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  قواعد النشر

البحوث المتعلقة بمجال اإلعالم سواء كان في تخصصات اإلعالم التقليدي او  تقبل المجلة  .١

الرقمي في مجاالت الصحافة واإلذاعة والتليفزيون والعالقات العامة واإلعالن والتسويق والراي 

 .العام

بعرض الكتب والتقارير  ترحب المجلة بنشر المقاالت العلمية المتخصصة وترحب بإسهام الباحثين  .٢

 .ميةوملخصات رسائل الماجستير والدكتوراة المتميزةالعل

يخضع البحث المرسل إلى المجلة إلى التحكيم من قبل هيئة التحرير ويحق للمجلة بناء على راي  .٣

  .عدم قبول البحث للنشر دون إبداء األسباب، ويجوز اثنين من المحكمين

 .البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر .٤

ونوع الخط فـي المتن .بين األسطر مفردة سم، والمسافة ) ٢(تكون أبعاد هوامش الصفحة  .٥

 Times New (وللبحوث اإلنجليزية  Simplified Arabic والعناوين للبحوث العربية 

Roman (،  البحث فـي أسفل الصفحة صفحات  ويكون ترقيم . ١٤بحجم .  

يزية ويقدم مع البحث ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية ال تقبل البحوث باللغتين العربية أو اإلنجل .٦

حيث ال تزيد على  (Key Words) يليهالكلماٌت المفتاحية. كلمة لكل) ٢٠٠(يتجاوز 

 .خمس كلمات

على  األبحاث المقبولة للنشر ال ترد إلصحابها وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر ويلزم الحصول  .٧

   .ر مادة نشرتها المجلةموافقة كتابية قبل إعادة نش

اإلصدار   أسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة هو نظام جمعية علم النفس األمريكية،  .٨

 – American Psychological Association – APA( .  السادس  

6th ED(  

يوقع الباحث على تعهد يفيد تحمله المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو تجاوز ألخالقيات البحث  .٩

مثل تجاوز األخالقيات العلمية المتعلقة بالتعامل مع العينات، والبيانات، (حالة ثبوته في 

 . وأن البحث لم ينشر ولم ولن يقدم للنشر إلى أي جهة أخرى). واألدوات، وحق الملكية

إدارة المجلة غير مسئولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط   .١٠

  .سؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديميةتقع م



 

 

  

  

 

   

 تصدرها اليت اجلماهريي االتصال لبحوث العلمية ا�لة من الثاين العدد هو هذا

 يف االعالم وحبوث بدراسات للمهتمني نقدمة. سويف بين جامعة االعالم كلية

 البحوث  من جمموعة الثاين العدد يف ننشر ان السعادة وتغمرنا.العريب والوطن مصر

  ايل العريب والوطن مصر يف الباحثون سارع اليت املتنوعة العلمية والدراسات

 من الفرتة يف سويف بين جامعة االعالم لكلية االول العلمي املؤمتر يف �ا االشرتاك

 البحثية والرؤي فكاراأل فيها تنوعت وقد.٢٠٢٠ نوفمرب من الثامن ايل السابع

 التقليدية االعالم وسائل امللحة،ودور ا�تمع ومشكالت قضايا تعاجل اليت ديدةاجل

 ودعم ا�تمع خدمة يف العلمي البحث دور طارإ يف معها؛ التعاطي يف والرقمية

  .٢٠٣٠ مصر رؤية ظل يف التنموية الدولة خطط

 ملنتمنيا الباحثني من �موعة اعلميً  اجهدً  مبثابة  دراسات  جمموعة العدد ويضم

 جمال يف املقدمة العلمية الرؤي تنوع يعكس مبا خمتلفة واكادميية حبثية ملؤسسات

   التقليدي بشقية االعالم دراسات

 العلمي الرتاكم جمال يف علميا رصيدا املقدمة الدراسات  تضيف نأ نتمين خرياأ 

  واقسام  كليات يف االعالم وحبوث بدراسات املهتمني البحثيةلكل واخلربات

  .والعريب املصري املستوي علي االعالم ومعاهد

  واملستعان املوفق واهللا

  السيد العزيز عبد.د.أ

  االدارة مجلس رئيس

  

  

  

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 



 

 

  
  

  

  

 والريادة العلمي التميز لتحقيق تسعى برؤية اجلماهريي االتصال لبحوث املصرية ا�لة تنطلق

  . ودولياً  اً إقليمي واالتصال باإلعالم املتعلقة األحباث بنشر يتعلق فيما

  . واملنهجية والدقة األصالة بأطر الدولية املعايري وفق الفكري اإلبداع دعم هي أساسية وبرسالة 

 احملور مع متاشياً  إطالقها وجاء  ،٢٠١٣ عام اإلعالم كلية إنشاء من سنوات بعد ا�لة وتنطلق 

 املستدامة للتنمية اسيةأس كركائز العلمي، والبحث واالبتكار املعرفة ٢٠٣٠ مصر لرؤية الرابع

 ودعم ثقافته ونشر االبتكار على والتحفيز اإلبداعية قدرا�م وبناء   البشر، يف واالستثمار

  . والتنمية بالتعليم وربطه العلمي البحث

 لتجميع    اخلالق، العلمي التواصل تكفل حبثي جتمع كمنصة ا�لة من الرئيس اهلدف ويأيت 

 املبنية الدراسات وتوصيات نتائج وعرض ونشر وفروعه صصاتهخت مبختلف اإلعالم باحثي رؤى

 رؤية إطالق يف يساهم ما  الواقع، تطوير يف منها لالستفادة منضبطة علمية أسس على

  . اإلعالم حبوث لتطوير مستقبلية رؤية صياغة أجل ومن لإلعالم شاملة متكاملة اسرتاتيجية

 واالختالف التكرار عدم على مبنية علمية الةأص ذات دراسات  تقدمي على ا�لة يف وسنحرص 

 تعتمد الوقت نفس ويف أصيلة منهجية باستخدام مدروسة موضوعات واستكشاف والتميز

 تقود دقيقة تفصيلية رؤى بتكوين يسمح تراكمي معريف رصيد خللق واإلبداع واالبتكار التجديد

 لصناعة َمْعرِِفي�ا إطاًرا تكون أن نميك متكاملة اسرتاتيجية ورؤى  للمشكالت، األعمق الفهم إىل

  . ا�تمع يف إجيايب تغيري خلق يف تساهم رشيدة، قرارات

 يف واملنهجية والنظرية املعرفية واإلضافات االجتهادات وحتليل لرصد أيضا ا�لة وتسعى 

 املمارسات منها تنطلق اسرتاتيجية كرؤية لتقدميها واألجنبية العربية اإلعالمية الدراسات

  . الدولية  التصنيفات يف مكانة ولتحتل.  اإلعالمية

  

  

  كلمة رئيس التحرير 



 

 

  

  : ويضم هذا العدد جمموعة من األحباث اهلامة يف جمال اإلعالم وهي

حنو أجندة إعالمية ...الرؤى والتحديات: اإلعالم العريب واألمن القومي... ويلاأل الدراسة

  مستقبلية

دامات مواقع الشبكات االجتماعية االجتاهات احلديثة يف حبوث استخ...  الثانية الدراسة

  وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية  ... الثالثة الدراسة

  تهم الثقافيةُهوِيَّ وتأثريها على 

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح...  الرابعة الدراسة

التنمر  ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي ... اخلامسة الدراسة

  اإللكرتوين

معاجلة الصحف االلكرتونية لقضية التنمر االلكرتوين وانعكاسا�ا علي ...  السادسة الدراسة

  تعرض طالب املدارس الفنية ملواقع التواصل االجتماعي

صفحات الرمسية للشركات عرب موقع التواصل تقييم فعالية اعالنات ال...  السابعة الدراسة

  االجتماعي ودورها يف بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك منوذًجا

 حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية اخلطب يف احلجج...  الثامنة الدراسة

 كنموذج سرائيلإل عاصمة القدس وإعالنه األمريكية السفارة نقل

ىف املواقع االخبارية  الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول...التاسعة الدراسة

   املصرية

االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة ...  العاشرة الدراسة

  التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية ...  راحلادية عش الدراسة
  التحرير رئيس

  ألبرت أماني.  د. م  . أ



 

 

  
  

  

  نحو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات: اإلعالم العربي واألمن القومي 

 ازميد مبارك بن واصل الح. أ                                                                     

  االتجاهات الحديثة في بحوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيراتها االجتماعية

  إسالم أحمد أحمد عثمان. د.م.أ                                                           والنفسية

 تهم ُهِويَّ ا على تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية وتأثيره

  إسماعيل عبدالرازق رمضان الشرنوبي.د                                                 الثقافية

 دور صحافة المواطن فى نشر ثقافة التسامح  

  أحمد محمد إبراهيم. د                                                                               

 التنمر اإللكتروني ألضراروإدراكهم  دام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعياستخ  

  أسامة محمد عبدالرحمن . د، أحمد محمد رفاعي. د                                                   

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس

 شريهان محمود أبوالحسن. د                                    نية لمواقع التواصل االجتماعيالف

  تقييم فعالية اعالنات الصفحات الرسمية للشركات عبر موقع التواصل االجتماعي ودورها في

  فولي عثمان  رضا.د      بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك نموذًجا 

 السفارة نقل حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية الخطب في الحجج 

 محمد فيض.د                                "كنموذج إلسرائيل عاصمة القدس وإعالنه األمريكية

  

 محتویات العدد   

٩ 

٩٨ 

٤٧ 

١٤١ 

١٦٧ 

١٩٦ 

٢٣٩ 

٢٧٢ 



 

 

 

 فى المواقع االخبارية المصرية الكاريكاتير فى النهضة سد لقضية الصحفي التناول 

  رفاعي محمد أحمد. حسن، د عثمان محمد. د                                                    

  االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها في تعزيز الثقافة التنظيمية في الشركات

  ره شعبان حسن زغلولسا                                        دراسـة تطبيقية  متعددة الجنسيات

 دراسة تحليلية علي عينة من إعالنات موقع ( صورة المرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكترونية

  أمنية بكري صبرة امين الجبلي. د                                                           )فيسبوك

 

٣٠٣ 

٣٣١ 

٣٨٠ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية 

  الثقافية تهمُهوِيَّ وتأثيرها على 

  "دراسة ميدانية"

  

  

  إسماعيل عبدالرازق رمضان الشرنوبي

  جامعة األزهر بكلية اإلعالممدرس بقسم الصحافة والنشر 

 

  

  



 

)٩٩( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ملخص الدراسة

للصفحات " فيس بوك"تسعى الدراسة احلالية إىل رصد أمناط ودوافع تعرض مستخدمي موقع التواصل االجتماعي 

" الفيس بوك"مستخدمي  ُهوِيَّة مع هذه الصفحات، وأثر هذا التعرض على تفاعلهم اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، ودرجة

الثقافية، وتنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية اليت تستهدف تصوير وحتليل وتقومي خصائص جمموعة معينة، وقد 

بشقه امليداين على عينة عمدية من مستخدمي الفيس بوك الذين يتعرضون  املسح على منهج الدراسة اعتمدت

 يف هذه (Questionnaire) بصحيفة االستقصاءللصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية؛ كما استعان الباحث 

  .مفردة (414) قوامها لإلجابة على تساؤال�ا، وهي أداة من أدوات مجع البيانات، وذلك على عينة الدراسة

  :وقد خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزها

يلية املوجهة بالعربية، تاله مقدمة دوافع تعرض املبحوثني للصفحات اإلسرائ" كيف يفكر اإلسرائيلون"تصدر دافع 

التعرف على صورة مصر يف مضامني هذه الصفحات؛ يف حني جاء التعرف على تعليقات املستخدمني اآلخرين على 

املوضوعات املنشورة �ا يف املرتبة الثالثة، بينما حل دافع التعرف على صورة ا�تمع العريب يف املضامني املقدمة يف املرتبة 

  .الرابعة

املضامني اليت تتناول تطورات األحداث بني إسرائيل ودولة فلسطني يف مقدمة املضامني اليت حيرص املبحوثون  جاءت

على متابعتها يف الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، تلتها املضامني اليت تعكس العالقة بني مصر وإسرائيل، مث 

  .املضامني اخلاصة بعالقات إسرائيل مع دول اخلليج

سامهت "اءت إجابات املبحوثني حول اإلشباعات اليت حيققها تعرضهم للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية بأ�ا ج

يف مقدمة اإلشباعات اليت حتققت من تعرضهم هلذه " يف إمدادي باملعلومات حول سياسات إسرائيل اخلارجية

  .ه إسرائيل حبريةبالتعبري عما يف داخلي جتا"الصفحات، تالها اإلشباع املتعلق 

مقدمة األطراف اليت يتناقش معهم املبحوثني حول املضامني اليت تنشرها الصفحات " األصدقاء"تصدرت فئة 

  .زمالء الدراسة أو العمل"اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، تلتها فئة  

ية اليت يستخدمها مقدمة األساليب التفاعل" التعليق على مشاركات بعض املستخدمني اآلخرين"تصدر أسلوب 

التعليق على "املبحوثني خالل تفاعلهم مع الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، تاله أسلوب 

  )".Like(عمل إعجاب للمنشور"، مث أسلوب )"Comment(املنشور

  

  اهلوية الثقافية-٢الصفحات االسرائيلية       -١:  الكلمات المفتاحية

  

  

 

  

  

 

  



 

)١٠٠( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  مقدمة 

تـُعَُّد مواقع التواصل االجتماعي أحد أبرز التغريات املتسارعة يف البيئة االتصالية اليت شهدها القرن العشرين مستفيدًة من 

، وقد أحدثت هذه التغريات ثورة غري مسبوقة يف جمال االتصال الرقمي،  "اإلنرتنت"إمكانات شبكة املعلومات الدولية 

ًا جذريًا يف ال وقد أسهمت هذه التغريات املتسارعة اليت شهد�ا بيئة االتصال بيئة االتصالية احلديثة، كما أحدثت تـََغريُّ

يف حتقيق مايُعرف بالعوملة الثقافية من خالل يسر وسهولة التواصل الفكري والثقايف واالجتماعي يف البيئة االفرتاضية 

  . الرقمية

برياً يف بيئة املستخدمني ملنصات اإلعالم اجلديد من حيث وتأيت أمهية الشبكات االجتماعية يف كو�ا أحدثت حتوًال ك

تصدرها مقدمة املنصات اإلعالمية اجلديدة استخداماً؛ حيث تشري االحصائيات إىل أن هناك مايقرب من 

م، ٢٠١٩عن العام العام املاضي % ٩م وذلك بزيادة ٢٠٢٠مليار يستخدمون الشبكات االجتماعية يف عام ٣,٨٠٠

من حيث منو عدد مستخدمي الشبكات االجتماعية عن العام املاضي بنسبة بلغت  ١٢املرتبة وقد احتلت مصر 

ساعتني وسبع  ٢،٥٧، كما بلغ متوسط عدد الساعات اليت يقضيها مستخدموا هذه الشبكات يوميا حوايل %٧،٣

  )i(.ومخسون دقيقة يومياً 

من التحديات اليت تؤثر على القيم، والثقافة، وقد فرضت الشبكات االجتماعية، والسيما موقع الفيسبوك العديد 

واهلوية، وأنظمة الرتبية با�تمع، باعتبارها تتعامل مع فضاء جغرايف ال يعرتف باحلدود املكانية، وال الزمانية، وألن 

دد من الباحثني الثقافية على وجه اخلصوص يعترب من إالشكاليات اليت تثري اهتمام عواهلُوِيَّة بصفة عامة،اهلُوِيَّة موضوع 

والدارسني يف هذا ا�ال باعتبارها متثل الكيان الشخصي، والقومي لكل جمتمع، السيما ا�تمعات العربية اإلسالمية، 

  )ii(.الثقافيةاهلُوِيَّة فانتشار استخدام موقع الفيسبوك االجتماعي ميثل حتديا أمام 

بصفة خاصة لدى فئة الشباب فقد " فيسبوك"مة، وموقع ونظرًا لالستخدام املتزايد للشبكات االجتماعية بصفة عا

َوظَّفت بعض الدول هذه الشبكات االجتماعية يف نشر ثقافتها وحتسني صور�ا لدى شعوب الدول األخرى، أو 

توظيفها كأداة من أدوات الدبلوماسية، أو أداة من أدوات الدعاية هلا داخل أو خارج حدودها، أو توظيفها يف إرساء 

  .   ثقافية زائفةُهوِيَّة الثقافية وإحالل اهلُوِيَّة يدة والقضاء على قيم ومعتقدات راسخة، أو حماولة تشويه وزعزعة قيم جد

فظهرت يف األعوام القليلة املاضية العديد من الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية واليت ختاطب اجلمهور العريب 

ًا بالغًا سواًء من خالل اإلعجاب �ذه الصفحات أواملتابعة أو من خالل بصفة عامة، واليت القت تفاعًال واهتمام

واليت أنشأ�ا وزارة اخلارجية اإلسرائيلية  " إسرائيل تتكلم بالعربية"صفحة : التعليقات والدخول يف حوارات نقاشية مثل

عريب الرمسي باسم اجليش املتحدث ال" أفيخاي أدرعي"كمصدر للمعلومات عن دولة إسرائيل باللغة العربية، صفحة 

وغريها من الصفحات اإلسرائيلية املوجهة اليت " إسرائيل بالعربية"، صفحة "إسرائيل بدون رقابة"اإلسرائيلي، صفحة 

  .حتمل مضامني ثقافية خمتلفة تسعى لتحقيق أهداف معينة

 السنوات األخرية، باإلضافة إىل تعدد ونظراً للنمو املتزايد للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على موقع فيسبوك يف

األيديولوجيات الفكرية والثقافية هلذه الصفحات، والتفاعل املستمر واملتزايد من مستخدمي موقع فيس بوك مع هذه 

الصفحات على اختالف مصادر إنشائها وتعدد األهداف اليت تسعى للحصول عليها، تستهدف الدراسة احلالية رصد 

للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، ودرجة " فيس بوك"مستخدمي موقع التواصل االجتماعي  أمناط ودوافع تعرض

  . الثقافيةُهوِيَّتهمتفاعلهم مع هذه الصفحات، وأثر هذا التعرض على 

  



 

)١٠١( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :مراجعة الدراسات السابقة

مبوضوع الدراسة، وذلك من خالل الرتكيز قام الباحث باستعراض الدراسات السابقة واليت ترتبط ارتباطًا وثيقًا أو قريبًا 

على الدراسات اليت تناولت مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها باهلوية الثقافية، باإلضافة إىل مسح للدراسات اليت 

اهتمت بوسائل اإلعالم اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، وعلى هذا األساس قام الباحث بتقسيم الدراسات السابقة إىل 

  :، وذلك على النحو اآليتحمورين

  .الثقافيةالُهوِيَّةالدراسات التي تناولت مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها: أوالً 

الثقافية على تأثري اهلُوِيَّة تؤكد العديد من الدراسات والبحوث اليت تناولت دور مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها 

على اهلوية الثقافية  فسعت دراسة  -بصفة خاصة –االجتماعي ومواقع التواصل -بصفة عامة –وسائل اإلعالم 

إىل كشف معامل اهلوية العاملية املوجهة للمجتمعات التقليدية، وسبل  )iii()٢٠١٨مسعودة طلحه & سامية جفال(

الدراسة  الثقافية للمجتمعات العربية اإلسالمية يف ظل حتديات تكنولوجيا االتصال الرقمي، وانتهتاهلُوِيَّةاحلفاظ على 

إىل أن أخطر التحديات اليت تواجه ا�تمعات النامية يف ظل تكنولوجيا االتصال الرقمي اجلديد هي حتديات فكرية 

واستعمار ثقايف وهيمنة ثقافية تفرضها قوة التكنولوجيا الغربية وقوة نشاطها اإلعالمي على الساحة العاملية، وهي 

توتري، "حول تأثري موقعي التواصل االجتماعي )iv()٢٠١٧رحمن محمدهناء عبد ال(النتيجة اليت أكد�ادراسة 

الثقافية لدى الشباب اهلُوِيَّة الثقافية لدى الشباب، واليت خلصت إىل تأثري الثقافات الغربية على اهلُوِيَّة على " فيسبوك

خيرة محمدي (دت دراسة؛يف حني أك"فيس بوك، تويرت"جراء استخدام مواقع التواصل االجتماعي" املصري، الكوييت"

٢٠١٧()v(  الثقافية من خالل استخدام لغات اهلُوِيَّة على التأثري السليب الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على

الثقافية العربية اليت ترتكز على اللغة العربية  اهلُوِيَّة أخرى غري اللغة العربية يف عملية التواصل االجتماعي؛ مما يؤثر على 

من التأثري السليب )vi()آالء بنت علي بن محمد الغامدي(س، وهي ذات النتيجة اليت أكدت عليها دراسة كمقوم رئي

 Mathew(،يف حني انتهت دراسة)الدينية، الوطنية، االجتماعية، اللغوية(اهلُوِيَّات ملواقع التواصل االجتماعي على 

Bumbalough ٢٠١٦()vii(  إىل أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي يوفر عموًما وسيلة للتعبري عن

اللغوية والثقافية واالجتماعية ليست مصحوبة بوسائل التواصل االجتماعي ُهوِيَّا�ماهلوية للطالب الكوريني، وأن 

، بينما سعت يَّة اهلُوِ نفسها، ولكن وسائل التواصل االجتماعي توفر منفذًا ميكن من خالله التفاوض بشأن 

العرقية أو اهلُوِيَّة إىل التعرف على الطريقة اليت يتم �ا تعريف  )viii()Nolan Brinkman٢٠١٨(دراسة

العرقية ال يتم عرضها عن قصد على الشبكات اهلُوِيَّة اإلشارة إليها أوعرضها على الشبكات االجتماعية، وانتهت إىل أن

العرقية على الشبكات االجتماعية، يف حني رصدت ُهوِيَّتهمإخفاء أو تصفية  االجتماعية، وأن املشاركني ال حياولون

احملتوى املشرتك يف وسائل التواصل االجتماعي كتعبري عن  )ix()٢٠١٦ Shaurav Raj Adhikari(دراسة

السياسية الفردية على مشاركة احملتوى يف وسائل اهلُِويَّة السياسية وكيف تؤثر اهلُوِيَّة املستخدمني، و ركزت على ُهوِيَّة 

يبدو أ�م أكثر ) سلبية/إجيابية(التواصل االجتماعي، وانتهت إىل أن املشاركني الذين يتخذون مواقف أكثر تطرفًا 

  .ُهوِيَّتهمعرضة للمشاركة يف هذا املوقف على وسائل التواصل االجتماعي للمساعدة يف تعزيز 

الثقافية، فسعت اهلُوِيَّة اسات دور مواقع التواصل االجتماعي يف تشكيل أو تعزيز بعض الدر  في حين رصدت

إىل التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي يف تشكيل اهلُوِيَّة )x()٢٠١٨غادة الهامى السيد حسن (دراسة

جاءت يف مقدمة التأثريات السلبية “الثقافية للشباب املصري، وانتهت إىل أن اكتساب قيم تتنايف مع قيمنا الشرقية 

ستبدال اللغة العربية ملواقع التواصل االجتماعي على القيم واملعايري االجتماعية من وجهة نظر الشباب املصري، مث ا



 

)١٠٢( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

الكشف عن طبيعة )xi()٢٠١٧خلـود محمد رشاد محمد (باللغات األجنبية أو لغة أخري، بينما استهدفت دراسة 

العالقة بني استخدامات اجلالية العربية بالدمنارك لإلنرتنت، وتشكيل ُهوِيَّتهمالعربية، وانتهت الدراسة إىل أن دالالت 

عند املهاجر العريب املقيم بالدمنارك يكمن يف وجود عدة مستويات، سواًء على املستوى الفردي التمسك باهلُوِيَّة العربية 

واملتمثل يف االلتزام بالزي اإلسالمي والعبادات وخاصة يف األعياد، أو من خالل األسرة واملتمثل يف التنشئة على الثقافة 

التجمع األسري بني األسر العربية يف املناسبات والعطل العربية، والتمسك بروح وكيان األسرة العربية، واحلرص على 

األسبوعية، أو على مستوى ا�تمع احمللي من خالل عقد لقاءات عربية دورية بني األسر وندوات لدعم اهلُوِيَّة العربية، 

واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى  )xii()٢٠١٦أنور شحادة حسين نصار (بينما رصدت دراسة 

ة كليات الرتبية جبامعات غزة ودورها يف تعزيز اهلُوِيَّة الثقافية، وخلصت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة طلب

احصائية يف دور شبكات التواصل االجتماعي يف تعزيز اهلُوِيَّة الثقافية تبعًا ملتغري املستوى الدراسي، يف حني استهدفت 

التعرف على العالقة بني مدى استخدام املراهقني السعوديني )xiii()٢٠١٤مرفت محمد شريف العرضاوي (دراسة 

على شبكة االنرتنتوإدراكهم هلُوِيَّتهمالثقافية العربية، وانتهت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة " الفيسبوك"ملوقع 

م حنو دور الفيس بوك يف واجتاها�) املستوىالدراسي-النوع(إحصائية بني املتغريات الدميوغرافية لعينة الدراسة 

على أن أبرز سلبيات  )xiv()٢٠١١أميرة مصطفى أحمد البطريق (تشكيالهلُوِيَّة الثقافية، يف حني أكدت دراسة 

املواقع االجتماعية تتمثل يف تدعيم العزلة االجتماعية لدى املواطن العريب، واحالل العديد من القيم غري املتعارف عليها 

عبد الصادق (إلضافة إىل إحالل اللغة األجنبية حمل اللغة العربية، وهي ماأكدت عليه دراسة يف ا�تمع العريب، با

من أن الشباب اجلامعي يهتم مبناقشة كثري من املوضوعات الثقافية مع أفراد على مستوى العامل  )xv()٢٠١١حسن 

 على اهلُوِيَّة الثقافية العربية يف ضوء االعجاب موضوعات اهلُوِيَّة الثقافية والعوملة وغريها، وأن الفيس بوك له تأثري: مثل

  .بكل ماهو وافد سواء اتفق مع القيم والعادات والتقاليد العربية أم مل يتفق معه

باستخدام مواقع التواصل االجتماعي، فرصدت دراسة  بينما ركزتبعض الدراسات والبحوث على التأثيرات الخاصة

دور مؤثري مواقع التواصل االجتماعي يف تشكيل اهتمامات )xvi()٢٠١٩أماني رضا عبدالمقصود مصطفى (

املتابعني جتاه امناط احلياة اليومية، واليت انتهت إىل أن متابعـة الشـخص للمؤثريـن فيمجاالمتحددةجتعل الشخص أكثر 

ل االجتماعيجعلته أكثر تركيزاً اهتماماً بسعيه ليكـون مـن املؤثرين، إذ أن جمال اهتمـام الفـرد ومتابعتـه علـى وسـائل التواصـ

تأثري )xvii()٢٠١٨غادة صالحالدين النشار (ومتابعة لكل مايقدم من قبل هؤالء املؤثرين، يف حني رصدت دراسة 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي على أنشطة التكيف الذايت لألفراد  خالل فرتات األزمات، وذلك بالتطبيـق علـى 

م، وخلصت الدراسة إىل أن وســائل ٢٠١٨هد�ا بعض مناطق مدينة القاهرة اجلديدة ىف أبريل التـي شـ" أزمـة السـيول"

التواصــل االجتماعي تؤثر علــى قــدرة املواطــن علــى حتقيــق التكيــف الذاتــي، وذلــك مــن خالل توفيــر شــبكة واســعة 

ــن املتضرريــن مــن األزمة مــن الت واصــل واملشــاركة، فاملشــاركة ا�تمعيــة القائمــة علــى التقـارب بيـن جمموعـات النطــاق ُمتَكِّ

سمر عز (األفراد لـم تعـد ضروريـة علـى املسـتوى اجلغرايف فقط بل على املستوى الرقمي، يف حني استهدفت دراسة 

عية لدى الشباب، وخلصت إىل تأثري مواقع التواصل االجتماعى على العالقات االجتما)xviii()٢٠١٨الدين جالل 

تأثري مواقع التواصل االجتماعي على قوة العالقات األسرية، باإلضافة إىل وجود عالقة ارتباط قوية بني استخدام مواقع 

 ,Kim, Yonghwan, Yuan Wang)بينما سعت دراسة، التواصل االجتماعي والعزلة االجتماعية

and Jeyoung Oh 2016xix)(( إىل الكشف عن مـدى ارتبـاط احلاجـة النفـسية لطلبـة اجلامعـات

باسـتخدامهم لوسـائاللتواصــل االجتمــاعي واهلواتــف الذكيــة، والتعــرف علــى آثــار اســتخدام وســائالإلعالم االجتماعية 



 

)١٠٣( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

عالم االجتماعية هلا دورًا مهمــًا لــيس الرقميـة لطـالب اجلامعـات علـى مـشاركتهم ا�تمعيـة، وخلصت إىل أن وسائل اإل

فقــط فــي تعزيــزاملشاركة االجتماعية للشباب ولكن أيضا يف تنمية املزيد من املواطنة االجتماعية، من خالل توفري مكانًا 

على العالقة بني )xx()٢٠١٧شيماء جمال سعيد الشناوي (مناسًبا للتواصل مع اآلخرين؛ يف حني ركزت دراسة 

ام املراهقني الصم وضعافالسمع ملواقع التواصل االجتماعي واالغرتاب االجتماعي لديهم، وذلك من خالل استخد

قياس مستوىواالغرتاب االجتماعى، وانتهت الدراسة إىل جود عالقة طرديه دالة إحصائيًا بني معوقات استخدام 

عي لديهم، كما انتهت إىل  وجود عالقة الصموضعاف السمع ملواقع التواصل االجتماعي ودرجة االغرتاب االجتما

ارتباطيه ذات دالة إحصائيا بني متوسطاتدرجات االغرتاب االجتماعي للمراهقني الصم وضعاف السمع وفقا 

النوع، السن، املستوى االجتماعي واالقتصادي، املستوى التعليمي للوالدين، وهي النتيجة : للمتغريات الدميوجرافيةمثل

أن الشبكات االجتماعية أحـدثتانفتاحًا على  من )xxi()٢٠١٥سامح السيد شراقي (ليها دراسة ذا�ا اليت أكدت ع

الثقافات والقيم األخرى لدى غالبيةاملبحوثني، كما أكدت وجود تباين نوعـا مـا فـي درجـةالعزلـة التـي يعـاين منهـا 

اب فتشري النتائج إىل ارتفاع مستوى االغرتاب الـشباب مـستخدمي تلـك املواقـع، وفيما يتعلق مبستوى الشعور باالغرت 

 Vigil, Tammy R , . and H. Denis Wu( لدى أفراد العينة، بينما استهدفت دراسة

2015()xxii(  ومستوى رضاهم عن "فيـسبوك" التعرف علـى تـأثري تعـرض املـستخدمني ملواقـع التواصـل االجتمـاعي

املقارنـة االجتماعيـة والتقيـيم الـذاتيللكشف عن آثار استخدام مواقع  حيا�م، وذلك من خـالل اسـتخدام نظريـات

التواصالالجتماعي على اسـتجابات املبحـوثني حـول مـدى سـعاد�مرضاهم عن حيا�م، وخلصت إىل أن زيادة 

جه اخلصوص يؤدي إىل خفض مستويات الـسعادة والرضـااليت أعلن عنها املبحوثون، وعلى و " فيسبوك" استخدام موقع 

  .فإن تفاعل املشاركني مع الصور ومقاطع الفيديويزيـد مـن حالـة عـدم رضـا املـستخدمني

  .لدراسات التي تناولت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية الموجهة بالعربيةا: المحور الثاني

صحف، قنوات ، (ليدية تنوعت الدراسات اليت ركزت يف تناوهلا على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية مابني الوسائل التق

نسرين محمد & أحمد عرابي(، فسعت دراسة )مواقع إلكرتونية، شبكات اجتماعية(أو وسائل جديدة ) إذاعات

إىل التعرف على استخدامات الفلسطينني للمصادر اإلسرائيلية واإلشباعات املتحققة منها،  )xxiii()م٢٠١٩األطرش 

وخلصت إىل أن املصادر اإلسرائيلية جاءت يف مقدمة املصادر اليت اعتمد عليها الصحفيني اإلسرائليني، وجاءت زيادة 

مقدمة اإلشباعات املتحققة من استخدام  املعرفة بأساليب اإلعالم اإلسرائيلية املستخدمة يف التغطية الصحفية يف

مدى تأثري السياسة اإلعالميةاإلسرائيلية )xxiv()م٢٠١٨محمد زيدان الخرابشة (املصادر اإلسرائيلية، بينما رصدت 

على املتابع العريب، وإبرازأهم أهدافها، وذلك من خالل حتليل املنشورات للناطق اإلعالمي بلسان مؤسسة جيش 

وانتهت إىل أن أغلب ) فيسبوك(على صفحته على موقع " افيخاي أدرعي"لوسائل اإلعالم العربية الدفاع اإلسرائيلي 

 Hind Ataallah)منشورات الصفحة ُمتَثُِّل إسرائيل بأ�ا بلد السالم،وهي النتيجة ذا�ا اليت أكدت عليها دراسة 

Khlaifat 2016) )xxv( ى منصات شبكات التواصل االجتماعي، من حول السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية عل

، وانتهت إىل أن تلك "أفيخاي أدرعي "خالل حتليل حمتويات التغريدات العربية حول الناطق باسم اجليش اإلسرائيلي

التغريدات ُتظهر أن إسرائيل بلد حمُِّب للسالم، باإلضافة إىل استخدامها الدين كغطاء الستقطاب املتعاطفني مع 

هبة اهللا جمال أحمد أحمد (يؤثر على شرعية الصراع الفلسطيين بالنسبة للعرب، بينما استهدفت دراسة إسرائيل مبا 

التعرف على تأثري صفحات الدعاية اإلسرائيلية املقدمة باللغة العربية على موقع الفيسبوك على ) xxvi()٢٠١٧شاهين 

وانتهت إىل امتالك صفحات الدعاية ،املوقعالشباب املصري وإدراكهم ملدى تأثريها على الشباب اآلخرين على 



 

)١٠٤( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أقرب (اإلسرائيلية على موقع الفيسبوك إمكانية تأثري ضعيفة على الشباب املصري سواء على الذات أو اآلخرين 

توصيف )xxvii()للطيفاأالء عبد(، يف حني استهدفت دراسة )األصدقاء والشباب اآلخرين على موقع الفيسبوك

دبلوماسية العامة اليت ُتطَبـُِّقها املؤسسات احلكوميةاإلسرائيلية يف صفحا�ا املوجهة للجمهور اإلسرتاتيجيات االتصالية لل

توظيف التكتيكات العاطفية يف تطبيق الصفحاتاإلسرائيلية إلسرتاجتية العالقات ، وخلصت إىل العريب عرب الفيسبوك

والتشكيك يف العدو وبني بوالتخويف والتكذيالعامة، باإلضافة إىل الدمج بني األساليب العاطفية مثل التهديد 

األساليب املنطقية خاصة تكتيك الربهنة يف إطار إثبات صحة ما تقوله إسرائيل عنكو�ا ضحية االعتداءات والصواريخ 

إىل التعرف على مسات ومالمح الصورة )xxviii()دعاء صالح فريد(سعت دراسة، بينما املوجهة إليها من قبل األعداء

إىل أن األفالم واملسلسالت العربية يف ، وانتهت الدراسة واملسلسالت املصرية �تمع اإلسرائيلي يف األفالماملقدمة عن ا

مقدمة الوسائل اليت يعتمد عليها املبحوثون جلمع معلوما�م عن ا�تمع اإلسرائيلي والشخصية اإلسرائيلية؛ كما انتهت 

دعاء ( طبيع مع إسرائيل، كما اهتمت دراسة الدراسة إىل أن أكثر من نصف العينة يعارضون الت

قد مقارنة بني معاجلة أخبار وقضايا إسرائيل يف القنوات الفضائية اإلخبارية العربيةواألجنبية بع)xxix()٢٠١٥البنا

 املوجهة باللغة العربية للتعرفعلى كيفية معاجلة كل هذه القنوات ألخبار وقضايا إسرائيل وانعكاس السياسة التحريرية لكل

بضرورة تعديل اخلطاب اإلخباري املتعلق مبعاجلة القضايا اخلاصة وأوصت  قناة على معاجلتها ألخباروقضايا إسرائيل،

، يف حني بإسرائيل بشكل عام،والقضايا اخلاصة بالصراع العريب اإلسرائيلي بشكل خاص يف القنوات اإلخبارية العربية

الشباب املصري باملواقع اإللكرتونية اإلسرائيلية الناطقة باللغةالعربية عالقة ) xxx()منة اهللا كمال موسى( رصدت دراسة 

ارتفاع نسبة استخدام ، وخلصت إىل على اإلنرتنت والربامج اهلاتفية ا�انية ومدى التفاعل معها، واالستفادة منها

ادثات ا�انية، كما أظهرت الربامج اهلاتفية حيث جاء الفيسبوكفي املرتبة األوىل، يليه الواتس آب ضمن برامج احمل

  .ليت يتابعها املبحوثنيمقدمة الصفحات ا" إسرائيل تتحدث بالعربية " الدراسة  تصدر صفحة

  :التعليق على الدراسات السابقة

أسفر اطالع الباحث على الرتاث النظري العلمي املتعلق باحملورين املرتبطني ارتباطًا وثيقًا مبوضوع البحث والدراسة عن 

  :جمموعة من املؤشرات تتمثل يف اآليت

  .من حيث الشق النظري: أوالً 

 :الدراسات العربية واألجنبية

قلة الدراسات اليت تناولت تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

هويتهم الثقافية حنو إسرائيل؛ حيث اقتصرت الدراسات اليت اهتمت مبعاجلة قضية اهلوية الثقافية على تأثريات مواقع 

خيرة محمدي (، )م٢٠١٧هناء عبد الرحمن محمد (دراسة: ثلالثقافية وذلك ماهلُوِيَّة التواصل االجتماعي على 

َز على دور مواقع التواصل يف تعزيز )م٢٠١٨آالء بنت علي بن محمد الغامدي(، )م٢٠١٧ ، والبعض اآلخر رَكَّ

أنور (، )٢٠١٧خلـود محمد رشاد محمد (، )٢٠١٨غادة الهامى السيد حسن (مثل دراسة اهلُوِيَّة وتشكيل 

الثقافية جراء هلُوِيَّتهم، بينما تطرقت بعض الدراسات حول دراسة مدى إدراك الشباب )٢٠١٦ شحادة حسين نصار

أميرة مصطفى (، )٢٠١٤مرفت محمد شريف العرضاوي (دراسة : تعرضهم ملواقع التواصل االجتماعي، وذلك مثل

؛ باإلضافة إىل تلك الدراسات فإن بعض الدراسات اليت )٢٠١١عبد الصادق حسن (، )٢٠١١أحمد البطريق 

اعتمد عليها الباحث قد رَكََّزت على التأثريات املرتبطة مبواقع التواصل االجتماعي سواء تلك املرتبطة بالتكييف الذايت 



 

)١٠٥( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

دراسات احملور الثاين  لألفراد، أو تأثري هذه املواقع على العالقات االجتماعية أو تأثريها على االغرتاب الثقايف؛ كما أن

واليت ركزت على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية املوجهة بالعربية قد ركزت بعضها على السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية عرب 

 Hind Ataallah)(، )م٢٠١٨محمد زيدان الخرابشة (: منصات اإلعالم االجتماعي مثل دراسة

Khlaifat 2016،  ف على تأثري صفحات الدعاية اإلسرائيلية املقدمة باللغة العربية على وتطرقت بعضها للتعر

هبة اهللا جمال (دراسة : مثل موقع الفيسبوك على الشباب املصري وإدراكهم ملدى تأثريها على الشباب اآلخرين

يف حني مل تتطرق الدراسات اليت استند إليها الباحث إىل تعرض مستخدمي موقع فيس بوك ،)٢٠١٧شاهين 

الثقافية؛ مما يشري إىل إجراء دراسات إعالمية عربية تضيف ُهوِيَّتهمللصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

  .إىل الرتاث املعريف وتثري املكتبة العربية 

  :المنهجي من حيث الشق: ثانياً 

 :المنهج

اعتمدت بعض الدراسات اليت استند اليها الباحث على منهج املسح بشقيه الوصفي والتحليلي، والبعض اآلخر اعتمد 

على منهج املسح بشقه الوصفي فقط، والبعض اآلخر اعتمد على املنهج املقارن إىل جانب منهج املسح؛ يف حني 

  .املسح بشقه امليداينيعتمد الباحث يف هذه الدراسة على منهج 

 :العينة

اليت استند إليها الباحث على عينات حتليلية سواء كانت بوستات  -العربية واألجنبية -اعتمدت بعض الدراسات 

موقع الفيس بوك، أو مواقع إلكرتونية، أوقنوات فضائية، والبعض اآلخر اعتمد على عينة ميدانية من الشباب اجلامعي، 

راسات بني العينتني التحليلية، وامليدانية؛ يف حني يعتمد الباحث يف دراسته على العينة امليدانية بينما َمجَعت بعض الد

  ".متمثلة من مستخدمي الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية

 :األدوات البحثية

ني أداة حتليل تنوعت األدوات البحثية اليت استخدمتها الدراسات اليت استند إليها الباحث ضمن الرتاث العلمي ب

املضمون يف الدراسات التحليلية، وأداة االستبيان يف الدراسات امليدانية، وقد تَنوعت الدراسات يف استخدامها هلذه 

فبعض الدراسات استخدمت أداة حتليل املضمون فقط، والبعض اآلخراعتمد على أداة االستبيان؛ يف حني : األدوات

وذلك وفقًا لطبيعة وأهداف كل دراسة على حدة، " يل املضمون، االستبيانحتل"مجعت بعض الدراسات بني األداتني

  .وترتكز هذه الدراسة على أداة االستبيان كأداة جلمع البيانات

  :اإلطار النظري المستخدم

تنوعت الدراسات اليت استند إليها الباحث يف توظيفها للنظرية العلمية، فبعض الدراسات اليت اعتمد عليها الباحث 

َز على نظرية َر  ، اهلُوِيَّة كََّزت على نظرية اإلطار اإلعالمي، ونظرية االعتماد على وسائل اإلعالم، والبعض اآلخر رّكَّ

ونظريةاالستخدامات واالشباعات، يف حني َوظَّفَّت دراسات أخرى نظرية ثراء الوسيلة، بينما يعتمد الباحث يف دراستة 

  ". امات واالشباعاتالغرس الثقايف، واالستخد"على نظرييت 

  :مشكلة الدراسة

يف ضوء ماأشارت إليه نتائج اإلحصائيات من ارتفاع نسبة مستخدمي الشبكات االجتماعية على مستوى العامل بصفة 

عامة ويف مصر بصفة خاصة؛ وعالوة على تزايد اعتمادهم على مضامني هذه الشبكات، ويف ضوء املتغريات 

على مدار السنوات القليلة املاضية واليت كان هلا بالغ  اليت مَّر �ا ا�تمع املصري) السياسية، االقتصادية، االجتماعية(



 

)١٠٦( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

األثر على مستخدمي هذه الشبكات، وباإلضافة إىل ماَخلَّفته هذه الشبكات من دوافع وتأثريات متجددة ومتنوعة 

رصد دوافع تعرض مستخدمي موقع الفيس بوك : لذا يمكن تحديد المشكلة البحثيةفيعلى كافة املستويات 

سرائيلية املوجهة بالعربية، والتعرف على مدى تفاعلهم مع املضامني املقدمة �ا وأساليب تفاعلهم، للصفحات اإل

  .الثقافيةُهوِيَّتهمباإلضافة إىل الكشف عن تأثري تعرض مستخدمي هذه الصفحات على 

  أهمية الدراسة 

  :تكتسب هذه الدراسة أهميتها من عدة جوانب أبرزها

هذه الشبكات االجتماعية على مستوى العامل بصفة عامة، حيث بلغت زيادة  النمو املتزايد الستخدامات .١

مليون مستخدم بزيادة قدرها حوايل  ٣٢١م مايقرب من ٢٠٢٠مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يف عام 

م، ويف مصر بصفة خاصة حيث تشري االحصائيات إىل تزايد عدد املستخدمني  للشبكات ٢٠١٩عن عام %  ٩

عن العام املاضي % ٧،٣م بزيادة قدرها ٢٠٢٠مليون مستخدم عام  ٢،٩يةمبا يقرب من االجتماع

 )xxxi(.م٢٠١٩

تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من كو�ا ترتكز يف األساس على تأثري استخدام مستخدميالشبكات االجتماعية  .٢

حدود القرية الكونية الصغرية إىل حدود الثقافية، وذلك يف ظل هذه البيئة اإلعالمية احلديثة اليت ختطت اهلُوِيَّة على 

 .الالمكانية والالزمانية

اهلُوِيَّة ترتكز أمهية هذه الدراسة يف كو�ا تعتمد على تأثري استخدام الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على  .٣

يف السنوات القليلة  الثقافية، وذلك يف ظل التنامي السريع واملتزايد هلذه الصفحات على مواقع التواصل االجتماعي

املاضية وارتفاع عدد املعجبني �ا أو املتابعني هلا، أو حىت أولئك املتفاعلني معها، وهو مايستوجب الوقوف على 

 .هذه الظاهرة يف ظل االخرتاق الثقايف املتشعب واملتعدد نتيجة لطبيعة هذه البيئة اإلعالمية 

اسرتشاديًا يتيح للمسئولني الوقوف على تأثري هذه الصفحات  تأيت أمهية هذه الدراسة يف كو�ا متثل دليالً  .٤

 .الثقافية، وتقدمي املقرتحات للحد من هذه التأثرياتاهلُوِيَّة اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على 

  :أهداف الدراسة

 .التعرف على دوافع استخدام املبحوثينللصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على موقع فيس بوك -

 .رصد أبرز املضامني اليت حيرص املبحوثني على متابعتها يف الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية -

 .رصد مدى تفاعل مستخدمي الفيس بوك مع الصفحات اإلسرائيلية املوجهة وأساليبهم تفاعلهم معها -

 .الثقافيةهمُهوِيَّتالكشف عن تأثري تعرض مستخدمي الصحفات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على  -

 .الثقافيةُهوِيَّتهمالكشف عن اجتاه املبحوثني حنو تأثري املضامني املقدمة يف هذه الصفحات على  -

  :تساؤالت الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت اآلتية، وتتمثل فيمايلي

 فيس بوك؟للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على موقع ما مدى استخدام املبحوثني  .١

 للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على موقع فيس بوك؟استخدام املبحوثني ما دوافع  .٢

 اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على موقع فيس بوك؟ما املضامني اليت حيرص املبحوثون على متابعتها يف الصفحات  .٣

 مع املضامني املقدمة يف هذه الصفحات؟ما األساليب التفاعلية اليت يستخدمها املبحوثني يف حالة تفاعلهم  .٤



 

)١٠٧( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 الثقافية ؟ُهوِيَّتهمتأثري تعرض مستخدمي الصحفات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على ما  .٥

 الثقافية ؟ُهوِيَّتهم اجتاه املبحوثني حنو تأثري املضامني املقدمة يف هذه الصفحات على ما  .٦

  :فروض الدراسة

  -:فروض الدراسة فيما يلىطبًقا ألهداف البحث وتساؤالتة تتمثل 

تأثري تعرض مستخدمي الصحفات اإلسرائيلية املوجهة يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثني حول  .١

 .الثقافية تبعاً للمتغريات الدميوغرافيةُهوِيَّتهمبالعربية على 

هذه الصفحات تبعاً  اجتاه املبحوثني حنو أهداف املضامني املقدمة يفيوجد فروق ذات داللة إحصائية بني  .٢

 .للمتغريات الدميوغرافية

توجد عالقة ارتباطية بني تعرض املبحوثني للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية واجتاههم حنو تأثري هذه  .٣

 .الصفحات على ُهوِيَّتهمالثقافية

واالشباعات املتحققة توجد عالقة ارتباطية بني دوافع تعرض املبحوثني للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية  .٤

  .منها

اليت تستهدف تصوير Descriptive Studiesتنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية : نوع الدراسة

وحتليل وتقومي خصائص جمموعة معينة، وتسعى الدراسة احلالية إىل رصد دوافع تعرض مستخدمي موقع الفيس بوك 

  .الثقافيةُهوِيَّتهمف عن تأثري ذلك التعرض هلذه الصفحات على للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، والكش

نظراً لطبيعة هذة الدراسة، والرغبة ىف احلصول على أكرب قدر من الدقة العلمية، فقد :المنهج المستخدم في الدراسة

كو�إجراًء علميًا يستهدف احلصول على البيانات واملعلومات حول الظاهرة Surveyالمسح منهج َوظَّف الباحث 

موضوع الدراسة، ويف إطار هذا املنهج قام الباحث بإجراء مسح على عينة من مستخدمي الصفحات اإلسرائيلية 

  .الثقافيةهمُهوِيَّتاملوجهة بالعربية على موقع الفيس بوك من املصريني لرصد تأثري تعرضهم هلذه الصفحات على 

  :أداة الدراسة

وهي أسلوب مهم جلمع البيانات �دف استثارة املبحوثني :اعتمدت الدراسة احلالية يف مجع بيانا�ا على أداة االستبيان

، )xxxii(بطريقة منهجية ومقننة لتقدمي حقائق وآراء وأفكار معينة يف إطار البيانات املرتبطة مبوضوع الدراسة وأهدافها

وقد قام الباحث بتصميم استمارة استبيان إلكرتونية تضم عددًا من األسئلة اليت تسعى إىل حتقيق أهداف الدراسة 

امليدانية، ولطبيعة العينة اليت تشملها الدراسة وهي عينة عمدية من مستخدمي الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، 

لتحقق من صحتها وعرضها على اخلرباء يف جمال الدراسة، ومن مث لPre- Testوقام الباحث بإجراء اختبار قبلي 

  .تطبيقها على املبحوثني عينة الدراسة

يتمثل جمتمع الدراسة املستخدمني املصريني للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على موقع : مجتمع الدراسة

  ".فيس بوك"التواصل االجتماعي 

مفردة، ومن مث فقد ) ٣٦(مفردة بلغ نسبة الفاقد ) ٤٥٠(مت تطبيق الدراسة امليدانية علـى عينـة قوامهـا: عينة الدراسة

مفـردة، مـن اجلمهـور املـصري املـستخدمللصفحات ) ٤١٤(بلغت العينة امليدانية الصحيحة اليت طَب�ق الباحث عليها 

 Snowعامـًا فأكثر، باسـتخدام أسـلوب كـرة الـثلج ١٨ن اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على موقع الفيس بوكمن س

Ball Sampling وذلكلعدم إمكانية احلصول على بيان أو قـوائم تفـصيلية مبجتمـع الدراسـة مـن ،

 مـستخدمياإلسرائيلية املوجهة بالعربية على موقع الفيس بوك مـــن املـــصريني، حيـــث قـــام الباحـــث بإرســـال رابـــط



 

)١٠٨( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

اســـتمارة االســـتبياناإلليكرتونية يف رسائل خاصة على حسابات بعض مستخدمي الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية 

على موقع الفيس بوك، وقـام بـدعوة مـستخدمي تلـك الـصفحات لإلجابـة علـىاالســتبيان، وطلــب الباحــث ممــن جييــب 

الــرابط اخلــاص بــه إلــيمـــستخدمني آخـــرين للـــصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على علــى االســتبيان إعــادة إرســال 

موقع الفيس بوك، حتــى تـــم اســـتكمال عـــدد االســـتجابات الـــصحيحةاملطلوبة، عندها قام الباحث بغلق االستبيان 

أسلوبًا منهجيًا ذا اعتبار، إذ يلبـي املتطلبـات واملعـايري ) لثلجكرة ا(وعدم السماح باإلجابة عليه، وتعترب هذه الطريقة 

 Theاملعنيـةواحملددة سلفا يف ضوء أهداف الدراسـة وفروضـها، ومـن ناحيـة أخـرى فـإن األسـلوب املرجعـي

referrals method سحب فـي سـحب العينـة يـشبه إلـى حـد كبيـر مفهـوم إطـار العينـة الـذييتم توظيفه يف

 .)xxxiii()العينات العشوائية

  :تحديد المجال الزمني للدراسة

تـم إجـراء هذه الدراسـةفـي الفتـرة التـي َتطََّلبهـا اسـتكمال العـدد املطلـوب مـن االسـتجابات بعد استبعاد الفاقد 

العدد م باستكمال ٢٩/٢/٢٠٢٠م وانتهت ١٠/١/٢٠١٩استجابة صحيحة، والتيبدأت من) ٤١٤(منها،والبالغ 

  .املطلوب إلجراء الدراسة عليه

  :إجراءات الصدق والثبات

  :قام الباحث بإجراء االختبارات اآلتية للتأكد من صدق وثبات االستمارة، وتتمثل هذه اإلجراءات فيمايلي

اختبار قدرة البحث على قياس ما هومطلوب قياسه وحبيث يضمن ويقصد �: Validityاختبار الصدق: أوالً 

التحيز أواخلطأ يف أي مرحلةمن املراحل اليت قد تؤثر علىصالحية األدوات املنهجية املستخدمة للبحث، عدم تسرب 

وللتحقـق مـن صـدق أدوات الدراسـة تـم اعتمـاد أسـلوب الـصدق الظـاهري، ، )xxxiv(وبالتايل ارتفاع مستوى الثقة فيها

لتقرير مـدى )xxxv(مـــن أســـاتذة اإلعـــالم باجلامعـــاتاملصريةعلـــى جمموعـــة ) االستبيان(وذلـك بعـرض أداةالدراسة 

صـالحيتهما لتحقيـق أهـداف الدراسـة، واستيفائها لألسئلة اليت يتطلبها البحث، وقدر�ا على تقدمي اإلجابـة علـى 

ة احملكمني، لتصبح األدوات تـساؤال�ا، واختبـار فروضـها، ومن مث القيام بإجراء التعديالت املطلوبة، يف ضوء آراء الساد

  .فـيصور�ا النهائية صاحلة للتطبيق

قام الباحث بإجراء اختبار قبلي الستمارة االستبيان على عينة من املصريني :  Pre Testاالختبار القبلي: ثانياً 

من إمجايل العينة، وذلك للوقوف % ١٠مفردة مبا ميثل ) ٤٠(املستخدمني للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية قوامها

بار قام الباحث بتعديل صياغة على مدى فهم واستيعاب املبحوثني ألسئلة االستمارة، وبناًء على نتيجة هذا االخت

  .األسئلة اليت شكَّلت غموضاً عند املبحوثني حىت تصبح قابلة للتطبيق مبا خيدم أهداف الدراسة

ويقصد به املوثوقية، ولفظ الثبات أساسًا يشري إىل نفس الشيء بالنسبة للقياس، : Stabilityاختبار الثبات:ثالثاً 

،ويف هذه الدراسة مت )xxxvi(تطبيق األداة أكثر من مرة على األفراد أنفسهممبعىن احلصول على النتائج نفسها عند 

، حيث قام الباحث بإعادة اختبار استمارة "Test and Re-test"االعتماد على أسلوب إعادة االختبار

ة مفردة اليت أجريت عليهم الدراس" ٤٠"على عدد " بعد مرور أسبوعني من التطبيق األول"االستبيان حمل الدراسة 

، تبني وجود "األول، الثاين"من إمجايل العينة، وبإجراء معامل االرتباط بني نتائج االختبارين% ١٠القبلية وهي متثل 

وهي قيمةعاليةتظهرثباتاالستبيانوصالحيتهللقياس،وتؤكداالستقرار، وعدم وجود اختالف   0.91نسبة ارتباط بلغت 

ن، وبناًء عليه فإن نسبة التطابق يف إجابات املبحوثني على استمارة كبري يف إجابات املبحوثني على استمارة االستبيا

  .االستبيان تسمح بصالحية االستمارة للتطبيق باإلضافة إىل تعميم نتائجها



 

)١٠٩( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :مفاهيم الدراسة

فيس "ويقصد �ا صفحات يتم إنشاؤها على موقع التواصل االجتماعي :الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية

وهي الصفحة اخلاصة باملتحدث باسم جيش : صفحة أفيخاي أدرعي:(من خالل أفراد مسئولني يف إسرائيل مثل" بوك

وهي الصفحة اخلاصة باملتحدث الرمسي باسم رئيس حكومة : االحتالل لإلعالم العريب، صفحة أوفري جندملان

، وهي الصفحة اليت أنشأ�ا وزارة اخلارجية "إسرائيل تتكلم بالعربية: "، أو مؤسسات تابعة إلسرائيل مثل"حتاللاال

، واليت تديرها السفارة اإلسرائيلية يف مصر، أو تلك الصفحات اليت تتبع مواقع "إسرائيل يف مصر"اإلسرائيلية،صفحة 

اليت تتبع بشكل مباشر إلىموقع املصدر اإلسرائيلي الناطق بالعربية، " ةصفحة إسرائيل بدون رقاب:" إخبارية إسرائيلية مثل

  .وتبث كل مضامينها باللغة العربية

ويقصد �ا معرفة وإدراك الذات القومية ومكونا�ا من قيم وأخالق وعادات وتقاليد ودين، وهي  :الهوية الثقافية

السمات واخلصائص اليت يتميز �ا شعب ما عن غريه من الشعوب، وترتبط هذه السمات بالسلوكيات العامة �موع 

،  ويقصد )xxxvii(.ها هذه اجلماعة أو هذا ا�تمعاألفراد والعالقات السائدة، واملنتج الفين والثقايف واليت متيز يف جمموع

هو القدر الثابت واملشرتك بني أفراد ا�تمع املصري من القيم والتصورات والرموز والتعبرياتتجاه : الباحث باهلوية الثقافية

  .إسرائيل

  :التحليل اإلحصائي للبيانات

حيث مت إدخال البيانات على ، )SPSSv.19(اعتمد الباحث ىف عمليات التحليل اإلحصائي على برنامج

الكمبيوتر، ومتَّت املعاجلة اإلحصائية هلذه البيانات عرب تطبيق العديد من املعامالت اإلحصائية، وقد تنوعت املتغريات 

، وعلى هذا فقد قام الباحث بتطبيق املعامالت اإلحصائية )Scale(، ووزنية )Nominal(بني متغريات امسية 

  : على النحو التاىل الىت تالئم كل متغري

  :المقاييس الوصفية وتشمل: أوالً 

حيث قام الباحث بعرض بعض املتغريات يف جداول �دف إىل الكشف عن : الجداول والتوزيعات التكرارية .١

 .، وقد مت ذلك يف وصف عينة الدراسة وخصائصهاPercentاملئوية والنسب Frequencyالتكرارات 

 .std.Deviationالمعيارياالنحراف Mean.المتوسط الحسابي  .٢

  :االختبارات اإلحصائية: ثانياً 

  : أما على صعيد االختبارات اإلحصائية الىت تقيس وجود فروق بني متغريات الدراسة فقد كانت على النحو اآليت

  أ ـ المتغيرات الوزنية 

 ختباراF)On Way Anova( : وذلك لقياس الفروق بني املتوسطات بني أكثر من جمموعتني واملعروف

 .ANOVAاختصاراً 

  اختبارT )Independent sample t Test( : وذلك لقياس الفروق بني املتوسطات بني عينتني

 .)T- Test(أو " ت"مستقلتني واملعروف اختصاراً باختبار 

 معامل ارتباط سبيرمان)SpearmanCorrelation :( لدراسة شدة واجتاه العالقة االرتباطية بني

 .متغريين



 

)١١٠( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

العتبار الفروق ذات ) ٠,٠٥(اعتمد الباحث على مستوى داللة يبلغ : مستوى الداللة المعتمد فى هذه الدراسة

فأكثر، أي عند مستوى % ٩٥داللة إحصائية من عدمه، وقد مت قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة 

  .فأقل% 5.,. معنوية

  يوضح الخصائص الديموغرافية للمبحوثين )١(جدول رقم 

 % ك  الفئة  اخلصائص

  

  النوع

 78.0 323  ذكر

 22.0 91  أنثى

 100.0 414 اإلمجايل

  

  السن

  

 59.9 248  سنة ٤٠سنة إىل أقل من  ٣٠من 

 18.6 77  سنة ٣٠إىل أقل من  ١٨من 

  16.4 68  سنة ٥٠سنة إىل أقل من  ٤٠من 

 5.1 21 سنة فأكثر ٥٠

 100.0 414 اإلمجايل

  

 املستوى التعليمي

 8.9 37  مؤهل متوسط

 23.7 98 مؤهل  فوق اجلامعي

 67.4 279 مؤهل جامعي

 100.0 414 اإلمجايل

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

املوجهة باللغة العربية املرتبة األوىل بنسبة تصدر فئة الذكور مقدمة املبحوثني الذين يتعرضون للصفحات اإلسرائيلية  -

 %.٢٢،٠، بينما جاءت فئة اإلناث يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت %٧٨،٠بلغت 

سنة مقدمة الفئات العمرية اليت تتعرض  ٤٠إىل أقل من  ٣٠تصدرت فئة املبحوثني الذين ترتاوح أعمارهم من  -

، بينما جاءت الفئة العمرية اليت ترتاوح %٥٩،٩للصفحات اإلسرائيلية املوجهة باللغة العربية بنسبة بلغت  

؛ يف حني جاءت الفئة العمرية اليت ترتاوح %١٨،٦يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت  ٣٠إىل أقل من  ١٨أعمارها من 

سنة يف املرتبة الثالثة من حيث تعرضهم هلذه الصفحات بنسبة بلغت  ٥٠إىل أقل من  ٤٠أعمارها من 

سنة فأكثر يف املرتبة الرابعة واألخرية من حيث  ٥٠؛ بينما حلَّت الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارها من %١٦،٤

، ويرجع تصدر الفئات العمرية اليت ترتاوح %٥،١ائيلية املوجهة بالعربية بنسبة بلغت تعرضهم للصفحات اإلسر 

سنة مقدمة الفئات العمرية األكثر تعرضًا هلذه الصفحات باعتبار أن أغلب  ٤٠أقل من  -١٨أعمارها من 

د مستخدمي مستخدمي الفيس بوك ترتاوح أعمارهم بني هذه الفئات العمرية، حسث تشري اإلحصائيات أن أعدا

من فئة % ١٢،١سنة ميثلون  ٢٤ -١٨مواقع التواصل االجتماعي من املصريني الذين ترتاوح أعمارهم من 

من فئة الذكور ، وذلك من جمموع مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يف مصر، بينما % ١٧،٨اإلناث، 

من فئة % ٢١،٢من فئة اإلناث ، % ١١،٩سنة مايقرب من  ٣٤ -٢٥َمثَّلت الفئة العمرية اليت ترتاوح بني 

الذكور، وذلك من إمجايل مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يف مصر، بينما َمثَّلت الفئة العمرية اليت ترتاوح 



 

)١١١( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

من فئة الذكور، وذلك من إمجايل عدد % ١٠،٥من فئة اإلناث، % ٥،٠سنة  مايقرب من  ٤٤ -٣٥من 

 .)xxxviii(مليون مستخدم ٤٢والبالغ عددهم مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يف مصر 

مقدمة املبحوثني الذين يتعرضون للصفحات اإلسرائيلية املوجهة " موهل جامعي"تصدر املبحوثون احلاصلون على  -

يف املرتبة الثانية بنسبة " مؤهل فوق اجلامعي"، بينما جاء املبحوثون احلالصون على %٦٧،٤بالعربية بنسبة بلغت 

يف املرتبة الثالثة من حيث تعرضهم " مؤهل متوسط" حلَّ املبحوثون احلاصلون على ؛ يف حني %٢٣،٧بلغت 

  %.٨،٩للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية بنسبة بلغت 

  :اإلطار النظري للدراسة

نظرية االستخدامات واالشباعات، والغرس : اعتمدت الدراسة يف إطارها النظري وبناء مقاييسها على نظريتني مها

  .قايفالث

  .نظرية االستخدامات واإلشباعات: أوالً 

تعد نظرية االستخدامات واإلشباعات واحدة من نظريات التأثري اإلنتقائي لوسائل اإلعالم، فهي �تم بدراسة العالقة 

التفاعلية بني اجلمهور ووسائل اإلعالم من خالل التحليل الوظيفي املنظم وهي تعرب عن التحول من رؤية اجلماهري 

عتبارها عنصر سليب غري فعال يف عملية االتصال إىل عنصر إجيايب حيث تفرتض النظرية أن أعضاء اجلمهور با

مشاركون فعالون يف عملية االتصال اجلماهريي، ويستخدمون وسائل االتصال لتحقيق أهداف مقصورة تليب توقعا�م 

ائل عديدة متاحة وكان ذلك حتوًال من النظر إىل وهم خيتارون الوسائل واملضامني اليت تشبع احتياجا�م من بني وس

إىل مفاهيم مركبة تراعي املتغريات " استجابة/ مثري " تأثري وسائل اإلعالم على اجلمهور من خالل مفاهيم بسيطة

  ) xxxix(.الوسيطة والعوامل النفسية واالجتماعية اليت تتدخل يف تأثري وسائل اإلعالم على األفراد

  )xl(:اإلفرتاضات اليت يقوم عليها نظرية اإلستخدامات واإلشباعات Blumlerوبلملر Katzوأوضح كاتز 

أن اجلمهور طرف فعال ونشط يف عملية االتصال اجلماهريي، ويستخدم الوسيلة االتصالية لتحقيق احتياجاته  .١

 .ورغباته

الفروق : مل تتمثل يفاستخدام الوسائل يعرب عن احلاجات اليت يرغب اجلمهور حتقيقها، وتتحكم يف عدة عوا .٢

 .الفردية، والتفاعل االجتماعي

 .اجلمهور هو الذي خيتار الوسائل واملضامني اليت تشبع احتياجاته .٣

 .يستطيع األفراد دائماً حتديد حاجا�م ودوافعهم، وخيتارون الوسائل اليت تشبع تلك احلاجات .٤

خالل استخدام اجلمهور لوسائل االتصال، وليس من ميكن االستدالل على املعايري الثقافية السائدة يف ا�تمع من  .٥

 .خالل الوسائل اإلعالمية فقط

  :لالستخدامات واإلشباعات على العناصر التالية" كاتز"ويعتمد نموذج 

 .افرتاض أن اجلمهور نشط وفعال وإجيايب .١

 )xli(.عوامل نفسية واجتماعية لدى الفرد .٢

 :نوعنيوتقسم إىل : دوافع تعرض اجلمهور لوسائل االتصال .٣

  دوافع منفعيةInstrumental motives : وتستهدف التعرف على الذات واكتساب املعرفة واملعلومات

 .واخلربات



 

)١١٢( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  دوافع طقوسيةRitualized motives :  وتشبع رغبات الفرد يف متضية الوقت واالسرتخاء والصداقة

  )xlii(.واأللفة مع الوسيلة واهلروب من املشكالت

احلاجات املرتبطة بوسائل اإلعالم إىل مخس فئات Hassوهاس Gurovtchوجريفتش  Katzوقد صنف كاتز 

 :رئيسية

 .وهي احلاجات املرتبطة باملعلومات واملعراف ومراقبة البيئة: Gognitive needsالحاجات المعرفية  . أ

 .وهي احلاجات املرتبطة بالنواحي العاطفية واملشاعر: Effective needs: الحاجات الوجدانية  . ب

وهي احلاجات املرتبطة بتدعيم : Personal integrative needsحاجات التكامل الشخصي   . ت

 .املصداقية والتقدير الذايت وحتقيق االستقرار الشخصي

وهي احلاجات املرتبطة بالتواصل مع :Social integrative needs حاجات التكامل االجتماعي   . ث

 .لتقارب مع اآلخرينالعائلة واألصدقاء والعامل وتقوم على رغبة يف ا

  )xliii(.وهي احلاجات املرتبطة بالرتفيه والتسلية :Escapism needsحاجات الهروب   . ج

 .التوقعات من وسائل اإلعالم .٤

 .التعرض لوسائل اإلعالم .٥

 :إشباعات وسائل اإلعالم، وتنقسم إلى نوعين .٦

وتنتج عن التعرض حملتوى وسائل اإلعالم، وتنقسم : Content Gratificationsإشباعات المحتوى   . أ

والنوع تتمثل يف مراقبة البيئة واحلصول على املعلومات، : Orientationalإشباعات توجيهية: إىل نوعني

ويقصد �ا ربط املعلومات اليت حيصل عليها الفرد بشبكة عالقاته  :Socialإشباعات اجتماعية :الثاني

 .االجتماعية

وتنتج عن عملية االتصال واالرتباط بوسيلة حمددة  Process Gratifications:إشباعات العملية   . ب

-Paraإشباعات شبه توجيهية : النوع األول: والترتبط مباشرة خبصائص الرسائل، وتنقسم إىل نوعني

Orientational :رامج وتتحقق من خالل ختفيف اإلحساس بالتوتر، والدفاع عن الذات، وتنعكس يف ب

وتتحقق من خالل : Para- Socialإشباعات شبه اجتماعية : والنوع الثانيالتسلية والرتفيه واإلثارة، 

التوحد مع شخصيات وسائل اإلعالم، وتزيد هذه اإلشباعات مع ضعف عالقات الفرد االجتماعية وزيادة 

 )xliv.(اإلحساس بالعزلة

رية االستخدامات واإلشباعات وذلك لألسباب وقد ساعد انتشار استخدام شبكة اإلنترنت في إحياء نظ

  )xlv(:التالية

أن وسائل االتصال احلديثة حتتاج إىل مجهور على قدر عال من النشاط والتفاعلية مقارنة بالوسائل التقليدية،  .١

 .حيث غريت شبكة اإلنرتنت من دور املستخدمني من مستهلكني للرسائل إىل منتجني هلا

تفاعلية؛ حيث متُِّكن املستخدم من التفاعالت التزامنية والالتزامنية مع غريهم، وتبادل أن شبكة اإلنرتنت تتميز بال .٢

 .املعلومات مع األفراد وا�موعات بشكل مستمر



 

)١١٣( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

يف هذه الدراسة من خالل التعرف على دوافع استخدام  ويـُوِّظف الباحث نظرية االستخدامات واإلشباعات

هة بالعربية على موقع فيسبوك، واإلشباعات املتحققة منها، باإلضافة إىل رصد املستخدمني للصفحات اإلسرائيلية املوج

  .مدى التفاعل مع هذه الصفحات املوجهة باعتبارها تعد وسيط اتصايل افرتاضي

  نظرية الغرس الثقافي: ثانياً 

" George Gerbnerجورج جربنر "ظهرت نظرية الغرس الثقايف نتيجة اجلهود اليت طورها الباحث األمريكي 

والذي يهدف إىل إقامة الدليل Cultural Indication بالمؤشرات الثقافيةمن خالل مشروعه اخلاص 

  )xlvi(.اإلمربيقي على تأثري وسائل االتصال اجلماهريية يف البيئة الثقافية

" عاليةمن خالل الدراسات املسحية اليت مت إجراؤها أن مشاهدي التليفزيون بدرجة " Gerbnerجربنر "وقد وجد 

يقدمون إجابات خمتلفة عما يوجه إليهم من أسئلة، كما أوضح أن كثيفي " وقليلوا املشاهدة"، "كثيفوا املشاهدة

أن " جربنر"املشاهدة يقدمون غالبًا إجابات أقرب إىل الطريقة اليت يتم �ا تصويرالعامل يف التليفزيون، كما وجد 

السن، : هدة تظل موجودة رغم تأثري عدد من املتغريات األخرى مثلاالختالفات بني كثيفي املشاهدة وقليلي املشا

  )xlvii(.النوع، مستوى التعليم، واإلطالع على األخبار

منها بدراسة التأثريات الغرسية للتليفزيون واختبار  اهتمت في المرحلة األولى: وقد مرت بحوث الغرس بأربع مراحل

اهتمت الفرعية للغرس الختبار ومراجعة كثري من الباحثني، بينما  تعرضت الفروض وفي المرحلة الثانيةفروض الغرس، 

مت االعتماد على مداخل ونظريات أخرى إىل جانب  وفي المرحلة الرابعةبكيفية حدوث هذا الغرس،  المرحلة الثالثة

ستخدامات مدخل اال: فروض الغرس الثقايف يف دراسة التأثريات الغرسية للتليفزيون، ومن هذه املداخل والنظريات

  )xlviii(.واالشباعات

  :فروض نظرية الغرس الثقافي

تنطلق نظرية الغرس الثقايف من جمموعة من الفروض حول العالقة بني التعرض الكثيف حملتوى وسائل اإلعالم وتكوين 

صاغ  ، وبناء على ذلك)xlix(.املفاهيم والتصورات واملعتقدات لدى اجلمهور، وتركز اهتمامها حول اآلثار البعيدة املدى

كلما زاد الوقت الذي يقضيه الفرد يف مشاهدة التليفزيون، أدرك " الفرض الرئيس للنظرية الذي ينص على أنه " جربنر"

  )l(".الواقع بصورة أقرب إىل النماذج واألفكار اليت يقدمها التليفزيون عن الواقع احلقيقي

  )li(:وترتكز نظرية الغرس الثقافي على ستة اعتبارات أساسية هي

 .يعد التليفزيون وسيلة منفردة تتطلب مدخالً خاصًا لدراستها .١

 .ُتكّون رسائل التليفزيون نظاماً متماسكاً يعرب عن االجتاه السائد يف الثقافة .٢

 .حتليل نظم الرسائل العامة للتليفزيون يقدم دليالً على عملية الغرس .٣

 .واألفعال يف ا�تمعيركز حتليل الغرس على رصد مسامهة التليفزيون يف بناء األفكار  .٤

 .تساعد املستحدثات التكنولوجية على زيادة قدرة الرسائل التليفزيونية .٥

 .يركز حتليل الغرس على النتائج الثابتة واملتجانسة .٦

  

  

  



 

)١١٤( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :مفاهيم نظرية الغرس

  :تتمثل مفاهيم الغرس في العناصر التالية

ويقصد به األبعاد األكثر شيوعًا للمعاين واالفرتاضات املشرتكة ويضم كل األمور املعارضة : االتجاه السائد: أوالً 

( 3B'sوالفرعية، واالجتاه السائد هو املكون األول من مكونات عملية الغرس اليت أشار إليها جربنر فيما أمساه 

فة التعرض واليت تعين أن كثا) Bendingوالتحول–Blenndingاالنسجام - Blurringالتالشي 

  :للتليفزيون ووسائل اإلعالم األخرى تؤدي إىل 

 .أي تالشي أثر االختالفات التقليدية بني األفراد وذوبا�ا: Blurringالتالشي   . أ

 .أي انسجام وتوافق صورة الواقع لديهم مع صورة الواقع كما يعرضها التليفزيون: Blenndingاالنسجام   . ب

  )lii( .حبيث يعرب عن املصاحل املؤسسية لوسائل اإلعالم حتول االجتاه السائد: Bendingالتحول 

مبفهوم الرتدد أن التليفزيون يقدم دعمًا ملا حيدث يف احلياة اليومية، " جرنبر"ويقصد : Resonanceالرنين : ثانياً 

التطابق واالنسجام بني فهو يرى أن مايراه األفراد يف عامل التليفزيون يتطابق مع إدراكهم للواقع احلقيقي، ومن هنا يؤدي 

  )liii(.عامل التليفزيون وظروف احلياة احلقيقية تردداً وتضخيماً للحدث، يؤدي إىل تأكيد أفعال وعمليات وأمناط الغرس

وتشري إىل الدرجة اليت يعتقد عندها املشاهد أن حمتوى التليفزيون : MagicWindowالنافذة السحرية :ثالثاً 

  .هو متثيل للحياة احلقيقية

ويقصد �ا مدى شعور املشاهدين أن احملتوى التليفزيوين يقدم إليهم معلومات يف : Utility) المنفعة(التعلم :رابعاً 

  .العديد من املوضوعات

ويركز هذا البعد بصفة أساسية على الطريقة اليت يتم من خالهلا تكوين املشاهد لعالقته  :Identiyالتوحد:خامساً 

  ) liv(.مع الشخصيات التليفزيونية

  :توظيف الباحث نظرية الغرس الثقافي في دراسته

واليت ركزت يف فروضها على تأثري التليفزيون يف "جربنر"على الرغم من أن نظرية الغرس الثقايف اليت وضعها الباحث 

اهلائلة اليت عملية الغرس الثقايف، إال أنه ميكن تطبيقها على وسائل إعالمية أخرى خاصة يف ظل الثورة التكنولوجية 

أفرزت وسائل إعالمية يتزايد تأثريها يوم بعد يوم على مستخدميها، ومن أبرز هذه اإلفرازات التكنولوجية مواقع التواصل 

االجتماعي واليت التقل تأثريًا أو خطورة على املستخدمني من التليفزيون من حيث بث قيم ومعتقدات أو تعزيز قيم 

الثقافية إما أن تكون داعمة ومعززة هلا، أو تؤدي  لفقدان وذوبان ُهوِيَّتهمن تؤثر علىومعتقدات قائمة، ومن املمكن أ

تأثري الفروق يف كثافة التعرض للصفحات : الثقافية، ومن مث يُوظِّف الباحث هذه النظرية يف دراستة من خاللُهوِيَّتهم

اإلضافة إىل رصد تأثري اخلصائص الدميوغرافية ملستخدمي املستخدمني الثقافية، بُهوِيَّتهاإلسرائيلية املوجهة بالعربية على 

  .هذه الصفحات يف درجة إدراكهم للمضامني املقدمة من خالل هذه الصفحات

  :نتائج الدراسة الميدانية

  يوضح الفترة الزمنية الستخدام المبحوثين موقع الفيس بوك )٢(جدول رقم 

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب % ك  الفرتة الزمنية الستخدام املبحوثني للفيس بوك

  0 0  منذ أقل من سنة

 

 

 3.9 16  سنوات ٣من سنة إىل أقل من  



 

)١١٥( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  46377. 3.8357 8.7 36  سنوات ٦سنوات إىل أقل من  ٣من 

 87.4 362  سنوات فأكثر ٦منذ 

 100.0 414  اإلمجايل

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

مقدمة استخدامات املبحوثني " سنوات فأكثر ٦منذ " "فيس بوك"املبحوثني ملوقع التواصل االجتماعيجاء استخدام 

يف املرتبة " سنوات ٦سنوات إىل أقل من  ٣"، بينما جاء استخدام املبحوثني للفيس بوك من %٨٧،٤بنسبة بلغت 

يف املرتبة الثالثة "  سنوات ٣أقل من من سنة إىل "؛ يف حني جاء استخدامهم للفيس بوك %٨،٧الثانية بنسبة بلغت 

  %.٣،٩بنسبة بلغت 

سنوات إىل التوسع يف استخدام الفيس بوك يف  ٦ويرجع تصدر استخدام املبحوثني ملوقع فيس بوك منذ أكثر من 

السنوات اخلمس السابقة، وتزايد أعداد املستخدمني للموقع بصفة دائمة، باإلضافة إىل تصدرة قائمة التطبيقات 

من % ٨٠مستخدم نشط، وذلك مبا يعادل  مليار١.٩٥االجتماعية من حيث املستخدمني النشطني بنسبة بلغت 

حيث  الفيس بوك يف مقدمة التطبيقات الرقمية استخدامًا على مستوى العاملإمجايل املستخدمني النشطني، كما يأيت 

  .)lv(مليار مستخدم ٢،٥بلغ عدد مستخدميه على مستوى العامل 

سمر عز الدين (ودراسة ، )lvi()م٢٠١٧حمدهناء عبدالرحمن م(وتتفق نتائج هذا اجلدول مع ماانتهت إليه دراسة 

من تصدر موقع الفيس بوك مقدمة  )lviii()م٢٠١٩أماني رضا عبدالمقصود (، ودراسة )lvii()٢٠١٨جالل 

  .التطبيقات االجتماعية اليت يعتمد عليها املبحوثني

  الساعات التي يقضيها المبحوثون يومياً على مواقع التواصل االجتماعي )٣(جدول رقم 

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب % ك اليت يقضيها املبحوثون يومياً على الفيس بوكالساعات 

 23.2 96 أقل من ساعة
  

  

2.3865  

 

  

  

1.06242  

 

 36.2 150  ساعات ٣من ساعة إىل أقل من 

 19.3 80  ساعات ٥ساعات إىل أقل من  ٣من 

 21.3 88  ساعات فأكثر ٥

 100.0 414 اإلمجايل

  :نتائج الجدول السابق مايليتشير 

من ساعة إىل أقل من " يومياً " فيس بوك"تصدرت املدة الزمنية اليت يقضيها املبحوثون على مواقع التواصل االجتماعي 

أقل من "، بينما جاءت يف املرتبة الثانية فئة املبحوثني الذين يقضون %٣٦،٢املرتبة األوىل بنسبة بلغت " ساعات ٣

" ساعات فأكثر ٥"؛ يف حني حلت يف املرتبة الثالثة فئة املبحوثني الذين يقضون %٢٣،٢سبة بلغت يوميًا بن" ساعة

" ساعات يومياً  ٥ساعات إىل أقل من  ٣من "؛ بينما جاءت فئة املبحوثني الذين يقضون %٢١،٣بنسبة بلغت 

  %.١٩،٣لى الفيس بوك بنسبة بلغت املرتبة الرابعة واألخرية من حيث عدد الساعات اليت يقضيها املبحوثون يومياً ع

وتعد هذه النتيجة منطقية وطبيعية خاصة مع تصدر استخدام الفيس بوك على مستوى العامل، وتزايد عدد املستخدمني 

تأيت يف املرتبة الثانية عشر " مصر"أن للمواقع االجتماعية بصفة عامة وموقع الفيس بوك بصفة خاصة، باإلضافة إىل 



 

)١١٦( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

من حيث عدد الساعات اليت يقضيها مستخدموها على املنصات االجتماعية بنسبة بلغت  على مستوى العامل

  )lix("ساعتني وسبع ومخسون دقيقة يومياً "

عينة  –أن أكثر املبحوثني  )lx()م٢٠١١عبدالصادق حسن ( دراسةوتتفق نتائج هذا اجلدول مع ماتوصلت إليه 

سامح ( ودراسة ، %٤٨من ساعتني ألقل من ثالث ساعات بنسبة بلغت "يستخدمون موقع الفيس بوك  –الدراسة 

من ساعة إىل أقل من "، واليت انتهت إىل أن أغلب عينة الدراسة يستخدمون املواقع االجتماعية )lxi()م٢٠١٥شراقي 

  .ة املرتبة األوىلمتصدر % ٣٩،٨بنسبة بلغت " ثالث ساعات

  "فيس بوك"أسباب استخدام المبحوثين لموقع التواصل االجتماعييوضح  )٤(جدول رقم

  % ك "فيس بوك"أسباب استخدام المبحوثين لموقع التواصل االجتماعي

 85.7 355  احلصول على معلومات جديدة

 79.0 327 التواصل مع األصدقاء واملعارف

 63.8 264 متابعة أفكار وآراء اآلخرين

 58.2 241  نشر آرائي وأفكاري

 44.2 183 مسايرة التطور التكنولوجي

 40.6 168  التعرف على ثقافات أخرى

 37.2 154  ملء وقت الفراغ

 30.0 124  لتعودي عليها

 28.0 116  ختفف عين ضغوط احلياه

 20.8 86  التعرف على أصدقاء جدد

 ٤١٤= ن

  :يوضح الجدول السابق مايلي

" فيس بوك"يف مقدمة أسباب استخدام املبحوثني ملوقع التواصل االجتماعي" احلصول على معلومات جديدة"جاء 

، يف %٧٩،٠يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت " التواصل مع األصدقاء واملعارف"، بينما جاء سبب%٨٥،٧بنسبة بلغت 

نشر آرائي "؛ بينما جاء سبب %٦٣،٨بنسبة بلغت  يف املرتبة الثالثة" متابعة أفكار وآراء اآلخرين"حني َحلَّ سبب 

يف املرتبة اخلامسة " مسايرة التطور النكنولوجي"، يف حني جاء سبب %٥٨،٢يف املرتبة الرابعة بنسبة بلغت " وأفكاري

؛ %٤٠،٦يف املرتبة السادسة بنسبة بلغت " التعرف على ثقافات أخرى"؛ يف حني َحلَّ سبب %٤٤،٢بنسبة بلغت 

  .ءت باقي األسباب يف مراتب متأخرة وبنسب ضئيلة مقارنة باألسباب السابقةبينما جا

عينة  –ويرجع تصدر سبب استخدام موقع الفيس بوك يف احلصول على معلومات جديدة من وجهة نظر املبحوثني 

ستوى احمللى، إىل الدور املهم الذي أدَّته منصات التواصل االجتماعي يف السنوات العشر األخرية على امل -الدراسة

م وإىل ٢٠١١وبروز أمهية هذه الشبكات االجتماعية يف التغريات اليت حدثت على النطاق احمللي واإلقليمي منذ عام 

اآلن، باإلضافة إىل أن هذه املنصات االجتماعية أصبحت أحد أهم األساليب التفاعلية اليت تستخدمها وسائل 

التواصل مع األصدقاء واملعارف، " مجهور املتلقني، كما أن حلول أسباباإلعالم املختلفة للوصول إىل عدد أكرب من 

يف املرتبة الثانية والثالثة والرابعة نتيجة منطقية وطبيعية نظرًا ألن "  متابعة أفكار وآراء اآلخرين،نشر آرائي وأفكاري



 

)١١٧( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

واصل مع األصدقاء واملعارف، اهلدف الرئيس للمنصات االجتماعية يتمثل يف إقامة عالقات اجتماعية افرتاضية والت

  .باإلضافة إىل نشر اآلراء واألفكار، ومتابعة ماينشر من أفكار وآراء اآلخرين

تعد مواقع " واليت انتهت إىل تصدر أسباب  ،)lxii()٢٠١٥سامح شراقي (دراسة وتتفق نتائج هذا اجلدول مع 

مقدمة أسباب " التواصل االجتماعي مصدر مهم للمعلومات واألخبار، تالها سبب التواصل مع األصدقاء واألقارب

مرفت محمد شريف (استخدام املبحوثني ملواقع التواصل االجتماعي، وختتلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

" متضية الوقت والشعور بالتسلية، التعرف على ثقافات جديدة"حيث تصدرت أسباب )lxiii()٢٠١٤العرضاوي 

حيث تصدر  )lxiv()٢٠١١عبد الصادق حسن ( ودراسةمقدمة أسباب استخدام املبحوثني ملوقع الفيس بوك، 

  .مقدمة أسباب استخدام املبحوثني للفيس بوك" التعرف على ثقافات الشعوب األخرى"

  تعرض المبحوثين للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية على الفيس بوكمدى يوضح  )٥(جدول رقم

مدى تعرض المبحوثين للصفحات اإلسرائيلية الموجهة 

 بالعربية على الفيس بوك
 % ك

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 38.6 160  نادراً أو حسب الظروف

  

1.7005 

  

.72463 

 45.7 189  أتعرض هلا أحيانا

 15.7 65  هلا بصفة مستمرة أتعرض

 100.0 414 اإلجمالي

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

يتعرضون للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية أحيانًا حيث تصدرت املرتبة  -عينة الدراسة –أن أغلب املبحوثني 

 –عينة الدراسة –اإلسرائيلية من املبحوثني ، بينما جاءت نسبة من يتعرضون للصفحات %٤٥،٧األوىل بنسبة بلغت 

تعرض املبحوثني للصفحات " ؛ يف حني حلت فئة%٣٨،٦نادرًا أو حسب الظروف يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت 

  %.١٥،٧يف املرتبة الثالثة واألخرية بنسبة بلغت " اإلسرائيلية املوجهة بالعربية بصفة دائمة

باألهداف اليت تسعى إليها هذه الصفحات على  –عينة الدراسة  –املبحوثني  ورمبا تعكس نتيجة هذا اجلدول وعي

  .الرغم من تزايد أعداد متابعيها أو حىت املعجبني �ا

  الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية التي يهتم المبحوثون بمتابعتها على الفيس بوكيوضح  )٦(جدول رقم

 % ك  التي يهتم المبحوثون بمتابعتها على الفيس بوكالصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية 

 77.5 321  .إسرائيل تتكلم بالعربية

 55.3 229  .أفيخاي أدرعي

 26.6 110  .إسرائيل بالعربية

 17.1 71 .السفارة اإلسرائيلية يف مصر

 11.8 49 .إسرائيل بدون رقابة

Ofir Gendelman9.7 40 .أوفري جندملان 

 Stand With Us Arabic. 20 4.8قف معنا بالعربية 

 ٤١٤= ن



 

)١١٨( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

مقدمة الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية اليت يهتم املبحوثني مبتابعتها " إسرائيل تتكلم بالعربية" تصدرت صفحة

املرتبة الثانية بنسبة بلغت يف " أفيخاي أدرعي"، بينما جاءت صفحة %٧٧،٥على الفيس بوك بنسبة بلغت 

" ؛ فيما حلت صفحة%٢٦،٦يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت " إسرائيل بالعربية"؛ يف حني جاءت صفحة %٥٥،٣

يف " إسرائيل بدون رقابة"، بينما جاءت صفحة %١٧،١يف املرتبة الرابعة بنسبة بلغت " السفارة اإلسرائيلية يف مصر

أوفري جندملان،قف Ofir Gendelman(؛ يف حني جاءت الصفحتان%١١،٨املرتبة اخلامسة بنسبة بلغت 

  .يف مراتب متأخرة وبنسب ضئيلة) Stand With Us Arabicمعنا بالعربية 

مقدمة الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية اليت " أفيخاي أدرعي" ،"اسرائيل تتكلم بالعربية"ويرجع تصدر صفحات 

الفيس بوك نظرًا أل�ما من أوىل الصفحات اإلسرائيلية اليت َدشَّنتها إسرائيل على الفيس  يهتم املبحوثني مبتابعتها على

اقتصادية، سياسية، عسكرية، (م، باإلضافة إىل تعدد املضامني اليت تنشرها هذه الصفحات٢٠١١بوك منذ عام 

  ).اخل...دينية،

إسرائيل تتحدث " صفحةواليت انتهت إىل أن )lxv()منة اهللا كمال موسى(دراسة وتتفق نتيجة هذا اجلدول مع نتيجة 

  .ليت يتابعها املبحوثنيجاءت يف مقدمة الصفحات ا" بالعربية

  دوافع تعرض المبحوثين للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربيةيوضح  )٧(جدول رقم

دوافع تعرض المبحوثين للصفحات 

  اإلسرائيلية الموجهة بالعربية

المتوسط   ال أوافق  إلى حد ما  أوافق

  الحسابي

االنحراف 

  %  ك  %  ك  %  ك  المعياري

  70574.  2.3816 13.0 54 35.7 148 51.2 212  .ألفهم كيف يفكر اإلسرائيليون

ألتعرف على صورة مصر يف مضامني هذه 

  .الصفحات
203 49.0 161 38.9 50 12.1 2.3696  .68970  

للتعرف على تعليقات املستخدمني اآلخرين 

  .املنشورة �ا على املوضوعات
217 52.4 120 29.0 77 18.6 2.3382  .77281  

ألتعرف على صورة ا�تمع العريب يف 

  .املضامني املقدمة
193 46.6 152 36.7 69 16.7 2.2995  .73787  

  84939.  2.1208 30.7 127 26.6 110 42.8 177  .ألفضح ممارسات الدعاية اإلسرائيلية

ا�تمع أل�ا تقدم يل معلومات عن 

  .اإلسرائيلي
126 30.4 155 37.4 133 32.1 1.9831  .79173  

ألين أجد �ا معلومات ال توجد يف وسائل 

  .االعالم االخرى
156 37.7 96 23.2 162 39.1 1.9855  .87736  

  77249.  1.9638 31.6 131 40.3 167 28.0 116  .من باب الفضول

 33.3 138 42.3 175 24.4 101  .ألتعرف على ثقافات ا�تمع اإلسرائيلي
 

1.9106  

 

.75544  



 

)١١٩( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ألعرب عن رأيي وأشارك اآلخرين يف 

  .املضمون املقدم
97 23.4 96 23.2 221 53.4 1.7005  .82465  

  77166.  1.6353 54.6 226 27.3 113 18.1 75  .ألنيأحب متابعة هذه الصفحات املوجهة

  67617.  1.6063 50.2 208 38.9 161 10.9 45  .أصبحت عادة يل

  :تشير بيانات الجدول السابق إلي مايلي

مقدمة دوافع تعرض املبحوثني للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية مبتوسط "كيف يفكر اإلسرائيلون"تصدر دافع 

يف املرتبة األوىل، بينما بلغت نسبة من وافقوا إىل حد ما % ٥١،٥، حيث بلغ نسبة من وافقوا 2.3816حسايب بلغ 

التعرف على "، بينما جاء دافع %١٣،٠؛ يف حني جاءت نسبة من مل يوافقوا %٣٥،٧يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت 

، حيث بلغت نسبة من 2.3696يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ " صورة مصر يف مضامني هذه الصفحات

وذلك يف املرتبة األوىل، بينما % ٤٩،٠وافقوا على أن دافعهم من التعرض هلذه الصفحات هوالتعرف على صورة مصر 

يف املرتبة الثانية، بينما بلغت نسبة من مل % ٣٨،٩جاءت نسبة من وافقوا إىل حد ما يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت 

التعرف على تعليقات املستخدمني اآلخرين على "يف املرتبة الثالثة، بينما َحلَّ دافع % ١٢،١ع يوافقوا على هذا الداف

، حيث بلغت نسبة من وافقوا على أن  2.3382يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ " املوضوعات املنشورة �ا

ين على املوضوعات املنشورة دافعهم من التعرض هلذه الصفحات هو التعرف على تعليقات املستخدمني اآلخر 

يف % ٢٩،٠وذلك يف املرتبة األوىل، بينما جاءت نسبة من وافقوا إىل حد ما يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت % �٤،٥٢ا

يف املرتبة الثالثة، يف حني أعقب هذا الدافع % ١٨،٦املرتبة الثانية، بينما بلغت نسبة من مل يوافقوا على هذا الدافع 

، حيث بلغت ٢،٢٩٩٥يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ " صورة ا�تمع العريب يف املضامني املقدمة التعرف على"

وذلك يف املرتبة األوىل، بينما جاءت نسبة من وافقوا إىل حد ما يف املرتبة الثانية % ٤٦،٦نسبة من وافقوا على ذلك 

يف املرتبة الثالثة؛ يف % ١٦،٧ن مل يوافقوا على هذا الدافعيف املرتبة الثانية، بينما بلغت نسبة م% ٣٦،٧بنسبة بلغت

، حيث بلغت ٢،١٢٠٨يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب بلغ " فضح ممارسات الدعاية اإلسرائيلية"حني حل دافع 

% ٣٠،٧وذلك يف املرتبة األوىل، بينما بلغت نسبة من مل يوافقوا على هذا الدافع% ٤٢،٨نسبة من وافقوا على ذلك 

  .يف املرتبة الثالثة%٢٦،٦يف املرتبة الثانية، بينما جاءت نسبة من وافقوا إىل حد ما يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت

وجود معلومات يف هذه "يف املرتبة السادسة ، تاله دافع " تقدمي معلومات عن ا�تمع اإلسرائيلي" بينما َحلَّ دافع

التعرف على "يف املرتبة الثامنة، تاله دافع " الفضول"، بينما حل دافع "رىالصفحات ال توجد يف وسائل االعالم األخ

  .يف املرتبة التاسعة" ثقافات ا�تمع اإلسرائيلي

، "ألنيأحب متابعة هذه الصفحات املوجهة"، "التعبريعن رأيي وأشارك اآلخرين يف املضمون املقدم"يف حني جاء دوافع 

  .ة من حيث دوافع استخدام املبحوثني هلذه الصفحاتيف املراتب األخري " أصبحت عادة يل"

للصفحات اإلسرائيلية  –عينة الدراسة  –وتعكس هذه النتائج تصدر الدوافع النفعية مقدمة دوافع تعرض املبحوثني 

املوجهة بالعربية، ورمبا يرجع ذلك إىل طبيعة هذه الصفحات اليت تستهدف حتسني صورة إسرائيل أو نشر املضامني 

 –تبطة بإسرائيل من أخبار وفعاليات وأحداث جارية يف املقام األول، كما أن تصدر الدوافع النفعية لدى املبحوثني املر 

يرجع إىل أن اسم الصفحة وطبيعتها جتعل املبحوث يتعرض هلا طبقاً ألهداف نفعية حمددة سواء كانت  –عينة الدراسة 

والتعرف على صورة مصر يف مضامني هذه الصفحات أوالتعرف على هذا الدافع هو التعرف كيف يفكر اإلسرائيليون، أ



 

)١٢٠( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

تعليقات املستخدمني اآلخرين وذلك وفقًا للعديد من العوامل الدميوجرافية واخللفية الثقافية واالنتماءات األيديولوجية 

  .للمبحوثني

  اإلسرائيلية الموجهة بالعربيةعلى الصفحات  -عينة الدراسة –يوضح كيف تَـعََّرف المبحوثون  )٨(جدول رقم

 % ك المبحوثون على الصفحات الموجهة بالعربيةتـَعََّرف كيف 

 52.2 216 .من اإلعالنات الرتوجيية على موقع الفيسبوك واملواقع االجتماعية األخرى

 47.1 195 .حول هذه الصفحات) جديدة –تقليدية (من خالل مانشرته الوسائل اإلعالمية 

 35,2 146 .بالصدفة

 28.7 119  .من خالل ما نشره أصدقائي ومعاريف حول هذه الصفحات

 11.4 47 .من خالل مانشره املشاهري على صفحا�م خبصوص هذه الصفحات

 ٤١٤= ن 

  :توضح نتائج الجدول السابق مايلي

 –الوسائل اليت تـَعََّرفاملبحوثون مقدمة " اإلعالنات الرتوجيية على موقع الفيسبوك واملواقع االجتماعية األخرى"تصدرت 

مانشرته "؛ يف حني جاء %٥٢،٢من خالهلا على الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية بنسبة بلغت  -عينة الدراسة

حول هذه الصفحات يف املرتبة الثانية كأحد الوسائل اليت تعرف من خالهلا ) جديدة -تقليدية(الوسائل اإلعالمية 

يف املرتبة الثالثة حول تـَعَّرُفاملبحوثني على " الصدفة"، بينما َحلَّت %٤٧،١الصفحات بنسبة بلغت  املبحوثني على هذه

صدقائي ومعاريف حول هذه النشر من خالأل"، بينما جاءت وسيلة  %٣٥،٢هذه الصفحات بنسبة بلغت 

هذه الصفحات بنسبة بلغت  من خالهلا املبحوثني علىتـَعََّرفيف املرتبة الرابعة ضمن الوسائل اليت " الصفحات

يف املرتبة " من خالل مانشره املشاهري على صفحا�م خبصوص هذه الصفحات"؛ يف حني َحلَّت فئة %٢٨،٧

  %.١١،٤اخلامسة واألخرية حول تعرف املبحوثني على الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية بنسبة بلغت 

كرتوين عمومًا، ومبنصات التواصل االجتماعي على وجه اخلصوص وتعكس هذه النتيجة اهتمام إسرائيل بالفضاء اإلل

اإلعالنات الرتوجيية وحماولتها الوصول إىل عدد كبري من املستخدمني ملنصات التواصل االجتماعي، وذلك من خالل 

من  هلذه الصفحات على موقع الفيسبوك واملواقع االجتماعية األخرى، وذلك �دف الوصول إىل شرحية عمرية معينة

سنة، خاصة وأن أكثر من نصف  ٣٤ – ١٨املستخدمني للمنصات االجتماعية من الذين ترتاوح أعمارهم من 

  .)lxvi(سنة ٣٤-١٨املستخدمني ملوقع الفيس بوك على مستوى العامل ترتاوح أعمارهم من 

  اإلسرائيلية الموجهة بالعربيةيوضح أبرز المضامين التي يحرص المبحوثون على متابعتها في الصفحات  )٩(جدول رقم 

 % ك أبرز المضامين التي يحرص المبحوثون على متابعتها في الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية

 72.5 300  .اليت تتناول تطورات األحداث بني إسرائيل ودولة فلسطني

 62.8 260 .اليت تعكس العالقة بني مصر وإسرائيل

 56.3 233 .�ا الدول العربية املتعلقة باألحداث اليت متر

 40.8 169 .اخلاصة بعالقات إسرائيل مع دول اخلليج

 36.0 149 .اليت تتناول الشأن العام الداخلي اإلسرائيلي

 21.3 88 .املرتبطة بالطقوس اليهودية



 

)١٢١( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 19.1 79 .املرتبطة بإيران وحزب اهللا يف املنطقة العربية

 18.4 76 .با�تمع اإلسرائيلياملتعلقة بالقيم والعادات اخلاصة 

 ٤١٤= ن 

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

يف مقدمة املضامني اليت حيرص املبحوثون " تطورات األحداث بني إسرائيل ودولة فلسطني"جاءت املضامني التيتتناول

جاءت املضامني اليت تعكس  ، بينما%٧٢،٥على متابعتها يف الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية بنسبة بلغت 

؛ يف حني َحلَّت املضامني اخلاصة بعالقات إسرائيل %٥٦،٣العالقة بني مصر وإسرائيل يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت 

، بينما جاءت املضامني اليت تتناول الشأن العام الداخلي %٤٠،٨مع دول اخلليج يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت 

ة الرابعة من حيث حرص املبحوثني على متابعتها يف الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية بنسبة اإلسرائيلي يف املرتب

بالطقوس اليهودية، واملرتبطة بإيران وحزب اهللا يف املنطقة العربية، " ، بينما َحل�ت املضامني املرتبطة %٣٦،٠بلغت 

يف مراتب متأخرة وبنسب متقاربة من " �تمع اإلسرائيليباإلضافة إىل املضامني املتعلقة بالقيم والعادات اخلاصة با

  .بعضها البعض

ويرجع تصدر املضامني اليت تتناول تطورات األحداث بني إسرائيل ودولة فلسطني مقدمة املضامني اليت حيرص 

لشعوب العربية املبحوثون على متابعتها يف الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية إىل خصوصية هذه القضية بالنسبة ل

بصفة خاصة والشعب املصري بصفة خاصة إضافة إىل ماُمتَِثلَّه هذه القضية بالنسبة للشعوب العربية باعتبارها جزءاً من 

العربية، كما يرجع َتصَُّدر هذه املضامني مقدمة املضامني إىل األحداث األخرية اليت شهد�ا القضية الفلسطينية ُهوِيَّتها

أن القدس عاصمة إلسرائيل وإنتهاًء مبا مت اإلعالن عنه " دونالد ترامب" ئيس الواليات املتحدة األمريكيةبدءاً مبا أعلنه ر 

عمَّا ُيَسمَّى بصفقة القرن، بينما يرجع َتصَّدر املضامني املرتبطة بعالقة " دونالد ترامب، نتنياهو" يف مؤمتر مجع بني 

عينة -ن على متابعتها يف هذه الصفحات إىل تـَعُّرف املبحوثني مصر بإسرائيل ضمن املضامني اليت حيرص املبحوثو 

على شكل العالقة بني مصر وإسرائيل أو الصورة اليت حتاول هذه الصفحات ترسيخها لدى املستخدمني عن  -الدراسة

ليت عالقة إسرائيل مبصر، يف حني يرجع تصدر املضامني اخلاصة بعالقات إسرائيل مع دول اخلليج ضمن املضامني ا

حيرص املبحوثون على متابعتها يف هذه الصفحات إنطالقًا من اهتمام املبحوثني بالشأن العريب على أساس أن دول 

  .اخلليج جزءاً من األمة العربية

  يوضح اإلشباعات التي يحققها تعرض المبحوثون للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية )١٠(جدول رقم 

 اإلشباعات التي يحققها تعرض

المبحوثون للصفحات اإلسرائيلية 

  الموجهة بالعربية

المتوسط   ال أوافق  إلى حد ما  أوافق

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  %  ك  %  ك  %  ك

سامهت يف إمدادي باملعلومات حول 

  .سياسات إسرائيل اخلارجية
156 37.7 171 41.3 87 21.0 2.1667  .74869  

إسرائيل أستطيع التعبري عما يف داخلي جتاه 

  .حبرية
89 21.5 164 39.6 161 38.9 1.8261  .75829  

   40.6 168 37.9 157 21.5 89أمدتين بكم هائل من املعلومات حول 



 

)١٢٢( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  76536.  1.8092  .إسرائيل

  70050.  1.7729 38.4 159 45.9 190 15.7 65  .أمدتين باملعلومات حول الطقوس اليهودية

أسهمت يف مشاركيت يف التفاعالت حول 

  .املضامني املطروحة
81 19.6 142 34.3 191 46.1 1.7343  .76670  

أسهمت يف تعليم بعض املصطلحات 

  .العربية
57 13.8 144 34.8 213 51.4 1.6232  .71514  

أسهمت يف تكوين صورة إجيابية جتاه 

  .إسرائيل
18 4.3 53 12.8 343 82.9 1.2150  .50630  

  49489.  1.1957 84.8 351 10.9 45 4.3 18  .أسهمت يف خلق تعاطف مع إسرائيل

أسهمت يف إقامة عالقات اجتماعية مع 

  .بعض اإلسرائيلني
26 6.3 19 4.6 369 89.1 1.1715  .51801  

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

سامهت "بأ�ا جاءت إجابات املبحوثني حول اإلشباعات اليت حيققها تعرضهم للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية 

يف مقدمة اإلشباعات اليت حتققت من تعرضهم هلذه " يف إمدادي باملعلومات حول سياسات إسرائيل اخلارجية

، بينما بلغت نسبة من %٣٧،٧؛ حيث بلغت نسبة من وافقوا على ذلك ٢،١٦٦٧الصفحات مبتوسط حسايب بلغ 

بالتعبري عما يف " ، بينما جاء اإلشباع املتعلق%٢١،٠؛ يف حني بلغت نسبة غري املوافقني %٤١،٣وافقوا إىل حد ما 

، يف %٢١،٥؛ حيث بلغت نسبة من وافقوا ١،٨٢٦١يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ " داخلي جتاه إسرائيل حبرية

؛ يف حني جاء اإلشباع املتعلق بأن %٣٨،٩، بينمانسبة غري املوافقني %٣٩،٦حني بلغت نسبة من وافقوا إىل حد ما 

، ١،٨٠٩٢يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ " أمدتين بكم هائل من املعلومات حول إسرائيل"ذه الصفحات ه

، بينمانسبة غري املوافقني %٣٧،٩، يف حني بلغت نسبة من وافقوا إىل حد ما %٢١،٥حيث بلغت نسبة من وافقوا 

علومات حول الطقوس اليهودية يف املرتبة الرابعة ؛ بينما حل اإلشباع املتعلق بأن هذه الصفحات أمدتين بامل%٤٠،٦

، يف حني بلغت نسبة من وافقوا إىل حد ما %١٥،٧، حيث بلغت نسبة من وافقوا ١،٧٧٢٩مبتوسط حسايب بلغ 

؛ بينما َحلَّ اإلشباع املتعلق بأن هذه الصفحات أسهمت يف مشاركيت يف %٣٨،٤، بينمانسبة غري املوافقني%٤٥،٩

، حيث بلغت نسبة من وافقوا ١،٧٣٤٣ضامني املطروحة يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب بلغ التفاعالت حول امل

، يف حني جاء %٤٦،١، بينمانسبة غري املوافقني%٣٤،٣، يف حني بلغت نسبة من وافقوا إىل حد ما %١٩،٦

السادسة مبتوسط حسايب اإلشباع املتعلق بأن هذه الصفحات أسهمت يف تعليم بعض املصطلحات العربية يف املرتبة 

، %٣٤،٨، يف حني بلغت نسبة من وافقوا إىل حد ما %١٣،٨؛ حيث بلغت نسبة من وافقوا ١،٦٢٣٢بلغ 

  %.٥١،٤بينمانسبة غري املوافقني

بينما حلت باقي اإلشباعات يف مراتب متأخرة وبنسب متقاربة من بعضها البعض فَحلَّ اإلشباع املتعلق بأن هذه 

، بينما جاء ١،٢١٥٠تكوين صورة إجيابية جتاه إسرائيل يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب بلغ الصفحات أسهمت يف 

اإلشباع املتعلق بأن هذه الصفحات أسهمت يف خلق تعاطف مع إسرائيل يف املرتبة الثامنة مبتوسط حسايب بلغ 



 

)١٢٣( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ت اجتماعية مع بعض ؛ يف حني حَّل اإلشباع املتعلق بأن هذه الصفحات أسهمت يف إقامة عالقا١،١٩٥٧

  .١،١٧١٥اإلسرائيلني يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ 

ويرى الباحث أن تصدر اإلشباعات املرتبطة باملسامهة يف إمداد الباحثني باملعلومات حول سياسات إسرائيل اخلارجية، 

ت حول إسرائيل، يأيت متوافقًا مع أستطيع التعبري عما يف داخلي جتاه إسرائيل حبرية، أمدتين بكم هائل من املعلوما

األسباب املرتبطة باستخدام الفيس بوك واليت أكَّد املبحوثون على أن أهم األسباب اليت تدفعهم الستخدام الفيس بوك 

يتمثل يف احلصول على املعلومات واألخبار اجلديدة، كما أن تصدر االشباعات املرتبطة باحملتوى الذي تقدمة الوسيلة 

يتناسب مع تصدر الدوافع   Orientational : إشباعاتتوجيهيةواملتمثلة يف ) موقع الفيس بوك(  اإلعالمية

النفعية للمبحوثني مقدمة دوافع تعرضهم هلذه الصفحات، كما يرى الباحث أن جمىء اإلشباعات املرتبطة بالعملية 

عات شبه اجتماعية إشبا، Para- Orientationalشبه توجيهية اإلعالمية سواًء تلك اإلشباعات 

Para- Social يف مرتبة متأخرة يتناسب ويتوافق مع دوافع استخدام املبحوثني هلذه الصفحات ، .  

  لمضامين الموضوعات التي تعرضها الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية يوضح مناقشة المبحوثين )١١(جدول رقم 

 % ك الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربيةمناقشة المبحوثينلمضامين الموضوعات التي تعرضها 

 37.4 155  نعم

 62.6 259  ال

 100.0 414 االجمالي

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

بأ�م اليتناقشون مع مضامني املوضوعات اليت تعرضها الصفحات  - عينة الدراسة –جاءت إجابات املبحوثني 

؛ يف حني جاءت إجابات املبحوثني الذين يتناقشون %٦٢،٦املرتبة األوىل بنسبة بلغت اإلسرائيلية املوجهة بالعربية يف 

  .%٣٧،٤مع مضامني املوضوعات اليت تعرضها هذه الصفحات يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت 

ليت ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعكس عدم اهتمام متابعي الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية باملضامني ا

تعرضها هذه الصفحات نظرًا ألن أغلب إجابات املبحوثني جاءت بعدم مناقشتهم ملا تعرضه هذه الصفحات، ورمبا 

مبا حتاول هذه الصفحات حتقيقه من حتسني صورة إسرائيل، أو ألنه  -عينة الدراسة –يرجع ذلك إىل وعي املبحوثني 

 اليت تعرضها هذه الصفحات، ومن مث يكتفي مبجرد اليريد أن يعطيها شهرة أكثر من خالل مناقشته للمضامني

  .التعرض لتلك الصفحات فقط

  يوضح األطراف التي يتناقش معهم المبحوثين حول المضامين التي تنشرها الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية )١٢(جدول رقم

األطراف التي يتناقش معهم 

  المبحوثين

المتوسط   االجمالي  نادراً   أحيانا  دائما

  الحسابي

االنحراف 

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  المعياري

  63694.  2.5419 100 155 7.7 12 30.3 47 61.9 96  .األصدقاء

  69609.  2.5290 100 155 11.6 18 23.9 37 64.5 100  .زمالء الدراسة أو العمل

مع أصدقاء يف جمموعات افرتاضية 

  .على الفيس بوك
27 17.4 74 47.7 54 34.8 155 100 1.8000  .75076  



 

)١٢٤( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  79966.  1.5419 100 155 63.9 99 17.4 27 18.7 29  .األسرة

  :توضح بيانات الجدول السابق مايلي

مقدمة األطراف اليت يتناقش معهم املبحوثني حول املضامني اليت تنشرها الصفحات " األصدقاء"تصدرت فئة 

، حيث بلغت نسبة من يتناقشون مع األصدقاء ٢،٥٤١٩اإلسرائيلية املوجهة بالعربية املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ 

نسبة من يتناقشون بصفة أحيانا املرتبة الثانية بنسبة بلغت بينما بلغت % ٦١،٩بصفة دائمة املرتبة األوىل بنسبة بلغت 

؛ يف حني جاء نسبة املبحوثني الذين يتناقشون مع األصدقاء بصفة نادره يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت %٣٠،٣

، حيث بلغت ٢،٥٢٩٠يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ " زمالء الدراسة أو العمل"، بينما جاءت فئة %٧،٧

بينما بلغت نسبة من % ٦٤،٥نسبة من يتناقشون معهم من املبحوثني بصفة دائمة املرتبة األوىل بنسبة بلغت 

؛ يف حني جاء نسبة املبحوثني الذين يتناقشون مع زمالء %٢٣،٩يتناقشون بصفة أحيانا املرتبة الثانية بنسبة بلغت 

، بينما جاء مناقشة املبحوثينمع أصدقاء يف %١١،٦لغت الدراسة أو العمل بصفة نادره يف املرتبة الثالثة بنسبة ب

، حيث بلغت نسبة من يتناقشون ١،٨٠٠٠جمموعات افرتاضية على الفيس بوك يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ 

تبة بينما بلغت نسبة من يتناقشون بصفة نادره املر % ٤٧،٧معهم من املبحوثني بصفة أحيانا املرتبة األوىل بنسبة بلغت 

؛ يف حني جاء نسبة املبحوثني الذين يتناقشون مع زمالء الدراسة أو العمل بصفة دائمة %٣٤،٨الثانية بنسبة بلغت 

يف املرتبة األخرية من حيث األطراف اليت يتناقش " األسرة" ، يف حني َحلَّت%١٧،٤يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت 

، حيث بلغت نسبة من ١،٥٤١٩ه الصفحات مبتوسط حسايب بلغ معهم املبحوثني حول املضامني اليت تقدمها هذ

بينما بلغت نسبة من يتناقشون بصفة % ٦٣،٩يتناقشون معهم من املبحوثني بصفة نادرًا املرتبة األوىل بنسبة بلغت 

العمل  ؛ يف حني جاء نسبة املبحوثني الذين يتناقشون مع زمالء الدراسة أو%١٨،٧دائمة املرتبة الثانية بنسبة بلغت 

  % ١٧،٤بصفة أحيانا يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت 

ويرى الباحث أن تصدر فئة األصدقاء، وزمالء العمل والدراسة مقدمة األطراف اليت يتناقش معهم املبحوثني حول 

املضامني اليت تنشرها الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية تـُعَُّد نتيجة منطقية نظراً ألن أغلب مستخدمي موقع الفيس 

لفئة متثل أمهية كبرية هلذه الفئة العمرية خاصة يف ظل هذا الواقع سنة وهذه ا ٣٤ -١٤بوك من الفئات العمرية من 

االفرتاضي الذي أَثَّر سلبياً على دور األسرة يف عملية الرتبية، كما أن مناقشة املبحوثينمع أصدقاء يف جمموعات افرتاضية 

ملناقشة مع مثل هذه األطراف لعدم ثقتهم على الفيس بوك وحلوهلا يف املرتبة الثالثة رمبا يعود إىل َختَُّوف املبحوثني من ا

يف هذا الطرف أو خوفهم من أن هذه ا�موعات رمبا تكون كتائب إلكرتونية أو هاركرز يستهدف ابتزازهم، ومن مث 

يبتعدون قدر اإلمكان عن املناقشة مع هذا الطرف؛ يف حني يأيت دور األسرة يف املرتبة األخرية ضمن األطراف اليت 

املبحوث حول املضامني اليت تعرضها هذه الصفحات رمبا ملا أحدثته ثورة االتصال واملعلومات من عملية  يتناقش معها

  . االغرتاب والعزلة االجتماعية ولعل ذلك أحد أهم األسباب حول حول األسرة يف املرتبة األخرية

نتهت إىل امتالك صفحات الدعاية واليت ا ،)lxvii()هبة اهللا جمال شاهين(دراسة وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج 

أقرب (اإلسرائيلية على موقع الفيسبوك إمكانية تأثري ضعيفة على الشباب املصري سواء على الذات أو اآلخرين 

  ).األصدقاء والشباب اآلخرين على موقع الفيسبوك

  

  

  



 

)١٢٥( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  اإلسرائيلية الموجهة بالعربيةوضح اتجاه من يتناقش معهم المبحوثون حول مضامين الصفحات  )١٣(جدول رقم 

اتجاه من يتناقش معهم  المبحوثون حول مضامين الصفحات اإلسرائيلية 

  الموجهة بالعربية
  %  ك

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 6. 1  املوافقة على ماتعرضة الصفحة من مضامني

  

2.5548  

  

.51145  

 43.2 67  .معارضة ماتعرضة الصفحة من مضامني

 56.1 87  .املوافقة على بعض ماتعرضه الصفحات ومعارضة بعضها

 100.0 155  اإلمجايل

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

يف مقدمة اجتاه من يتناقش معهم  املبحوثون " املوافقة على بعض ماتعرضه الصفحات ومعارضة بعضها"جاء اجتاه 

مبعارضة "، بينما جاء االجتاه اخلاص %٥٦،١بالعربية بنسبة بلغت  حول مضامني الصفحات اإلسرائيلية املوجهة

املوافقة على ماتعرضة "؛ يف حني َحلَّ اجتاه%٤٣/٢يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت " ماتعرضة الصفحة من مضامني

ات يف املرتبة الثالثة من حيث اجتاه من يتناقش معهم  املبحوثني حول مضامني الصفح" الصفحة من مضامني

  .%.٦اإلسرائيلية املوجهة بالعربية بنسبة بلغت 

  يوضح تفاعل المبحوثونمع مضامين الموضوعات التي تعرضها الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية )١٤(جدول رقم 

 % ك تفاعل المبحوثونمع مضامين الموضوعات التي تعرضها الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية

 21.7 90  نعم

 78.3 324  ال

 100.0 414 اإلجمالي

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

بأ�م ال يتفاعلون مع مضامني املوضوعات اليت تعرضها الصفحات  -عينة الدراسة –جاءت إجابات املبحوثني 

الذين يتفاعلون مع ؛ يف جاءت إجابات املبحوثني %٧٨،٣اإلسرائيلية املوجهة بالعربية يف املرتبة األوىل بنسبة بلغت 

  .%٢١،٧مضامني املوضوعات اليت تعرضها هذه الصفحات يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت 

وتعد هذه النتيجة طبيعية ومنطقية مع نتائج اجلدول قبل السابق والذي أظهر عدم مناقشة املبحوثني مع غريهم حول 

ون معهم حول هذه املضامني أوضح معارضتهم املضامني اليت تطرحها هذه الصفحات، كما أن اجتاه من يتناقش

ألغلب ماهو مطروح من مضامني يف هذه الصفحات، ومن مث كان لتأثري اجلماعات األولية اليت ينتمي إليها املبحوثني 

  . دوراً مهماً يف عملية عدم التفاعل مع مضامني هذه الصفحات

  حوثون خالل تفاعلهم مع الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربيةيوضح األساليب التفاعلية التي يستخدمها المب )١٥(جدول رقم

األساليب التفاعلية التي يستخدمها 

  المبحوثون

المتوسط   االجمالي  نادراً   أحيانا  دائما

  الحسابي

االنحراف 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  المعياري

التعليق على مشاركات بعض 

  .املستخدمني اآلخرين
18 20.0 42 46.7 30 33.3 90 100  1.8667  .72204  



 

)١٢٦( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

التعليق على 

  .)Comment(املنشور
15 16.7 43 47.8 32 35.6 90 100  1.8111  .70143  

  Like(.  10 11.1 42 46.7 38 42.2 90 100 1.6889  .66442(عمل إعجابللمنشور

اإلجابة على االستبيانات اليت تطرحها 

  .الصفحات
7 7.8 47 52.2 36 40.0 90 100 1.6778  .61494  

مشاركة اخلرب أو إعادة نشره 

)Share(.  
7 7.8 32 35.6 51 56.7 90 100 1.5111  .64030  

املشاركة يف اهلاشتاجات اليت تطلقها 

  .الصفحات
10 11.1 22 24.4 58 64.4 90 100  1.4667  .69022  

عمل إشارات لألصدقاء يف 

  .)Mention(املنشورات
0 0 33 36.7 57 63.3 90 100  1.3667  .50081  

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

مقدمة األساليب التفاعلية اليت يستخدمها " التعليق على مشاركات بعض املستخدمني اآلخرين"تصدر أسلوب 

، ١،٨٦٦٧املبحوثني خالل تفاعلهم مع الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ 

يف املرتبة األوىل؛ يف % ٤٦،٧ون على مشاركات بعض املستخدمني اآلخرين بصفة أحيانا حيث بلغت نسبة من يعلق

، بينما جاءت نسبة املبحوثني الذين %٣٣،٣حني جاءت نسبة من يعلقون بصفة نادره يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت

عليق على الت"، بينما جاء أسلوب %٢٠،٠يعلقون بصفة دائمة يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت 

، حيث بلغت نسبة من يعلقون على ١،٨١١١يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ " )Comment(املنشور

يف املرتبة األوىل؛ يف حني جاءت نسبة من يعلقون بصفة نادره يف املرتبة الثانية بنسبة % ٤٧،٨املنشورات بصفة أحيانا 

؛ يف %١٦،٧ون بصفة دائمة يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت ، بينما جاءت نسبة املبحوثني الذين يعلق%٣٥،٦بلغت

،حيث بلغت نسبة ١،٦٨٨٩يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ " )Like(عمل إعجابللمنشور"حني جاء أسلوب 

يف املرتبة األوىل؛ يف حني جاءت نسبة من يعلقون بصفة %٤٦،٧من يعملون إعجاب على املنشورات بصفة أحيانا 

بينما جاءت نسبة املبحوثني الذين يعلقون بصفة دائمة يف املرتبة الثالثة % ٤٢،٢املرتبة الثانية بنسبة بلغت نادره يف

يف املرتبة الرابعة " اإلجابة على االستبيانات اليت تطرحها الصفحات"، يف حني حلَّ أسلوب %١١،١بنسبة بلغت

الستبيانات اليت تطرحها هذه الصفحات بصفة ، حيث بلغت نسبة من جييبون على ا١،٦٧٧٨مبتوسط حسايب بلغ 

% ٤٠،٠يف املرتبة األوىل؛ يف حني جاءت نسبة من يعلقون بصفة نادره يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت %٥٢،٢أحيانا 

  %.٧،٨بينما جاءت نسبة املبحوثني الذين يعلقون بصفة دائمة يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت

مشاركة اخلرب أو إعادة نشره "يف حني جاءت باقي األساليب التفاعلية الباقية يف مراتب متأخرة، فجاء أسلوب

)Share( " املشاركة يف اهلاشتاجات اليت "، بينما جاء أسلوب١،٥١١١يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب بلغ

عمل إشارات "يف حني َحلَّ أسلوب ؛ ١،٤٦٦٧يف املرتبة السادسة مبتوسط حسايب بلغ " تطلقها الصفحات

  .١،٣٦٦٧يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ " )Mention(لألصدقاء يف املنشورات



 

)١٢٧( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

التعليق على مشاركات بعض املستخدمني اآلخرين ، التعليق "ويرى الباحث أن تصدر األساليب التفاعلية املتمثلة يف 

، اإلجابة على االستبيانات اليت تطرحها الصفحات )Like(، عمل إعجابللمنشور)Comment(على املنشور

خالل تفاعلهم مع مضامني هذه الصفحات  –عينة الدراسة  –مقدمة األساليب التفاعلية املستخدمة من املبحوثني 

يف مقدمة األسباب اليت " التعبري عن آرائي حبرية"يتناسب مع أسباب استخدام املبحوثني للفيس بوك والذي جاء سبب

ملبحوثني الستخدام فيس بوك، وهو ماظهر جليًا يف استخدامهم لألساليب التفاعلية اليت تتناسب مع ذلك،  تدفع ا

كما تتناسب هذه األساليب املتصدرة املراتب األوىل مع دوافع تعرض املبحوثني هلذه الصفحات واليت تصدر أغلبها يف 

، كما "تخدمني اآلخرين على املوضوعات املنشورة �اللتعرف على تعليقات املس" ،"ألفهم كيف يفكر اإلسرائيليون"

أستطيع التعبري "تتناسب مع اإلشباعات اليت حققها املبحوثني جراء تعرضهم هلذه الصفحات واليت جاء يف مقدمتها 

ليكون تفاعل املبحوثني مع مضامني هذه الصفحات متمثًال يف التعليق على " عما يف داخلي جتاه إسرائيل حبرية

 . ت املستخدمني اآلخرين أو التعليق على منشورات الصفحةمشورا

 يوضح أسباب عدم تفاعل المبحوثين مع مضامين الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية )١٦(جدول رقم

 % ك أسباب عدم تفاعل المبحوثين مع مضامين الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية

 80.2 260 .زيادة شهر�األن التفاعل معها سوف يؤدي إىل 

 68.8 223 .ليقيين أن التفاعل مع هذه الصفحات يعطيها فرصة حول شرعنة بعض األحداث

 64.8 210  .لشعوري باخلوف من التفاعل مع هذه الصفحات بأي شكل من األشكال

 57.4 186 .خلويف من التعرض للتعليقات اهلجومية من الكتائب اإللكرتونية اليت توظفها الصفحة

 29.0 94 .عدم اهتمامي بالقضايا اليت تعرضها الصفحات

 ٣٢٤= ن 

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

يف مقدمة أسباب " أن التفاعل مع الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية سوف يؤدي إىل زيادة شهر�ا"جاء سبب 

، بينما جاء سبب %٨٠،٢عدم تفاعل املبحوثني مع مضامني الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية بنسبة بلغت 

يف املرتبة الثانية بنسبة " ول شرعنة بعض األحداثيقني املبحوثني أن التفاعل مع هذه الصفحات يعطيها فرصة ح"

" شعور املبحوثني باخلوف من التفاعل مع هذه الصفحات بأي شكل من األشكال"؛ يف حني جاء %٦٨،٨بلغت 

خوف املبحوثني من التعرض للتعليقات اهلجومية من " ؛ يف حني َحلَّ سبب %٦٤،٨يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت 

عدم اهتمام "؛ يف حني َحلَّ سبب %٥٧،٤ونية اليت تـَُوظُِّفَها الصفحة يف املرتبة الرابعة بنسبة بلغت الكتائب اإللكرت 

  %.    ٢٩،٠يف املرتبة اخلامسة بنسبة بلغت " املبحوثينبالقضايا اليت تعرضها الصفحات

  وِيَّةالثقافية للمستخدمينيوضح أثر تعرض مستخدمي الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية على الهُ  )١٧(جدول رقم

أثر تعرض مستخدمي الصفحات اإلسرائيلية 

  الثقافية للمستخدمين الموجهة بالعربية على الُهوِيَّة

المتوسط   معارض  محايد  موافق

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  %  ك  %  ك  %  ك

  57311.  1.3043 75.4 312 18.8 78 5.8 24  .إسرائيل دولة صديقة ملصر

  43518.  1.1280 91.1 377 5.1 21 3.9 16إسرائيل دولة ال تشكل خطورة على االمن القومي 



 

)١٢٨( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  .املصري والعريب

حركات املقاومة الفلسطينية هي حركات متارس 

  .اإلرهاب ضد إسرائيل
19 4.6 28 6.8 367 88.6 1.1594  .47575  

  41402.  1.1570 86.2 357 11.8 49 1.9 8  .اسرائيل دولة جارة ملصر وهلا حق التعايش السلمي

  32054.  1.1159 88.4 366 11.6 48  0  0  .إسرائيل دولة حترتم التعددية الدينية على أرضها

  28211.  1.0870 91.3 378 8.7 36  0 0  .يعامل اإلسرائيليون الشعب الفلسطيين معاملة كرمية

إسرائيل دولة تتسم باإلنسانية يف تعامال�ا مع أبناء 

  .العربيةالشعوب 
10 2.4 8 1.9 396 95.7 1.0676  .33412  

  31264.  1.0628 95.7 396 2.4 10 1.9 8  .إسرائيل دولة صاحبة أرض منذ اآلآلف السنني

إسرائيل دولة تدافع عن حقها وحق شعبها ضد 

  .الفلسطينني
0 0  18 4.3 396 95.7 1.0435  .20418  

  :توضح بيانات الجدول السابق مايلي

أثري تعرض مستخدمي الصفحات حول ت –عينة الدراسة  –االجتاه املعارض مقدمة اجتاهات املبحوثني تصدر 

إسرائيل دولة "فَحلَّ يف املرتبة األوىل االجتاه املعارض بأن اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على اهلُوِيَّة الثقافية للمستخدمني،

متصدرة املرتبة األوىل، بينما % ٧٥،٤نسبة املعارضني  ، حيث بلغت١،٣٠٤٣مبتوسط حسايب بلغ " صديقة ملصر

؛ يف حني َحلَّ االجتاه املوافق يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت %١٨،٨بنسبة بلغت جاء االجتاه احملايد يف املرتبة الثانية 

رة على االمن القومي إسرائيل دولة ال تشكل خطو "، بينما حلَّ يف املرتبة الثانية االجتاه املعارض املتعلق بأن %٥،٨

 -عينة الدراسة –، حيث بلغت نسبة املعارضني من املبحوثني ١،١٢٨٠مبتوسط حسايب بلغ " املصري والعريب

؛ يف حني َحلَّ االجتاه %١،٥بنسبة بلغت متصدرة املرتبة األوىل، بينما جاء االجتاه احملايد يف املرتبة الثانية % ٩١،١

حركات املقاومة الفلسطينية "، يف حني جاء االجتاه املعارض املتعلق بأن %٣،٩بنسبة بلغت املوافق يف املرتبة الثالثة 

، حيث تصدرت االجتاه ١،١٥٩٤يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ " هي حركات متارس اإلرهاب ضد إسرائيل

؛ يف حني %٦،٨تبة الثانية بنسبة بلغت ، بينما جاء االجتاه احملايد يف املر %٨٨،٦املعارضني املرتبة األوىل بنسبة بلغت 

اسرائيل دولة جارة "، بينما جاء االجتاه املعارض املتعلق بأن%٤،٦َحلَّ االجتاه املوافق يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت 

،حيث تصدرت االجتاه املعارضني ١،١٥٧٠يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ " ملصر وهلا حق التعايش السلمي

؛ يف حني حلَّ %١١،٨، بينما جاء االجتاه احملايد يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت %٨٦،٢ة األوىل بنسبة بلغت املرتب

إسرائيل دولة حترتم "، يف حني جاء االجتاه املعارض املتعلق بأن %١،٩االجتاه املوافق يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت 

، حيث تصدرت االجتاه املعارضني املرتبة ١،١١٥٩مسة مبتوسط حسايب بلغ يف املرتبة اخلا" التعددية الدينية على أرضها

  %.١١،٩، بينما جاء االجتاه احملايد يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت %٨٨،٤األوىل بنسبة بلغت 

اهلُوِيَّة بينما َحلَّت باقي الفئات الباقية املرتبطة بتأثري تعرض مستخدمي الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على 

الثقافية للمستخدمني يف مراتب متأخرة وبنسب متقاربة من بعضهامن حيث االجتاه املعارض هلذه التأثري، فجاء االجتاه 

املعارض املتعلق بأن اإلسرائيليني يعاملون الشعب الفلسطيين معاملة كرمية يف املرتبة السادسة مبتوسط حسايب بلغ 

رض املتعلق بأن إسرائيل دولة تتسم باإلنسانية يف تعامال�ا مع أبناء الشعوب العربية ، بينما جاء االجتاه املعا١،٠٨٧٠



 

)١٢٩( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

عينة الدراسة حول أن  –، بينما َحلَّ االجتاه املعارض للمبحوثني ١،٠٦٧٦يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب بلغ 

، بينما حلَّ يف املرتبة ١،٠٦٢٨ بلغ إسرائيل دولة صاحبة أرض منذ اآلآلف السنني يف املرتبة الثامنة مبتوسط حسايب

إسرائيل دولة تدافع عن حقها وحق شعبها ضد بأن  -عينة الدراسة- التاسعة واألخرية من معارضة املبحوثني 

  .١،٠٤٣٥الفلسطينني مبتوسط حسايب بلغ 

ة املبحوثني الثقافية بل وتعكس نتائج هذا اجلدول السابق أن هذه الصفحات الدعائية املوجهة بالعربية مل تؤثر على ُهوِيَّ 

أكََّدت هذه النتائج وعي املبحوثني باألهداف اليت تسعى هذه الصفحات لتحقيقها سواء من خالل تغيري الصورة 

محمد زيدان الخرابشة ( دراسة الذهنية عن إسرائيل، وحماولة تشكيل صورة إجيابية حول إسرائيل، واليت أكد�ا نتائج 

حول أهداف الصفحات )lxix( (Hind Ataallah Khlaifat 2016)، ودراسة )lxviii()م٢٠١٨

اإلسرائيلية املوجهة بالعربية واليت َمتَثَّلت يف تشكيل صورة إسرائيل بأ�ا بلد حمبة للسالم، باإلضافة إىل استخدامها الدين  

  .للعربكغطاء الستقطاب املتعاطفني مع إسرائيل، ويؤثر على شرعية الصراع الفلسطيين بالنسبة 

حول امتالك صفحات ،)lxx()هبة اهللا جمال شاهين(دراسةوتتفق نتائج هذا اجلدول مع النتيجة اليت انتهت إليها 

الدعاية اإلسرائيلية على موقع الفيسبوك إمكانية تأثري ضعيفة على الشباب املصري سواء على الذات أو اآلخرين 

  .)أقرب األصدقاء والشباب اآلخرين على موقع الفيسبوك(

  يوضح الهدف من المضامين المقدمة عبر الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية من وجهة نظر المبحوثين )١٨(جدول رقم

الهدف من المضامين المقدمة عبر 

الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية من 

  وجهة نظر المبحوثين

المتوسط   ال أوافق  إلى حد ما  أوافق تماما

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  %  ك  %  ك  %  ك

تسعى مضامني هذه الصفحات اندماج 

مستخدميها مع الثقافات اليت تسعى 

  .لرتوجيها

323 78.0 83 20.0 8 1.9 2.7609  .47024  

تستهدف مضامني هذه الصفحات التأثري 

  .على املعتقدات املتأصلة لدينا جتاه إسرائيل
341 82.4 44 10.6 29 7.0 2.7536  .57145  

تستهدف هذه الصفحات بث قيم التفوق 

والنجاح إلسرائيل يف العديد من ا�االت 

  .لدى متابعيها

323 78.0 73 17.6 18 4.3 2.7367  .53066  

تسعى هذه الصفحات إىل بث روح اال�زامية 

  .لدى كل مايعاديها يف املنطقة العربية
318 76.8 80 19.3 16 3.9 2.7295  .52469  

إىل التشكيك يف  تسعى هذه الصفحات

  .بعض احلقائق التارخيية 
336 81.2 32 7.7 46 

11.

1 
2.7005  .65808  

تستهدف هذه الصفحات ضياع اهلُوِيَّة 

  .الثقافية الوطنية
291 70.3 115 27.8 8 1.9 2.6836 .50553  

  53086.  2.6111 2.2 9 34.5 143 63.3 �262دف هذه الصفحات من خالل املضمون 



 

)١٣٠( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

املقدم إىل إدخال قيم غريبة عن ثقافتنا جتاه 

  .إسرائيل

تستهدف مضامني هذه الصفحات تشويه 

  .الشخصيات الوطنية يف العامل العريب
285 68.8 73 17.6 56 

13.

5 
2.5531  .72039  

تستهدف هذه الصفحات التخلي عن 

  .املورثات الثقافية جتاه إسرائيل
276 66.7 86 20.8 52 

12.

6 
2.5411  .70762  

الصفحات إىل ترسيخ مفاهيم تسعى هذه 

  .مغلوطة عن إسرائيل
222 53.6 71 17.1 121 

29.

2 
2.2440  .87798  

يؤدي التفاعل واالندماج مع ماتقدمه هذه 

  .الصفحات إىل تقليل الوالء واالنتماء للوطن
122 29.5 147 35.5 145 

35.

0 
1.9444  .80212  

  :توضح بيانات الجدول السابق مايلي

حول اهلدف من املضامني املقدمة عرب الصفحات  -عينة الدراسة –املوافق مقدمة اجتاهات املبحوثني تصدر االجتاه 

مضامني هذه الصفحاتتسعى إىل اندماج مستخدميها مع الثقافات "اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، فجاء االجتاه املوافق بأن

املضامني املقدمة يف هذه الصفحات مبتوسط حسايب يف مقدمة اجتاهات املبحوثني حول هدف " اليت تسعى لرتوجيها

تستهدف التأثري على املعتقدات املتأصلة لدينا "، بينما جاء اهلدف املتعلق بأن مضامني هذه الصفحات٢،٧٦٠٩بلغ 

هذه الصفحات "؛ يف حني َحلَّ اهلدف املتعلق بأن ٢،٧٥٣٦يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ " جتاه إسرائيل

يف املرتبة الثالثة من حيث موافقة " بث قيم التفوق والنجاح إلسرائيل يف العديد من ا�االت لدى متابعيها تستهدف

هذه الصفحات تسعى إىل بث روح "، بينما جاء اهلدف اخلاص بأن ٢،٧٣٦٧املبحوثني مبتوسط حسايب بلغ 

؛ يف حني جاء اجتاه ٢،٧٢٩٥ة مبتوسط حسايب بلغ يف املرتبة الرابع" اال�زامية لدى كل مايعاديها يف املنطقة العربية

يف املرتبة  "هذه الصفحات تسعى إىل التشكيك يف بعض احلقائق التارخييةبأن "املبحوثني باملوافقة حول اهلدف املتعلق 

بأن هذه الصفحات تستهدف ضياع اهلوية الثقافية "حني َحلَّ اهلدف اخلاص ؛ يف ٢،٧٠٠٥اخلامسة بنسبة بلغت 

، بينما َحلَّ ٢،٦٨٣٦مبتوسط حسايب بلغ  -عينة الدراسة –يف املرتبة السادسة من حيث موافقة املبحوثني " الوطنية

" �دف من خالل املضمون املقدم إىل إدخال قيم غريبة عن ثقافتنا جتاه إسرائيل"اهلدف املتعلق بأن هذه الصفحات 

بأن مضامني هذه الصفحات تستهدف "ما جاء اهلدف املتعلق ، بين٢،٦١١١يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب بلغ 

يف املرتبة الثامنة من حيث موافقة املبحوثني على اهلدف من املضامني " تشويه الشخصيات الوطنية يف العامل العريب

ق بأن هذه ، بينما َحلَّ اهلدف املتعل٢،٥٥٣١املقدمة عرب الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية مبتوسط حسايب بلغ 

، بينما ٢،٥٤١١الصفحات تستهدف التخلي عن املورثات الثقافية جتاه إسرائيل يف املرتبة التاسعة مبتوسط حسايب بلغ 

من حيث موافقة املبحوثني " بأن هذه الصفحات تسعى إىل ترسيخ مفاهيم مغلوطة عن إسرائيل"جاء اهلدف اخلاص 

ف املتعلق بأن التفاعل واالندماج مع ماتقدمه هذه الصفحات ؛ يف حني َحلَّ اهلد٢،٢٤٤٠مبتوسط حسايب بلغ 

  .١،٩٤٤٤يؤدي إىل تقليل الوالء واالنتماء للوطن يف املرتبة العاشرة واألخرية مبتوسط حسايب بلغ 

وتعكس هذه النتائج وعي املبحوثني مبا تقدمه هذه الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية من مضامني خمتلفة 

أثري على ُهوِيَّة املستخدمني الثقافية، وهو ماظهر جليًا يف إجابات املبحوثني حول أهداف املضامني اليت تستهدف الت



 

)١٣١( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

محمد زيدان الخرابشة ( دراسة تقدمها هذه الصفحات، كما أن نتائج هذا اجلدول تتفق مع ماتوصلت إليها نتائج 

حول أهداف الصفحات )lxxii( (Hind Ataallah Khlaifat 2016)، ودراسة )lxxi()م٢٠١٨

اإلسرائيلية املوجهة بالعربية واليت َمتَثَّلت يف تشكيل صورة إسرائيل بأ�ا بلد حمبة للسالم، باإلضافة إىل استخدامها الدين  

أالء (ومع دراسة كغطاء الستقطاب املتعاطفني مع إسرائيل، ويؤثر على شرعية الصراع الفلسطيين بالنسبة للعرب، 

اإلسرائيلية إلسرتاجتية العالقات تتوظيف التكتيكات العاطفية يف تطبيق الصفحاواليت خلصت إىل )lxxiii()للطيفاعبد

العامة، والدمج بني األساليب العاطفية مثل التهديد والتخويف والتكذيبوالتشكيك يف العدو وبني األساليب املنطقية 

ا ضحية االعتداءات والصواريخ املوجهة إليها من خاصة تكتيك الربهنة يف إطار إثبات صحة ما تقوله إسرائيل عنكو�

أن أكثر من نصف العينة يعارضون التطبيع مع واليت انتهت إىل  )lxxiv()دعاء صالح فريد(ودراسة ، قبل األعداء

  .إسرائيل

  :نتائج فروض الدراسة

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين حول تأثير تعرض مستخدمي الصحفات : الفرض األول

  .الثقافية تبعاً للمتغيرات الديموغرافيةُهوِيَّتهماإلسرائيلية الموجهة بالعربية على 

  :وينبثق من هذا الفرض عدد من الفروض الفرعية التالية

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثني حول تأثري تعرض مستخدمي الصحفات :الفرض الفرعي األول

  .الثقافية تبعاً ملتغري النوعُهوِيَّتهماإلسرائيلية املوجهة بالعربية على 

حول تأثير تعرضهم للصفحات اإلسرائيلية  -عينة الدراسة –يوضح الفروق بين المبحوثين  )١٩(جدول رقم 

 تبعًا لمتغير النوع الثقافية ُهوِيَّتهمى علالموجهة بالعربية

أثر تعرض مستخدمي الصحفات 

اإلسرائيلية الموجهة بالعربية على 

  الثقافية ُهوِيَّتهم

  النوع

  

التكرار 

  ت

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  قيمة ت

درجة 

  الحرية

مستوى 

  المعنوية

 26648. 1.1534 323  ذكر
4.568  412  .000  

 07182. 1.0244 91  أنثى

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

حول تأثري تعرض مستخدمي الصحفات اإلسرائيلية  -عينة الدراسة  -املبحوثنيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين

عند مستوى ، وهي دالة  )T)(4,568(الثقافية تبعًا ملتغريالنوع، حيث بلغ معامل ُهوِيَّتهماملوجهة بالعربية على على 

 ).000.(معنوية بلغ

حول تأثري تعرض مستخدمي  -عينة الدراسة –يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثني:الفرض الفرعي الثاني

  .الثقافية تبعاً ملتغريالسنُهوِيَّتهمالصحفات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على 

حول تأثير تعرضهم للصفحات اإلسرائيلية  -الدراسةعينة  –يوضح الفروق بين المبحوثين  )٢٠(جدول رقم 

 تبعًا لمتغير السن الثقافيةُهوِيَّتهمعلى الموجهة بالعربية

  

أثر تعرض مستخدمي 

الصحفات اإلسرائيلية 

  السن
التكرار 

  ت

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  Fقيمة 

درجة 

  الحرية

مستوى 

  المعنوية

    03607. 1.0131 68  سنة ٣٠إىل أقل من  ١٨من 



 

)١٣٢( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

الموجهة بالعربية على 

  الثقافية ُهوِيَّتهم

 ٤٠سنة إىل أقل من  ٣٠من 

  سنة
248 1.1026 .21204 

 

25.820  

 

3  

 

.000  

 ٥٠سنة إىل أقل من  ٤٠من 

  سنة
77 1.3160 .35093 

 05686. 1.0529 21  سنة فأكثر ٥٠

 24362. 1.1251 414  اإلمجايل

  :الجدول السابق إلى مايليتشير بيانات 

حول تأثري تعرض مستخدمي الصحفات اإلسرائيلية  -عينة الدراسة  -املبحوثنيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين

، وهي دالة  عند مستوى )F)(25.820(الثقافية تبعًا ملتغري السن، حيث بلغ معامل ُهوِيَّتهماملوجهة بالعربية على 

  ).000.(معنوية بلغ

حول تأثري تعرض  -عينة الدراسة  –يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثني :الفرعي الثالثالفرض 

  .الثقافية تبعاً ملتغري املستوى التعليميُهوِيَّتهممستخدمي الصحفات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على 

ضهم للصفحات اإلسرائيلية حول تأثير تعر  -عينة الدراسة –يوضح الفروق بين المبحوثين  )٢١(جدول رقم 

 تبعاً لمتغير المستوى التعليمي الثقافية ُهوِيَّتهمعلى  الموجهة بالعربية

أثر تعرض مستخدمي 

الصحفات اإلسرائيلية 

الموجهة بالعربية على 

  ُهوِيَّتهمالثقافية

  التكرارت  المستوى التعليمي
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  Fقيمة 

درجة 

  الحرية

 مستوى

  المعنوية

 31223. 1.1351 37  مؤهل متوسط

 

1.115  

 

2  

 

.329  

 09795. 1.0930 98  مؤهل فوق اجلامعي

 26781. 1.1350 279  مؤهل جامعي

 24362. 1.1251 414 اإلمجايل

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

حول تأثري تعرض مستخدمي الصحفات  -عينة الدراسة  -املبحوثنيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

، وهي )F)(1.115(الثقافية تبعًا ملتغري املستوى التعليمي، حيث بلغ معامل ُهوِيَّتهماإلسرائيلية املوجهة بالعربية على 

  ).329.(غري دالة عند مستوى معنوية بلغ

بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثني حول تأثري تعرض وبناًء على ماسبق يتحقق صحة الفرض القائل 

  . الثقافية تبعاً للمتغريات الدميوغرافية جزئياً ُهوِيَّتهممستخدمي الصحفات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على 

تجاه أهداف المضامين  -عينة الدراسة -المبحوثينيوجد فروق ذات داللة إحصائية بين : الفرض الثاني

  .لمقدمة في هذه الصفحات تبعاً للمتغيرات الديموغرافيةا

  :وينبثق من هذا الفرض عدد من الفروض الفرعية التالية

جتاه أهداف املضامني املقدمة  -عينة الدراسة - املبحوثنييوجد فروق ذات داللة إحصائية بني : الفرض الفرعي األول

  .يف هذه الصفحات تبعاً ملتغري النوع

  



 

)١٣٣( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 تجاه أهداف المضامين المقدمة في هذه الصفحات تبعًا لمتغير النوع -عينة الدراسة –يوضح الفروق بين المبحوثين  )٢٢(جدول رقم 

أهداف المضامين المقدمة في هذه 

  الصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية

  النوع

  
  التكرارت

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  قيمة ت

درجة 

  الحرية

مستوى 

  المعنوية

 40053. 2.5747 323  ذكر
.550 412  .582  

 40891. 2.5485 91  أنثى

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

جتاه أهداف املضامني املقدمة يف هذه الصفحات -عينة الدراسة  -املبحوثنيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

 ).582.(وهي غري دالة عند مستوى معنوية بلغ ،)T(,550)(على تبعاً ملتغري النوع ، حيث بلغ معامل 

جتاه أهداف املضامني   -عينة الدراسة –املبحوثنييوجد فروق ذات داللة إحصائية بني : الفرض الفرعي الثاني

  .املقدمة يف هذه الصفحات على تبعاً للمتغري السن

المضامين المقدمة في هذه تجاه أهداف  -عينة الدراسة –يوضح الفروق بين المبحوثين  )٢٣(جدول رقم 

 الصفحات على تبعًا لمتغير السن

أهداف المضامين 

المقدمة في هذه 

الصفحات 

اإلسرائيلية الموجهة 

  بالعربية

  السن
التكرا

  رت

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  Fقيمة 

درجة 

  الحرية

مستوى 

  المعنوية

 59231. 2.4332 68  سنة ٣٠إىل أقل من  ١٨من 

 

11.703  

 

3  

 

.000  

 32573. 2.6008 248  سنة ٤٠سنة إىل أقل من  ٣٠من 

 39292. 2.4805 77  سنة ٥٠سنة إىل أقل من  ٤٠من 

 04652. 2.9567 21  سنة فأكثر ٥٠

 40204. 2.5690 414  اإلمجايل

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

جتاه أهداف املضامني املقدمة يف هذه الصفحات على -عينة الدراسة  -املبحوثنيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين

  .000.)(، وهي دالة  عند مستوى معنوية بلغ)F)(11,703(تبعاً ملتغري السن ، حيث بلغ معامل 

جتاه أهداف املضامني املقدمة   -عينة الدراسة –املبحوثنييوجد فروق ذات داللة إحصائية بني :الفرض الفرعي الثالث

  .هذه الصفحات على تبعاً للمتغري املستوى التعليمييف 

 تجاه أهداف المضامين المقدمة في هذه الصفحات تبعًا لمتغير المستوى التعليمي -عينة الدراسة –يوضح الفروق بين المبحوثين  )٢٤(جدول رقم 

  

أهداف المضامين المقدمة 

في هذه الصفحات 

  اإلسرائيلية الموجهة بالعربية

  التكرارت  عليميالمستوى الت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  Fقيمة 

درجة 

  الحرية

مستوى 

  المعنوية

 50268. 2.3980 37  مؤهل متوسط

11.837  2  .000  
 16657. 2.7217 98  مؤهل فوق اجلامعي

 42970. 2.5380 279  مؤهل جامعي

 40204. 2.5690 414 اإلمجايل



 

)١٣٤( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :السابق إلى مايليتشير بيانات الجدول 

جتاه أهداف املضامني املقدمة يف هذه الصفحات على -عينة الدراسة  -املبحوثنيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين

  ).000.(، وهي دالة  عند مستوى معنوية بلغ )F(11,837)(تبعاً ملتغري املستوى التعليمي، حيث بلغ معامل 

جتاه   -عينة الدراسة –القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثنييتحقق صحة الفرض وبناًء على ماسبق 

  .أهداف املضامني املقدمة يف هذه الصفحات تبعاً للمتغريات الدميوغرافية جزئياً 

توجد عالقة ارتباطية بين تعرض المبحوثين للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية وأثر ذلك : الفرض الثالث

  .الثقافية تهمعلى ُهوِيَّ 

  الثقافيةيوضح العالقة بين تعرض المبحوثين للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية وتأثير ذلك على ُهوِيَّتهم )٢٥(جدول رقم 

تعرض المبحوثين للصفحات اإلسرائيلية 

  الموجهة بالعربية

  .أثر ذلك على هوية المبحوثين الثقافية

  044.  معامل االرتباط

  374.  المعنويةالداللة 

 414  العدد

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

عدم وجود عالقة ارتباطية بني تعرض املبحوثني للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريذلك على ُهوِيَّةاملبحوثني 

  ).374.(معنويةوهي غري دالة عند مستوى ، )044.(الثقافية، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط سبريمان

بعدم صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية بني تعرض املبحوثني للصفحات اإلسرائيلية  وبذلك يمكن القول

  .الثقافيةُهوِيَّتهماملوجهة بالعربية وأثر ذلك على 

ية توجد عالقة ارتباطية بين دوافع تعرض المبحوثين للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعرب: الفرض الرابع

  .واالشباعات المتحققة منها

  يوضح العالقة بين دوافع تعرض المبحوثين للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية واإلشباعات المتحققة منها )٢٦(جدول رقم 

دوافع تعرض المبحوثين للصفحات اإلسرائيلية الموجهة 

  بالعربية

  .االشباعات المتحققة منها

  778.  معامل االرتباط

  000.  الداللة المعنوية

 414  العدد

  :تشير بيانات الجدول السابق إلى مايلي

وجود عالقة ارتباطية بني دوافع تعرض املبحوثني للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية واإلشباعات املتحققة منها، 

  ).000.(وهي دالة عند مستوى معنوية، ).778(حيث بلغت قيمة معامل االرتباط سبريمان

ارتباطية بني دوافع تعرض املبحوثني للصفحات اإلسرائيلية املوجهة صحة الفرض القائل بوجود عالقة وبذلك يتحقق 

  . بالعربية واالشباعات املتحققة منها

  :مناقشة نتائج الدراسة

  :توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج متثلت أبرزها فيما يلي



 

)١٣٥( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

يتعرضون للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية بصفة  -عينة الدراسة – أظهرت نتائج الدراسة  أن أغلب املبحوثني .١

أحياناً؛ حيث تصدرت املرتبة األوىل من حيث تعرض املبحوثني هلذه الصفحات تلتها تعرض املبحوثني هلذه 

 .الصفحات بصفة نادرة، يف حني جاء تعرض املبحوثني هلذه الصفحات بصفة دائمة يف املرتبة الثالثة

مقدمة دوافع تعرض املبحوثني للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، تاله " كيف يفكر اإلسرائيلون" دافع تصدر .٢

التعرف على صورة مصر يف مضامني هذه الصفحات؛ يف حني جاء التعرف على تعليقات املستخدمني اآلخرين 

لتعرف على صورة ا�تمع العريب يف املضامني املقدمة على املوضوعات املنشورة �ا يف املرتبة الثالثة، بينما َحلَّ دافع ا

 .يف املرتبة الرابعة

مقدمة الوسائل اليت تعرف " اإلعالنات الرتوجيية على موقع الفيسبوك واملواقع االجتماعية األخرى" تصدرت  .٣

شرته الوسائل مان" من خالهلا على الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، تلتها -عينة الدراسة –املبحوثون 

 .حول هذه الصفحات) جديدة -تقليدية(اإلعالمية 

جاءت املضامني التيتتناول تطورات األحداث بني إسرائيل ودولة فلسطني يف مقدمة املضامني اليت حيرص املبحوثون  .٤

إسرائيل، مث على متابعتها يف الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، تلتها املضامني اليت تعكس العالقة بني مصر و 

 .املضامني اخلاصة بعالقات إسرائيل مع دول اخلليج

" جاءت إجابات املبحوثني حول اإلشباعات اليت حيققها تعرضهم للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية بأ�ا  .٥

يف مقدمة اإلشباعات اليت حتققت من تعرضهم " سامهت يف إمدادي باملعلومات حول سياسات إسرائيل اخلارجية

أمدتين بكم هائل من "، مث "بالتعبري عما يف داخلي جتاه إسرائيل حبرية" هلذه الصفحات، تالها اإلشباع املتعلق

 ".املعلومات حول إسرائيل

مقدمة األطراف اليت يتناقش معهم املبحوثني حول املضامني اليت تنشرها الصفحات " األصدقاء"تصدرت فئة  .٦

، مث مناقشة املبحوثينمع أصدقاء يف جمموعات "زمالء الدراسة أو العمل"ا فئة اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، تلته

 .افرتاضية على الفيس بوك، بينما َحلَّت األسرة يف املرتبة األخرية

مقدمة األساليب التفاعلية اليت يستخدمها " التعليق على مشاركات بعض املستخدمني اآلخرين"تصدر أسلوب  .٧

التعليق على "الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية املرتبة األوىل، تالها أسلوب  املبحوثني خالل تفاعلهم مع

 )".Like(عمل إعجابللمنشور"، مث أسلوب )"Comment(املنشور

يف مقدمة أسباب " أن التفاعل مع الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية سوف يؤدي إىل زيادة شهر�ا"جاء سبب  .٨

يقني املبحوثني أن التفاعل "ع مضامني الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية، تاله سبب عدم تفاعل املبحوثني م

مع هذه الصفحات يعطيها فرصة حول شرعنة بعض األحداث، مث شعور املبحوثني باخلوف من التفاعل مع هذه 

 ".الصفحات بأي شكل من األشكال

 .وجهة بالعربية مل تؤثر على ُهوِيَّةاملبحوثني الثقافيةأن هذه الصفحات اإلسرائيلية  املأظهرت نتائج الدراسة  .٩

باألهداف اليت تسعى الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية  –عينة الدراسة  –أظهرت الدراسة وعي املبحوثني  .١٠

اندماج مستخدميها مع الثقافات اليت تسعى إليها من خالل املضامني اليت تنشرها سواء تلك املرتبطة مبحاولة 

بث قيم التفوق والنجاح إلسرائيل يف أو رتوجيها، التأثري على املعتقدات املتأصلة لدى املبحوثني جتاه إسرائيل، ل

 .العديد من ا�االت لدى متابعيها وغريها من األهداف



 

)١٣٦( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

صحة الفرض القائلبوجود فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثني حول تأثري تعرض مستخدمي أثبتت الدراسة  .١١

 .الثقافيةتبعاً للمتغريات الدميوغرافية جزئياً ُهوِيَّتهمفات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية على الصح

جتاه أهداف   -عينة الدراسة –أثبتت الدراسة صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثني .١٢

 .ة جزئياً املضامني املقدمة يف هذه الصفحات على تبعاً للمتغريات الدميوغرافي

أثبتت الدراسة عدم صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية بني تعرض املبحوثني للصفحات اإلسرائيلية املوجهة  .١٣

 .الثقافيةُهوِيَّتهمبالعربية وأثر ذلك على 

املوجهة ارتباطية بني دوافع تعرض املبحوثني للصفحات اإلسرائيلية أثبتت الدراسة صحة الفرض القائل بوجود عالقة  .١٤

 .بالعربية واالشباعات املتحققة منها

  :مايثيره البحث من بحوث ودراسات

 .إجراء دراسة حول دالالت اخلطاب املقدم يف مضامني الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية .١

 .إجراء دراسة حول سيمولوجية الصورة املقدمة يف مضامني الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية .٢

 .اسة حول مسات تعليقات مستخدمي الصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية جتاه القضايا العربيةإجراء در  .٣

   



 

)١٣٧( 

  

  تهم الثقافيةُهِويَّ تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية وتأثريها على 

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :المراجع
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