجودة بين وسائل اإلعـالم وبـين 

ــالم وال  ــائل اإلعـ ــال وسـ ــًا بـ ــان مجتمعـ ــل اإلنسـ ــن أن يتخيـ ــث ال يمكـ ــع حيـ المجتمـ

ــو  ــري هـ ــر البشـ ــر العنصـ ــذي يعتبـ ــي الوقـــت الـ ــع، فـ ــدون مجتمـ ــائل اإلعـــالم بـ وسـ

تقدم وظـائف  المحرك األول لكل ما تقدمه وسائل اإلعالم نجد أن هذه الوسائل

عديــــدة ومهمــــة للمجتمــــع مــــن أهمهــــا تــــوفير حالــــة معرفيــــة متواصــــلة ألفــــراد 

المجتمــع بكــل مــا هــو جديــد مــن خــالل تبــادل األخبــار والمعلومــات، والعمــل علــى 

ربــط أجــزاء المجتمــع بالماضــي والحاضــر والمســتقبل، ودعــم المعــايير والقــيم 

ة لعناصــر المجتمــع، ولــم الســائدة، والتنشــئة االجتماعيــة المتكاملــة والمتواصــل

تقــف انجــازات اإلعــالم علــى المجتمــع ككيــان جمــاعي بــل تتجــاوزه لتحقــق خدمــة 

فردية خاصة لكل شخص بعينه في هـذا المجتمـع، فهـي توجـه السـلوك والفهـم 

 )1: 2002للفرد، وتساعده على إدراك ذاته واكتشاف واقعه. (أبو حشيش،

لمجتمــع الفلســطيني األساســية ومربيــة والمــرأة باعتبارهــا أحــد أهــم ركــائز ا       

األجيــال وغارســة القــيم الوطنيــة والدينيــة فــي أبنائهــا، تتــأثر كغيرهــا مــن أفــراد 

المجتمع بما تنشره وسائل اإلعـالم وخاصـة الرقميـة ذات المـدى الواسـع، ومـن 

 هنا تتضح مشكلة الدراسة في دور اإلعالم الرقمي في تعزيز القيم الوطنية. 

 :مشكلة الدراسة

وسـائل اإلعـالم الرقمـي لقد بات من المؤكد أكثـر فـأكثر مـدى التـأثير الـذي تحدثـه  

، وفي التحكم في ديناميـة الجماعـات وتوجيـه سـلوك أفرادهـا، المجتمع  قيم  زفي تعزي

ا ومضــمونها القــوة األمـر الــذي يــوفر لمــن يملــك هــذه المواقـع، أو يــتحكم فــي برامجهــ

 على التأثير في المجتمعات.



ومــع اإلقــرار بالــدور المتزايــد لمواقــع التواصــل االجتمــاعي، وتوســع اســتخدامها 

التعـرض لمواقـع  أثـرمن قبل النشطاء، فالسؤال الذي يفـرض نفسـه يتعلـق بتقيـيم 

فــراد. وهكــذا، يمكــن تلخــيص مشــكلة القــيم لــدى األالتواصــل االجتمــاعي فــي تشــكيل 

القــيم  زدور وســائل اإلعــالم الرقمــي فــي تعزيــهــذه الدراســة فــي الســعي إلــى معرفــة 

، مـن خـالل الكشـف ةالوطنية لدى المرأة الفلسطينية من وجهة نظر طالبات الجامع

 فلسـطين  في جامعـةالطالبات  عتمد عليها  ر مواقع التواصل االجتماعي التي تعن دو

  ، ومن ثم يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:قيمهمفي تشكيل 

القيم الوطنية لدى المـرأة الفلسـطينية   زما دور وسائل اإلعالم الرقمي في تعزي .1

 من وجهة نظر طالبات الجامعات؟

ــة (  .2 ــتوى داللـــ ــد مســـ ــائية عنـــ ــة احصـــ ــروق ذات داللـــ ــد فـــ ــين α ≥0.05هـــــل توجـــ ) بـــ

عينــة الدراســة حــول دور وســائل اإلعــالم الرقمــي متوســطات درجــات تقــدير أفــراد 

ــات  ــر طالبـ ــة نظـ ــرأة الفلســـطينية مـــن وجهـ ــدى المـ ــة لـ ــيم الوطنيـ ــر القـ ــي تعزيـ فـ

 الجامعات (التخصص، المستوى الدراسي)؟

ما سبل تفعيل دور وسائل اإلعالم الرقمي في تعزير القيم الوطنيـة لـدى المـرأة  .3

 التربويين؟الفلسطينية من وجه نظر اإلعالميين والخبراء 

 فرضيات الدراسة:

) بـين متوسـطات α ≥0.05فروق ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة (ال توجد   -1

ــر  درجــات تقــدير أفــراد عينــة الدراســة حــول دور وســائل اإلعــالم الرقمــي فــي تعزي

تعـزى  القيم الوطنية لدى المرأة الفلسطينية من وجهة نظر طالبات الجامعـات

 لمتغير التخصص.

) بـين متوسـطات α ≥0.05فروق ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة (  ال توجد -2

ــر  درجــات تقــدير أفــراد عينــة الدراســة حــول دور وســائل اإلعــالم الرقمــي فــي تعزي

تعـزى  القيم الوطنية لدى المرأة الفلسطينية من وجهة نظر طالبات الجامعـات

 لمتغير المستوى الدراسي.

 أهداف الدراسة:

وســائل اإلعــالم الرقمــي فــي تعزيــر القــيم الوطنيــة لــدى المــرأة التعــرف إلــى دور  -1

 الفلسطينية من وجهة نظر طالبات الجامعات.

ــرف إلــــى  -2 ــائية عنــــد مســــتوى داللــــة (التعــ ) بــــين α ≥0.05فــــروق ذات داللــــة احصــ

متوســطات درجــات تقــدير أفــراد عينــة الدراســة حــول دور وســائل اإلعــالم الرقمــي 



ــدى ال ــة لـ ــيم الوطنيـ ــر القـ ــي تعزيـ ــات فـ ــر طالبـ ــة نظـ ــرأة الفلســـطينية مـــن وجهـ مـ

 .الجامعات (التخصص، المستوى الدراسي)

التعــرف إلــى ســبل تفعيــل دور وســائل اإلعــالم الرقمــي فــي تعزيــر القــيم الوطنيــة  -3

 لدى المرأة الفلسطينية من وجه نظر اإلعالميين والخبراء التربويين.

 محددات الدراسة:

مي في تعزيز القيم الوطنية لدى المرأة  الحد الموضوع: دور وسائل اإلعالم الرق

 الفلسطينية وسبل تفعيله. 

 م.2020/2019الحد الزماني: طبقت هذه الدراسة في العام الدراسي 

 الحد المؤسسسي: جامعة فلسطين.

 الحد البشري: اقتصرت الدراسة على طالبات جامعة فلسطين.

 مصطلحات الدراسة:

 الدراسة اجرائيًا كالتالي:وتعرف الباحثة مصطلحات 

: مجموعــة مــن األســاليب واألنشــطة الرقميــة الجديــدة وســائل اإلعــالم الرقمــي

التــي تمكننــا مــن انتــاج ونشــر المحتــوى اإلعالمــي وتلقيــه، بمختلــف أشــكاله مــن 

خــــالل األجهــــزة االلكترونيــــة المتصــــلة باإلنترنــــت مثــــل: الفــــيس البــــوك، تــــويتر، 

 انستقرام، فايبر وغيرها.

مجموعــة القــيم التــي تميــز الفــرد باهتماماتــه بالبحــث  م الوطنيــة السياســية:القــي

عن الشهرة والنفـوذ فـي مجـاالت الحيـاة المختلفـة، ولـيس بالضـرورة فـي مجـال 

السياسة، ويتميز الفـرد الـذي تسـود لديـه هـذه القـيم بـدوافع القـوة والمنافسـة 

 والقدرة على توجيه اآلخرين والتحكم في مستقبلهم.

: مجموعـــــة القـــــيم التـــــي تميـــــز الفـــــرد باهتماماتـــــه الوطنيـــــة االجتماعيـــــة القـــــيم

ــه علــى تكــوين عالقــات اجتماعيــة، والتطــوع لخدمــة اآلخــرين،  االجتماعيــة، وبقدرت

ويتميـــز الفـــرد بقدرتـــه علـــى العطـــاء مـــن وقتـــه وجهـــده ومالـــه لخدمـــة المجتمـــع، 

 ويغلب على سلوكه الود والشفقة وااليثار. 

: مجموعــة مــن مواقــف فكريــة للبشــر ناتجــة عــن الواقــع يــةالقــيم الوطنيــة الفكر 

 المادي الذي يعيشونه.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أوًال: اإلعالم الرقمي:



ــد مــن  ســاهمت التطــورات المتالحقــة فــي شــبكة االنترنــت فــي إيجــاد شــكل جدي

م اإلعـــالم، أطلـــق عليـــه بعـــض المهتمـــين واإلعالميـــين اإلعـــالم الجديـــد أو اإلعـــال

االجتمــــاعي أو اإلعــــالم الرقمـــــي، ويشــــتمل علــــى مواقـــــع التواصــــل االجتمـــــاعي 

االفتراضية، والمدونات، والمنتديات االلكترونية والمجموعـات البريديـة وغيرهـا. 

 ).743: 2012(مسعودان ووارم، 

والذي يعرفه حمـودة  2.0ويعتبر اإلعالم الجديد أو الرقمي أحد أبرز تجليات الويب 

يشـير إلـى مجموعـة مـن التقنيـات الجديـدة والتطبيقـات التـي أدت بأنه "مصطلح  

)53: 2013،إلى تغيير سلوك الشبكة اإلعالمية لإلنترنت". حمودة ) 

ــر قطاعـــات  ــرد علـــى اإلعـــالم التقليـــدي، وتحريـ وســـاهم اإلعـــالم الرقمـــي فـــي التمـ

واسعة من الجمهور من سطوته، فقـد أدى تزايـد انضـمام المشـتركين إلـى تلـك 

ال ســيما الشــباب العربــي إلــى تصــاعد تأثيرهــا ودورهــا فــي المجتمــع،  الوســائل

وزيـــادة مســـتوى منافســـتها لوســـائل اإلعـــالم التقليديـــة، فقـــد اســـتطاعت ابـــراز 

األحـداث الجاريـة فـي العـالم بصـورة أكثــر فاعليـة مـن اإلذاعـة والتلفزيـون وغيرهــا 

                                                                  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم.                                        

 )28: 2015(يعقوب،

ويُعــرف علــي اإلعــالم الرقمــي بأنــه: "اســتخدام تقنيــة االنترنــت فــي نشــر وتبــادل 

األخبار والمعلومات واالتصال من خالل األجهزة االلكترونيـة المتصـلة باإلنترنـت 

بهدف التواصل االجتماعي والثقافي والسياسي واإلعالمي، وبالتالي فهو يقصد 

مراســــالت البريديـــة والمواقــــع بـــه كــــل االتصـــاالت واألخبــــار التـــي تنتقــــل عبـــر ال

 ) 7-6: 2016االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها". (علي،

 وسائل اإلعالم الرقمي:

وســــائل التواصــــل االجتمــــاعي بأنهــــا"  عــــرف أنــــدرياس كــــابالن ومايكــــل هــــانلين

مجموعــــــة مــــــن تطبيقــــــات االنترنــــــت التــــــي تبنــــــى علــــــى األســــــس األيدولوجيــــــة 

والتكنولوجية، والتي تسمح بإنشاء وتبادل المحتوى االلكتروني (نصـوص، صـور، 

فيديوهات، .... الخ)، بينما التواصل االجتماعي هو تضـافر النـاس وتفـاعلهم مـع 

نترنـــت، ويتضـــمن علـــى المســـتوى الفـــردي عـــدد بعضـــهم الـــبعض عبـــر شـــبكة اال

العالقات التي تـربط الفـرد بـاآلخرين فـي الـدائرة االجتماعيـة التـي تشـمل العائلـة 

واألصــــــدقاء، ويتضــــــمن عالقــــــات تتخطــــــى الــــــدوائر االجتماعيــــــة للفــــــرد وحتــــــى 

 المجتمعات األخرى.



علـى وهذه الوسائل عديدة ومتطورة على شـبكة االنترنـت، ويمكـن أن نـذكر منهـا 

 ):8: 2016سبيل المثال ال الحصر ما ذكره (علي،

المواقــع والصــفحات االلكترونيــة: بعضــها إخباريــة كمواقــع الصــحف، وبعضــها  -1

تجاريــــــة واقتصــــــادية لعــــــرض الســــــلع وبيعهــــــا، وصــــــفحات دينيــــــة وترفيهيــــــة 

 وتعليمية........الخ.

رســال المراســالت البريديــة: مثــل بريــد اليــاهو والهوتميــل، ويمكــن مــن خاللهــا ا -2

 المخاطبات والمراسالت والرد عليها، وهي وسيلة سهلة وسريعة وغير مكلفة.

مواقع المحادثة: ويمكن من خاللهـا اجـراء المكالمـات والمحادثـات الفوريـة مثـل  -3

 سكايب، والفايبر، وهي وسيلة سهلة غير مكلفة.

المــــدونات: هــــي وســــيلة للكتابــــة ونشــــر األفكــــار واآلراء الخاصــــة، وتختلــــف عــــن  -4

ذكرات الحقيقية في أنها تستخدم االنترنت كوسيلة، ويمكن من خاللها تلقي الم

تعليقات القراء، وبعضها يختص بنقل األخبار بمختلف أنواعهـا، وبعضـها اآلخـر 

 يختص بأمور شخصية ويومية.

ــويتر واليوتيـــوب، ويمكـــن مـــن  -5 ــاعي: مثـــل الفيســـبوك وتـ مواقـــع التواصـــل االجتمـ

سياســي واالقتصــادي واإلعالمــي، وهــي وســائل خاللهــا التواصــل االجتمــاعي وال

واسعة االسـتخدام واالنتشـار، ويمكـن مـن خاللهـا نقـل ونشـر األخبـار ومشـاركة 

 الصور والفيديوهات........الخ. 

 ) إلى وسائل اإلعالم الرقمي:9: 2012وأضاف (الغامدي،

الحــي علــى اإلذاعـة االلكترونيــة والقنــوات التلفزيونيـة االلكترونيــة، وخــدمات البـث  -1

 االنترنت.

 خدمات األرشيف االلكتروني. -2

 اإلعالنات االلكترونية، وخدمات إعالنية ترفيهية. -3

 خدمات الهاتف الجوال وتشمل البث الحي على الهاتف المحمول. -4

 على الهاتف. MMSو SMSبث خدمات األخبار العاجلة، و -5

 خصائص اإلعالم الرقمي:     

 ئص اإلعالم الرقمي كالتالي:) بعض خصا68-67: 2011ذكر (المحارب،

االتاحــة وســهولة وانخفــاض تكلفــة االســتخدام: هــو وســيلة متاحــة للجميــع بــال  -1

 استثناء أو احتكار، للمؤسسات اإلعالمية وغير اإلعالمية.



الشــمولية والمرونــة: الشــمول فــي المحتــوى ومناقشــة مختلــف الموضــوعات،  -2

 المعلومات والمواقع.ومرونة الوصول إلى عدد كبير من مصادر 

االنســـيابية وتجـــاوز حـــدود الزمـــان والمكـــان: ألنـــه يتخطـــى كـــل الحـــدود والحـــواجز  -3

 المكانية، والحواجز اللغوية والثقافية والقانونية والسيادية.

الرقمية التفاعليـة: ألنـه يـوفر فـرص للتفاعـل والتواصـل والمـداخالت المسـتمرة  -4

 بين المستخدمين.

ــاه -5 ــي والجمــ ــال الشخصــ ــن االتصــ ــة يمكــ ــية وجماهيريــ ــيلة شخصــ ــو وســ يري: هــ

 استخدامها على المستوى الشخصي وفي مخاطبة الجماهير.

االتصــال األفقــي ألنــه يتميــز عــن وســائل اإلعــالم التقليــدي بأفقيــة االتصــال بــين  -6

 المستخدمين بدال من هرمية االتصال وأحادية مصدر الرسالة.

االنترنـت الجمـع بـين أكثـر مـن التعدد والتنوع في الوسائط، ألنه يمكـن مـن خـالل   -7

وسيلة فـي نقـل الفيـديوهات والصـور والنصـوص .......الـخ، ومـن ثـم الـدمج بـين 

 الوسائل القديمة والحديثة.

االنتشار والعالمية: هي وسيلة واسعة االنتشار على كافة المستويات المحلية  -8

 واإلقليمية.

ــل  ــى كـ ــتمل علـ ــي يشـ ــح أن اإلعـــالم الرقمـ ــابقة يتضـ ــائص السـ ومـــن خـــالل الخصـ

ــات مثـــل  ــر تطبيقـ ــة عبـ ــائط المختلفـ ــر الوسـ ــي تســـمح بنشـ ــل التـ أشـــكال التفاعـ

 الفيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستقرام، وغيرها.

) أن مواقع التواصل االجتماعي تسهم في تعزيز 2015وقد ذكرت دراسة يعقوب (

اعي وتـدعيم القـيم السياسـية، والمشـاركة السياسـية الوعي السياسي واالجتم

وتوعيـــة النـــاس فيمـــا يـــدور حـــولهم مـــن أحـــداث ومواقـــف ســـواء علـــى المســـتوى 

الداخلي أم الخارجي، حيث هدفت هـذه الدراسـة للتعـرف إلـى أثـر مواقـع التواصـل 

االجتمــاعي علــى الــوعي السياســي بالقضــية الفلســطينية، واســتخدمت الباحثــة 

) طالبــًا مــن جامعــة النجــاح 273التحليلــي علــى عينــة مكونــة مــن ( المــنهج الوصــفي

ــتبيان  ــة اسـ ــأدوات للدراســـة وجمـــع المعلومـــات اســـتخدمت الباحثـ الوطنيـــة، وكـ

 لذلك.

) فهـــــدفت للتعـــــرف إلـــــى دور مواقـــــع التواصـــــل 2013أمـــــا دراســـــة عبـــــد الـــــرزاق (

ة االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي في العراق لدى فئـة الشـباب، علـى عينـ

) طالــب وطالبــة مــن طلبــة جامعــات الموصــل واألنبــار وتكريــت، 420تكونــت مــن (



وكــأداة للدراســـة اســـتخدم الباحثـــة اســتبانة، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن مواقـــع 

ــات  ــاعي كالفيســـــبوك وتـــــويتر تســـــهم فـــــي تشـــــكيل االتجاهـــ التواصـــــل االجتمـــ

ــ ــار وتكريـــت، وأن مواقـــع التواصـ ل السياســـية لطـــالب جامعـــات الموصـــل واألنبـ

االجتماعي تسهم في طرح قضايا معاصرة تهـم الشـباب الجـامعي، وفـي التـأثير 

على السلوكيات السياسية والفكـر السياسـي لـدى الشـباب الجـامعي وتعكسـه 

ــا أظهـــرت الدراســـة أن ( ــى الشـــارع السياســـي العراقـــي، كمـ %) مـــن عينـــة 60علـ

جتمـاعي، الدراسة زاد وعيهم السياسي نتيجة استخدامهم لمواقع التواصـل اال

وأن مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي تلعـــب دورا ممـــاثال بتحريـــك الـــوعي السياســـي 

 العراقي.

) دور المواقع االجتماعية التفاعلية في توجيه الـرأي 2012وتناولت دراسة أبو زيد (

ــة  ــذه الدراسـ ــت هـ ــية، وبينـ ــاركة السياسـ ــى المشـ ــا علـ ــام الفلســـطيني وأثرهـ العـ

ثير على المجتمع وخاصـة فئـة الشـباب، والتـي أهمية المواقع االجتماعية في التأ

يمكــن أن تســتغل مــن خــالل القــوى الفاعلــة فــي المجتمــع، واعتمــد الباحــث فــي 

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باسـتخدام االسـتبانة والمقابلـة كأحـد أدوات 

 المسح االجتماعي، إلى جانب المنهج التاريخي ومنهج تحليل المضمون.

ى مجموعة من االستنتاجات أهمها أن المواقـع االجتماعيـة وتوصلت الدراسة إل

ــع  ــي المجتمـــ ــام فـــ ــرأي العـــ ــات الـــ ــى توجهـــ ــأثير علـــ ــي التـــ ــاهم فـــ ــة تســـ التفاعليـــ

الفلســطيني، كمــا تــؤثر فــي زيــادة الــوعي السياســي لــدى أفــراد المجتمــع وتعــزز 

المســئولية االجتماعيــة لــديهم، ممــا يــنعكس إيجابيــا علــى مســتوى المشــاركة 

 السياسية.

) للتعــرف إلــى أثــر المواقــع االلكترونيــة اإلخباريــة 2008هــدفت دراســة أبــو وردة (و

الفلسطينية على التوجه واالنتماء السياسي على طلبة جامعة النجـاح بنـابلس، 

وناقشت هذه الدراسة التأثير الذي يتركه االتصال واالنترنـت فـي تغييـر توجهـات 

أثره بـــــاإلعالم والمواقـــــع الطلبـــــة الجـــــامعيين، واالنتمـــــاء السياســـــي ومـــــدى تـــــ

االلكترونيـــــة، وتطـــــرق الباحـــــث فـــــي دراســـــته إلـــــى واقـــــع المواقـــــع االلكترونيـــــة 

الفلســـطينية، واســـتخداماتها بـــين الطلبـــة، وتوصـــل الباحـــث إلـــى أن للمواقـــع 

االلكترونيـــــة الفلســـــطينية دورا فـــــي اســـــتقطاب السياســـــي بـــــين الطلبـــــة، وان 

لجامعـات يتـأثرون بمـا تنشـره الجمهور الفلسطيني عموما ومن ضمنهم طلبة ا

المواقع االلكترونية اإلخبارية لتقديمها كمـا هـائال مـن المعلومـات واألرقـام عـن 



األحــداث، وتبـــين أيضــا ان متابعـــة المواقــع االلكترونيـــة اإلخباريــة ال تســـهم فـــي 

ــاتهم إزار األحـــداث  ــاءات الطلبـــة، ولكـــن تلعـــب دورا فـــي تغييـــر توجهـ ــر انتمـ تغييـ

 السياسية.

ل العرض السابق يتضـح أن معظـم هـذه الدراسـات تبحـث فـي أثـر ودور ومن خال

وسائل اإلعالم الرقمي أو وسائل التواصل االجتماعي في البعد السياسي فقط 

واالنتماءات الحزبية على فئة الطلبة الجامعيين ذكور وانـاث، وهـي بـذلك تختلـف 

فـي تعزيـز القـيم  عن الدراسة الحالية التي تبحث فـي دور وسـائل اإلعـالم الرقمـي

 ناث فقط.      إلاالفلسطينية أي أنها ركزت على  الوطنية لدى المرأة

 ثانيا: القيم الوطنية

تعـــد القـــيم مـــن أهـــم مقومـــات المجتمـــع، حيـــث يحكـــم النظـــام القيمـــي توجهـــات 

المجتمــــع وســــلوكيات أفــــراده، ويضــــمن لــــه شخصــــية تميــــزه عــــن غيــــره مــــن 

التحـديات والتغيـرات، والتعامـل معهـا   المجتمعات، وتجعله قادرا على مواجهـة

فــي إطــار مــن القــيم التــي تشــكل هويــة المجتمــع وثقافتــه. وقــد اهــتم الدارســون 

والباحثون بالقيم وذلك ألهمية الدور الذي تلعبه في حيـاة النـاس والمجتمعـات، 

كونهـــــا معطيـــــات اجتماعيـــــة تســـــهم فـــــي التطـــــور والتغيـــــر الـــــذي يطـــــرأ علـــــى 

حيــــاة لمساســــها المباشــــر باإلنســــان ودوره فــــي المجتمعــــات وعلــــى منــــاحي ال

 )852: 2014التعامل مع معطيات الحياة. (الصرايرة والصرايرة،

اقتــرن هــذا المفهــوم بالمفــاهيم الضــيقة لمصــطلح الثقافــة حيــث ولــد مــن       

أبعادهــــا االجتماعيــــة، وربطهــــا بالســــياق البيئــــي وصــــلتها بالجوانــــب المختلفــــة 

لســلوك الفــرد والمجتمــع، وهــي عبــارة عــن مجموعــة األحكــام التــي يصــدرها الفــرد 

ألشــياء مــن بالتفضــيل أو عــدم التفضــيل للموضــوعات فــي ضــوء تقييمــه لتلــك ا

خــالل التفــاؤل بــين الفــرد بمعارفــه وخبراتــه وبــين ممثلــي اإلطــار الحضــاري الــذي 

 ) 59: 2014يعيش فيه ويكتسب من خاللها الخبرات والمعارف. (خضراء،

والقيم الوطنّية هي مجموعة من المبادئ والضوابط التي تُحّدد سلوك المواطن 

الـوطن، واإلخـالص لـه، والجهـاد  في المجتمع الذي ينتمي إليه، وتتمثّل في محبـة

فــي ســبيله، والســعي نحــو اإلصــالح، وكــّف أيــدي المفســدين، وااللتــزام بالقواعــد 

مــن خــالل االطــالع علــى األدب و .والقــوانين، والقيــام بالواجبــات علــى أكمــل وجــه

التربـــوي والعديـــد مـــن الدراســـات يمكـــن تصـــنيف القـــيم الوطنيـــة إلـــى خمســـة 



الوطنيـــة السياســـية، القـــيم الوطنيـــة االجتماعيـــة، القـــيم مجـــاالت هـــي: القـــيم 

 الوطنية الفكرية، القيم الوطنية االقتصادية، القيم الوطنية الجمالية.

  القيم الوطنية السياسية:

يعرفها الصرايرة والصرايرة بأنها القيم التي تتعلق بحب الوطن وتمجيد القـادة 

ن القيم، ومجموعة القيم التي تميز والبطوالت، واالعتزاز بعلم الوطن، وغيرها م

الفــرد باهتماماتــه بالبحــث عــن الشــهرة والنفــوذ فــي مجــاالت الحيــاة المختلفــة، 

وليس بالضرورة في مجال السياسة، ويتميز الفرد الـذي تسـود لديـه هـذه القـيم 

. بدوافع القوة والمنافسة والقدرة على توجيه اآلخـرين والـتحكم فـي مسـتقبلهم

 )857: 2014ايرة ،(الصرايرة والصر 

 القيم الوطنية االجتماعية:

مجموعـــة القـــيم التـــي تميـــز الفـــرد باهتماماتـــه االجتماعيـــة، وبقدرتـــه علـــى تكـــوين 

عالقــات اجتماعيــة، والتطــوع لخدمــة اآلخــرين، ويتميــز الفــرد بقدرتــه علــى العطــاء 

مــن وقتــه وجهــده ومالــه لخدمــة المجتمــع، ويغلــب علــى ســلوكه الــود والشــفقة 

، وهي القيم التي تتعلق بالتواصل االجتماعي، وحسن الجـوار والمسـاواة وااليثار

 وغيرها.

 القيم الوطنية الفكرية:

ــي  ــاركة فـ ــة، والمشـ ــة العربيـ ــاالعتزاز باللغـ ــق بـ ــي تتعلـ ــيم التـ ــة القـ ــي مجموعـ وهـ

 االحتفاالت العامة، واالعتزاز بالعادات والتقاليد الحميدة، وغيرها.

 القيم الوطنية االقتصادية:

عتمــاد علــى الــذات، ي مجموعــة القــيم التــي تتعلــق بترشــيد االســتهالك، واالوهــ

 واتقان العمل.

 القيم الوطنية الجمالية:

القـــيم التـــي تتعلـــق بالمحافظـــة علـــى مرافـــق الـــوطن، والمحافظـــة علـــى نظافـــة 

 البيئة، والنظافة الشخصية.

الصــرايرة وهنــاك بعــض الدراســات التــي تناولــت القــيم الوطنيــة، منهــا دراســة 

) والتي هدفت للتعرف إلى القـيم الوطنيـة المتضـمنة والمقتـرح 2014والصرايرة (

تضمينها في كتـب التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة للمرحلـة األساسـية فـي األردن، 

وقــام الباحثــان بتحليــل محتــوى كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة، وأعــدت لهــذا 

لوطنيـــة إلـــى خمســـة مجـــاالت (القـــيم الغـــرض أداة تحليـــل صـــنفت فيهـــا القـــيم ا



الوطنية السياسية، القيم الوطنيـة االجتماعيـة، القـيم الوطنيـة الثقافيـة، القـيم 

الوطنية االقتصادية، القيم الوطنية الجماليـة)، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن نسـبة 

%)، 26.72%)، القــيم الوطنيــة الجماليــة (32.06القــيم الوطنيــة االجتماعيــة بلغــت (

%)، القــيم 14.5%)، القــيم الوطنيــة االقتصــادية (17.57لوطنيــة السياســية (القــيم ا

%)، وأوصــت الدراســة بضــرورة االهتمــام بجميــع مجــاالت 9.16الوطنيـة الثقافيــة (

القــيم الوطنيــة وخاصــة المجــاالت التــي حصــلت علــى أقــل النســب كاالقتصــادي 

يـــة الوطنيـــة والثقــافي، وضـــرورة مراعـــاة التـــوازن فـــي طــرح القـــيم فـــي كتـــب الترب

 واالجتماعية.

) هــدفت للتعــرف إلــى درجــة تحقــق 2011فــي حــين أن دراســة العبــادي والغيشــان (

القـــيم الوطنيـــة لـــدى طلبـــة الجامعـــات األردنيـــة الخاصـــة مـــن خـــالل دراســـتهم 

لمساق التربية الوطنية، وتأثير بعض المتغيرات أو العوامل فـي ذلـك مـن خـالل 

ى أربعة مجـاالت هـي: السياسـي والفكـري فقرات وزعت عل  6استبانة تكونت من  

ا مــــن أربــــع ) فــــرادً 715واالقتصــــادي واالجتمــــاعي، وتكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن (

جامعات خاصة هي االسراء والزيتونة وعمان األهلية وجرش، وتوصلت الدراسـة 

 إلى النتائج التالية:

 بدرجـــة تحققـــت قـــد الخاصـــة األردنيـــة الجامعـــات طلبـــة لـــدى الوطنيـــة میأن الـــق .1

 منخفضــة وبدرجــة واالقتصـادية واالجتماعيــة ةیاسیمتوسـطة للمجــاالت الـس

 .الفكري للمجال

 بدرجــــة تحققــــت قــــد السياســــي المجــــال فــــي الواقعــــة الوطنيــــة میالــــق عیجــــم  .2

 .متوسطة

قـــد تحققــت بدرجـــة  االجتمــاعي المجــال ضـــمن الواقعــة الوطنيـــة میالــق عیجــم  .3

ــدا ق ــطة عـ ــة، " میمتوسـ ــازات الوطنيـ ــار باإلنجـ ــوار، واالفتخـ ــورى والحـ ــدأ الشـ مبـ

 بدرجــــة هــــذه تحققــــت ثیتحمــــل المســــؤولية واحتــــرام خصوصــــيات اآلخــــرين" ح

 .مرتفعة

 بدرجــة تحققــت قــد االقتصــادي المجــال ضــمن الواقعــة الوطنيــة میالــق عیجــم  .4

 تعلمـهی  مـا  وتوظيـف  العامـة،  الممتلكـات  علـى  المحافظـة"  مةیق  عدا  متوسطة

 .مرتفعة بدرجة تحققتا ثیي حياتهم المهنية" حف الطلبة



 بدرجــــة تحققــــت قــــد الفكــــري المجــــال ضــــمن الواقعــــة الوطنيــــة میالــــق عیجــــم  .5

 تحققـــت فقـــد" ثیالحـــد األردن تطـــور بمراحـــل فیالتعـــر" مـــةیق عـــدا منخفضـــة

 .متوسطة بدرجة

) فــي درجــة تحقـــق 0.005هنــاك فــروق ذات داللــة إحصـــائية عنــد مســتوى داللـــة (  .6

نية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة تعـزى لمتغيـرات الجـنس، الوط  میالق

 وقد. هایإل نتمونی التي والجامعات ة،یوالتخصص الدراسي، والسنة الدراس

 موضـوع  اعطـاء  الـى  بمجملهـا  تـدور  التوصـيات  من  مجموعة  إلى  الدراسة  خلصت

موحـد   كتـاب  تأليف  أو  سیالتدر  ثیح  من  سواء  زائدا،  اهتماما  الوطنية  ةیالترب

 .    والكفاءة الخبرة ذوي قبل من الوطنية ةیأو مقرر للترب

 الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة المـنهج الوصـفي التحليلـي، وذلـك لمالءمتـه لطبيعتهـا، فهـو 

يعتمـــد علـــى تجميـــع الحقـــائق والمعلومـــات، ثـــم مقارنتهـــا وتحليلهـــا وتفســـيرها 

تعــرف إلــى دور وســائل اإلعــالم الرقمــي فــي تعزيــر للوصــول إلــى نتــائج مقبولــة، لل

القــيم الوطنيــة لــدى المــرأة الفلســطينية وســبل تفعيلــه، وتســعى الباحثــة مــن 

 خالل هذا المنهج توضيح وتفسير وتقييم نتائج الدراسة.

 عينة الدراسة:

) طالبة مـن جامعـة فلسـطين، تـم اختيـارهم بالطريقـة 200بلغ عدد أفراد العينة (

 العشوائية.

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص األكاديمي: •
النسبة   التكرار  التصنيف  المتغير 

 المئوية% 

التخصص  

 األكاديمي 

 %41 82 علمي

 %59 118 انساني 

 % 100 200 المجموع 

 

)، 59يوضــح الجــدول الســابق أن نســبة طالبــات التخصصــات اإلنســانية بلغــت (

 ).41الطالبات من التخصصات العلمية (بينما بلغت نسبة 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي: •



النسبة   التكرار  التصنيف  المتغير 

 المئوية% 

المستوى  

 الدراسي 

 %63 126 األول

 %6 12 الثاني 

 %23 46 الثالث 

 %8 16 الرابع 

 % 100 200 المجموع 

 

%)، ونسبة 63طالبات المستوى األول (يوضح الجدول السابق أن نسبة  

%)، ونسبة 23%)، ونسبة طالبات المستوى الثالث (6طالبات المستوى الثاني (

 %). 8طالبات المستوى الرابع (

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب موقع التواصل االجتماعي المفضل: •
النسبة   التكرار  التصنيف  المتغير 

 المئوية% 

موقع التواصل  

 االجتماعي المفضل 

 %56 112 فيس بوك 

 %1 2 تويتر 

 %15 30 انستقرام

 0 0 لينكد ان 

 % 25 50 واتس اب 

 %3 6 أخرى 

 % 100 200 المجموع 

يوضح الجدول السابق أن الفيس بوك هو أكثر مواقـع التواصـل المفضـلة حيـث 

ــبته ( ــت نسـ ــبة (56بلغـ ــواتس اب بنسـ ــه الـ ــبة 25%)، يليـ ــتقرام بنسـ ــم االنسـ %)، ثـ

 %)، وال يستخدم أي فرد من العينة اللينكد ان.15(

توزيـــع أفـــراد عينـــة الدراســـة حســـب عـــدد الســـاعات التـــي يقضـــوها علـــى مواقـــع  •

 اعي:التواصل االجتم
النســــــــــــــــــــــبة  التكرار  التصنيف  المتغير 

 المئوية%

 %9 18أقل من  عدد الساعات التي تقضيها  



على مواقع التواصل  

 االجتماعي 

 ساعة

 % 22 44 ساعة

 %18 36 ساعتين 

أكثر من  

 ساعتين 

102 51% 

 % 100 200 المجموع   

 

سـاعتين %) من أفـراد العينـة يقضـون أكثـر مـن 51يتضح من الجدول السابق أن (

%) يقضــون 18%) يقضــون ســاعة فقــط، و(22علــى موقــع التواصــل االجتمــاعي، و(

%) فقــط يقضــون أقــل مــن ســاعة علــى مواقــع التواصــل 9ســاعتين، فــي حــين أن (

 االجتماعي.

 أداة الدراسة:

اســتخدمت الباحثــة االســتبانة أداة لدراســتهما، وتضــمنت االســتبانة مجموعــة 

خاللها يستطيع المبحوث أن يختار مـا يتفـق مـع من األسئلة المغلقة والتي من  

 اجابته على السؤال.

وقد قامت الباحثة بإعدادها وتطويرها كأداة لجمـع المعلومـات، وذلـك وفقـا لمـا 

 يلي:

 مراجعة اإلطار النظري المتعلق بالقيم الوطنية ووسائل اإلعالم الرقمي. .1

ــر و .2 ــي أثـ ــت فـ ــي بحثـ ــاالت التـ ــات والمقـ ــوث والدراسـ ــة البحـ ــالم مراجعـ ــائل اإلعـ سـ

 الرقمي ومواقع التواصل االجتماعي على القيم.

 وقد تكونت أداة الدراسة من ثالثة أقسام:

القســم األول: ويشــتمل علــى المعلومــات األساســية عــن الطالبــة التــي قامــت 

 بتعبئة االستبانة.

 القسم الثاني: يشتمل على محاور االستبانة وهي:

 ية.المحور األول: القيم الوطنية السياس  -

 المحور الثاني: القيم الوطنية االجتماعية. -

 المحور الثالث: القيم الوطنية الفكرية. -

 

 



 صدق االستبانة: 

تـــم عـــرض أداة الدراســـة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين المختصـــين، وقـــد ُطلـــب 

ــا، ومـــدى  ــث صـــياغة فقراتهـ ــتبانة مـــن حيـ ــي فقـــرات االسـ ــداء الـــرأي فـ ــنهم ابـ مـ

مناسبتها للمحور الذي وضعت فيه، إما بالموافقة عليها أو تعديل صـياغتها أو 

عضـها حذفها لعدم أهميتها، ولقد تـم تعـديل بعـض فقـرات االسـتبانة وحـذف ب

بناء على ذلك، وبذلك يكون قد تحقق الصدق الظاهري ألداة الدراسة، وأصبحت 

 بذلك في صورتها النهائية.  

 ثبات االستبانة:    

لقــد تــم حســاب معــامالت ثبــات االســتبانة ومحاورهــا، باســتخدام معادلــة ألــف 

 ) يبين معامل الثبات لمحاور االستبانة.1كرونباخ، والجدول (
 )1جدول (

 معامالت الثبات لمحاور االستبانة  
عدد  المحور  م

 الفقرات 

معامل الثبات بطريقة ألفا  

 كرونباخ

القيم الوطنية  1

 السياسية 

10 0.78 

القيم الوطنية  2

 االجتماعية

10 0.75 

 0.77 10 القيم الوطنية الفكرية  3

 

) أن معــامالت الثبــات للقــيم الوطنيــة السياســية واالجتماعيــة 1يشــير الجــدول (

)، وهــــي معــــامالت ثبــــات 0.77)، (0.75)، (0.87والفكريــــة قــــد بلغــــت علــــى التــــوالي (

 مرتفعة وتفي بأغراض البحث العلمي. 

مـا دور وسـائل اإلعـالم الرقمـي فـي اإلجابة على السؤال األول والـذي يـنص علـى:  

الوطنيـــــة لـــــدى المـــــرأة الفلســـــطينية مـــــن وجهـــــة نظـــــر طالبـــــات تعزيـــــر القـــــيم 

 الجامعات؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال، تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات 

 المعيارية لكل محور وفقراته، واعتمدت الباحثة المقياس اآلتي للتقدير:

 فأكثر) = مرتفع جدا 4.21(

 ) = مرتفع3.41-4.20(



 ) = متوسط2.61-3.40(

 ) = منخفض1.81-2.60(

 ) = منخفض جدا1.81(أقل من 

 ) هذه النتائج5-2وتبين الجداول (
 ) 2جدول (

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور القيم الوطنية السياسية
المتو  الفقرة  م

سط 

الحساب 

 ي 

االنحرا 

ف 

المعيا 

 ري 

القيم  

الوطنية  

 السياسية 

تسهم وسائل اإلعالم الرقمي في تعزيز   1

 الحوار البناء 

 مرتفع جدًا  0.91 4.33

تفيد وسائل اإلعالم الرقمي في متابعة   2

 أحدث المستجدات المحلية والدولية 

 مرتفع  1.04 3.75

تنشر وسائل اإلعالم الرقمي صور وعبارات   3

 وفيديوهات في المناسبات الوطنية

 مرتفع جدًا  0.95 4.44

تسهم وسائل اإلعالم الرقمي في التعبير   4

 عن رأيي بحرية 

 مرتفع  1.06 4.04

تسهم وسائل اإلعالم الرقمي في التعرف  5

 إلى قادة األحزاب الفلسطينية 

 مرتفع جدًا  1.04 4.23

تتيح االنضمام لمجموعات شبابية هادفة   6

 تتبنى قضايا سياسية 

 متوسط  1.39 2.92

االنتماء إلى الوطن من خالل  تعزيز قيم   7

 رموزه (العلم رمز الوطن) 

 مرتفع جدًا  1.07 4.27

غرس وتنمية احترام القوانين واألنظمة   8

وااللتزام بمبادئ وقيم الحرية والعدالة 

 والمساواة والتعاون 

 مرتفع  1.04 3.71

 مرتفع  1.1 3.94 تنمي الحفاظ على الهوية الوطنية الثقافية  9

1

0 

رفض جميع مظاهر التميز في  تحقق 

 المجتمع (الديني، العرقي)

 مرتفع جدًا  0.91 4.56

 مرتفعة  0.57 3.98 الدرجة الكلية لمحور القيم الوطنية السياسية

 



) أن الدرجة الكلية لمحور القيم الوطنية السياسية، قد أتت 2يتضح من الجدول (

كبيــر لوســائل ال ردوالــ)، وهــذا يــدل علــى 0.57) وانحــراف معيــاري (3.98بمتوســط (

، السياســية لــدى المــرأة الفلســطينيةاإلعــالم الرقمــي فــي تعزيــز القــيم الوطنيــة 

)، ودراسـة 2013(عبد الـرازق،   ة، دراس )2015وهذا ما اتفقت معه دراسة (يعقوب،  

 .)2012(أبو زيد، 

 

 

 )3جدول (
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور القيم الوطنية االجتماعية

المتو  الفقرة  م

سط 

الحساب 

 ي 

االنحرا 

ف 

المعيا 

 ري 

القيم  

الوطنية  

 االجتماعية

تعالج وسائل اإلعالم الرقمي قضايا العنف   1

 ضد المرأة 

 متوسط  1.25 2.89

تشجع وسائل اإلعالم الرقمي المشاركة في   2

 الحمالت التطوعية والخيرية 

 مرتفع  1.23 4.18

تزيد وسائل اإلعالم الرقمي من فرص التواصل   3

 والتكافل االجتماعي 

 متوسط  1.23 3.24

تساند بعض وسائل اإلعالم الرقمي دور المرأة   4

األنشطة  وحقها في المساواة بالرجل في 

 االجتماعية

 متوسط  1.27 2.68

تسهم بعض وسائل اإلعالم الرقمي في تحمل   5

 المسئولية االجتماعية 

 مرتفع جدا  1.05 4.4

تعد بعض وسائل اإلعالم الرقمي بيئة خصبة  6

 لبث األفكار البناءة 

 مرتفع  1.12 3.43

تجعلني وسائل اإلعالم الرقمي متمسكا   7

 مجتمعيبعادات وتقاليد  

 مرتفع  1.19 3.84

نقل االنتماءات والمشاعر االجتماعية   8

 للمجتمع وتكوين عالقات مع العالم الخارجي 

 مرتفع  1.2 3.97

ترسيخ قيم المشاركة السياسية من خالل  9

ممارسة مبدأ الديمقراطية كنهج للتعامل  

 مرتفع  1.23 4.19



 داخل المجتمع 

1

0 

السياسي من خالل دعم قيم التعاون والعمل 

 المشاركة في المؤسسات االجتماعية

 مرتفع  1.03 3.49

 مرتفعة  0.57 3.54 الدرجة الكلية لمحور القيم الوطنية االجتماعية 

 

) أن الدرجة الكلية لمحور القيم الوطنية االجتماعية، قد أتت 3يتضح من الجدول (

دور كبيـــر لوســـائل )، وهـــذا يـــدل علـــى 0.57) وانحـــراف معيـــاري (3.54بمتوســـط (

 جتماعية لدى المرأة الفلسطينية. اإلعالم الرقمي في تعزيز القيم الوطنية اال
 ) 4جدول (

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور القيم الوطنية الفكرية
المتو  الفقرة  م

سط 

الحساب 

 ي 

االنحرا 

ف 

المعيا 

 ري 

القيم  

الوطنية  

 الفكرية

اإلعالم الرقمي في نشر التراث  تسهم وسائل  1

 الفلسطيني 

 مرتفع  1.23 3.89

تعزز وسائل اإلعالم الرقمي هويتي عند مشاهدتي   2

لمقاطع فيديو ومنشورات تتعلق بالقضية  

 الفلسطينية 

 مرتفع  1.24 3.68

تسهم بعض وسائل اإلعالم الرقمي في عرض  3

 ونشر أبحاث ودراسات عن تاريخ فلسطين 

 مرتفع  1.07 3.87

تشجعني على االنضمام لمجموعات شبابية   4

 هادفة تتبنى قضايا فكرية وثقافية لتبادل المعرفة

متوس  1.24 2.92

 ط

تسهم في التثقيف السياسي للمجتمع من خالل  5

 تشجيعهم على قراءة الكتب، ومناقشة األفكار 

 مرتفع  1.04 3.74

التقاليد تعمل على تقييم االتجاهات التي رسمتها   6

 االجتماعية في ضوء القيم والمعايير

متوس  1.21 3.22

 ط

تتيح الفرصة للتفاعل والمشاركة اإليجابية لتكوين  7

 االتجاهات الفكرية الصحيحة نحو المواقف الدولية

 مرتفع  1.12 3.43

-توضيح وتبسيط القضايا والتحديات (السياسية 8

االجتماعية) التي يواجهها الوطن  -االقتصادية

 ومناقشتها 

مرتفع   1.04  4.23

 جداً 

 مرتفع  1.1  3.94تنمي مشاعر المسئولية وااليجابية والفاعلية  9



 والمشاركة االجتماعية 

1

0 

تشجع على قراءة الصحف اليومية لمتابعة  

 ناقشتها القضايا الوطنية وم

متوس  1.39 2.92

 ط

 مرتفعة  0.74 3.59 الدرجة الكلية لمحور القيم الوطنية الفكرية 

 

) أن الدرجـة الكليـة لمحـور القـيم الوطنيـة الفكريـة، قـد أتـت 4يتضح مـن الجـدول (

)، وهـــذا يـــدل علـــى دور كبيـــر لوســـائل 0.74) وانحـــراف معيـــاري (3.59بمتوســـط (

 اإلعالم الرقمي في تعزيز القيم الوطنية الفكرية لدى المرأة الفلسطينية. 
 ) 5جدول (

 واالنحرافات المعيارية لمحاور القيم الوطنية المتوسطات الحسابية 
المتوسط  المحور  م

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

القيم  

 الوطنية 

 مرتفعة  0.57 3.98 القيم الوطنية السياسية 1

 مرتفعة  0.57 3.54 القيم الوطنية االجتماعية 2

 مرتفعة  0.74 3.59 القيم الوطنية الفكرية  3

 مرتفعة  0.46 3.72 الوطنية الدرجة الكلية للقيم 

 

) 3.72) أن الدرجة الكلية للقـيم الوطنيـة، قـد أتـت بمتوسـط (5يتضح من الجدول (

)، وهــذا يــدل علــى دور كبيــر لوســائل اإلعــالم الرقمــي فــي 0.46وانحــراف معيــاري (

 تعزيز القيم الوطنية لدى المرأة الفلسطينية. 

هــل توجــد فــروق النتــائج المتعلقــة باإلجابــة عــن الســؤال ثــاني والــذي يــنص علــى: 

) بــين متوســطات درجــات تقــدير α ≥0.05ات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة (ذ

أفــراد عينــة الدراســة حــول دور وســائل اإلعــالم الرقمــي فــي تعزيــر القــيم الوطنيــة 

ــات (التخصــــص،  ــات الجامعــ ــر طالبــ ــة نظــ ــن وجهــ ــطينية مــ ــرأة الفلســ ــدى المــ لــ

 المستوى الدراسي)؟

فرضــية الســؤال والتــي تــنص ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال قامــت الباحثــة بفحــص 

) بــــين α ≥0.05ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة احصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــة (علــــى: 

متوســطات درجــات تقــدير أفــراد عينــة الدراســة حــول دور وســائل اإلعــالم الرقمــي 

ــات  ــر طالبـ ــة نظـ ــرأة الفلســـطينية مـــن وجهـ ــدى المـ ــة لـ ــيم الوطنيـ ــر القـ ــي تعزيـ فـ

اختبار ، استخدمت الباحثة  الدراسي)  الجامعات (التخصص األكاديمي، المستوى

 ) تبين ذلك.6تين ونتائج الجدول ("ت" لمجموعتين مستقل



 )6جدول (

 نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق تبعًا للتخصص 
 قيمة    ) 118انساني (ن= ) 82علمي (ن= المحور 

 ت   

مست 

وى 

الدالل

 ة

    

المتو 

 سط

المتوس االنحراف 

 ط

 االنحراف 

القيم الوطنية 

 السياسية 

3.9

3 

0.59 3.94 0.46 0.148 0.88

3 

القيم الوطنية 

 االجتماعية

3.5 0.61 3.56 0.53 0.676 0.49

9 

القيم الوطنية 

 الفكرية 

3.6 0.79 3.57 0.61 0.319 0.75

0 

الدرجة الكلية للقيم 

 الوطنية 

3.6

9 

0.48 3.71 0.37 0.295 0.76

8 

 198، ودرجات حرية )α =0.05(*دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

مــن الجــدول الســابق يتضــح عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية علــى مســتوى 

بــين متوســطات درجــات تقــدير أفــراد عينــة الدراســة حــول دور ) α =0.05الداللــة (

، تعـزى الفلسـطينيةوسائل اإلعالم الرقمي في تعزير القيم الوطنية لدى المرأة 

 لمتغير التخصص.
 ) 7جدول (

نتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في دور اإلعالم الرقمي في تعزيز القيم  

 الوطنية 

 تعزى لمتغير المستوى
 مستوى الداللة Fقيمة  المحور 

 0.877 0.301 القيم الوطنية السياسية

 0.539 0.780 القيم الوطنية االجتماعية

 0.170 1.617 القيم الوطنية الفكرية 

 0.852 0.339 الدرجة الكلية للقيم الوطنية 

 )α =0.05*دالة احصائيا عند مستوى (

يتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية علــى مســتوى 

) بــين متوســطات درجــات تقــدير أفــراد عينــة الدراســة حــول دور α =0.05الداللــة (



وسائل اإلعالم الرقمي في تعزير القيم الوطنية لـدى المـرأة الفلسـطينية تعـزى 

 للمستوى الدراسي.

مـــا ســـبل  النتـــائج المتعلقـــة باإلجابـــة عـــن الســـؤال الثالـــث والـــذي يـــنص علـــى: "

تفعيــــل دور وســــائل اإلعــــالم الرقمــــي فــــي تعزيــــر القــــيم الوطنيــــة لــــدى المــــرأة 

 خبراء التربويين؟"الفلسطينية من وجه نظر اإلعالميين وال

ولإلجابـة عــن هــذا السـؤال قامــت الباحثــة بــإجراء اسـتطالع رأي عبــر االنترنــت مــع 

عــدد مــن اإلعالميــين والمختصــين التربــويين، وخلصــت إلــى أنــه يمكــن تفعيــل دور 

وســائل اإلعــالم الرقمــي فــي تعزيــز القــيم الوطنيــة لــدى المــرأة الفلســطينية مــن 

 خالل التالي:

وســائل اإلعــالم الفلســطينية أن تقــف علــى الحيــاد اتجــاه اإلحــداث يجــب علــى  -1

المتتاليـــــة لتنميـــــة المشـــــاركة السياســـــية واالجتماعيـــــة بشـــــكل موضـــــوعي 

 ومنطقي بعيدا عن الفئوية والحزبية.

ضــرورة تبنــى سياســة إعالميــة واحــدة موحــدة ومعروفــة المعــالم مــع التأكيــد  -2

دث تناقض بين الوسـائل على رفض تسويق سياسية حزبية معينة حتى ال يح

 اإلعالمية المختلفة.

ضرورة زيادة حجـم البـرامج السياسـية واالجتماعيـة والوطنيـة والمدنيـة التـي  -3

تقدمها وسائل اإلعالم المختلفة والتي تحتوي على األخبار والبرامج الحوارية 

السياسية والمناقشات والندوات المختلفة والتي تعمل على تعزيز االنتمـاء 

  الوطني.

تأســيس مجلــس أعلــى لإلعــالم مكــون مــن الخبــراء والمهنيــين واألكــاديميين  -4

 اإلعالميين ويضم ممثلين عن شريحة الشباب الجامعي وخاصة االناث. 

إصــدار قـــانون يــنظم عمـــل اإلذاعــات الخاصـــة بعــدما تعـــددت وانتشـــرت دون  -5

 إشراف عليها وتوجيه.

الجتمـاعي والفكـري تشكيل لجنة مـن الخبـراء فـي مجـال اإلعـالم السياسـي وا -6

 تضع قواعد وأسس لتحقيق األهداف المرجوة من الرسالة اإلعالمية.

ــا  -7 ــة بمـ ــالتها اإلعالميـ ــدم رسـ ــطينية أن تقـ ــالم الفلسـ ــائل اإلعـ ــى وسـ ــب علـ يجـ

يتوافـــق مـــع عـــادات وتقاليـــد مجتمعنـــا الفلســـطيني والتـــي تـــؤدى إلـــى تكـــوين 

 وبلورة الشخصية الفلسطينية وتعديل بعض السلوكيات.



جهاز رقابة على وسائل اإلعالم لمحاولة تقويمها للعمـل اإلعالمـي أول   توفير -8

 بأول.

استقطاب كفاءات إعالمية ذات خبرة في مجال اإلعالم السياسي واالجتماعي -9

 مل اإلعالم السياسي واالجتماعي. والفكري وإنشاء مراكز تختص بع

 اإلذاعات الفلسطينية:    

الماديــــة والبشــــرية المدربــــة علــــى إعــــداد البــــرامج اإلذاعيــــة . تــــوفير اإلمكانــــات 1

ــة  السياســية خاصــة التــي تنمــى الــوعي السياســي لــدى المــرأة، والبــرامج الفكري

 الثقافية، والبرامج االجتماعية التي تعزز دور المرأة في المجتمع.

ــة 2 ــة اإلعالميــــ ــم السياســــ ــة يرســــ ــات المحليــــ ــي لإلذاعــــ ــوين مجلــــــس أعلــــ . تكــــ

 لهذه اإلذاعات.واالستراتيجيات 

 . ضرورة التنسيق والتعاون بين اإلذاعات المحلية واإلذاعات العربية والدولية.3

 . جذب الكفاءات والخبرات الفلسطينية اإلعالمية لتطوير عمل هذه اإلذاعات. 4

. ضرورة مسـاهمة اإلذاعـات الفلسـطينية فـي نشـر القـيم الوطنيـة االجتماعيـة 5

ــة لتعريـــف  ــية والفكريـ ــية والسياسـ ــالحقوق االجتماعيـــة والسياسـ ــواطنين بـ المـ

والمدنيـــــة والوطنيـــــة واالتفاقيـــــات الموقعـــــة مـــــع إســـــرائيل وجـــــرائم االحـــــتالل 

 اإلسرائيلي نظر للدور اإليجابي ونجاحها لنشر الوعي السياسي بينهم.

. الدعوة لمشاركة المرأة في صنع القرارات السياسية والوطنيـة والتـأثير علـى 6

 ج واالستراتيجيات الحكومية من خالل تلك اإلذاعات. السياسات والبرام

. تطوير البرامج اإلذاعية من خالل زيادة البرامج السياسية واالجتماعيـة خاصـة 7

التحلــيالت السياســية والمفــاهيم السياســية مثــل الــوعي االجتمــاعي والــوطني 

والثقافــــــة السياســــــية والتصــــــويت فــــــي االنتخابــــــات والمشــــــاركة السياســــــية 

ف بـــــاألحزاب السياســـــية واألدوار االجتماعيـــــة للمـــــرأة وزيـــــادة بـــــرامج والتعريـــــ

ــدة  ــى الوحـ ــث علـ ــي تحـ ــة والتـ ــار الديمقراطيـ ــدعم األفكـ ــي تـ ــرامج التـ ــباب والبـ الشـ

الوطنية واالنتمـاء للـوطن. ومحاولـة إشـراك المـرأة فـي الحـوارات والمناقشـات 

 السياسية المختلفة.

احة واسـعة لبـرامج التثقيـف . يجب علـى اإلذاعـات الفلسـطينية أن تعطـى مسـ8

 االجتماعي للمرأة الفلسطينية وتعريفها بحقوقها.

. تكــوين جهــاز رقــابي علــى هــذه اإلذاعــات ألن هــذه اإلذاعــات تعكــس سياســات 9

 حزبية وتنظيمية.



ــة 10 ــة والدوليــ ــواء العربيــ ــداث ســ ــية لألحــ ــة السياســ ــاة التغطيــ ــرورة مراعــ . ضــ

 والدولي. وتعريف الشباب ما يجرى في العالم العربي 

 الصحف االلكترونية:

أن تعكـــــــس هـــــــذه الصـــــــحف الواقـــــــع السياســـــــي واالجتمـــــــاعي للمجتمـــــــع  .1

 الفلسطيني.

أن تكــــون عرضــــها للوقــــائع واألحــــداث واالتفاقيــــات والمواقــــف السياســــية  .2

ــزاب  ــوى واألحــــ ــبعض القــــ ــز لــــ ــوعي دون التحيــــ ــكل موضــــ ــة بشــــ واالجتماعيــــ

 السياسية.

 الرأي والتعبير واعتبارها حق جماهيري.أن ترسخ هذه الصحف ثقافة حرية  .3

زيــــادة المقــــاالت واألخبــــار السياســــية واالجتماعيــــة ذات العالقــــة بالقضــــية  .4

 الفلسطينية.

أن تبرز الصحف اليومية الدور التنموي االجتماعي والسياسي للطلبة للمـرأة  .5

 الفلسطينية.

 النتائج والتوصيات:

 النتائج:

ا تنــاول دور وســائل االعلــم الرقمــي فــي حاولــت هــذه الدراســة ومــن خــالل محاورهــ

تعزيز القيم الوطنية لـدى المـرأة الفلسـطينية، وبنـاء عليـه فقـد خرجـت الدراسـة 

 بمجموعة من النتائج أهمها:

تبين من خالل الدراسة أن وسائل اإلعالم الرقمي لها دور فعال في تعزيز القـيم  •

 المرأة الفلسطينية.الوطنية السياسية واالجتماعية والفكرية لدى 

) بـــــين α ≥0.05عـــــدم وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى داللـــــة ( •

متوســطات درجــات تقــدير أفــراد عينــة الدراســة حــول دور وســائل اإلعــالم الرقمــي 

ــات  ــر طالبـ ــة نظـ ــرأة الفلســـطينية مـــن وجهـ ــدى المـ ــة لـ ــيم الوطنيـ ــر القـ ــي تعزيـ فـ

 الجامعات تعزى للتخصص األكاديمي.

ــر  • ) بـــــين α ≥0.05وق ذات داللـــــة احصـــــائية عنـــــد مســـــتوى داللـــــة (عـــــدم وجـــــود فـــ

متوســطات درجــات تقــدير أفــراد عينــة الدراســة حــول دور وســائل اإلعــالم الرقمــي 

ــات  ــر طالبـ ــة نظـ ــرأة الفلســـطينية مـــن وجهـ ــدى المـ ــة لـ ــيم الوطنيـ ــر القـ ــي تعزيـ فـ

 الجامعات تعزى للمستوى الدراسي. 

 التوصيات:



بمختلـــف طبقاتـــه وفئاتـــه وشـــرائحه وتوجهـــات ضـــرورة مشـــاركة المجتمـــع كلـــه  •

أفراده ومشاربهم في صياغة السياسة اإلعالمية للوصول إلى تصور لتعزيز القيم 

 الوطنية لدى المرأة الفلسطينية.

تفعيل دور الجامعات، والمؤسسات غير الحكومية في اإلسهام فـي التخطـيط،   •

 والتنفيذ، والتقويم للبرامج اإلعالمية التوعوية للمرأة الفلسطينية.

 االستفادة من تجارب وخبرات بعض الدول المجاورة في هذا المجال. •

نحــو  ضـرورة وجـود خطــة إعالميـة اسـتراتيجية تُعنــى بـدعم وتعزيـز قــيم المواطنـة •

ــة  المـــرأة بالتعـــاون مـــع أقســـام العالقـــات العامـــة فـــي الجامعـــات ووزارة التربيـ

ــة  ــة التنفيذيــ ــيات والخطــ ــرج بالتوصــ ــل تخــ ــد ورش عمــ ــالل عقــ ــن خــ ــيم مــ والتعلــ

 لتطبيقها على أرض الواقع.

ضـرورة إعــداد كــوادر إعالميــة متخصصــة تحمــل علــى عاتقهــا نشــر قــيم المواطنــة  •

اغة العبــارات والمضــامين التعريفيــة بقــيم ومدربــة تــدريبًا جيــدًا علــى حســن صــي

المواطنــة ومحاولــة دمجهــا فــي األشــكال والمــواد اإلعالميــة التــي تبــث وتــذاع فــي 

 المجتمع الفلسطيني.
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 . بغداد. دار فكر وفن.عصر ما بعد التفاعلية

): دور اإلعــالم فــي العصــر الرقمـي فــي تشــكيل قــيم األســرة 2011الرفـاعي، محمــد ( -3

 .743-687) 1،2عدد () ال27. المجلد (مجلة جامعة دمشقالعربية. 

دور اإلعــالم الفلســطيني فــي مســاندة ودعــم صــمود ): 2002أبــو حشــيش، حســن ( -4

. ورقة عمل مقدمة لمؤتمر اإلعـالم والقضـية الفلسـطينية، الجامعـة المواطنين

 اإلسالمية، غزة.

اســــتخدام وســــائل االتصــــال واإلعــــالم ): 2012مســــعودان، أحمــــد ووارم، العيــــد ( -5

ة االجتماعيــة، دراســة تحليليــة لتــأثير شــبكات التواصــل الجديــدة وعالقتــه بالعزلــ

 .1)، ج151، مجلة كلية التربية، ع (االجتماعي على التواصل األسري

دور شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي فــــي تنميــــة مشــــاركة ): 2013حمــــودة، أحمــــد ( -6

، رســالة ماجســتير، جامعــة الــدول الشـباب الفلســطيني فــي القضــايا المجتمعيــة

 ة. العربية، القاهر

مجلـة ): واقع القيم الوطنية باإلصالحات التربوية الجزائريـة،  2014خضراء، براك ( -7

 .64-56، 14، الجزائر، عجامعة الجلفة-دراسات وأبحاث

): القـيم الوطنيـة المتضـمنة والمقتـرح 2014الصرايرة، أحمد والصـرايرة، إسـراء ( -8

ســية الــدنيا فــي تضــمينها فــي كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة للمرحلــة األسا

 .872-849، 2، ج158، عجامعة األزهر-مجلة كلية التربيةاألردن، 

، ورقـة عمـل للمشـاركة اإلعالم الرقمي واقتصاديات صـناعته): 2016علي، حمدي ( -9

في المنتدى اإلعالمـي السـنوي السـابع للجمعيـة السـعودية لإلعـالم واالتصـال، 

 ابريل.  12-11الرياض، 

ر مواقــع التواصــل االجتمــاعي علــى الــوعي السياســي أثــ): 2015يعقــوب، شــدان ( -10

، رسـالة ماجسـتير، جامعـة بالقضية الفلسطينية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنيـة

 النجاح الوطنية، نابلس.

ــارب، ســـعد ( -11 ــي ): 2011المحـ ــة فـ ــة تحليليـ ــد فـــي الســـعودية: دراسـ اإلعـــالم الجديـ

 ول للنشر والتوزيع. ، الكويت: جداالمحتوى االخباري للرسائل النصية القصيرة

ــان ( -12 ــدي، قينــ ــالم ): 2012الغامــ ــدي واإلعــ ــين اإلعــــالم التقليــ ــافر بــ التوافــــق والتنــ

، ورقة بحثية مقدمة إلـى نـدوة اإلعـالم واألمـن االلكترونـي، جامعـة األميـر االلكتروني

 نايف، السعودية.



دور مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي تشــكيل الــوعي ): 2013عبــد الــرزاق، رأفــت ( -13

اسي "دراسة ميدانية لحالة الحـراك الشـعبي فـي العـراق علـى طلبـة جامعـات السي

، رســالة ماجســتير، كليــة اآلداب والعلــوم، جامعــة البتــرا الموصــل واالنبــار وتكريــت

 األردنية.

دور المواقع االجتماعية التفاعليـة فـي توجيـه الـرأي العـام ):  2012أبو زيد، طاهر ( -14

رســالة ماجســتير، جامعــة األزهــر، سياســية، الفلســطيني وأثرهــا علــى المشــاركة ال

 غزة.

أثـــر المواقـــع االلكترونيـــة اإلخباريـــة الفلســـطينية علـــى ): 2008أبـــو وردة، أمـــين ( -15

، رسالة ماجسـتير، جامعـة -طلبة جامعة النجاح نموذجا-االنتماء والتوجه السياسي

 النجاح الوطنية، نابلس.

القـيم الوطنيـة لـدى طلبـة   ): درجـة تحقـق2011العبادي، محمد والغيشان، ريمـا ( -16

-دراسـاتالجامعات األردنية الخاصة من خالل دراستهم لمساق التربيـة الوطنيـة، 

 . 1600-1578، 38، مجاألردن-العلوم التربوية

 

 

 


