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تصورات معلمي املدارس الثانوية يف األردن لدور شبكات 
   السياسيهمالتواصل االجتماعي يف زيادة وعي

  :الملخص
هدفت الدراسة الكشف عن تصورات معلمي المدارس الثانوية في األردن لدور           
شبكات التواصل االجتماعي في زيادة الوعي السياسي لـديهم، وقـد تكـون مجتمـع           

علمي المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم        الدراسة من جميع م   
 معلما ومعلمة، في ٥٨٣ والبالغ عددهم حوالي ٢٠١٢-٢٠١١في السلط للعام الدراسي

 معلما ومعلمة، تم اختيارهم بالطريقة العـشوائية        ١٢٦حين تكونت عينة الدراسة من    
 األدب النظري، واستخدمت األساليب ىإل الدراسة بالرجوع أداةالبسيطة، وقد تم تطوير   

وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن األسباب الداعيـة       . اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات   
الستخدام معلمي المدارس الثانوية لشبكات التواصل االجتماعي جاءت بمستوى أهمية          

ـ           ستخدمها مرتفع، كما أشارت النتائج إلى أن أكثر شبكات التواصل االجتماعي التـي ي
معلمي المدارس الثانوية في األردن هي تقنية الواتس أب وتالها الفيسبوك والتـويتر             
ومن ثم اليوتيوب، وأوضحت نتائج الدراسة أن تصورات معلمي المدارس الثانوية لدور 
شبكات التواصل االجتماعي في زيادة الوعي السياسي لديهم جاءت بمستوى مرتفع من  

ج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصـيات والمقترحـات   وفي ضوء نتائ . األهمية
 مواقع اجتماعية تختص بالمعلمين تكون ضمن منظومـة شـبكات   إلنشاءمنها الدعوة  

التواصل االجتماعي يتم خاللها طرح القضايا التربوية الوطنية واهم حلولهـا وتبـادل        
ي في األردن، وضرورة    اآلراء بحرية تامة بين كال من المعلمين وصناع القرار التربو         

إجراء المزيد من الدراسات على دور شبكات التواصل االجتماعي في زيـادة الـوعي              
 هيئـة   أعـضاء السياسي على مجتمعات أخرى مثل مجتمع طلبة الجامعات ومجتمـع           

  .التدريس في الجامعات
معلمي المدارس الثانوية، شبكات التواصل االجتمـاعي، الـوعي   (الكلمات المفتاحية   

 ).سياسيال
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Abstract 

The study aimed to identify the perceptions of secondary 
school teachers in the Jordan to the role of social networks to 
increase political awareness they have, may be a community study 
of all teachers in public secondary schools of the Directorate of 
Education in Salt year (2011-2012), the roughly 583 teachers, 
while The study sample consisted of 126 male and female teachers, 
were selected simple random way, has been the development of a 
questionnaire, and used appropriate statistical methods to analyze 
the information. The study results showed that the level of 
importance of the reasons for the use of secondary schools for 
social networking teachers was high, the results also indicated that 
social networks used by secondary school teachers in Jordan is 
Watts father and most of which is a commonly used, followed by 
Facebook, Twitter, YouTube, and explained the results of the 
study that perceptions secondary school teachers to the role of 
social networks to increase political awareness have come from a 
high level of importance. In light of the findings, the researcher 
presented a set of recommendations and proposals, including the 
call for the establishment of social sites specialized teachers be 
within the social networking system, during which put national 
educational issues and the most important solutions and exchange 
views freely between both educators and policy makers education 
in Jordan, and the need for further studies on the role of social 
networks to increase political awareness to other communities, 
such as community college students and community members of 
the faculty of the university. 
Key words: (secondary school teachers, social networks, political 
awareness) 
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  :خلفية الدراسة وأهميتها
الت المعرفـة   تواجه المنظمات اليوم تحديات كبيرة وتطور متسارع في مجـا         

وثورة المعلومات، ولقد أفرزت التحوالت العالمية العديد من الحقائق المعبرة عن كينونة 
التغييرات التنظيمية بكافة المؤسسات التعليمية،األمر الذي استوجب أن تتبنـى اإلدارات          
في تلك المؤسسات مـداخل حديثـة تتوافـق مـع المتغيـرات العالميـة واإلقليميـة                 

يجابية وال شك أن هذه التحديات السريعة       إر أيضاً المؤسسات التعليمية ب    والوطنية؛وتطو
التي تعيشها منظمات اليوم على اختالف مجاالتها واهتماماتها وخاصة التربوية،أوجبت          

واالسـتفادة مـن     عليها أن تكون لديها قدرات واستعدادات وطاقات لترتيب أوضاعها،        
 لمواجهة هذه التحديات والتغيرات وحـل       تجارب وخبرات نفسها ومن حولها وتطويعها     

 المشكالت التي تواجهها بما يسهم في تحقيق جودة عاليـة ومخرجـات أداء متميـزة،        
تشهد المؤسسات التعليمية عدداً من التحوالت والتطورات نتيجة الثورة المعلوماتيـة           و

، ي والعشرينالتي فرضتها المتغيرات المعرفية والثقافية مع مطلع القرن الحاد  ، والتقنية
والمداخل اإلدارية التي تسعى ألن تتواءم مع       ، ونتيجةً لذلك ظهرت العديد من االتجاهات     

التي تحاول جاهدةً أن تستجيب لمتطلبات العصر، من خالل مراجعة شاملة ، هذه التغيرات
تقديم أداء  ، والعمل على تطويرها؛ لتصبح قادرة على المنافسة      ، ألدوار تلك المؤسسات  

  . والخدمات التي تقدمها للمستفيدين، سواء على مستوى المخرجاتمتميز 
ن التغير السريع الذي طرأ على جميع نواحي الحياة بكافة مجاالتها والـذي             وأ

رافقه تطور عالمي لوسائل االتصال، زاد من أهمية هذه الوسائل وخاصة االنترنت وزاد        
وقد سـاهمت   . معلوماتية والمعرفية من عدد المستخدمين لهذه التقنية بكافة المجاالت ال       

التطورات المتالحقة في شبكة اإلنترنت في إيجاد شكل جديد من اإلعالم أصـبح يطلـق           
 شـبكات    وتتقـدمها  االفتراضـية  االجتماعيةعليه اإلعالم البديل، الذي يشمل الشبكات       

 Twitter "تـوتير "  و Face book"فـيس بـوك   "ها ومن أشهراالجتماعيالتواصل 
اليـف  " وHi٥" هاي فايف" وMy Space" ماي سبيس" وGooglepluse" جوجل "و

وغيرها من المواقع التي تقدم خـدمات   LinkedIn "لينكد إن " و Life boon" بوون
 " whats app" كما ظهرت حـديثا الـواتس أب   ). ٢٠١١بد الجليل، ع(للمستخدمين 
  .ومواقع أخرى

فاعل والتواصل لمستخدميها في ن شبكات التواصل االجتماعي تتيح عملية التأو
وهي تعزز العالقات بين أفراد المجتمع، وتعدت في اآلونة ، أي وقت وأي مكان من العالم

األخيرة وظيفتها لتصبح وسيلة ثقافية معرفية، اجتماعية وسياسية واقتـصادية؛ كمـا            
 خدمات عديدة لمستخدميها ممـن لـديهم اهتمامـات    االجتماعيتقدم شبكات التواصل  و
  .تشابهة سواء أكانوا زمالء دراسة أو عمل أو أصدقاء جددم
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وفي ظل االنتشار الكبير وغير المسبوق لشبكات التواصل االجتماعي في فضاء 
تكاد تكون  الويب، أصبحت شبكات التواصل االجتماعي تتسابق في تقديم خدمات متطورة

االهتمامات المشتركة  متالحقة بشكل سريع، وأتاحت لزوارها رابطة قوية من العالقات و         
وتتميـز  ،  ومنها ما يتعلق بالقضايا والمشكالت السياسية الوطنية والقومية والعالميـة         

 شبكات التواصل االجتماعي بمميزات تفرضـها طبيعـة الـشبكة ومـستخدميها، مـن            
. باسم الشخص والمعلومـات األساسـية      الملفات الشخصية التي تعتبر تعريف     :أبرزها

ط من األصدقاء والعالقات وهم بمثابة األشخاص الذين يتعرف عليهم  رواببإنشاءوتتميز 
وتتيح هذه الخاصية إمكانية إرسـال رسـالة         :الشخص لغرض معين، وإرسال الرسائل    

كما وتتـيح الـشبكات   .مباشرة للشخص، سواء كان في قائمة األصدقاء لديك أو لم يكن     
مات ورفع مئات الـصور فيهـا       االجتماعية لمستخدميها إنشاء عدد ال نهائي من األلبو       

وخاصـية إنـشاء     وإتاحة مشاركة هذه الصور مع األصدقاء لالطالع والتعليق حولها،        
. مجموعة اهتمام خاصة، حيث يمكنك إنشاء مجموعة بمسمى معين وأهـداف محـددة     

كذلك وإنشاء صفحات يتم فيها وضع معلومات عن المنتج أو الشخصية أو الحدث ويقوم 
 ذلك بتصفح تلك الصفحات عن طريق تقسيمات محددة ثم إن وجـدوا             المستخدمين بعد 

  ).٢٠١١ الدراب،(اهتماماً  بتلك الصفحة يقومون بإضافتها إلى ملفهم الشخصي 
كما تهتم هذه المواقع في تشكيل كثير من أبعاد الوعي المتنوعة منها الـوعي      

 لسياسية وواجباته وماالسياسي، ويعرف الوعي السياسي بأنه معرفة المواطن لحقوقه ا   
يجري حوله من أحداث ووقائع، وكذلك مقدرته على التصور الكلي للواقع المحيط بـه              

لـى الـوعي    إويـشير   ). ٢٠٠٣مكارم،  (كحقيقة كلية مترابطة العناصر وليس كوقائع       
نسان بتلك البيئة من جميع النواحي معرفـة       ومعرفة اإل  اإلنسانيةالمرتبط بعوامل البيئة    

ث يستطيع تحليلها ومعرفة نتائجها، ويمكن اكتساب الوعي السياسي من خالل واعية بحي
العائلة، والمدرسة، والجامعة، واألحزاب السياسية، وجماعات الضغط، وأخيرا وسـائل          

الحميد والـشامي،    عبد( تمثل دورا كبيرا وهاما في الوقت الراهن         أصبحتاألعالم التي   
٢٠١١.(  

، حيـث   اإلنـسانية سياسي في كافة المجتمعات     وهنالك أهمية كبيرة للوعي ال    
  ):٢٠٠٦البرواري، (يساعد على 

ن الواقع الذي تعيشه مجتمعات الشرق األوسط أالنهضة الحضارية فمن المعروف    -١
يتميز بالتعارض في بعض المصطلحات األساسية، واصطدام ما هو قديم بما هـو       

ن هناك أا يجب االعتراف بوهن(حديث إلى االصطدام والتداخل بين الحديث والتقليد 
أزمة حضارية تجعل هناك تعارضاً بين تحقيق الهوية وتحقيق الحـضارة وبـين          

ن التعارض يخلـق انـشقاقاً فـي الـوعي          أو. التراث الوطني والحداثة الراهنة   
  .المجتمعي
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فالوعي هنا يساعد على النهضة الحضارية من خالل معرفة األفـراد بـالظروف              -٢
لوجيا الحديثة في مجال التزود بالمعلومات كل هذا يكون         والتطورات ودور التكنو  

    .لى الوعي السياسي باتجاه تطور المجتمع ونهضتهإبمثابة سبيل 
إن الوعي السياسي العلمي يعمل على تحليل األحداث بصورة موضوعية وعلمية            -٣

بعيدة عن العواطف وتأثيرات البيئة والمبالغة في رصد عوامل التخلف، وكـذلك            
اليجابيات، حيث يساعد الوعي السياسي للمحيط الذي تعيش فيه اإلنـسان           رصد ا 

على تحليل األمور السياسية من زاويا متعددة بحيث يعطي الواقع مشهداً علميـاً             
  . وأكاديميا يخدم الدارسين في هذا المجال

يتحدد عن طريق الوعي السياسي دور الدولة ومؤسساتها في التعامل مع القضايا   -٤
التي تحدث في داخل المجتمع وان الوعي السياسي الموجود لدى األفراد           الحيوية  

غالباً ما يقيد حركة الدولة وال تسمح لها بان تعمل بشكل مطلـق فـي الـساحة               
  . الداخلية وحتى على المستوى الدولي

يساعد الوعي السياسي في القضاء على االستبداد السياسي الذي يعد مـن أهـم               -٥
 يعد االسـتبداد الـسبب      إذت التي يمر بها الشرق األوسط       المشاكل واخطر األزما  

االجتماعيــة، والثقافيــة، : الرئيــسي وراء التخلــف فــي المجــاالت األخــرى
الخ وهي من أالزمات الموجودة في الشرق األوسـط وان أفـضل            .. واالقتصادية

طريقة للتخلص من االستبداد والقمع هو عن طريق معرفة الشعب لما لـه ومـا               
  . لحقوقه وواجباتهعليه، أي

وتأتي أهمية الوعي السياسي في الفترة الراهنة ألنه يعد ضرورة إنسانية في ظل           -٦
واقع مرير تمر به منطقة الشرق األوسط حيـث التخلـف بـاألمور الـسياسية               
ومفاهيمها والوعي السياسي يساعد على معرفة األحداث التـي تنـتج ظروفـا             

 عن البيئة الدولية ودراستهما وتحليلها      اعتيادية وغير اعتيادية في الداخل فضال     
وما يجري عليها من تغيرات وتأثير تلك التغيرات والتطورات في الواقع المحلي            

  . للمجتمع والشعب
الشكل الجديد من اإلعـالم الـذي يـشمل شـبكات            ويسهم اإلعالم البديل، أو   

لسياسية فـي    حيث يؤثر في الحياة ا     ؛اكتساب الوعي السياسي    في االجتماعيالتواصل  
 والمشاركة الديمقراطيةالمجتمعات، ويساعد في بناء أفراد يمتلكون مستويات عالية من      

  ). ٢٠١١عبد الرزاق والساموك، (السياسية 
وساهمت شبكات التواصل االجتماعي في زيادة التعبئة الـسياسية وتـضخيم           

، بعـد اتهـام   )٢٠٠٤( في عـام  أوكرانيااالحتجاجات التي قام بها فئة من الشباب في         



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ١٦٠ -

 الذين حـصلوا    نللشيوعيي أتاحت للحكومة بتزوير االنتخابات النيابية والتي       المعارضة
   ).Barry,2009( باختيار رئيس جديد وتعديل للدستور األصواتمن % ٥٠على 

 تطوراً كبيراً ليس فقط في تاريخ اإلعـالم،   االجتماعيوأحدثت مواقع التواصل    
 والسياسي، وجاءت لتشكل    واالجتماعيمستوى الشخصي   وإنما في حياة األفراد على ال     

عالماً افتراضياً يفتح المجال على مصراعيه لألفراد والتجمعات والتنظيمـات بمختلـف            
عات التي تهمهم بحريـة غيـر      أنواعها، إلبداء آرائهم ومواقفهم في القضايا والموضو      

 للمـشاركة فـي   واستطاعت هذه المواقع أن تمد المواطنين بقنـوات جديـدة      . ةمسبوق
األنشطة السياسية، األمر الذي يجعل من السياسة شأناً عاماً يمارسه معظم أفراد الشعب          
دون أن يكون مقتصراً على فئات دون أخرى، وذلك ألن هذه المواقع تشجع األفراد غير            
الناشطين أو الفاعلين سياسياً على المشاركة في الفعاليات السياسية، بحيث يمكن القول            

  ). ٢٠٠٩حسن،( يمكن أن تكون صوتاً سياسياً للمواطن العادي وغير العادي أنها
 خالل ما يسـمى    ويلجأ األفـراد للتواصل مع األهـل واألقارب واألصدقاء من       

 واألفكـار وخاصـة     اآلراء التي تُعد وسيلة جديدة لتبـادل        االجتماعيبكات التواصل   بش
 وتكـوين الـوعي الـسياسي       ،لقضاياالسياسية، وحشد المناصرة والتأييد لقضية من ا      

من خـالل المـواد     ، واالجتماعي حول القضايا المختلفة، أو تدعيـم القائم منها سـلفاً        
  .(Sean P.Hagerty,2008) المنتجة باسـتخدام الوسائط المتعددة

تـصورات معلمـي     وتأسيساً على ما سبق، تأتي هذه الدراسة لتحاول رصـد         
 همور شبكات التواصل االجتمـاعي فـي زيـادة وعـي          المدارس الثانوية في األردن لد    

  .السياسي
  :مشكلة الدراسة

 إلى وحدة استراتيجية في     المتغيرات الحديثة في ظل   الثانوية  تحولت المدرسة   
حتاج إلـى قـدرات   وت تغيرت النظرة لعمل المدرسة      ت التحوال هوتبعاً لهذ ، غاية األهمية 

حـسان  (وجه نحو مجتمع المعرفـة      لتحدي وللت ا تكون قادرة على   مؤسسة اتصنع منه 
لصناعة الجودة   وتتطلع المؤسسات التعليمية بأدوار جديدة    ). ٤١٧: م٢٠١٣والعجمي،

في التعليم باعتبارها أحد المرتكزات الهامة في عملية التحسين والتطـوير واكتـساب             
 ،لما تمتلكه من مقدرة على إعادة صياغة اإلطار التنظيمي للعمل في المؤسسة   المهارات

من خالل تجديد وتطوير نمط السلوك القيادي القائم إلى أداء قيادي أفضل وأكمل وأحدث، 
تتضح معالمه من خالل رصد الواقع ورسم معالم المستقبل المنطلق من تشخيص الواقع        
 المعتمد على اإلمكانات والموارد والظـروف والدراسـات التـي قـدمها المختـصين             

  ).٢١: م٢٠١٢حمايل،(
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رسة قد تغير وفقاً لمتغيرات العصر ومستجداته وزاد من تعقد هذا دور المدوأن 
تزايد الطلب على التعليم  الدور تنامي دخول التكنولوجيا الحديثة إلى المدرسة، ناهيك عن

والذي تظهره األعداد المتزايدة للطالب، والتحسن الكبير في مؤهالت المعلمين، إضـافة       
التي تسلط الضوء على دور المدرسة، واتجاهـات        إلى زيادة أعداد الدراسات واألبحاث      

ودورهم في مواجهة المتغيرات الحديثة الناجمة عن التكنولوجيا الحديثة القيادة الحديثة، 
)Marks& Printy, 2013: 294(.  

ن تزايد استخدام شبكات التواصل االجتماعي في جميع أنحاء العالم في ظـل    وأ
تلك الشبكات علـى أوقـات        سيطرة إلىنت، أدت   انخفاض تكلفة االشتراك بشبكة االنتر    

غلـب أوقـاتهم باسـتعمال    أوأفكار غالبية أبناء المجتمعات عامة، وأصبحوا يقـضون     
الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر والتي أصبحت جميعها ذات أسعار منخفضة، وبهذا           

تواصل شبكات ال أصبحت  ، و فهي أصبحت شديدة االلتصاق بهم وبكافة وسائلها المتعددة       
تتيح منابر جديدة للنقاش والحوار السياسي واالجتماعي، مما فتح المجـال           االجتماعي  

  . أمام أفراد المجتمع لممارسة مختلف أنواع التواصل والحوار
إال بعض الدراسات أشارت إلى وجود بعض المعوقات التـي ظهـرت نتيجـة              

  التي أشـارت )٢٠١١، القرني (دراسة لشبكات التواصل االجتماعي ومن تلك الدراسات   
 التي وقعت في االحتجاجية لعبت دوراً في المظاهرات شبكات التواصل االجتماعيإلى أن 

مركزاً للمعارضة، يتم   ) الفيس بوك (المنطقة العربية، بحيث أصبح البعض منها كموقع        
 وإبـداء من خالله التواصل بين كافة الناشطين سياسياً، للتنسيق فيما بينهم سياسـياً،             

  .يهم بحريةرأ
أن شبكات التواصل االجتماعي أصبحت محطات      على  ) ٢٠١١(مراد  كما أكدت   

حشد للمشاركة في الحراك السياسي، وكسرت حاجز الخوف وحولت العمـل الـسياسي           
 للثورات، وحققت حـضورها  األيديولوجيةالسري إلى نشاط علني، وقامت بدور التعبئة        

أدت دوراً كبيراً   و ،وار والترويج لهذه المطالب   في نشر أفكار الثورات وتبني مطالب الث      
في التنسيق بين الثوار وتم توظيفها في مسألة التشبيك بين المجموعـات الـسياسية ،    
وساهمت في تغيير الصورة النمطية للشباب العربي، إذ حولته من شباب كان يوصـف              

  .بالسطحية، إلى شباب فاعل يتوق للحرية والكرامة والتغيير
أن تعدديـة اآلراء ومناقـشة القـضايا         )٢٠٠٩( عبد القوي    راسةوأشارت د 

، وأن إتاحـة الفرصـة   Facebookالسياسية كانت بدرجة كبيرة من الحرية على الـ  
للتعليـق وإبداء الرأي في القضايا المثارة، ساعد في جـذب انتبـاه الـشباب، نحـو                

  .لذكور واإلناثدون تمييز بين ا) الفيس بوك(المضامين السياسية المثارة على 
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أن نسبة الشباب األردنـي الـذي لديـه         ) ٢٠١١(أشارت دراسة جرار  وأكدت  
من مجمل الشباب األردني، وأن نـسبة الـذكور         %) ٧٤,٤(اشتراك في الفيسبوك تبلغ     

، وأن مـا    %)٤٤(وهي أكبر من نسبة مشاركة اإلناث       %) ٥٦(المشتركين في الموقع    
، وأن أكثر من   %)٧٣,٨( بتفقد الموقع يوميا     يقرب من ثالثة أرباع المشتركين يقومون     

يعتقدون أن اشتراكهم قلل مـن الوقـت        %) ٥٧,٤(نصف الشباب المشترك في الموقع      
من المشتركين أن اشتراكهم في الموقع أثر %) ٤٥,٦(الذي يقضونه مع أسرهم، ورأى      

م فـي  لم يستطيعوا أن يحددوا فيما إذا كان اشـتراكه %) ١٤,٢(على حياتهم إيجابيا، و 
  .الموقع أثر أو لم يؤثر على حياتهم

 محدودة، حاولت الوقـوف  –وتشير مراجعة األدب النظري إلى وجود دراسات  
نه ال توجـد    أ إالشباعات المتحققة منها،    واإلشبكات التواصل االجتماعي    على استخدام   

 دراسات كافية تهتم بالوقوف على استخدام معلمي المدارس لتلك الشبكات ودورها فـي          
واستناداً إلى ما سبق، فإن مشكلة    . وهو ما تسعى إليه الدراسة الحالية      الوعي السياسي 

طبيعة تصورات معلمي المدارس الثانوية في األردن لدور     هذه الدراسة تتحدد في تعرف    
  شبكات التواصل االجتماعي في زيادة الوعي السياسي لديهم

  : أسئلة الدراسة
  :األسئلة التاليةتسعى الدراسة إلى اإلجابة عن 

 لـشبكات التواصـل     فـي األردن  ما أسباب استخدام معلمي المدارس الثانوية        -١
  من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ االجتماعي

 فـي   التي يستخدمها معلمي المدارس الثانويـة االجتماعيما شبكات التواصل    -٢
  ؟ من وجهة نظر أفراد عينة الدراسةاألردن

 لـدور شـبكات التواصـل       فـي األردن  ثانوية  ما تصورات معلمي المدارس ال     -٣
   السياسي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟هماالجتماعي في زيادة وعي

  : أهداف الدراسة
لـدور  فـي األردن    تهدف الدراسة تعرف تصورات معلمي المدارس الثانويـة         

شبكات التواصل االجتماعي في زيادة الوعي السياسي لديهم، كهـدف رئـيس لهـذه              
  : ، كما تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف الفرعية التاليةالدراسة

 لـشبكات التواصـل     فـي األردن  تعرف دوافع استخدام معلمي المدارس الثانوية        -
  .االجتماعي
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 طلبة المـدارس     التي يستخدمها  االجتماعيتعرف أبرز مواقع وشبكات التواصل       -
  .الثانوية األردنية

مواقـع   معلمي المدارس الثانوية من خالل     الموضوعات التي يتابعها     أهمتعرف   -
  .االجتماعيشبكات التواصل 

، فيمـا يتعلـق بـالوعي       االجتماعيعرف الدور الذي تقوم به شبكات التواصل        ت -
  .السياسي في األردن

  :أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في أنها ستحاول الكشف عن تصورات معلمي المـدارس         

  . التواصل االجتماعي في زيادة الوعي السياسي لديهم لدور شبكاتفي األردنالثانوية 
كما أن هذه الدراسة من شأنها أن توفر رؤية علمية موضوعية، للوقوف على       
دور هذه مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي وبلورته وزيادته، وذلك    

  .من خالل توفيرها للنتائج العلمية المتعلقة بهذا الجانب
ل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة جميع القائمين علـى تطـوير             ومن المؤم 

فـي    لـدى المـواطنين    اإليجابيالمشاركة السياسية و تنمية وتدعيم الوعي السياسي        
  .، وتعديل السلبي منهااألردن

  :حدود الدراسة
وزارة التربية والتعليم القائمين بأعمال التدريس لطالب الصف  معلمي ومعلمات

  ).٢٠١٢-٢٠١١(وي الثانوي، في مديرية تربية السلط للعام الدراسياألول والثان
  :مصطلحات الدراسة

لتحديد اإلطار المفاهيمي للدراسة، تمـت مراجعـة األدب التربـوي المتعلـق         
بالموضوع وقد تم تحديد المصطلحات والمفاهيم األساسية المتعلقة بهذه الدراسة علـى            

  :النحو التالي
تلك المواقع التي تقع ضمن مواقـع       :"  بأنها االجتماعيتعرف شبكات التواصل    

وتقوم علـى المـستخدمين     ). االجتماعيةمواقع الشبكات   (الجيل الثاني للويب، وتسمى     
بالدرجة األولى وإتاحة التواصل بينهم سواء أكانوا أصدقاء أو ال، وتعرفهم على أرض             

  ).wikipedia.2011( الواقع على العالم االفتراضي
يتم إنشاؤها وبرمجتها من قبل شركات كبرى لجمع اكبر   بأنها مواقعكما تعرف

عدد من المستخدمين واألصدقاء ومشاركة األنشطة واالهتمامات، وللبحث عن تكـوين           
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صداقات والدراسة عن اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين يتشاركون مع بعـضهم            
 ميزات مثل المحادثة الفورية    وتوفر هذه الخدمات  ، بإحدى االشتراكات الفكرية أو غيرها    

والتراسل العام والخاص ومشاركة الوسائط المتعددة من صوت وصورة وفيديو، وقـد            
 ).٢٠١٢ الحسيني،(من شتى بالد العالم  استقطبت هذه الخدمات ماليين المستخدمين

     بأنها المواقع المستخدمة كوسيلة     إجرائيا: االجتماعيوتعرف مواقع التواصل 
ئل االتصال من خالل شبكة اإلنترنت والتي تسمح للمـشترك أو     جديدة من وسا  

المستخدم من التواصل مع اآلخرين، وتقدم العديد مـن الخـدمات المعرفيـة             
 .والثقافية واالجتماعية واالقتصادية واالجتماعية

  المعلمين لـواقعهم وقـضايا مجـتمعهم        إدراكهو مستوى   : الوعي السياسي 
 .السياسيةفي مجتمعهم وتكوينهم لالتجاهات ودورهم في العملية السياسية 

   هم المعلمون الذين عينتهم وزارة التربية والتعليم       :  معلمي المدارس الثانوية
للقيام بأعمال التدريس لطالب الصف األول والثانوي الثانوي، في مديرية تربية 

 ).٢٠١٢-٢٠١١(السلط للعام الدراسي

  :الدراسات السابقة
  :الدراسات العربية

فـي  ، تعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي    )٢٠١٢(فت دراسة عالونة    هد
باسـتخدام مـنهج    ، حفز المواطنين األردنيين للمشاركة في فعاليات الحراك الجماهيري       

مفردة من النقابيين ) ٢٩٦( على عينة بلغت ،المسح اإلعالمي بشقيه الوصفي والتحليلي
مـن النقـابيين    %) ٧٤،٧(ن مـا نـسبته      وقد توصلت الدراسة إلى أ    . في مدينة إربد  

منهم يـستخدمونها ألنهـا تتـيح       %) ٢٤،٣(و، يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي   
من النقابيين يستخدمون الفيسبوك    %) ٥٠،٦(وأن  . الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية    

 وأن دوافع استخداماتهم لهذه المواقع تتمثـل بأنهـا          ،يستخدمون التويتر %) ٢٧،١(و
وتتيح الفرصة للتعبيـر عـن اآلراء       ، %)٢٨،٥(بالتواصل مع األصدقاء بنسبة     تسمح  

مـن النقـابيين    %) ٥٦،٦(كما بينـت النتـائج أن       %).) ٢١،٨(بحرية مطلقة بنسبة    
في الحراك الجماهيري الذي يطالب باإلصالح والتغيير       ) دائماً وأحياناً ونادراً  (يشاركون  
وأوضحت النتائج عدم وجود عالقـة      . تماعيمن خالل مواقع التواصل االج    ، في األردن 

وبين المشاركة فـي الحـراك       ذات داللة إحصائية بين السمات الديموغرافية للنقابيين      
  .الجماهيري عبر مواقع التواصل االجتماعي

، دراسة هدفت إلى معرفة المشاركة بموقع الفـيس بـوك           )٢٠١١(أجرت جرار و
سرية، على اعتبار أن طبيعة عالقة الـشاب       وعالقته باتجاهات الشباب نحو العالقات األ     
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بأسرته من أهم المؤشرات على طبيعة تفاعله مع مجتمعه الحقيقي، ولكون األسرة أحد             
واستخدمت الباحثة  . أهم الركائز األساسية لتوارث الذاتية الثقافية للشعوب واستمرارها       

نات، وتكون مجتمع لجمع البيا) االستبيان(المنهج الوصفي، وتم استخدام أسلوب المسح 
فـي األردن،  )  سنة٢٤-١٥(الدراسة من جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين          

شاب وشابة، ممن تتراوح أعمارهم مـا       ) ٣٨٤(وجرى تحديد حجم عينه الدراسة بـ       
وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن نسبة الشباب األردني الذي لديـه           ). سنه٢٤-١٥(بين  

من مجمل الشباب األردني، وأن نـسبة الـذكور       )% ٧٤,٤(بلغ   في الفيسبوك ت   اشتراك
، وأن مـا    %)٤٤(وهي أكبر من نسبة مشاركة اإلناث       %) ٥٦(المشتركين في الموقع    

، وأن أكثر من %)٧٣,٨(يقرب من ثالثة أرباع المشتركين يقومون بتفقد الموقع يوميا       
 قلل مـن الوقـت      يعتقدون أن اشتراكهم  %) ٥٧,٤(نصف الشباب المشترك في الموقع      

 في الموقع أثر اشتراكهممن المشتركين أن %) ٤٥,٦(الذي يقضونه مع أسرهم، ورأى 
 فـي   اشتراكهملم يستطيعوا أن يحددوا فيما إذا كان        %) ١٤,٢(على حياتهم إيجابيا، و   

  . أثر أو لم يؤثر على حياتهم الموقع
اسي دراسة هدفت تعرف كيفية توظيف الحـراك الـسي        ) ٢٠١١(وأجرى مراد   

العربي، إلمكانات مواقع التواصل االجتماعي في تأجيج الثورات العربية وإدامة زخمها           
وخلصت الدراسة إلى أن هذه المواقع أصبحت محطات حشد للمـشاركة    . وتعبئة شبابها 

في الحراك السياسي، وكسرت حاجز الخوف وحولت العمل السياسي السري إلى نشاط            
 للثورات، وحققت حضورها في نـشر أفكـار         يديولوجيةاألعلني، وقامت بدور التعبئة     

وأوضـحت الدراسـة أن هـذه       . الثورات وتبني مطالب الثوار والترويج لهذه المطالب      
المواقع أدت دوراً كبيراً في التنسيق بين الثوار وتم توظيفها في مسألة التشبيك بـين               

ة النمطية للشباب المجموعات السياسية وتنظيم االعتصامات، وساهمت في تغيير الصور 
العربي، إذ حولته من شباب كان يوصف بالسطحية، إلى شباب فاعل يتـوق للحريـة               

  .والكرامة والتغيير
ـ   )٢٠١٠( وأجرت الدماري   مـع   االجتماعيـة ات  الب والشبك دراسة بعنوان الط

 لمـستخدمين   بجامعة الفاتح في ليبيا  واإلعالمالتطبيق على عينة من طلبة كلية الفنون        
.  مـن جـراء اسـتخدامه     المتحققـة شباعات  بوك كشبكة بهدف الدراسة في اإل     للفيس  

 يستخدم من معظم الطلبة وهـم       اجتماعيةن الفيس بوك كشبكة     أ إلىوتوصلت الدراسة   
كثر أمن يخبرون بعض عنه، وان السبب الرئيس الستخدامه هو اكتساب معارف وتعمق 

 االسـتخدام  أنا اجمع كل الطلبـة     كم . اهتمام مشترك  لديهم أناسبالعالم والتواصل مع    
 ومن  ، الكسل والتراخي  إلى ويؤدي عن القراءة    االنشغال إلىالمفرط للفيس بوك يؤدي     

 الفيس بوك كشبكة اجتماعية يشبع الطلبـة معرفيـا ويـزود     أنوجد  شباعات ف حيث اإل 
وقات أ جو اجتماعي وتواصل بين الزمالء حتى في ويوجدالطلبة بمعرفة متعمقة بالعالم     

 جديدة للتواصـل بـين      أفكار فكري حيث انه طرح      إشباعللفيس بوك    العطالت، كما أن  
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 أفـضل الطلبة ويناقشون مع بعض مناهج الدراسة والمحاضرات واكتـشافهم طـرق             
  .لمراجعة الدروس

عرف اآلثار النفسية واالجتماعية الستخدام     تدراسة هدفت   ) ٢٠٠٩(وأجرت خضر 
وتوصلت الدراسة  .لمستخدمي الفيس بوك   جتماعية لمواقع الشبكات اال   المصريالشباب  

 أن أبرز مصادر معرفة طلبة جامعة القاهرة والجامعة البريطانية بموقع الفيس بوك          إلى
 على رأس قائمة يأتيوأن دافع التسلية والترفيه    %. ٣٦هم األصدقاء والمعارف بنسبة     

 بين الطريقـة التـى   دوافع استخدام طالب الجامعة لموقع الفيس بوك، وال توجد عالقة      
 التـي يقدم بها طالب الجامعات أنفسهم لآلخرين على موقع الفـيس بـوك والجامعـة          

وأن مشاهدة ألبومات الصور الخاصة باألصدقاء تأتى على رأس قائمـة           . يدرسون بها 
كما واتفقت  %. ٧٦,٥ يمارسها المبحوثون على موقع الفيس بوك بنسبة         التياألنشطة  

علـى أن التفاعـل      )ذكور وإنـاث  (قاهرة والجامعة البريطانية  مجموعة طالب جامعة ال   
 بين األشخاص عبر موقع الفيس بوك يؤدى إلى تنمية المهارات الشخـصية        االجتماعي

والخبرات الحياتية والتعامل مع اآلخرين، من أهم مزايا الفيس بـوك التواصـل مـع               
العالقـات بأصـدقاء   األصدقاء ومواكبة ما يجرى والتعرف على مزاج األصدقاء ويجدد        

  . الحرالرأي وإبداء الماضي
، دراسة هدفت تعـرف دوافـع اسـتخدام الـشباب           )٢٠٠٩(وأجرى عبد القوي    

، ودور هذه الشبكات في تنمية الوعي الـسياسي لـدى      االفتراضية االجتماعيةللشبكات  
الشباب، وتشكيل اتجاهاتهم نحو المـشاركة الـسياسية، باسـتخدام منهجـي المـسح       

ـ  ) ٣٨٠(، على عينة من الشباب قوامها والمقارن  Faceمفردة، وعلى موقــع الـ
book .             وأوضحت الدراسة أن نسبة الذين يستخدمون شـبكة الفيـسبوك ألغـراض

، ولم تكن هناك أية فروق ذات داللة إحصائية بـين الـذكور             %)٥٠ر٧(سياسية بلغت   
  .واإلناث

ية كانت بدرجة كبيرة من الحرية وأظهرت أن تعددية اآلراء ومناقشة القضايا السياس    
، وأن إتاحة الفرصة للتعليـق وإبداء الرأي في القضايا المثارة، Facebookالـ   على

دون ) الفيس بوك(ساعد في جذب انتباه الشباب، نحو المضامين السياسية المثارة على       
  .تمييز بين الذكور واإلناث

  :الدراسات األجنبية
سة هدفت إلى الخروج بوصف دقيـق عـن   ، دراAl-Saggaf (2011) أجرى 

وذلك مـن خـالل إجـراء       ، تجربة الفتيات السعوديات في تعاملهن مع شبكة الفيسبوك       
ممـن تتـراوح   ، فتاة سعودية ممن يـستخدمن الفيـسبوك  ) ١٥(مقابالت شخصية مع  

عـالوة  ، يدرسن في جامعة خاصة بالعربية الـسعودية      ، سنة) ٢٤-١٩(أعمارهن بين   
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، في المقابلـة ) بعد أخذ موافقتهن(ثالث من المشاركات " حائط"حث على  على اطّالع البا  
 والمجموعات والروابط واالستطالعات ونوعية الصور الموجودة       األصدقاءلمعرفة عدد   

  .على صفحات الفتيات المشاركات
وقد توصلت الدراسة إلى أن الفتيات السعوديات يستخدمن الفيسبوك بهدف الحفاظ 

وللتعبير عن شعورهن تجـاه     ، ة القائمة مع أقرانهن الجدد والقدامى     على روابط الصداق  
مختلف القضايا المطروحة ومشاركة اآلخرين أفكارهم من خالل تحديث محتوى سيرتهن 

 علـى أسـئلة     اإلجابةنفسهن من خالل    ألى الترفيه عن    إ باإلضافة، الذاتية على الموقع  
ن معلومـات  أكما توصلت الدراسة إلى أنه وبالرغم من . المسابقات واختبار المعلومات 

 قلقات جدا على    فإنهن ،المشاركات في الدراسة متاحة للجميع من مستخدمي الفيسبوك       
فقد ، دالء بآرائهن حول األحداث الجارية    وحتى تتمكن المشاركات من اإل    ، خصوصيتهن

كما توصلت الدراسة  . في بعض المجموعات الحوارية على الشبكة      المشاركة   إلىعمدن  
ن بعض المشاركات اعترفن بفضل الفيسبوك بجعلهن يشعرن أنه وبالرغم من أ إلى أيضا

 إال أن البعض اآلخر منهن أبدين تخوفهن     ، اجتماعيات أكثر  أصبحن وبأنهنبالثقة أكثر،   
  . وعلى تحصيلهن الدراسيهنبأسرمن أن هذه الشبكة يمكن أن تؤثر على عالقتهن 

 Conroy , Feezell. 2009) (كونروب وفريزل وغـوريرو (وأجرى كل من 
and Guerrero (دراسة عـن  : دراسة بعنوان الفيس بوك معزز المشاركة السياسية

لى مجموعة مـن النتـائج      إوتوصلت الدراسة   . مجموعات شبكات التواصل االجتماعي   
سية تعرض المعلومات لزوارها من خالل مصادر       أن صفحات المجموعات السيا   : أهمها
% ٨٢ خارج الفـيس بـوك، و      إضافيةمن الصفحات تقدم معلومات     % ٦٢وأن  . عديدة

ن المحتوى الـسياسي    أ في فضاء الروابط المخصصة، كما       إضافيةتنشر روابط لمواقع    
 في المعلومـات الجديـدة،      تشارك غالباً  لمستخدمي مجموعات الفيس بوك السياسية ال     

  . الصحة عدم إلىتميل غالبية هذه المعلومات و
لى إدراسة هدفت )  Gulati & Williams .2008) (غوالتيوليمز و(وأجرى 

 ومنافـسة  ٢٠٠٦معرفة التأثير السياسي للفيس بوك في انتخابات الرئاسة االمريكيـة       
 المرشحين على الفيس بوك ونصيبهم من وأنصار أعداد، والعالقة مابين ٢٠٠٨الترشح 

ن استخدام شبكات التواصل االجتمـاعي      ألى  إالتصويت في التنافس، وتوصلت الدراسة      
 سنا، كمـا أن     األصغرجعل للمرشح أهمية بالغة عند عموم الناخبين خاصة الديمغرافيا          

 ىولوباما كانت األ  أن حملة   أ، كما   ٢٠٠٨الفيس بوك لعب دورا هاما في انتخابات عام         
تماعي وخصوصا الفيس بوك بطريقـة اسـتراتيجية        التي توظف شبكات التواصل االج    

  .لخدمة االنتخابات 
دراسة هدفت إلى تفسير كيف يقدم مستخدمو  Strano (2008) سترانجو(وأجرى

ال سيما ما يتعلق بصورهم الشخصية ،  على موقع الفيسبوك  أنفسهمالشبكات االجتماعية   
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(Profile Images)وفي تغييـر الـصورة   ، سس المستخدمة في االختيار من حيث األ
وذلك من  . وهل يتأثر هذا االختيار بالنوع االجتماعي والعمر؟      ، الشخصية من وقت آلخر   

  ".عينة الكرة الثلجية"مفردة تم الحصول عليها من خالل ) ٤٢٧(خالل عينة مكونة من 
وقد كشفت الدراسة أن المتزوجات من أفراد العينة المبحوثة غالبا ما يقمـن              

، للتأكيد على رغبتهن في الـصداقة والعالقـات   (Profile Images)بتغيير صورهن 
، كما كشفت الدراسة كذلك أن النساء المتزوجات والرجال على حـد سـواء            . الحميمية

تي تدلل على العالقات الحميمة بين أفـراد األسـرة          لا، يرغبون بوضع الصور العائلية   
 من مبحوث آلخر وفقا للنوع الواحدة وأن تفسير وتأويل وفهم معاني هذه الصور يختلف

  .االجتماعي
بوك من كبار السن من الجنسين ال الدراسة أيضاً أن مسـتخدمي الفيسكما كشفت 

 Profile)ويقومـون بنـشر صـورهم    ،  تغييـر صورهم على الموقـع إلىيميلـون 
Images) ،الشخصية منفردة على الفيسبوك.   

  :التعليق على الدراسات السابقة
ات ميدانية حول اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم الحديثـة          أجريت عدة دراس  

وأخرى اهتمت بدور اإلعالم الجديـد  ،  كمصدر للمعلومات حول الثورات العربية   والبديلة
وأثبتـت نتائج .والبديل وخاصة شبكات التواصل االجتماعي في تنشيط الحراك السياسي 

صبحت محطات حشد للمـشاركة فـي   الدراسات السابقة أن مواقع التواصل االجتماعي أ 
وأنها أدت دوراً كبيراً في الثورات العربية من خالل التنـسيق بـين             ، الحراك السياسي 

  . الثـوار
لدور شبكات التواصـل     لم تُـجر دراسة حول تصورات معلمي المدارس الثانوية       و

  .االجتماعي في زيادة الوعي السياسي لديهم
  :الطريقة واإلجراءات 

  :اسةمنهجية الدر
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الذي يقوم على وصـف الظـاهرة، بجمـع             
البيانات عنها وتبويبها وتحليلها، والربط بين مدلوالتها، للوصول إلى فهـم الظـاهرة             

، كذلك فقد تضمنت تحديداً لعينة ةالمدروسة، والمتغيرات المؤثرة فيها باستخدام االستبان     
يها وطريقة تطبيقها، والتحلـيالت اإلحـصائية المالئمـة    الدراسة، واألداة المستخدمة ف 

  .ألهداف الدراسة وتساؤالتها
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  :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية، في مديرية تربيـة            

 معلمـاً ) ٥٨٣(، والبالغ عـددهم حـوالي       ٢٠١٢-٢٠١١وتعليم السلط للعام الدراسي   
  .ومعلمة

  :عينة الدراسة
 بالطريقة العشوائية البسيطة من المجتمع الكلي حيث        الدراسةاختيار عينة   تم  
  .من المجتمع الكلي% ٢١ ومعلمة وهي شكلت ما نسبته حوالي  معلما١٢٦ًتكونت من 

  :أداة الدراسة
من خالل الدراسات السابقة ومراجعة األدب النظري ولتحقيـق الغـرض مـن     

 فقرة موزعة علـى مجـاالت تـصورات     )١٨(الدراسة أعد الباحث استبانه مكونة من       
معلمي المدارس الثانوية لدور شبكات التواصل االجتماعي في زيادة الوعي الـسياسي            

وفقـا لنمـوذج    ثالثي يمثل درجة االستجابة لفقرات األداةالتدريج  لوقد استخدم ا  . لديهم
  .ليكرت

  )١( وزن تقدير مستوى األهمية على النحو الموضح بالجدول إعطاءوتم 
  *مستوى األهمية  المتوسط الحسابي للفقرات

  مهمة بدرجة منخفضة  ١,٦٧ -١
  مهمة بدرجة متوسطة  ٢,٣٤ -١,٦٨
  مهمة بدرجة مرتفعة   فأعلى٢,٣٥

  :صدق األداة
تم التحقق من صدق األداة عن طريق عرضها علـى لجنـة مـن المحكمـين        

التربوية لالسترشاد والمتخصصين من أساتذة الجامعات األردنية في مختلف التخصصات 
برأيهم حول درجة انتماء الفقرات ومناسبتها للمجاالت التي تم تحديدها وإضافة وحذف            

  .وتعديل ما يرونه مناسباً
  :ثبات األداة

للتحقق من ثبات األداة تم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي مـن             
 لألداة ككـل  عامل الثبات، وقد بلغ م)Cronbach Alpha(  ألفاكرونباخخالل معادلة 

  .واعتبرت هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة) ٠,٨٩(
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  :المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة بعد إدخال 

، وقد  ومعالجتها إحصائياً ) SPSS(البيانات على جهاز الحاسوب لتحليلها على برنامج        
كرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة        تم استخدام الت  

  .لتعرف آراء عينة الدراسة ودرجة موافقتها على كل مفردة
  : نتائج الدراسة ومناقشتها

  :نتائج السؤال األول
ما أسباب استخدام معلمي المـدارس      :  الذي نص على    األول  عن السؤال  لإلجابة

  ؟االجتماعي التواصل الثانوية في األردن لشبكات
 المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات       استخدام هذا السؤال تم     عنولإلجابة  

  ).٢( األهمية لكل فقرة من الفقرات، كما هو مبين في الجدول ومستوىالمعيارية 
ومستوى األهمية ألسباب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) ٢(جدول 

   االجتماعيشبكات التواصل لاألردننوية في استخدام معلمي المدارس الثا

المتوسط   الفقرات  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى 
  *األهمية

بالتواصـل   االجتماعيشبكات التواصل    تسمح   .١
  مع األصدقاء

 مرتفع ٠,٥٦ ٢,٦٣

الفرصـة   االجتمـاعي شبكات التواصـل     تتيح   .٢
  للتعبير عن اآلراء بحرية مطلقة

 مرتفع ٠,٦٠ ٢,٥٨

في عـرض    االجتماعيشبكات التواصل    تنوع   .٣
  أنشطة مختلفة

 مرتفع ٠,٧٤ ٢,٤٠

 االجتمـاعي شبكات التواصل    استكشاف طبيعة    .٤
  وذلك لحداثتها

 متوسط ٠,٦٥ ٢,٢٩

بـالتعرف   االجتمـاعي شبكات التواصل   تسمح   .٥
   الوطن والعالم أخبار آخر إلى

  متوسط ٠,٧٠ ٢,٢٥

ايـة  الحم االجتمـاعي  شبكات التواصـل     توفر   .٦
  األخرىللمعلومات الشخصية بعكس المواقع 

 متوسط ٠,٧٦ ٢,١٢

  مرتفع ٠,٥٨ ٢,٣٨  الكلي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة ومـستوى     أن  ) ٢( جدول   يتضح من 
ـ  األردناألهمية ألسباب استخدام معلمي المـدارس الثانويـة فـي             شبكات التواصـل   ل

) ٢,٣٨( بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي بلـغ        جاءت السؤال األول    إلجمالي االجتماعي
على فقرات الجدول السابق وجاءت على      أظهرت النتائج كما  ) ٠,٥٨(وانحراف معياري   

  :النحو التالي
بالتواصل مع  االجتماعيشبكات التواصل  تسمح" التي نصت على  ) ١ ( الفقرة جاءت -

لغ المتوسـط   المرتبة األولى وحصلت على أعلى المتوسطات حيث ب        في،  "األصدقاء
تتـيح شـبكات     "التي نصت علـى     ) ٢(في حين جاءت الفقرة     ) ٢,٦٣(الحسابي  
، في المرتبة الثانيـة  " الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية مطلقة  االجتماعيالتواصل  

) ٥(في حين جاءت الفقرة      ، وبمستوى أهمية مرتفع   )٢,٥٨(بمتوسط حسابي بلغ    
 الوطن  أخبارخر  ألى  إ بالتعرف   تماعياالجتسمح شبكات التواصل     "التي نصت على  

 جاءت الفقـرة  ؛ في   ) ٢,٢٥(في المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي بلغ        " والعالم
 الحماية لمعلومات الشخصية االجتماعي شبكات التواصل توفر" التي نصت على) ٦(

 وبمستوى )٢,١٢ ( حسابي بلغبالمرتبة األخيرة وبمتوسط " األخرىبعكس المواقع   
  . متوسطأهمية

وحصلت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية لباقي فقرات  -
الثانوية  المجال على درجة مرتفعة من األهمية في أسباب استخدام معلمي المدارس    

المعلمـين  ؛ ويمكن تفـسير النتـائج الـسابقة بـأن            االجتماعي شبكات التواصل ل
في العملية التعليمية وغير التعليمية وبـين   يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي  

اسية والتعليميـة   يالطالب وبين المعلمين وبعضهم البعض في مناقشة القضايا الس        
 وسرعة الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية مطلقة أنها تتيحوالشخصية وذلك بسبب  

في تبادل اآلراء والمعلومات بين المعلمين وبعـضهم الـبعض والطـالب وإلدارة             
شـبكات التواصـل     تنـوع نأن  كما  ،   السياسية والتعليمية  األمورلمدارس وأولياء   ا

أن و،  اسيةي للعلميـة التعليميـة والـس       عرض أنشطة مختلفة   يسهم في  االجتماعي
 وبسرعة   الوطن والعالم  أخبار آخرلى  إبالتعرف   تسمح االجتماعيشبكات التواصل   

 .جيدة
التـي   )٢٠١١(مـراد   مثل دراسة   وتتفق هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات        

أن شبكات التواصل االجتماعي أصبحت محطات حشد للمشاركة في الحراك          أشارت إلى   
السياسي، وكسرت حاجز الخوف وحولت العمل السياسي السري إلـى نـشاط علنـي،              

 للثورات، وحققت حضورها في نشر أفكـار الثـورات   األيديولوجيةوقامت بدور التعبئة  
ثوار والترويج لهذه المطالب، وأدت دوراً كبيراً في التنسيق بين الثوار           وتبني مطالب ال  

وتم توظيفها في مسألة التشبيك بين المجموعات السياسية ، وساهمت في تغيير الصورة 
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النمطية للشباب العربي، إذ حولته من شباب كان يوصف بالسطحية، إلى شباب فاعـل              
  .يتوق للحرية والكرامة والتغيير

  :لسؤال الثانينتائج ا
ما شـبكات التواصـل   :  الذي نص علىعرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني   

 من وجهة نظـر أفـراد     التي يستخدمها معلمي المدارس الثانوية في األردن       االجتماعي
  ؟عينة الدراسة
 التكرارات والنسبة المئوية لكل فقرة مـن        استخدامتم  الثاني    السؤال عنولإلجابة  

  .)٣(الجدول ب الفقرات، كما
  ) ٣(جدول 

  يستخدمها معلمي المدارس الثانويةاالجتماعي التي شبكات التواصل 
  النسبة المئوية  التكرار  الموقع  الرقم
  %٣٩  ٤٩  بأواتس   ١
  %٣٣  ٤٢  فيسبوك  ٢
  %١٧  ٢١  تويتر  ٣
  %١١  ١٤  يوتيوب  ٤

  %١٠٠  ١٢٦  وعالمجم
تواصـل االجتمـاعي التـي     الشبكاتوفيما يتعلق ب) ٣(تشير النتائج في الجدول  

، إلى أنها اقتصرت على أربعة فقـط هـي   األردنية معلمي المدارس الثانوية يستخدمها  
حيث جاء الواتس أب في مقدمة هذه المواقع أو  ، واتس أب وفيسبوك وتويتر ويوتيوب    

 وقد يرجع ذلك إلـى سـهولة   ،%)٣٩(الشبكات التي يستخدمها المعلمون وبما نسبته      
 جميع أنواع المادة العلمية والشخصية إرسالاتس أب وكذلك قدرنه على التعامل مع الو 

 ورسومات وغيرها من المواد الخام التي قد تكون لها دور           وأفالموالتعليمية من صور    
ادل هذه المعلومات، هذا من جانب ومن       قديم وعي سياسي لديهم من خالل تب      كبير في ت  

 اللجوء إلى مصاريف إدارية وماليـة       جانب أخر سهولة االشتراك في الواتس أب دون       
  .الجميع على

 وتتفق هذه النتائج مع دراسة ،%)٣٣(تـاله موقع الفيسبوك بما نسبتهفي حين و
 أن نسبة الذين يستخدمون شـبكة الفيـسبوك         التي توصلت إلى  ،  )٢٠٠٩(عبد القوي   

ن ، ولم تكن هناك أية فروق ذات داللة إحصائية بـي %)٥٠ر٧(ألغراض سياسية بلغت  
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أن تعددية اآلراء ومناقشة القضايا السياسية كانت بدرجة كبيرة من          ، و الذكور واإلناث 
، وأن إتاحة الفرصة للتعليـق وإبداء الرأي في القضايا         Facebookالـ   الحرية على 

الفـيس  (المثارة، ساعد في جذب انتباه الشباب، نحو المضامين السياسية المثارة على    
  .ور واإلناثدون تمييز بين الذك) بوك

، وهـذا   %)١١(ثم أخيرا موقع يوتيـوب بنـسبة        ‘ %)١٧(ثم تويتر بما نسبته     
 ) Gulati & Williams .٢٠٠٨(ودراسـة ) ٢٠٠٩لقوي،  عبدا(يختلف مع دراسة 

في أن الفيسبوك أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخداماً من جانب الجمهور سواء             
وراء االستخدام الكبيـر لـشبكات التواصـل    ويمكن أن يعود السبب   . الذكور أو اإلناث  

 األسواق النتشار أجهزة الهواتف النقالة الذكية والتي أصبحت تغزو بأنواعهااالجتماعي 
 وبأسعار زهيدة وبوزن خفيف، وتمتلك برامج متطورة تمكُـن          ٢٠٠٩منذ مطلع العام    

 وتويتر  شبكات التواصل االجتماعي مثل الواتس أب    إلىمستخدميها من سرعة الدخول     
  .والفيس بوك واليوتيوب
  :نتائج السؤال الثالث

ما تـصورات معلمـي المـدارس       "الذي نص على     الثالث عن السؤال    لإلجابة
  ؟عي في زيادة الوعي السياسي لديهم لدور شبكات التواصل االجتما في األردنالثانوية

ل فقـرة   الثاني تم استخدام التكرارات والنسبة المئوية لك       ولإلجابة عن السؤال  
  ) ٤(جدول  .)٤(من الفقرات، كما بالجدول 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية للفقرات المتعلقـة           
لدور شبكات التواصل االجتماعي في زيادة الـوعي      بتصورات معلمي المدارس الثانوية   

  .السياسي لديهم حسب الرتبة
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االنحراف   المتوسط  الفقرات  الرقم
  لمعياريا

مستوى 
  الرتبة  *األهمية

تسهم شبكات التواصل االجتماعي فـي        ١
زيادة اهتمامي بمتابعة القضايا الوطنية     

  .واإلقليمية
  ١ مرتفع ٠,٥١ ٢,٧٨

تكشف شبكات التواصـل االجتمـاعي        ٢
الحقائق المعلوماتية نحو الموضـوعات   
والقضايا السياسية المطروحة من خالل     

  مصادرها المختلفة
  ٤ مرتفع ٠,٦١ ٢,٦٠

لـى  إتؤدي شبكات التواصل االجتماعي       ٣
وجود مجموعة من الطروحات واآلراء     

  .السياسية المختلفة بحرية ودون رقابة
  ٦ مرتفع ٠,٦٥ ٢,٥٥

تنشر شـبكات التواصـل االجتمـاعي         ٤
األخبار السياسية الوطنيـة والقوميـة      

  . بشكل سريع وغير مسبوقواإلقليمية
  ١٢ مرتفع ٠,٧١ ٢,٤٥

 تؤدي شبكات التواصل االجتماعي دوراً      ٥
 فـي نقـل المعلومـات        وسريعاً كبيراً

السياسية وقضايا الساعة على الصعيد     
الوطني بيني وبين زمالئـي المعلمـين       

  .وأصدقائي وأقاربي

  ٩ مرتفع ٠,٧٠ ٢,٥٤

 تؤدي شبكات التواصل االجتماعي دوراً      ٦
 في عملية التواصـل التنظيمـي       اًكبير

  .يواالتصال السياس
  ١١ مرتفع ٠,٦٨ ٢,٤٦

تسهم شبكات التواصل االجتماعي فـي        ٧
زيادة حرية التعبير عـن الـرأي فـي         

  .المواضيع السياسية
  ٣ مرتفع ٠,٦١ ٢,٦١

فـي   تسهم شبكات التواصل االجتماعي     ٨
  ٢ مرتفع ٠,٦١ ٢,٦٢ . دعم أفكاري السياسيةونشر آرائي 

لـى  إتؤدي شبكات التواصل االجتماعي       ٩
ن رائـي بمـسئولي الدولـة       التعبير ع 

 .بحرية مطلقة
  ٧ مرتفع ٠,٦٤ ٢,٥٤
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االنحراف   المتوسط  الفقرات  الرقم
  لمعياريا

مستوى 
  الرتبة  *األهمية

لـى  إتؤدي شبكات التواصل االجتماعي       ١٠
  ٥ مرتفع ٠,٦٤ ٢,٥٥ .التعبير عن حبي وانتمائي للوطن

لتواصـل االجتمـاعي    تكسبني شبكات ا    ١١
تعرفني على المزيد من صداقات جديدة و

 .األشخاص
  ٨ مرتفع ٠,٦٥ ٢,٥٤

صل االجتماعي فـي    تسهم شبكات التوا    ١٢
خبرات مع اآلخرين مـن كافـة       تبادل ال 
 .الشعوب

  ١٠ مرتفع ٠,٦٦ ٢,٤٨

   مرتفع  ٠,٥٣ ٢,٥٦  الكلي
لى المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة ومـستوى         إ) ٤(يشير الجدول   

األهمية للفقرات المتعلقة بتصورات معلمي المدارس الثانوية في األردن لدور شـبكات            
جتماعي في زيادة الوعي السياسي لديهم حسب الرتبة وأظهـرت النتـائج            التواصل اال 

  :التالية
تسهم شبكات التواصل االجتماعي فـي زيـادة        " التي نصت على  ) ١(الفقرة   جاءت -

وبمتوسـط  جاءت المرتبـة األولـى       "واإلقليميةاهتمامي بمتابعة القضايا الوطنية     
  .، وبمستوى أهمية مرتفع)٢,٧٨(حسابي بلغ 

فـي    تسهم شبكات التواصل االجتماعي"التي نصت على) ٨(ين جاءت الفقرة في ح  -
فـي المرتبـة الثانيـة وبمتوسـط حـسابي      " نشر آرائي و دعم أفكاري السياسية  

تسهم شبكات التواصل االجتماعي  "التي نصت على) ٧(، وجاءت الفقرة )٢,٦٢(بلغ
ـ " في زيادة حرية التعبير عن الرأي في المواضيع السياسية         ي المرتبـة الثالثـة     ف

  .)٢,٦١(وبمتوسط حسابي بلغ 
تسهم شبكات التواصل االجتماعي فـي تبـادل     "التي نصت على  ) ١٢ (جاءت الفقرة  -

) ٢,٤٨( وبمتوسـط  العاشـرة المرتبة  في  " الخبرات مع اآلخرين من كافة الشعوب     
 .وبمستوى أهمية مرتفع

ـ "التي نصت على) ٦(جاءت الفقرة    - اعي فـي تبـادل   تسهم شبكات التواصل االجتم
) ٢,٤٨( وبمتوسط قبل األخيرةفي المرتبة " الخبرات مع اآلخرين من كافة الشعوب 

 .وبمستوى أهمية مرتفع
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تنشر شبكات التواصل االجتماعي األخبار السياسية الوطنية والقومية   " جاءت الفقرة  -
) ٢,٤٥(بالمرتبـة األخيـرة وبمتوسـط       "  بشكل سريع وغير مـسبوق     واإلقليمية
 .  أهمية مرتفعوبمستوى

حصلت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية بشكل إجمالي  -
لباقي فقرات المجال درجة مرتفعة من األهمية في تـصورات معلمـي المـدارس              

؛ ويمكن تفسير  السياسيهمالثانوية لدور شبكات التواصل االجتماعي في زيادة وعي 
أن  يرون باألردنبالمدارس الثانوية  المعلمين لبحث منهذه النتائج بأن أفراد عينة ا

شبكات التواصل االجتماعي تسهم في زيادة حرية التعبير عن الرأي في المواضيع            
 اآلراء  تبادل بسهولة ويسر وتعمل على إيجاد نوع من التفاعل البناء في            السياسية

 شـبكات   تكـشف كمـا أن    ،  اسية والتعليمية يومناقشتها وخاصة الموضوعات الس   
التواصل االجتماعي الحقائق المعلوماتية نحو المواضيع السياسية المطروحة مـن          

 وجـود   تعمـل علـى    شبكات التواصل االجتمـاعي      وأن. خالل مصادرها المختلفة  
إتاحـة  و. مجموعة من الطروحات واآلراء السياسية المختلفة بحرية ودون رقابة        

 أينما كانوا؛ حيثُ أتاحت     المعلمينل بين   شبكات التّواصل االجتماعي إمكانية االتّصا    
إمكانية إيجـاد أشـخاص ذوي   ، واجتماع المعلمين الذين يحملون األفكار المشتركة 

، سـرعة نـشر األخبـار     ، و اهتمامات مشتركة، والتعرّف عليهم، والتّواصل معهم     
ـ المعلمينشبكات التّواصل االجتماعي مصدر متعة لبعض       و ّذلك بتتب ع آخـر  ، ويتم

 كبيراً دورا ً  تقومن شبكات التواصل االجتماعي     أوبين المعلمون   .التّلقينات اإلخبارية 
 في نقل المعلومات السياسية وقضايا الساعة على الصعيد الـوطني بينـي          وسريعاً

وبين زمالئي المعلمين وأصدقائي وأقاربي، وتتشابه نتائج هذه الدراسة مع نتـائج        
  ). Gulati & Williams. 2008(دراسة 

 لدور  في األردن تصورات معلمي المدارس الثانوية     أن   وأوضحت نتائج الدراسة  
 السياسي جاءت بمستوى مرتفع مـن  هم زيادة وعيأدت إلىشبكات التواصل االجتماعي  

لى الداللـة  إ، وهذا يشير من جانبهم )٢،٥٦(األهمية حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي   
لعبته شبكات التواصل االجتماعي في نشر آرائهم الـسياسية         األكيدة للدور الكبير الذي     

 كما ويوضـح هـذا أن       . نقابتهم التي تعنى بهم    إلنشاءوالفكرية وطروحاتهم وتنسيقهم    
مواقع التواصل االجتماعي أصبحت مصدراً مهماً يمكن االعتماد عليه في تكوين اآلراء            

 التربوية أو السياسية أكثر تجاه بعض القضايا والموضوعات التي تخص المعلمين سواء
  .من الوسائل التقليدية األخرى
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  :التوصيات والمقترحات
 نشاء مواقع اجتماعية تختص بالمعلمين تكون ضمن منظومة شـبكات التواصـل            إ

االجتماعي يتم خاللها طرح القضايا التربوية الوطنية واهم حلولها وتبـادل اآلراء            
  .القرار التربوي في األردنبحرية تامة بين كال من المعلمين وصناع 

  المنتسبين إليهم السـتخدام مواقـع    تشجيع نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم
التواصل االجتماعي نظراً ألهمية الدور الذي باتت تلعبه هذه المواقع في العديد من             

 .المجاالت العلمية واالجتماعية والسياسية وكافة مجاالت الحياة
 الطلبـة   المعلمـين و    إلرشاد المدرسةاد النفسي واألكاديمي في      وحدة اإلرش  إنشاء

وتوجيهيهم لالستخدام األمثل لشبكات التواصل االجتمـاعي ومواجهـة األزمـات           
 لتقديم مساعدة مستمرة لهم لمساعدتهم فـي خفـض   بالمدارسواألكاديمية لشباب   

 .مستوي الشعور بالوحدة النفسية لدبيهم
  االيجابية والسلبية  باآلثاربالمدارس الثانوية  بالتوعية نياألكاديمي اهتمام المرشدين

لمواقع التواصل االجتماعي إجراء المزيد من الدراسات التي تلقي الـضوء علـي             
خطورة مواقع التوصل االجتماعي من حيث إدمان االنترنت إعراضه وأسبابه وطرق 

   . والسياسيةوتأثيره علي بناء الشخصية عالجه
    بأهمية لشبكات التواصل االجتمـاعي باعتبارهـا إحـدى         المعلمين  وتوعية الطلبة

مستجدات التكنولوجيا، وخاصة التعليمية منها في الحصول على المعلومات العلمية          
 . المتنوعة، من خالل توزيع النشرات العلمية، وعقد الندوات واللقاءات

        جتمـاعي  شبكات التواصـل اال بعمل دورات تدريبية وورشات عمل مكثفة تعريفية
لتدريب المعلمين على االستخدام المفيد لها، من خالل تدريبهم على كيفية انتقـاء              
المعلومات واختيار المناسب منها في البحوث والدراسات العلميـة، التـي تخـدم             

 . مسيرتهم العلمية
           توزع داخل   الوزارةإصدار نشرة إعالمية إرشادية من قبل الجهة المختصة داخل ،

اسوبية التي تتوافر فيها شبكة اإلنترنت، توضح طريقـة اسـتخدام           المختبرات الح 
  . شبكات التواصل االجتماعي بالشكل األنسب، وتحدد ساعات االستخدام لها

      نظراً النتـشار اسـتخدام   لطلبة المدارس الثانوية إجراء دراسات مستقبلية شاملة ،
فراد، حيـث ال زالـت      شبكة اإلنترنت وتأثيراتها المباشرة في الحياة االجتماعية لأل       

الدراسات في هذا الموضوع محدودة جداً، وخاصة من المنظور االجتماعي، للحـد            
  .من اآلثار السلبية لهذه التقنية، واالستفادة من اآلثار اإليجابية لها
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  ،إجراء دراسات لتتبع مدى انتشار هذه التقنية، وتحديد أكثر فئات المجتمع تأثراً بها
  .وأوجه التأثير

 ء دراسات علمية ميدانية على دور شبكات التواصل االجتمـاعي فـي زيـادة            إجرا
 أعضاءالوعي السياسي على مجتمعات أخرى مثل مجتمع طلبة الجامعات ومجتمع           

 .هيئة التدريس في الجامعات
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  ع العربيةالمراج
الحالـة  " ، الـوعي الـسياسي وتطبيقاتـه        )٢٠٠٦(البرواري، زيرفان سـليمان      .١

  .مطبعة خاني :، دهوك"ذجاالكوردستانية نمو
فـتح بتـاريخ    .الحسيني، عبد الرحمن، خدمات شـبكات التواصـل االجتمـاعي            .٢

١٥/٧/٢٠١١ . www.almustagbal.com/node/78110 

دراسـة ميدانيـة فـي      : الطالب وشبكات االجتماعيـة   ) ٢٠١٠(الدماري، صالحة  .٣
اسـترجع  alola.maktoobblog.com .شباعات طالب كلية الفنونإات واستخدام
  ٥/١٢/٢٠١٢بتاريخ 

الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طلبة جامعـة         ). ٢٠٠٥. (، حسين العالونة .٤
رسـالة  . اليرموك المقيمين وغير المقيمين مع أسرهم في ضوء بعض المتغيـرات    

 ٢٠١١ / ٧ / ٢بتـاريخ    .ردن، األ اجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد     م
ps.org.wac.www/ 

  .، اإلعالم الجديد، مكتبة الملك فهد للنشر، الرياض)٢٠١١(القرني، علي،  .٥
المشاركة بموقع الفيس بوك وعالقته باتجاهات طلبة ). ٢٠١١. (جرار ، ليلى أحمد    .٦

رسالة ماجستير غيـر منـشورة، كليـة    . سريةالجامعات األردنية نحو العالقات األ    
 .األعالم ، جامعة الشرق األوسط، عمان

المشاركة بموقع الفيسبوك وعالقته باتجاهات طلبـة       ). ٢٠١١( .جرار، ليلى أحمد   .٧
رسالة ماجستير غيـر منـشورة، كليـة    . الجامعات األردنية نحو العالقات األسرية    

 .، جامعة الشرق األوسط، عماناإلعالم
اإلدارة التربويـة   ).م٢٠١٣(العجمـي، محمـد حـسنين ،      حسن محمـد و    حسان، .٨

  .دار المسيرة: عمان).٣ط(
أثر شـبكات العالقـات االجتماعيـة والتفاعليـة         ). ٢٠٠٩. (أشرف جالل ، حسن .٩

باإلنترنت ورسائل الفضائيات على العالقات االجتماعية واالتصالية لألسرة المصرية  
 الشباب وأولياء األمور في ضوء مـدخل        دراسة تشخيصية مقارنة على   : والقطرية

: القاهرة وهو بعنوان   جامعة، مقدمة إلى أعمال مؤتمر كلية اإلعالم     . اإلعالم البديل 
 فبرايـر  ١٧-١٥ والذي عقد في الفترة ما بين     ،"األسرة واإلعالم وتحديات العصر   "

  .م٢٠٠٩
 لمواجهـة   القيادات التربوية ومتطلبات تأهيلهـا    ): م٢٠١٢(عبد عطا اهللا     حمايل، .١٠

 مستجدات العصر، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين
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اآلثار النفسية واالجتماعيـة السـتخدام الـشباب        ). ٢٠٠٩. ( نرمين زكريا  ،خضر .١١
مقدمـة إلـى    ". دراسة على موقع الفيسبوك   : المصري لمواقع الشبكات االجتماعية   

تحـديات  األسـرة واإلعـالم و    : وهو بعنوان ،  جامعة القاهرة  ،اإلعالممؤتمر كلية   
 .م٢٠٠٩ فبراير ١٧-١٥والذي عقد في الفترة ما بين ، العصر

كيف ساهمت وسائل التواصل االجتمـاعي فـي        ) ٢٠١١(عبد الجليل، موسى آدم      .١٢
 العادات والتقاليد وتقليص العالقات االجتماعية، مـؤتمر الدوحـة التاسـع      أضعاف
 ، الدوحة، قطرأكتوبر ٢٦-٢٤٥ األديانلحوار 

، اإلعالم الجديد، جامعة بغداد، الدار )٢٠١١(ار، والساموك صفد عبد الرزاق، انتص .١٣
 .الجامعية للطباعة والنشر والترجمة

دور اإلعالم البديل فـي تفعيـل المـشاركة         ) ٢٠٠٩(عبد القوي، محمود حمدي،      .١٤
: السياسية لدى الشباب، المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر، اإلعالم واإلصـالح        

  .ء الثالث، كلية اإلعالم، جامعة القاهرةالواقع والتحديات، الجز
 الـسياسي،   اإلعـالم ،  )٢٠١٢(الحميد، صالح محمد والشامي، ممدوح منيـر       عبد .١٥

  .مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع: القاهرة
خصائص المجال العام لتقديم التعبيرات الـسياسية       ) ٢٠٠٩( هشام   ،المقصود عبد .١٦

مؤتمر ، وسائل اإلعالم الجديدة  واالجتماعية عن قضايا وأحداث الشؤون العامة في        
  .جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، الجزء الثاني، األسرة واإلعالم وتحديات العصر

 –دور اإلعالم في تنشيط الحراك السياسي العربي        ، )٢٠١١(كامل خورشيد   ، مراد .١٧
 وسائل اإلعالم أدوات تعبير     –المؤتمر العلمي   ، شبكات التواصل االجتماعي نموذجاً   

  .عمان، كلية اإلعالم جامعة البتراء، وتغيير
 العام حول شبكات التواصـل      للرأياستطالع  ) ٢٠١١( غزة – المرأةمركز شؤون    .١٨

  /www.wac.org.ps ٢/٧/٢٠١١االجتماعي اجري بتاريخ 
 فـي تكـوين الـوعي       اإلعـالم ، دور وسائل    )٢٠٠٣(اهللا الحكيم عبد  مكارم، عبد  .١٩

السياسي لدى الشباب المصري، رسالة ماجستير غير منشورة، معهـد الدراسـات         
 .العربية، القاهرة، مصر

آخـر تعـديل لهـذه      ، خدمة الشبكة االجتماعية  ، موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة    .٢٠
 .(On Line) متاح. ٢٠١١ سبتمبر ١٠الصفحة في 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8
%A9%D8%A 
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