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بسم اهلل الرمحن الرحيم

(قؿ ىؿ يستكم الذيف يعممكف كالذيف ال يعممكف إنما يتذكر أكلك األلباب)

(الزمر /اآلية )9

أ

اإلهداء
إلى كالدم العزيز أطاؿ اهلل في عمره.
إلى ركح كالدتي الغالية تغمدىا اهلل بكاسع رحمتو.
إلى ركح إخكتي الشيداء الذيف صدقكا ما عاىدكا اهلل عميو جياد كحساـ.
إلى زكجتي الكفية كأكالدم.
إلى أخي ىشاـ كجميع أخكاتي.
إلى كؿ أصدقائي كمف ساعدني في إنجاز ىذا العمؿ….

أىدم إلييـ جميعان ثمرة جيدم المتكاضع

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،كأف كفقني إلتماـ ىذا العمؿ ،الذم لـ يكف ليرل النكر
لكال مشيئتو كتكفيقو سبحانو كتعالى.
يشرفني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى أستاذم كمشرفي األستاذ الدكتكر /حسيف عبد الحميد
أبكشنب الذم كاف لي نعـ الناصح األميف ،كالذم لـ يدخر جيدان إال كمنحني إياه ،كلـ يبخؿ
عمي بشيء مف كقتو الثميف  ،حتى خرجت ىذه الرسالة عمى ىذا الكجو .
كما اتقدـ ب جزيؿ الشكر كاالمتناف لؤلستاذيف الفاضميف عضكم لجنة المناقشة الدكتكر /أحمد
عرابي الترؾ المناقش الخارجي  ،كالدكتكر /نبيؿ حسف الطيراكم المناقش الداخمي لتفضميـ
بقبكؿ مناقشة البحث مما ساىـ في إخراجو عمى أكمؿ كجو .
كما كيشرفني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا البحث ،كساعدني
معنكيان كماديان .
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكافة أساتذتي أعضاء الييئة التدريسية في أكاديمية اإلدارة كالسياسة
لمدراسات العميا الذيف أمدكني بالعمـ كالمعرفة .
كالشكر مكصكؿ لؤلستاذ اإلحصائي /عائد الربعي لما قدمو مف جيد كمساعدة لي في إخراج
نتائج ىذا البحث بشكؿ عممي .

الباحث /
جبلؿ جاسر السعكدم
ج

الممخص
مدى اعتماد الو ازرات الفمسطينية عمى مواقع اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور" دراسة تحميمية
وميدانية مقارنة"
احدثت شبكة اإلنترنت ثكرة في عالـ االتصاالت خبلؿ العقد األخير ،كأصبح لمفضاء اإللكتركني دكر في
صناعة كتشكيؿ الرأم العاـ  ،كساعد عمى ذلؾ زيادة االرتباط العالمي بتكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات ،ما
جعؿ ذلؾ مكضكعان جدي انر باالىتماـ كالدراسة لذا ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اعتماد الك ازرات
الفمسطينية عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر.
كتصنؼ ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية  ،كقد اعتمد الباحث في الدراسة بشكؿ أساسي عمى منيجيف
ىما المنيج المسحي كالمنيج المقارف  ،مستخدمان أسمكبيف في جمع المعمكمات كىما صحيفة االستقصاء،
كأداة تحميؿ المضمكف .
كتمثؿ مجتمع الد ارسة المتعمؽ بصحيفة االستقصاء مف مجمكع العامميف في الكظائؼ اإلشرافية العميا كاألكلى
في كؿ مف الك ازرات كالمؤسسات الحككمية في قطاع غزة كالبالغ عددىـ  ، 941كتشمؿ الفئة العميا(ككيؿ
كزرة – ككيؿ ك ازرة مساعد-مدير عاـ) كالفئة األكلى تشمؿ ( نائب مدير عاـ – مدير دائرة ) ،كاستخدـ
ا
الباحث العينة العشكائية الطبقية ،كتـ اختيار المكظفيف بشكؿ عشكائي مف مجتمع الدراسة  ،كتـ تحديد العدد
كالحجـ كفؽ المسميات الكظيفية حسب الفئات مف كؿ كظيفة ،حيث بمغت العينة( )274مكظؼ.
كشمؿ مجتمع الدراسة المتعمؽ بأداة تحميؿ المضمكف كافة صفحات مكاقع اإلعبلـ التفاعمي في الك ازرات
الفمسطينية  ،كتمثمت عينة الدراسة المتعمقة بيذه األداة تحميؿ صفحات كبلن مف ك ازرة الصحة كالتربية كالتعميـ
ككنيـ أكبر الك ازرات كأكثرىـ مف حيث تقديـ الخدمة لمجميكر.
كاعتمد الباحث في اإلطار النظرم عمى نظريتيف ميمتيف ىما نظرية االستخدامات كاالشباعات كنظرية
االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ .
أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:
 -1أشارت النتائج إلى اقتصار المعالجة عمى فف الخبر في صفحتي عينة الدراسة عمى الفيس بكؾ ،كىك
األمر الذم أنتج – غالبا -ضعفان في المعالجة في ظؿ غياب قالب التقرير اإلخبارم .
د

 -2كشفت الدراسة عف االعتماد الكبير عمى الصكرة ككاف غياب كاضح لباقي العناصر الصحفية مثؿ
الصكت – الفيديك -كغيره حيث لـ تحصؿ فئة ممؼ الفيديك كممؼ فئة عناصر أخرل عمى أية نسبة في
كؿ مف ك ازرة الصحة كالتربية كالتعميـ.

 -3أكضحت النتائج انعداـ المجكء إلى استخداـ استطبلعات الرأم كاالعتماد عمى التغذية الراجعة لتعرؼ
عمى مستكل الرضا عف الخدمات المقدمة مف كبل الك ازرتيف .
 -4أكضحت النتائج أف أكثر مكاقع اإلعبلـ التفاعمي استخدامان ىي الفيس بكؾ بشكؿ عاـ مف قبؿ المبحكثيف
كيميو تكيتر  ،كالمنتديات.
 -5بينت نتائج الدراسة أف مكاقع اإلعبلـ التفاعمي كفرت قنكات اتصاؿ مباشرة لمجميكر بالك ازرات
كالمؤسسات الحككمية بقطاع غزة.

كأكصت الدراسة بالتالي :

 -1استثمار إمكانيات مكاقع كأدكات اإلعبلـ التفاعمي في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية االستثمار
األمثؿ  :مف خبلؿ تدعيـ ىذه المكاقع بمختمؼ خدمات الكسائط المتعددة كعدـ االقتصار عمى

الصكرة في العناصر الصحفية كاستخداـ باقي العناصر مثؿ الفيديك ،كالصكت  ،كبانرات ،كفبلشات،

كخدمات اليايبر لنؾ ..الخ )

 -2ضركرة قياـ المكتب اإلعبلمي الحككمي كالجيات المتخصصة بتنظيـ دكرات ككرش عمؿ لمعامميف
في المجاؿ اإلعبلمي كصناع القرار في الك ازرات كالمؤسسات  ،بيدؼ إثارة نقاش عاـ يتطرؽ ألىمية
أداكت اإلعبلـ التفاعمي كدكره في تعزيز الرقابة عمى األداء الحككمي  ،كالمشاركة مف قبؿ الجميكر
الداخمي كالخارجي لمك ازرات بيدؼ كضع الخطط كتقديـ الرؤل المستقبمية .
 -3ضركرة عدـ اقتصار التغطية اإلعبلمية في مكاقع اإلعبلـ التفاعمي لمك ازرات كالمؤسسات الحككمية
عمى اإلنجازات فقط  ،كضركرة التقدـ بحمكؿ لمشكبلت كاقع العمؿ اإلدارم الحككمي كالقياـ بجانب
دكرىا الخدماتي بأدكار أخرل ثقافية كسياسية كاجتماعية .
 -4ضركرة االعتماد مف قبؿ الك ازرات كالمؤسسات الحككمية في عرضيا لقضاياىا كخططيا عمى ىذه
المكاقع االعتماد عمى استطبلعات الرأم كالتغذية الراجعة ،لككنو يشكؿ قكة رئيسية معبرة عف كاقع
العمؿ في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية.
 -5ضركرة االستفادة مف كافة أدكات اإلعبلـ التفاعمي كعدـ االقتصار عمى استخداـ الفيس بكؾ فقط،
كاستخداـ تكيتر  ،يكتيكب  ،المنتديات  ،المدكنات ..إلخ كبما يتبلءـ ككاقع كؿ ك ازرة أك مؤسسة مف
الك ازرات كالمؤسسات الحككمية .
ق

Abstract

Palestinian Ministries Dependency on Interactive Media Websites in
Communicating the Masses
In the last decade, the internet network resulted in telecommunication revolution.
Thus ,cyber space has played a role in creating and shaping the public opinion ever
since. That was intensified due to the global use of telecommunication and
Information Technology (IT), which made interactive media of interest on the
global level. Thus, this study aims at exploring dependence of the Palestinian
ministries on using interactive media in communicating with people.

This study is classified as descriptive study . The researcher utilized two
approaches: comparison and surveying. Two methods were used to collect data:
questionnaire and content analysis.

The study sample, which is related to questionnaire, included high ranking
employees in all ministries and governmental organizations in the Gaza Strip,
which reaches 941. The high ranking employees category includes deputy
minister, assisting deputy minister, and general director. The first category
includes vice general director and a department director. The researcher used a
cluster random sample ,moreover, the number and size of samples were decided
according to titles of categories in every job ,whereas the sample reached 274
employees.
Study sample, which is related to content analysis, included all the interactive
media websites in the Palestinian ministries. As for the research sample, it was
shortened to Ministry of Health and Ministry of Education, for they are the biggest
and the most serving for the people. The researcher utilized two important theories
in the study's theoretical framework: uses and gratifications theory and Mass
Media Dependency Theory

ك

The study came up with the following results:

Media coverage was only subject to news published on Facebook, which resulted
in weak coverage because of the absence of news reports.
The study revealed that there is much reliance on image, while the other media
elements, like recorded sound and videos were absent, since the video category got
no percentage in both ministries; Education and Health .
The results showed that there is no reliance on polls or feedback.
Results showed that the most used interactive media network is Facebook, then
Twitter and after that forums.
Results showed that the interactive media websites provided direct communication
links for the people to keep in touch with ministries and governmental institutions
in the Gaza strip .
The study recommends the following:
1-Investing in interactive media concerning the ministries and the governmental
bodies by means of providing different multi-media services, and not depending
on images only, and using the other elements like videos, flashes, banners, etc.
2-Planning courses and workshops for employees and decision makers should be
done by the Governmental Information Office to discuss the importance of the
interactive media at all levels .
3-Media coverage should not be limited to achievements only. Problems
concerning administrative media coverage must be resolved.
4-Ministries and governmental bodies should rely on polls and feedback by
using these sites when proposing issues and plans.
5-Media coverage must not be limited to Facebook only, and should be extended
to Twitter, YouTube, forums, blogs, etc, in accordance with the situation in each
ministry or institution .
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أوالً :المقدمة :
سيطرت كسائؿ اإلعبلـ التقميدية لمدة ليست بالقميمة عمى المشيد اإلتصالي في المجتمعات البشرية

المعاصرة ،ككانت النظرة التقميدية لكسائؿ اإلعبلـ بأنيا كحدة مركزية لمتكاصؿ داخؿ المجتمع ال يمكف
تجاكزىا ،فكؿ مف يرغب في التكاصؿ بشكؿ مجتمعي  ،أفرادان كمؤسسات ،يجب عميو أف يصؿ ليذه

المؤسسات لكي يستطيع العبكر مف خبلليا لمجماىير العامة ،كفي ظؿ ىذا األسمكب كاجيت الكثير مف

الفعاليات المجتمعية في معظـ األحياف صعكبة في الكصكؿ لجماىيرىا المستيدفة عبر ىذه البكابات ،نظ ار
لمتطمبات متعمقة بالسياسات كالتكاليؼ المادية كأسمكب العمؿ في ىذه المؤسسات  ،كجاءت كسائؿ ثكرة

االتصاؿ كأدكات اإلعبلـ التفاعمي لتقفز عف سيطرة كسائؿ اإلعبلـ التقميدية المركزية ،لصالح كسائؿ

التكاصؿ االجتماعي مباشرة كبتكمفة معقكلة كىك ما فتح المجاؿ كاسعان لتجاكز الحكاجز كالمساحات

كالمستكيات ،كأدل إلى تطكر أداء الجميكر في عبلقتو باإلعبلـ التفاعمي.

كأصبح اإلعبلـ التفاعمي جزءان ال يتج أز مف حياتنا اليكمية فيك كسيمة مصدر معمكمات ميـ ،ككسيمة اتصاؿ
كمصدر تسمية حيث يقضي الفرد عددا مف الساعات كبخاصة الشباب الذيف عبركا عف أنفسيـ في ثكرات
شعبية سممية طمبان لمحرية كالعدالة االجتماعية كممارسة الديمقراطية  ،كفي قراءة لمتحكالت االجتماعية
كالسياسية نبلحظ أف ىذا اإلعبلـ الجديد اتخذ أشكاال مختمفة في المقاكمة الشعبية بعيدا عف شبكة الحاسكب
كفؽ الظركؼ كالمتاح مف اإلمكانيات بديبلن لئلعبلـ السائد في ذلؾ الكقت  ،كلعؿ ما يعرؼ بربيع الثكرات
العربية دليؿ قاطع عمى حجـ التأثير في التغيرات السياسة كاالجتماعية الذم يحققو اإلعبلـ التفاعمي بأدكاتو
المختمفة كالتي استمرت بثكرة الفيس بكؾ كاخكانو  ،كىذا اإلعبلـ التفاعمي مكضع اىتماـ كبحكث كدراسات
فقد تكصمت دراسة أجرتيا جامعة تكساس األمريكية إلى أف الناس يقبمكف عمى استخداـ مكاقع التكاصؿ
ا الجتماعي كعمى رأسيا الفيس بكؾ بيدؼ التعبير عف حقيقة شخصياتيـ كىك ما يساعد شعبية مكاقع
التكاصؿ االجتماعي مف خبلؿ تكفر ىذه المكاقع لممستخدميف إمكانية السماح لآلخريف بالتعرؼ عمييـ عف
قرب كبذلؾ يشبعكف حاجاتيـ  ،كشعكر المطمعكف عمى ىذه الممفات بالثقة في المعمكمات التي تنقميا ىذه
المكاقع (أبكشنب . (17: 2013 ،
كيسجؿ لشبكات اإلعبلـ التفاعمي كسر احتكار المعمكمة ،كما إنيا شكمت عامؿ ضغط عمى الحككمات

كالمسؤكليف ،كمف ىنا بدأت تتجمع كتتحاكر بعض التكتبلت كاألفراد داخؿ ىذه الشبكات ،تحمؿ أفكا انر كرؤل

مختمفة ،متقاربة أك مكحدة أحيانان ،مما أثرت ىذه الحكارات عمى تمؾ الشبكات كزادتيا غنى ،كجعمت مف

الصعب جدان عمى الرقابة الكصكؿ إلييا ،أك السيطرة عمييا ،أك لجميا في حدكد معينة ،حيث تعتبر مكاقع
2

اإلعبلـ التفاعمي ىي األكثر انتشا انر عمى شبكة اإلنترنت ،لما تمتمكو مف خصائص تميزىا عف المكاقع

اإللكتركنية ،مما شجع متصفحي اإلنترنت مف كافة أنحاء العالـ عمى اإلقباؿ المتزايد عمييا ،كبالرغـ مف
االنتقادات الشديدة التي تتعرض ليا شبكات اإلعبلـ التفاعمي فإف ىناؾ مف يرل في ىذه الشبكات كسيمة

ميمة لمتنامي كااللتحاـ بيف المجتمعات ،كتقريب المفاىيـ كالرؤل مع اآلخر ,كاإلطبلع كالتعرؼ عمى ثقافات

الشعكب المختمفة ،إضافة لدكره الفاعؿ كالمتميز ككسيمة اتصاؿ ناجعة في اليبات كاالنتفاضات
الجماىيرية(.المنصكر) 23 :2012،

كفي ضكء ىذه المفاىيـ فإف ظاىرة اإلعبلـ التفاعمي بخصائصيا كسماتيا تكجب الدراسة العممية كالمتابعة

ليا ،بكصفيا ظاىرة مستقمة كمتميزة نسبيان تمتمؾ خصائص كسمات محدده ،ذات تأثير كاسع في المجتمع.
كيتضح مف المتابعة اليكمية حجـ تأثير شبكة التكاصؿ االجتماعي في الحياة العامة كعمى مستكيات مختمفة
مثؿ (الفيس بكؾ -تكيتر – اليكتيكب -المدكنات) في مخاطبة الجميكر كتشكيؿ الرأم العاـ كتأثيره عمى
حرية الرأم كالتعبير ،كانتاج ساحات مفتكحة لممطالبات الشعبية المستمرة باإلصبلح .

كأضحى اإلعبلـ التفاعمي بكؿ أدكاتو كتقنياتو كاقعان جديدان ،كأدل لظيكر طبقة جديدة مف اإلعبلمييف

الممارسيف ،كأحيانان مف غير المتخصصيف في اإلعبلـ  ،كظيرت منابر جديدة لمحكار ،ليا تأثير كبير،
كنجح اإلعبلـ التفاعمي في تسميط الضكء عمى قضايا ميمة مثؿ المشاركة السياسية ،كمشاكؿ الشباب

كقضية البطالة  ،كحرية الرأم كالتعبير ،كلـ يعد ىناؾ مكاف لمسرية أك إلخفاء الحقائؽ.

مف ىنا تأتي أىمية ىذه الدراسة التي تسعى إلى التعرؼ عمى مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ

التفاعمي في مخاطبة الجميكر كما تشكمو أدكات اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر كاتجاىاتو نحك أداء
الك ازرات كالمؤسسات الحككمية بقطاع غزة  ،كفؽ المعايير العممية التي تحكـ العمؿ كالعامميف.

3

ثانياً  :مشكمة الدراسة :
شكمت ثكرة المعمكمات التكنكلكجية التي يعيشيا العالـ أحد أىـ مراحؿ التطكر التقني في تاريخ اإلنسانية،

دكر ممي انز ،في الحياة
كأصبحت ميمة مخاطبة الجميكر أكثر سيكلة  ،حيث يمارس اإلعبلـ التفاعمي نا
العصرية بمككناتيا المختمفة ،كلو مف التأثيرات ما يجعمو مكضكعان جدي انر باالىتماـ كالدراسة كقد الحظ

الباحث أىمية اعتماد الك ازرات كالمؤسسات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر ،مف

خبلؿ المتابعة الميدانية لمدل استخداـ الك ازرات كالمؤسسات بقطاع غزة ألدكات اإلعبلـ التفاعمي في

القضايا المطركحة كأىميتو كأداة لمرقابة كتقييـ األداء مف خبلؿ التغذية الراجعة لصناع القرار ،ككذلؾ مف
خبلؿ الدراسة االستطبلعية التي أجراىا الباحث عمى عينة في مكقعيف عمى الفيس بكؾ لك ازرتيف مف ك ازرات

السمطة الكطنية الفمسطينية بقطاع غزة ىما (ك ازرة الصحة – ك ازرة التربية كالتعميـ ) كقد أعطت الدراسة

مؤشرات أف كبل الك ازرتيف بدأت باالعتماد بشكؿ كبير عمى الفيس بكؾ في تغطيتيا اإلعبلمية ،كما أظيرت
الدراسة االستطبلعية أف أغمب المبحكثيف في كبلن مف كزارتي الصحة كالتربية كالتعميـ يستخدمكف مكاقع
اإلعبلـ التفاعمي كخاصة الفيس بكؾ  ،كىذا يعزل إلى أف الك ازرات الفمسطينية في قطاع غزة تحتاج إلى
استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الجديد لتحقيؽ مجتمع المعمكمات الذم يتيح االتصاؿ الفعاؿ لقطاعات الجميكر

كامدادىـ بالمعمكمات  ،كيرل الباحث أىمية تناكؿ ىذا المكضكع كاخضاعو لمدراسة بغرض التحقؽ مف مدل

اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر فيما يتعمؽ بأداء تمؾ الك ازرات

كالمؤسسات في قطاع غزة كمعالجة القضايا المطركحة مثؿ مدل جكدة الخدمات المختمفة المقدمة لمجميكر

الداخمي كالخارجي لمك ازرات ،باإلضافة لمدل تعاطي الك ازرات كالمؤسسات الحككمية مع ما تقدمو مكاقع

اإل عبلـ التفاعمي مف تغذية راجعة تساىـ في زيادة المشاركة في كاالستفادة في كضع الخطط المستقبمية،
كتتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي اآلتي كما يتعمؽ بو مف تساؤالت أخرل كىك :
ما مدى اعتماد الو ازرات الفمسطينية عمى اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور؟

ثالثاً  :أسئمة الدراسة :
قاـ الباحث بتقسيـ أسئمة الدراسة إلى قسميف رئيسييف ،حيث يطرح في كؿ قسـ أسئمة ييدؼ إلى اإلجابة
عنيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة عمى النحك اآلتي :

 أسئمة تتعمق بتحميل مضمون صفحات مواقع اإلعالم التفاعمي لمو ازرات الفمسطينية ومدى قدرتيا عمىمخاطبة الجميور.
 أسئمة تتعمق بالدراسة الميدانية التي أجريت عمى العاممين في الو ازرات والمؤسسات الحكومية لمتعرفعمى مدى استخدام الو ازرات الفمسطينية مواقع اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور .
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 أسئمة تتعمق بتحميل مضمون صفحات مواقع اإلعالم التفاعمي لمو ازرات الفمسطينية ومدى قدرتيا عمىمخاطبة الجميور.
 -1ما األشكاؿ كالفنكف اإلعبلمية التي استخدمتيا مكاقع اإلعبلـ التفاعمي التابعة لمك ازرات كالمؤسسات
الحككمية بقطاع غزة ؟

 -2ما العناصر اإلب ارزية التي رافقت القكالب الفنية التي استخدمت في مكاقع اإلعبلـ التفاعمي في الك ازرات
الفمسطينية لمخاطبة الجميكر؟

 -3ما أشكاؿ  /طرؽ الحصكؿ عمى المعمكمات في معالجة المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد
الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر؟

 -4ما نكع المادة الخبرية (مضمكنيا) في معالجة المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد الك ازرات
الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر؟

 -5ما مدل تكافر عناصر الثقة في معالجة المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية
عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر؟

 -6ما أساليب كطرؽ اإلقناع في معالجة المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية
عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر؟
 أسئمة تتعمق بالدراسة الميدانية التي أجريت عمى العاممين في الو ازرات والمؤسسات الحكومية لمتعرفعمى مدى استخدام الو ازرات الفمسطينية مواقع اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور .
 -1ما مدل استخداـ الك ازرات كالمؤسسات الحككمية بقطاع غزة ألدكات اإلعبلـ التفاعمي؟

 -2ما أدكات اإلعبلـ التفاعمي التي تستخدميا الك ازرات كالمؤسسات الحككمية بقطاع غزة ؟

 -3ما دكافع كأسباب استخداـ الك ازرات كالمؤسسات الحككمية بقطاع غزة اإلعبلـ التفاعمي ؟
 -4ما مدل مياـ أدكات اإلعبلـ التفاعمي في الك ازرات الفمسطينية قطاع غزة في مخاطبة الجميكر؟

 -5ما النتائج المتكقعة مف استخداـ الك ازرات كالمؤسسات الحككمية ألدكات اإلعبلـ التفاعمي فيما يتعمؽ
بمخاطبة الجميكر ؟

 -6ما العقبات التي تكاجو الك ازرات كالمؤسسات الحككمية في استخداـ أدكات اإلعبلـ التفاعمي ؟

 -7ما المقترحات لتعزيز اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر؟

رابعاً  :فروض الدراسة:

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة بيف متكسط تقديرات العينة ( )α≤0.05حكؿ مدل

اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى كسائؿ اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر تعزل لمتغير (الجنس –

العمر  -المؤىؿ – التخصص – الخبرة -جية العمؿ  -الكظيفة) .
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خامساً  :أىمية الدراسة :
- 1تأتي أىمية ىذه الدراسة في ككنيا تتناكؿ اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في
مخاطبة الجميكر كتدعيـ العبلقة بيف المؤسسات كالك ازرات كالعامميف فييا .

 – 2ستسيـ ىذه الدراسة في تحديد أىـ القضايا التي يطرحيا اإلعبلـ التفاعمي كتساىـ في مخاطبة
الجميكر كالتعرؼ عمى األشكاؿ كالفنكف اإلعبلمية التي تناكلت المكاد اإلعبلمية ككشؼ العناصر
اإلب ارزيو التي رافقت القكالب الفنية المستخدمة .

 - 3معرفة طبيعة األدكار التي قامت بيا مكاقع اإلعبلـ التفاعمي في سبيؿ االرتقاء باألداء في الك ازرات
كالمؤسسات الحككمية بقطاع غزة .

 - 4تقديـ تقييـ عممي ألداء مكاقع اإلعبلـ التفاعمي لمك ازرات كالمؤسسات الحككمية بقطاع غزة كالكقكؼ
عمى مكاطف الخمؿ مف خبلؿ التحميؿ العممي المنيجي لتمؾ المكاقع .

 - 5رصد التطكرات الجديدة في مجاؿ اإلعبلـ التفاعمي ،إضافة إلى إسياـ الدراسة في إضافة معارؼ
جديدة لدل الدارسيف كالمعنييف في الدكر الذم يؤديو اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر تجاه قضايا

المجتمع .

سادساً  :أىداف الدراسة :

 - -1تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في
مخاطبة الجميكر مف خبلؿ استخداـ األشكاؿ كالفنكف اإلعبلمية المختمفة كمنيا الخبر ،كالتقرير،
كالحكار ،كالحديث الصحفي ،كالمؤتمر الصحفي .

 -2التعرؼ عمى

العناصر اإلب ارزية التي رافقت القكالب الفنية التي استخدمت في مكاقع اإلعبلـ

التفاعمي في الك ازرات الفمسطينية كأشكاؿ كطرؽ الحصكؿ عمى المعمكمات .

 -3تحديد نكع كمضمكف المادة الخبرية المستخدمة كمدل تكافر عناصر الثقة في تمؾ المكاد في مكاقع
اإلعبلـ التفاعمي في الك ازرات الفمسطينية .

 -4الكقكؼ عمى مدل اعتماد الك ازرات كالمؤسسات الفمسطينية عمى أدكات اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة
الجميكر بخصكص ما تقدمو مف خدمات لجميكرىا كقدرتو عمى التأثير .

 -5تحديد دكافع كأسباب استخداـ الك ازرات الفمسطينية لمكاقع اإلعبلـ التفاعمي كالنتائج المترتبة عمى ىذا
االستخداـ .

 -6التعرؼ عمى مدل اىتماـ العامميف في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية بأدكات اإلعبلـ التفاعمي
كدرجة ثقة العامميف في ىذه األدكات.

 -7تحديد العقبات التي تكاجو الك ازرات كالمؤسسات في استخداـ مكاقع اإلعبلـ التفاعمي ك المقترحات
لتعزيز ىذا الدكر.
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سابعاً  :نوع الدراسة ومنيجيا:
نوع الدراسة  :تدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية  ،كيعرؼ المنيج بأنو  :الطريؽ أك مجمكعة
الطرؽ التي تمكف الباحثيف مف كصؼ الظكاىر العممية كالظركؼ المحيطة بيا في بيئتيا كالمجاؿ العممي
الذم تنتمي إليو ،كتصكر العبلقة بينيا كبيف الظكاىر األخرل المؤثرة كالمتأثرة  ،كما تصكر شكؿ العبلقة بيف

متغيراتيا  ،باستخداـ أساليب كأدكات البحث العممي  ،التي تبلئـ األىداؼ التي يسعى الباحثكف إلى تحقيقيا
مف كراء استخداـ المنيج (.الطائي ،كأبكبكر،2007،ص )95

كتتيح ىذه النكعية مف البحكث كجكد بيانات قابمة لمقياس ،كمف ثـ إمكانية التعميـ كالتنبؤ ،مف خبلؿ رصد

المضاميف المثارة حكؿ قضية الدراسة كتحميميا .

كىنا يسعى الباحث إلى كصؼ طبيعة مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة

الجميكر.

منيج الدراسة  :اعتمد الباحث بشكؿ رئيسي عمى المناىج اآلتية :
 -1المنيج المسحي  :كذلؾ باعتباره جيدان عمميان منظمان يساعد في الحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات
الخاصة بالظاىرة المدركسة  ،كاكتفى في ذلؾ بالمسح بالعينة .

 -2المنيج المقارف  :كذلؾ لرصد أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف طبيعة كنكعية المعالجات الصحافية التي
تناكلتيا مكاقع اإلعبلـ التفاعمي بخصكص مدل اعتماد الك ازرات كالمؤسسات الحككمية الفمسطينية عمى

اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر إزاء القضايا المختمفة .

كتـ استخدامو في ىذه الدراسة بيدؼ اجراء بعض المقارنات الكمية كالكيفية حكؿ مدل اعتماد الك ازرات

الفمسطينية عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر ،كذلؾ بيدؼ معرفة التبايف أك االتفاؽ في

المعالجات بيدؼ تقديـ رؤية أكثر كضكحان كأكثر عمقان لفيـ طبيعة دكر مكاقع اإلعبلـ التفاعمي .

ثامناً :أساليب جمع المعمومات
استخدـ الباحث األدكات التالية بشكؿ رئيسي لجمع بيانات الدراسة :
 -1صحيفة االستقصاء  :أحد (األساليب األساسية التي تستخدـ في جمع بيانات أكلية أك أساسية أك مباشرة
مف العينة المختارة أك مف جميع مفردات مجتمع البحث عف طريؽ تكجيو مجمكعة مف األسئمة المحددة

المعدة مقدمان (حسيف.)206 :1999،
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 -2تحميل المضمون :كذلؾ بشقيو الكمي كالكيفي لمتكاصؿ إلى المحتكل الكمي كالمحتكل الظاىر لعممية
االتصاؿ ،الستخبلص البيانات التي تساعد في التعرؼ عمى نكعية المضاميف كالمكضكعات المنشكرة

حكؿ مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر.

يعرؼ تحميؿ المحتكل بأنو أحد أساليب البحث العممي التي تيدؼ إلى الكصؼ المكضكعي كالمنظـ كالكمي

لممضمكف الظاىر مف مكاد االتصاؿ ( طعيمة .)22 : 1989 ،

كيرل "بيرلسكف " في تحميؿ المضمكف أنو أحد األساليب البحثية التي تستخدـ في كصؼ المحتكل الظاىر أك

المضمكف الصريح لممادة اإلعبلمية كصفان مكضكعيان ككميان (العبد .)42:2003 ،

كقد اعتمد تحميؿ المحتكل عمى األسمكبيف الكمي كالكيفي ،كيمكف تقسيـ فئات تحميؿ المضمكف في الدراسة
حسب اتجاىاتيا إلى :
 -1فئة الموضوع (ماذا قيل؟)  :كذلؾ لمكشؼ عف االىتماـ بالمحتكل  ،كتناكؿ ذلؾ التقسيـ المكضكعي
لممكاد المنشكرة.
 ما نكع كمضمكف المادة الخبرية المستخدمة المكاقع عينة الدراسة . ما مدل تكافر عناصر الثقة في معالجة المكاقع عينة الدراسة . -ما أساليب كطرؽ اإلقناع في معالجة المكاقع عينة الدراسة .

 -ما أشكاؿ كطرؽ الحصكؿ عمى المعمكمات في معالجة المكاقع عينة الدراسة

 -2فئة الشكل (كيف قيل) :كتناكؿ التقسيـ عمى أساس فنكف المكاد الخبرية  ،كالعناصر الصحافية المرافقة
في المكاقع عينة الدراسة .
 -ما األشكاؿ كالفنكف اإلعبلمية التي استخدمت في المكاقع عينة الدراسة .

 -ما العناصر اإلب ارزية التي رافقت القكالب الفنية التي استخدمت في المكاقع عينة الدراسة .

تاسعاً :مجتمع الدراسة وعينتيا:
مجتمع الدراسة والمتعمق بصحيفة االستقصاء  :يتمثؿ مجتمع الدراسة مف مجمكع العامميف في الكظائؼ
اإلشرافية العميا كاألكلى في كؿ مف الك ازرات كالمؤسسات الحككمية كالبالغ عددىـ  ، 941كتشمؿ الفئة
كزرة – ككيؿ ك ازرة مساعد-مدير عاـ) كالفئة األكلى تشمؿ ( نائب مدير عاـ – مدير دائرة).
العميا(ككيؿ ا
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جدكؿ رقـ ( )1يكضح عدد مجتمع الدراسة
فئة عميا

فئة أكلى

مدير عاـ  -ككيؿ ك ازرة مساعد

نائب مدير عاـ

1

ك ازرة الصحة

14

205

219

2

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

14

56

70

3

ك ازرة الداخمية

11

79

90

4

ك ازرة األكقاؼ

8

33

41

5

ك ازرة المالية

9

77

86

6

ك ازرة الزراعة

6

27

33

7

ك ازرة الشؤكف االجتماعية

4

20

24

8

ك ازرة االقتصاد الكطني

6

25

31

9

ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف

5

30

35

 10ك ازرة الشباب كالرياضة

6

15

21

 11ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات

3

22

25

 12ك ازره الحكـ المحمي

10

19

29

 13ك ازرة العمؿ

5

21

26

 14المحاكـ الشرعية  -ديكاف القضاء

1

18

19

 15ديكاف المكظفيف العػػاـ

2

15

17

 16المجمس التشريعي

4

13

17

 17ك ازرة النقؿ كالمكاصبلت

6

12

17

 18سمطة األراضي

2

12

14

 19األمانة العامة لمجمس الكزراء

8

10

18

 20ك ازرة العدؿ

8

10

18

 21ك ازرة التخطيط

6

7

13

 22ك ازرة شؤكف األسرل كالمحرريف

2

8

10

 23ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية

2

14

16

الوزارة

م

ككيؿ ك ازرة

الشرعي

9

المجمكع

مدير دائرة

 24ك ازرة الثقافة

3

5

8

 25ك ازرة الشؤكف الخارجية

5

6

11

 26سمطة الطاقة كالمكارد الطبيعية

2

5

7

 27ك ازرة اإلعبلـ

3

6

9

 28سمطة جكدة البيئة

2

4

6

 29ك ازرة شؤكف المرأة

1

4

5

 30ك ازرة السياحة كاآلثار

1

2

2

 31سمطة المياه

0

2

2

159

782

941

المجمكع
(اإلدارة العامة لتكنكلكجيا الحاسكب كالمعمكمات -ديكاف المكظفيف العاـ)

عينة الدراسة المتعمقة بصحيفة االستقصاء  :استخدمت الدراسة أسمكب العينة العشكائية الطبقية  ،حيث
تـ اختيار المكظفيف بشكؿ عشكائي مف مجتمع الدراسة  ،كتـ تحديد العدد كالحجـ كفؽ المسميات الكظيفية
كحسب الفئات مف كؿ كظيفة .
جدول رقم ( )3يوضح توزيع مجتمع الدراسة "المدراء" عمى المسميات الوظيفية حسب الفئات
المسمى

ـ
1

وكيل وزارة

2

وكيل وزارة مساعد

3

مدير عام

4

نائب مدير عام

5

مدير دائرة

الفئة
العميا
األولى

المجموع

الدرجة الكظيفية

العدد

A1

17

A2

17

A4

126

A

30

C-B-A

751
941

(اإلدارة العامة لتكنكلكجيا الحاسكب كالمعمكمات -ديكاف المكظفيف العاـ)

مجتمع الدراسة المتعمق بتحميل المضمون  :كيشمؿ كافة صفحات مكاقع اإلعبلـ التفاعمي في الك ازرات
كالمؤسسات الحككمية .
عينة الدراسة المتعمقة بتحميل المضمون  :كيشمؿ تحميؿ صفحات كؿ مف ك ازرة الصحة كالتربية كالتعميـ
لؤلسباب اآلتية :
-1

ككنيـ أكبر الك ازرات الفمسطينية.
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-2
-3

أكثرىـ مف حيث تقديـ الخدمات لمجميكر.

ليا مكاقع فاعمة كعدد كبير مف المتابعيف .

عاش ارً  :حدود الدراسة :
الحدود المكانية :نظ انر لؤلكضاع السياسية كاألمنية كحالة االنقساـ السياسي كاإلدارم التي تشيدىا األراضي

الفمسطينية  ،مف الصعب بمكاف تكسيع نطاؽ البحث ليشمؿ األراضي الفمسطينية كافة  ،لذا ركزت الدراسة
عمى الك ازرات كالمؤسسات في قطاع غزة فقط.

الحدود الزمانية :تـ تنفيذ ىذه الدراسة الميدانية خبلؿ العاـ  2014في الفترة مف  2014/5/1حتى
.2014/7/30
الحدود اإلجرائية :ركزت الدراسة في جانبيا المكضكعي عمى مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى مكاقع
اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر مف خبلؿ صفحات الك ازرات الفمسطينية في قطاع غزة عمى مكقع

(الفيس بكؾ).

الحدود البشرية  :اقتصرت ىذه الدراسة عمى المكظفيف أصحاب المسميات اإلش ارفية في الك ازرات الفمسطينية
في قطاع غزة  ،كيرجع سبب اختيار ىذه الفئة ككنيـ صناع القرار في الك ازرات الفمسطينية ،كيمتمككف رؤية
كادراكان أكثر مف غيرىـ مف المكظفيف ألىمية مكاقع اإلعبلـ التفاعمي ككسيمة اعبلمية .

حادي عشر  :مصطمحات الدراسة :
اإلعالم التفاعمي  :كيقصد بو أدكات اإلعبلـ الجديدة التي تعتمد عمى "شبكات اجتماعية تفاعمية تتيح
التكاصؿ لمستخدمييا في أم كقت يشاءكف كفي أم مكاف مف العالـ ,كقد غيرت مفيكـ التكاصؿ كالتقارب

بيف الشعكب ،كاكتسبت أسميا االجتماعي ككنيا تعزز العبلقات بيف بني البشر ،كتعدت في اآلكنة األخيرة

كظيفتيا االجتماعية لتصبح كسيمة تعبيرية كاحتجاجية ،كأبرز شبكات التكاصؿ االجتماعي ىي (الفيس بكؾ،

تكيتر ،كاليكتيكب) كأىميا ىي شبكة (الفيس بكؾ).
الجميور  :كيقصد بو جميكر الك ازرات الداخمي كالمتمثؿ في العامميف  ،كالجميكر الخارجي كىك متمقي
الخدمة مف قبؿ الك ازرات الفمسطينية .

الو ازرات والمؤسسات :أية ك ازرة أك إدارة أك مؤسسة عامة أك سمطة أك أية جية أخرل تككف مكازنتيا
ضمف المكازنة العامة لمسمطة الكطنية الفمسطينية أك ممحقة بيا.

القوالب الفنية المستخدمة :كيقصد بيا الفنكف الصحفية المستخدمة كالخبر كالتقرير كالتحقيؽ ....الخ.
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العناصر الصحفية المستخدمة  :كيقصد بيا استخداـ الصكر كالفيديك كالركابط .
نوع ومضمون المادة الخبرية  :كيقصد بنكع المادة سكاء كاف تعميمي أك ثقافي في ك ازرة الصحة أك
خدماتي فيما يتعمؽ بك ازرة الصحة مف حيث تقديـ خدمات صحية لممكاطنيف .

مضامين المادة الخبرية  :كيقصد بيا ما تناكلتو مكاقع ك ازرتي الصحة كالتعميـ مف المقاءات كالحكارات
كعرض االنجازات كالمطالبات كالدعكات ،كالمساندة كالتأييد  ،كاالىتمامات اإلنسانية ،كالزيارات ،كالشجب

كاالستنكار.

عناصر الثقة  :كيقصد بيا تحديد اسـ المراسؿ الذم قاـ بتغطية الحدث أك تحديد مصادر المعمكمات
كيقصد بو سكاء كانت المصادر دائرة عبلقات عامو أك شخص مسئكؿ في الك ازرة  ،كاألرقاـ

كاالحصاءات كىكما تضمنتو المادة المنشكرة مف أرقاـ كاحصاءات .

أساليب وطرق اإلقناع  :كيقصد بيا عرض أكثر مف كجية نظر عند طرح المكضكع أك عرض جكانب

عديدة لممكضكع أك استخداـ البيانات كاالحصاءات  ،أك التغذية الراجعة .

ثاني عشر  :الدراسات السابقة :
أسفر المسح العممي لمدراسات السابقة عف كجكد الكثير مف الدراسات ذات العبلقة بمكضكع الدراسة ،كقد قاـ
الباحث بتقسيـ الدراسة إلى محكريف عمى النحك التالي :

أوالً :الدراسات بالمغة العربية .
ثانياُ  :دراسات بالمغة اإلنجميزية .
أوالً  :الدراسات بالمغة العربية :
 -1دراسة حرب ( )2015-2014بعنوان  :مدى اعتماد النخبة الفمسطينية عمى أدوات اإلعالم الجديد
في عممية التنمية السياسية في فمسطين قطاع غزة نموذجاً"

كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نشأة كتطكر اإلعبلـ الجديد ،كخصائصو ،كسماتو ،ك األدكات التي يعتمد
عمييا في تكصيؿ رسائمو االتصالية ،كالكقكؼ عمى دكر اإلعبلـ الجديد في التأثير في الحياة السياسية.

كقياس مدل اعتماد النخب الفمسطينية اإلعبلمية ،كالسياسية ،كاألكاديمية ،عمى اإلعبلـ الجديد  ،كمعرفة
مدل مشاركة النخب الفمسطينية في عممية التنمية السياسية.

كتقع ىذه الدراسة في إطار البح ػ ػ ػكث كالدراسات المسحية ،كتستند ىذه الدراسة عمى ثبلثة أنكاع مف المناىج

ىي :المنيج الكصفي ،كالمنيج التحميمي ،كمنيج تحميؿ المضمكف.
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كتـ تصميـ االستبانة لمتعرؼ عمى تأثير اعتماد النخبة عمى اإلعبلـ الجديد في عممية التنمية السياسية،

كأداة رئيسة لجمع البيانات في اإلطار العممي.
كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :

 -نتائج دراسة تحميؿ المضمكف تظير أف حكالي  %60مف نكاب المجمس التشريعي يستخدمكف أدكات

اإلعبلـ الجديد بشكؿ يكمي ،فيما نسبتو  %55.6منيـ ينشركف قضايا التنمية السياسية ،ك%80

تحدثكا بشكؿ سمبي.

 أكدت النتائج أف حكالي  %60مف النخب العاممة في مراكز االستشارات ينشركف عبر صفحاتيـمكضكعات ذات صمة بالتنمية السياسية ،ك %50منيـ تحدثكا بشكؿ سمبي ،حيث يغمب عمى مشاركاتيـ

اإليجابية كتحديدان فيما يدعـ الكحدة الكطنية ،كانتقاد السياسات الحككمية ،كدعـ مفاىيـ الديمقراطية،
كتطكير القكانيف الناظمة لمحياة العامة.

 كشفت النتائج أف  % 51فقط مف المسئكليف الحككمييف" كجميعيـ كزراء" ممف تـ تحميؿ صفحاتيـ عبرالفيس بكؾ ينشركف كييتمكف بقضايا التنمية السياسية ،ك %80مف مشاركاتيـ كانت إيجابية ،بمعنى

أنيا ال تحمؿ دعكات لتعزيز االنقساـ ،بؿ تكحيد الجيكد كدعـ سياسة أف األكلكية في تقديـ الخدمات
الحككمية لممكاطف بالدرجة األكلى ،كىذا يدخؿ في إطار دعـ الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف ،فيما يقؼ

 %20عمى تمؾ القضايا بصكر سمبية ،كيتركز ذلؾ مف خبلؿ الحديث عف المكضكعات السياسية
الخاصة بقطاع غزة بنكع مف التعصب ،ربما لمحزب ،أك كجية نظرة الشخص ذاتو.

 كأظيرت النتائج كذلؾ أف حكالي  %80مف المسئكليف الحككمييف يستخدمكف الفيس بكؾ بشكؿ يكمي،لكف ليس جميعيـ لدييـ حسابات متصمة عمى أدكات أخرل مثؿ التكيتر ،بؿ اثنيف منيـ فقط يربطكف

حساباتيـ الفيس بككية بتكيتر.

 أكضحت النتائج أف النخب العاممة في المؤسسات الدكلية تعتبر األقؿ تكظيفان لكسائؿ اإلعبلـ الجديد فيمايخص قضايا التنمية السياسية ،حيث بمغت نسبة مشاركتيـ في ىذا اإلطار  %30فقط.

 -2دراسة أبوشنب ( )2013بعنوان :استخدامات الجميور الفمسطيني لمواقع التواصل االجتماعي
واالشباعات المتحققة – دراسة ميدانية
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدم استخداـ الجميكر الفمسطيني لشبكات التكاصؿ االجتماعي كما
دكافعيـ كأىدافيـ كمدم االستفادة مف ىذه المكاقع .

كتقع ىذه الدراسة في سياؽ الدراسات الكصفية كاعتمد الباحث في ذلؾ منيج المسح بالعينة كما استخدـ
الباحث المنيج المقارف لمتعرؼ عمي الفركؽ في االستخداـ كاالشباعات .
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كما استخدـ الباحث صحيفة االستقصاء ،كما استخدـ االنترنت باإلضافة الي الكتب العممية المتخصصة،
كما اعتمد الباحث عمى نظرية االستخدامات كاالشباعات .
كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :
 -نسبة استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي عالية جدا بيف مفردات العينة كدكف فركؽ إحصائية تذكر في

النكع كالفئات العمرية كنكع كطبيعة العمؿ كمكاف السكف كال حتى في االنتماءات السياسية كىذا يدؿ

داللة قاطعة عمي اىتماـ الجميكر الفمسطيني بفئاتو المختمفة بأدكات اإلعبلـ الجديد.

 -يجمع المبحكثكف في العينة عمي استخداـ الفيس بكؾ في الدرجة األكلي يميو أحيانا جكجؿ أك اليكتيكب

كبعد ذلؾ تكيتر كىذا يؤكد داللة القكؿ بثكرة الفيس بكؾ حيث تبمغ درجة االستخداـ ثبلث ساعات بكجو

عاـ.

 بكجو عاـ فإف دكافع المبحكثيف شبة متقاربة فاألكثر ىك دافع تبادؿ األفكار كاآلراء كالتعميؽ ،كيمي ذلؾدافع إقامة عبلقات اجتماعية كيمتقي ذلؾ مع تحديد اليدؼ كالذم جاء في الدرجة األكلي ىدؼ التكاصؿ

االجتماعي ،كمف بعد ذلؾ ىدؼ التعميـ كالثقافة.

 يعتقد المبحكثكف أف الثكرات الشعبية التي حدثت في بعض الببلد العربية شجعت عمي متابعة استخداـمكاقع التكاصؿ االجتماعي .

 -3دراسة الشرافي ( )2012بعنوان :دور اإلعالم التفاعمي في تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب
الفمسطيني "دراسة ميدانية عمى طمبة الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
ىدفت ىذه الدراسة بشكؿ رئيسي إلى التعرؼ إلى الدكر الذم يقكـ بو اإلعبلـ التفاعمي في تشكيؿ الثقافة
السياسية لدل الشباب الفمسطيني في قطاع غزة  ،وتصنف هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفٌة وقد
استخدـ الباحث منيج مسح جميكر كسائؿ اإلعبلـ مف خبلؿ عينة عشكائية طبقية مف طمبة الجامعات
الفمسطينية  ،باإلضافة الستخداـ المنيج التاريخي  ،كقد استخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع المعمكمات.

كطبقت الدراسة عمى عينة مف الطمبة في الجامعات الفمسطينية كقد استخدـ الباحث المنيج المسحي لعينة

مككنة مف (  ) 500طالبا كطالبة مف الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.
كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :

 -أظيرت الدراسة أف الفيس بكؾ أكثر كسائؿ اإلعبلـ التفاعمي استخدامان لدل المبحكثيف مف طمبة

الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،يميو في المرتبة الثانية البريد اإللكتركني ،ثـ اليكتيكب ،كبنسب
متفاكتة تكيتر كالمدكنات.

 كشفت نتائج الدراسة أف الطمبة يثقكف في اإلعبلـ التفاعمي لمحصكؿ عمى المعمكمات ،كبالدكر الذم تقكـبو في تشكيؿ الثقافة السياسية الفمسطينية لدل المبحكثيف كبنسبة تصؿ إلى .%70
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 أكضحت الدراسة أف لئلعبلـ التفاعمي دك ار إيجابيان في تشكيؿ الثقافة السياسية لدل المبحكثيف مفطبلب الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،بنسبة مقدار مقدارىا .%72.4

 -4دراسة أبوزيد ( )2012بعنوان :دور المواقع االجتماعية التفاعمية في توجيو الرأي العام الفمسطيني
وأثرىا عمى المشاركة السياسية (دراسة ميدانية).

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المكاقع االجتماعية كمدل تأثيرىا عمى الرأم العاـ كالمشاركة

السياسية ،كتفسير انعكاسات تأثر ىذه المكاقع عمى المشاركة السياسية مف خبلؿ تأثيرىا كتكجيييا ،كما

تطرقت إلسيامات ىذه المكاقع في تعزيز المشاركة السياسة.

كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج التاريخي  ،كالمنيج الكصفي التحميمي كقد استخدـ الباحث أداة

االستبياف كالمقابمة كإحدل أدكات المسح االجتماعي.

كاستخدمت الدراسة أسمكب العينة العشكائية الطبقية ،حيث تـ اختيار الطمبة بشكؿ عشكائي في كؿ

مجتمع مف مجتمعات الدراسة .

كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :

 تساىـ المكاقع االجتماعية التفاعمية بشكؿ كاضح في التأثير عمى تكجيات الرأم العاـ في المجتمعالفمسطيني.

 تؤثر المكاقع االجتماعية التفاعمية في زيادة الكعي السياسي لدل أفراد المجتمع ،كتعزز مف المسئكليةاالجتماعية لدييـ ،مما انعكس إيجابيان عمى مستكل المشاركة السياسية.

 المكاقع االجتماعية التفاعمية سيككف ليا دكر أكثر تأثي انر في الحياة السياسية ،كبشكؿ خاص فياالنتخابات الفمسطينية القادمة.

 -5دراسة المنصور( )2012بعنوان :تأثير شبكات التواصل االجتماعي عمى جميور المتمقين دراسة
مقارنة لممواقع االجتماعية والمواقع اإللكترونية "العربية أنموذجاً ".

كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ الكشؼ عف شكؿ المكاقع االجتماعية "الفيس بكؾ أنمكذجان" الخاص بقناة

العربية ،كالمقارنة بيف شكؿ المكقع االجتماعي (الفيس بكؾ) كبيف شكؿ المكقع اإللكتركني (العربية .نت)

لقناة العربية ،كالكشؼ عف مضمكف المكاقع اإللكتركنية "العربية .نت أنمكذجان" الخاص بقناة العربية ،كما

شممت المقارنة بيف مضمكف المكقع اإللكتركني (العربية .نت) كبيف مضمكف المكقع االجتماعي (الفيس
بكؾ) لقناة العربية.

كقد استخدـ الباحث منيج المسح الكصفي ،القتراب ىذا المنيج مف دراسة البحث ،كذلؾ إعداد قائمة بمكقع
العربية االجتماعي (الفيس بكؾ) كقائمة بمكقع العربية اإللكتركني (العربية .نت)،كاستمارة تحميؿ الشكؿ

كاستمارة تحميؿ المضمكف.
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كاعتمد الباحث في ىذه الدراسة لجمع البيانات ،المتابعة المستمرة لممكاقع االلكتركنية كمكاقع الشبكات

االجتماعية عمى اإلنترنت كخصكصان مكقعي العربية االجتماعي (الفيس بكؾ) كاإللكتركني (العربية .نت)
طكاؿ الفترة المحددة إلنجاز ىذه الدراسة .
كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :

 كضع مكقع العربية االجتماعي كؿ إمكانياتو في خدمة الزائريف ،بإتاحة فرصة االطبلع عمى آخراألخبار المتنكعة كمجريات األمكر المتعددة كتطكرات األحداث السريعة عمى الساحتيف العربية كالعالمية
بالنص كالصكت كالصكرة.

 يحسب لمكقعي العربية اإللكتركني كاالجتماعي إنيما أفسحا في المجاؿ إلبداء اآلراء المتعددة فيالقضايا المختمفة ,كالتعميؽ عمى تمؾ اآلراء.

 تبيف مف خبلؿ الدراسة مكانة كأىمية اإلعبلـ الجديد أك البديؿ مقارنة باإلعبلـ القديـ ,كالدكر المتميزالذم تمعبو المكاقع االجتماعية ككسيمة إعبلمية متطكرة ,قياسان بما تقكـ بو المكاقع اإللكتركنية مف دكر

إعبلمي بارز عمى حساب الصحؼ الكرقية.

 خمصت الدراسة إلى نتيجة تكضح مدل تأثير شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى جميكر المتمقيف ,كانو لـيعد بإمكاف متصفحي اإلنترنت االستغناء عنيا ,لما تكفره مف أخبار كتغطية شاممة كعاجمة كمعمكمات

كمعارؼ مفيدة كمتنكعة.

 -6دراسة عابد ( )2012بعنوان  :دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفمسطيني نحو
التغيير االجتماعي والسياسي  -دراسة وصفية تحميمية

كىدفت ىذه الدراسة التي تنتمي لمبحكث الكصفية لدراسة كاقع شبكات التكاصؿ االجتماعي كتناكليا
لؤلحداث  ،كالظكاىر كالمكاقؼ كاآلراء كتحميميا كتفسيرىا لمعرفة تأثيرىا عمى الرأم العاـ الفمسطيني،
كمدل قدرتيا عمى إحداث تغيير اجتماعي كسياسي ،كذلؾ بغرض الكصكؿ إلى استنتاجات تفيد الكاقع
إما بتصحيحو أك تحديثو كقد استخدـ الباحث المنيج المسحي لعينة مككنة()500طالب كطالبة مف
طبلب الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة  ،كىـ مف أكثر فئات المجتمع الفمسطيني استخدامان لئلنترنت
،كشبكات التكاصؿ االجتماعي  ،كما استخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع المعمكمات.
وتشير أىم نتائج الدراسة إلى أن :
 -أف أكثر شبكات التكاصؿ االجتماعي استخدامان ىك البريد االلكتركني

 اظيرت الدراسة أف طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة يستخدمكف شبكات التكاصؿ االجتماعيفي المرتبة األكلى في منازليـ كفي حدكد ثبلث ساعات يكميان.

 اظيرت الدراسة أف أكثر المغات استخدامان مف قبؿ الطمبة في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة فيشبكات التكاصؿ االجتماعي ىي المغة العربية .
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 أظيرت الدراسة أف دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تعبئة الرأم العاـ نحك التغير االجتماعيكالسياسي كاف متكسطان .

 أظيرت الدراسة أف طمبة الجامعات يركف أف مستكل دكر القضايا االجتماعية كالسياسية التي تطرحياشبكات التكاصؿ كاف متكسطان.

 أظيرت الدراس ة أف ال تأثير لكؿ مف متغير الجنس كالسكف عمى دكر تمؾ الشبكات في تعبئة الرأم العاـسياسيان كاجتماعيان  ،في حيف أسفرت النتائج عف كجكد تأثير لكؿ مف متغير الجامعة كالتخصص العممي.

 -7دراسة الرعود ( )2012 -2011بعنوان  :دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في
تونس ومصر من وجية نظر الصحفيين األردنيين

كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في التغيير السياسي في تكنس
كمصر مف كجية نظر الصحفييف األردنييف  ،كتصنؼ ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية ،كما اعتمد
الباحث في ىذه الدراسة نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ  ،كنظرية االستخدامات كاالشباعات،

كلتحقيؽ ىذه اليدؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،كتمثؿ مجتمع الدراسة مف مجمكع الصحفييف
األردنييف العامميف في مختمؼ المؤسسات اإلعبلمية األردنية كعددىـ ( ،)685كاختار الباحث العينة

العشكائية البسيطة كالتي تمثمت مف ( )342مفردة ،كتـ تحميؿ االستبانات كالتأكد مف صدؽ األداة كثباتيا
بكاسطة الطرؽ العممية المعركفة .

كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :

 كاف لشبكات التكاصؿ االجتماعي دكر كبير في التأثير عمى الرأم العاـ المحمي كاإلقميمي فيما يتعمؽبالتغيير السياسي .

 كاف دكر كسائؿ اإلعبلـ التقميدية في التأثر عمى الرأم العاـ في مرتبة أدني مف دكر شبكات التكاصؿاالجتماعي .

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير المبحكثيف لدكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في التغييرالسياسي في تكنس كمصر تعزم لممتغيرات (النكع – العمر -المؤىؿ العممي -الخبرة الصحفية – نكع

المؤسسة اإلعبلمية –الفترة الزمنية لعضكية الصحفي في النقابة ).

 -8دراسة زودة ( )2011 -2012بعنوان :دور اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام الثورة
)التونسية أنموذجا )

ىدفت الدراسة لجمع بيانات ك معطيات ميدانية حكؿ الثكرة التكنسية كعبلقة اإلعبلـ االجتماعي بتحريؾ ىذه
الثكرة كتصديرىا إلى الكثير مف األقطار العربية ،كمحاكلة تحديد الدكر الذم تقكـ بو كسائؿ اإلعبلـ
االجتماعي في تشكيؿ الرأم العاـ التكنسي كتعبئتو كتحريكو نحك إسقاط الرئيس زيف العابديف بف عمي.
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كما ىدفت لمعرفة مدل حضكر ىذه الكسائؿ اإلعبلمية البديمة  -اإلعبلـ االجتماعي  -لئلعبلـ التقميدم في

الحياة اليكمية لممكاطف التكنسي ،كتحديد الكضعية التي تتمكقع فييا مكاقع التكاصؿ االجتماعي ضمف
المنظكمة االتصالية خصكصا مع اكتساح اإلنترنت لمحياة اليكمية اإلنسانية.

كقد استخدـ الباحث نظرية االستخدمات كاالشباعات  ،كتمثؿ مجتمع الدراسة بسكاف العاصمة تكنس،

كقد اعتمد الباحث العينة المتعددة المراحؿ(العنقكدية)  ،كاستخدـ اداة االستبانة لجمع المعمكمات.
كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :

 يعد مكقع الفيسبكؾ ىي الشبكة األكثر استخداما لدل المبحكثيف كىذا بنسبة.% 79.68 يعد مكقع مدكنة ككرد برس األكثر استخداما مف طرؼ المدكنيف المبحكثيف إذ يستخدمو أكثر مف ثمثيالمبحكثيف كىذا بنسبة. % 73.07

 يعد مكقع التدكيف المصغر تكيتر األكثر استخداما بنسبة لدل المبحكثيف. يعد مكقع تبادؿ ك مشاركة الفيديك يكتيكب األكثر استخداما ك بصفة مطمقة لدل المبحكثيف . -9دراسة الفطافطة ( )2011بعنوان :عالقة اإلعالم الجديد بحرية الرأي والتعبير في فمسطين (الفيسبوك
نموذجاً)

ك سعى ىذا البحث إلى تفكيؾ العبلقة بيف اإلعبلـ الجديد كمفرداتو المرتبطة بالمجاؿ العاـ كالمجاؿ
االفتراضي كحتى الرأم العاـ كعبلقة ذلؾ بالبنية االجتماعية كبالتحكؿ االجتماعي ككيؼ يمكف أف يؤثر
كيشكؿ أحدىما اآلخر .

كتعتبر ىذه الدراسة ضمف البحكث كالدراسات الكصفية  ،كقد استخدـ الباحث منيجية تحميؿ المضمكف لما
يمثمو ىذا المنيج مف أىمية في كصؼ الد ارسة قيد البحث كتبياف خصائصيا ،كتحميؿ مضامينيا ،عبلكة

عمى استقراء أبعادىا كنتائجيا.

كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف:

 ىناؾ تحكؿ عالمي في مصدر سقاية الكعي الجماعي يكمف في ككف الفاعؿ التقني منافس قكم لمفاعؿاإلنساني.

 ساىـ المجاؿ التقني بتعزيز حرية التعبير ك إعطائيا متنفس كطريقة لمنشر لكنو لـ يبني ثقافة االختبلؼكاحتراـ الرأم اآلخر.

 ىنالؾ ارتباؾ في الشارع الفمسطيني حكؿ العبلقة بيف تقنيات التكاصؿ االجتماعي كحرية التعبير رغـ أفىناؾ نسبة كبيرة ترل أنو يعززىا .

 إف الجيد الفمسطيني استغؿ اإلعبلـ الجديد لبناء رأم عاـ لكنو لـ يستطع تجاكز طرؽ العمؿ التقميديةفي األداء الفمسطيني في كافة حقكلو.
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دراسة أبو الحمام ( )3122بعنوان تأثير العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية عمى صحافة

االنترنت العربية :من جية نظر المحررين.
كىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى تأثير العكامؿ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية عمى أداء صحافة
االنترنت مف كجية نظر محررييا .كالتعرؼ عمى سمات ىذه الصحافة ،مف حيث سمات الصحافة بشكؿ
عاـ كسمات المحرريف الديمكغرافية.
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كاستندت إلي االستبياف الذم طبؽ عمي عينة عشكائية منتظمة مف
محررم صحؼ االنترنت بمغ عدد المستجيبيف منيا ( )84محر ار في شتي أرجاء العالـ .كاسترشدت
الدراسة بنظرية االعتماد المتبادؿ  Interdependenceإضافة إلي نمكذج طكره الباحث اعتمادا عمى
نظرية حارس البكابة  Gate Keeperلتفسير الدكر الجديد لمقائميف باالتصاؿ في صحافة االنترنت.
كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء محررم صحافة االنترنت نحك تأثير القيـ كاألعراؼاالجتماعية كبعض المؤسسات االجتماعية عمى أداء صحافة االنترنت.
-

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء محررم صحافة االنترنت نحك تأثير الضغكطات االجتماعية
عمى أداء صحافة االنترنت كحرياتيا.

 التحدم األكؿ مف كجية نظر المحرريف كاف :النظـ السياسية العربية القائمة أك بعضيا. كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء المحرريف نحك مستقبؿ " حراسة البكابة " في صحافة االنترنتتبعان لمتغير أعمار محررم صحافة االنترنت مما يشير إلي تكجيات األجياؿ الجديدة نحك مستقبؿ أكثر

انفتاحا لصحافة االنترنت

 -11دراسة شيخاني( )2010بعنوان :اإلعالم الجديد في عصر المعمومات .
كتيدؼ ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى مظاىر التطكر في االتصاؿ في النصؼ الثاني مف القرف العشريف
كبدايات القرف الكاحد كالعشريف  ،ك محاكلة الكصكؿ إلى ماىية اإلعبلـ الجديد  ،كالتعرؼ عمى العكامؿ التي

أدت إلى ظيكره ،كتحديد خصائصو كسماتو ،كالكسائؿ التي يعتمد عمييا في تكصيؿ الرسائؿ االتصالية ،
كما تيدؼ إلى التعرؼ التحكالت الكبرل في الصحافة المطبكعة كالسينما كاإلذاعة كالتمفاز ،كدراسة تأثيرات

تكنكلكجيا اإلعبلـ الجديد في كسائؿ االتصاؿ .

كما سعت ىذه الدراسة لمتعريؼ باإلعبلـ الجديد كتحديد سماتو كالعكامؿ التي أسيمت في ظيكره كتحديد
الكسائؿ التقنية التي يستخدميا في تكصيؿ رسائمو االتصالية ،كالكقكؼ عمى تأثيرات ىذا النمط اإلعبلمي

الجديد في كسائؿ االتصاؿ .
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كقد استخدـ الباحث منيج المسح الكصفي ،مف خبلؿ تحميؿ مضمكف كسائؿ تكنكلكجيا االتصاؿ عف بعد.

ككاف مجتمع البحث الدكؿ الصناعية المتقدمة ( الكاليات المتحدة األمريكية كدكؿ غرب أكربا كالياباف)
بكصفيا أكبر دكؿ العالـ امتبلكان لكسائؿ االتصاؿ الجماىيرم ،كتستخدـ قنكات التكنكلكجيا الحديثة جميعيا
كتتيح كمان ىائبلن مف خدمات االتصاؿ.
كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :

 أفرز عصر المعمكمات نمطان إعبلميان جديدان يختمؼ في مفيكمو عف النظـ اإلعبلمية السابقة ،كيتميزعنيا بالعديد مف السمات مف أىميا :التفاعمية كتفتيت االتصاؿ كالبلتزامنية كقابمية التحكيؿ كقابمية

التكصيؿ كقابمية التحرؾ كالكسائط المتعددة كالشيكع كاالنتشار.

 أحدثت تكنكلكجيا اإلعبلـ الجديد تحكالت جذرية في صناعة الصحافة المطبكعة كفي صناعة السينماكاإلذاعة كالتمفاز ،مف أىـ ىذه التحكالت استخداـ أنظمة النشر المكتبي كالنشر اإللكتركني كالسينما

الرقمية كالسينما المنزلية كالراديك الرقمي كراديك اإلنترنت كالتمفاز عالي الكضكح كالتمفاز الرقمي كالتمفاز

الكابمي كالبث المباشر باألقمار الصناعية.

 تركت ىذه التحكالت تأثيرات عديدة في كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم لعؿ مف أىميا اكتساب ىذه الكسائؿطابعان دكليان ،كانتقاليا إلى اإلقميمية بدالن مف المركزية ،كتحسيف جكدة منتجاتيا النيائية كالسيما ما يتعمؽ
بكظيفتيا اإلخبارية.

ثانياً  :الدراسات بالمغة اإلنجميزية :

 -1دراسة " ،"Williams ,and Gulatiفي العام ( .)3119حول التأثير السياسي لمفيسبوك..انتخابات
التجديد النصفي  3117ومنافسة الترشيح ."3119
اعتمدت أسمكب تحميؿ المضمكف ،كىدفت إلي الكقكؼ عمى قكة التأثير الكبيرة لبلنترنت في انتخابات التجديد
النصفي في الكاليات المتحدة األمريكية لعاـ  ،2336كمنافسة الترشيح في  ،2338كالعبلقة ما بيف أعداد
كأنصار المرشحيف عمى الفيس بكؾ كنصيبيـ مف التصكيت في التنافس ،كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :
 أف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي جعؿ لممرشح أىمية بالغة عند عمكـ الناخبيف كخصكصاالديمغرافيا األصغر سنا.
 أف الفيس بكؾ لعب دك ار ىاما في كؿ مف منافسات العاـ  2336في الككنغرس ،كمسابقات الترشح أكائؿالعاـ .2338
 كانت حممة أكباما في العاـ  2338ىي األكلي التي تكظؼ فييا شبكات التكاصؿ االجتماعي كخصكصاالفيس بكؾ بطريقة استراتيجية.
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 لعبت شبكات التكاصؿ دكر النمكذج اإلحصائي مف خبلؿ قياس كثافة الناخبيف كتقدير آثارىا. أف شبكات التكاصؿ االجتماعية تسمح بإمكانية إدارة الحمبلت االنتخابية. -2دراسة ) ( Conroy , Feezel and Guerreroفي العام  311:بعنوان " الفيسبوك معزز المشاركة
السياسية.
كىي دراسة عف مجمكعات شبكات التكاصؿ االجتماعي كالمشاركة المتصمة باالنترنت" إلي الكقكؼ عمى
تأثير كسائؿ اإلعبلـ الحديثة في المشاركة المدنية .كمدل تشجيع عضكية المجكعات عمى المشاركة
السياسية ،كاستخدمت الدراسة أسمكب تحميؿ المضمكف ،كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :
 أف صفحات المجمكعات السياسية تعرض المعمكمات لزكارىا مف خبلؿ مصادر عديدة.  %62مف الصفحات تقدـ معمكمات إضافية خارج الفيسبكؾ .ك %82تنشر ركابط لمكاقع إضافية فيفضاء الركابط المخصصة.
-

المحتكم السياسي لمستخدمي مجمكعات الفيسبكؾ السياسية ال تشارؾ غالبا في الكثير مف المعمكمات
الجديدة ،كتميؿ المعمكمات التي يشارككنيا في كثير مف األحياف إلي عدـ الصحة أك الدقة.

 المجمكعات عمى االنترنت مفيدة كمنتدم لتعميـ معمكمات سياسية جديدة ،ككمنيا غير فعالة بسببالمناقشات منحفضة النكعية.

 -3دراسة" " Bisharaفي العام ( )311:حول "وسائل اإلعالم الجديدة والتغيير السياسي ..االنتفاضتين
الفمسطينيتين".
ىدفت إلى الكقكؼ عمى تكظيؼ التقدـ التكنكلكجي مف خبلؿ السياؽ السياسي ،كتطكر البيئة اإلعبلمية
الفمسطينية خبلؿ العشريف سنة الماضية ،التي أتاحت لمفمسطينيف في األراضي المحتمة فرصان لممناقشة
كالتعبير عف الرأم .كبينت العنؼ كالرقابة التي فرضيا االحتبلؿ اإلسرائيمي خبلؿ االنتفاضة األكلى عمى
الصحؼ الفمسطينية في كقت لـ يكف فيو إعبلـ يبث.
كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :
 كجكد فرؽ تقني أساسي بيف إعبلـ االنتفاضتيف ،في األكلى كاف المستخدـ ىك اإلعبلـ التقميدم ،كفياالنتفاضة الثانية ظير إعبلـ جديد تمثؿ في الفضائيات كاالنترنت كشبكات البث الكطنية كالمحمية
الحديثة.
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 فرض قيكد مف قبؿ السمطة الفمسطينية عمى الصحؼ كالتمفزيكف. الفضائيات اإلخبارية كانت أفضؿ في إعداد التقارير عف األزمات المأساكية العنيفة في األراضيالمحتمة.
 محدكدية الكصكؿ إلى األخبار عبر االنترنت ،كمحتكل ىذه المكاقع صيغ بشكؿ يكافؽ إعبلـ الجميكرالغربي ،فكانت في الغالب مكجية إلى الجماىير الخارجية بدالن مف الحكارات الداخمية.
 يمكف لبعض كسائؿ اإلعبلـ مثؿ اليكاتؼ المحمكلة كالمحطات اإلذاعية المحمية كالخطابات عبراإلنترنت أف تككف أدكات لتكسيع كمأسسة رعاية المجتمعات التي تكاجو العنؼ.
 ال يمكف تكقع أف االنتفاضة ستككف عبر االنترنت أك عبر بعث رسالة نصية أك بالبث الشبكي في غيابالتغيرات الكبيرة في السياسية الييكمية الفمسطينية.
 -4دراسة ( )Ingenito, 2010بعنوان "الديمقراطية في القرن  :32وسائل اإلعالم االجتماعية
والسياسية -القرية العالمية"
كىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف تقسيمات المجمكعات اإللكتركنية السياسية ،كتحديد مدل كجكد ىذه الظاىرة
عمى شبكة التكاصؿ االجتماعي "فيس بكؾ" ،كحاكلت الدراسة الحصكؿ عمى فيـ ألنكاع الخطاب السياسي
عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي مف خبلؿ عشريف عينة اختيرت عشكائيان لمجمكعات ذات تكجو سياسي.
كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :
 أف المجمكعات " "Groupsذات سمة شعبية عالية جدا في المجتمعات. لـ يستغؿ األفراد بشكؿ كبير ىذه المجمكعات في مشاركة الركابط لصفحات اإلنترنت أك الفيديك أكاألحداث.
 تشير البيانات إلي أف مجمكعات "الفيس بكؾ" عابرة عف منتديات لمحكار النشط بمكضكعات معينة،فأكثر مف 50433مجمكعة نقاش مفتكحة لكؿ مجمكعة.
 تشير بيانات تحميؿ المحتكم إلي أف المجتمعات عمى االنترنت مثؿ "الفيس بكؾ" أكشكت عمى أف تصبحالخطكة التطكيرية التالية في الديمقراطية التشاكرية.
 يبلحظ أف الدراسة تكقفت عمى محاكلة تحميؿ كفيـ الخطاب السياسي لممجمكعات التي تنشر عمىشبكات التكاصؿ االجتماعية.
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 -6دراسة ) (Peisker, Mفي العام  3122دراسة بعنوان " اتصاالت المشاركة..دراسة استكشافية آلثار
وسائل اإلعالم االجتماعي عمى التغيير االجتماعي".
ىدفت إلي الكقكؼ عمى مدم تأثير شبكات التكاصؿ االجتماعي في التغييرات التي حدثت في شماؿ أفريقيا
(تكنس كمصر) ،كتشير أىـ نتائج الدراسة إلى أف :
 شبكات التكاصؿ االجتماعي مف عكامؿ التحفيز عمى التغيير إذا تكفرت مظالـ حقيقية مسببة لذلؾالتغيير.
 تمعب شبكات التكاصؿ االجتماعي دك ار كبي ار في خمؽ مجتمع مدني قكم مع كجكد مخاطر كاضحةكصراعات ،حاليا حاؿ أم شكؿ مف أشكاؿ اإلعبلـ األخرل.
 يمكف لشبكات التكاصؿ االجتماعي مف خبلؿ تفاعميتيا كخاصيتيا التشاركية أف تفتح ما يسمي"بالمساحات مف أجؿ التغيير" التي تعمؿ عمى تكازف المعرفة مع القكة.
 قدرة شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى إحداث التغيير بشكؿ ناجح تتكقؼ عمى معرفة كفيـ قدراتالمجتمعات.
 كسعت شبكات التكاصؿ االجتماعي فرص الكصكؿ إلي الحقيقة ,ألف الناس اآلف يستطيعكف اإلسياـ فيبناء كاقعيـ الخاص.
 تتشابو ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في الدكر الكبير الذم لعبتو شبكات التكاصؿ االجتماعي فيالتغييرات السياسية التي حدثت في تكنس كمصر ،كتختمؼ معيا في تناكليا لشبكات أخرل مثؿ
كيكيميكس كبمكؽ ،إضافة إم أف تأثير شبكات التكاصؿ يككف عمى المدل البعيد كيحتاج إلي كقت.
حدود االستفادة من الدراسات السابقة :
ال شؾ أف لمدراسات السابقة أىمية كبيرة لدل كافة الباحثيف األكاديمييف ،أك المعاىد كالجامعات كمراكز

األبحاث عند القياـ بأم بحث عممي معتمد كرصيف ،كقد يستفيد مف ىذه الدراسات الباحثكف أك الجيات

البحثية األخرل ،إذا كانت تتعمؽ بمكاضيع بحكثيـ أك تقترب منيا في اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة كصياغة
فركضيا كتحقيؽ أىدافيا ،كمف خبلليا يتكصؿ الباحثكف إلى نتائج كاستنتاجات كمقترحات قد تسيـ في إثراء

مكاضيعيـ البحثية ،كالتي مف شأنيا أف تعكض النقص الحاصؿ في الدراسات التي سبقتيا ،كيبلحظ أف
معظـ الدراسات السابقة التي أعتمدىا الباحث في ىذه الدراسة كبالرغـ مف قمتيا ،قد تناكلت إلى حد ما بعض
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الجكانب األساسية مف ىذه الدراسة ،كأشارت إلى أىمية اإلعبلـ التفاعمي كدكره في إحداث نقمة نكعية في

مفيكـ كسائؿ اإلعبلـ كافة كقد تمثمت حدكد االستفادة مف الدراسات السابقة في التالي:

 -1أفادت الدراسات السابقة في بمكرة مشكمة الدراسة  ،كاضافة العديد مف التعديبلت عمييا كفقان لمنتائج التي
تكصؿ إلييا الباحثكف ،كاألساليب التي انتيجكىا في إجراء دراساتيـ .

 -2ساعدت بعض الدراسات السابقة في تعديؿ صياغة بعض األسئمة  ،كذلؾ عبر تقديـ معمكمات عف
نظرية االستخدامات كاالشباعات كنظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ .

 -3ساىمت جميع الدراسات السابقة في التعرؼ عمى اإلعبلـ التفاعمي كأشكالو ككسائمو كأىميتو .

 -4المنيج المستخدـ في أغمب الدراسات السابقة منيج الكصؼ التحميمي كالذم ىدؼ لقياس اتجاىات العينة
تجاه مكضكع الدراسة ،كما تـ استخداـ أداة صحيفة االستقصاء في أغمب الدراسات السابقة كأداة تحميؿ

المضمكف في بعض الدراسات بيدؼ جمع البيانات كالمعمكمات المطمكبة.

 -5أفادت الدراسات السابقة في تصميـ أكلي الستمارتي التحميؿ المتعمقة بالدراسة (صحيفة االستقصاء،
كاستمارة تحميؿ المضمكف )

 -6مف خبلؿ تحميؿ ىدؼ كمضمكف ىذه الدراسات نجدىا أنيا ركزت عمى اإلعبلـ التفاعمي كدكره في
تشكيؿ الرأم العاـ كالتغيير السياسي .

 -7يفيد التنكع في الدراسات السابقة في مناقشة نتائج ىذه الدراسة كتعميؽ التحميؿ كالتفسير.
أىم ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة :
 -1أبرز ما يميز ىذه الدراسة أنيا تناكلت المكضكع مف جانب إدارم حيث حاكؿ الباحث في ىذه الدراسة
التعرؼ عمى مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر  ،بينما

اىتمت الدراسات السابقة بدكر اإلعبلـ التفاعمي كتأثيره عمى الرأم العاـ مف جكانب سياسية كاجتماعية.

 -2استخدمت ىذه الدراسة أداتيف كىما استمارة االستقصاء كىي أحد األساليب األساسية التي تستخدـ في
جمع بيانات أكلية أك أساسية أك مباشرة مف العينة المختارة أك مف جميع مفردات مجتمع البحث عف

طريؽ تكجيو مجمكعة مف األسئمة المحددة المعدة مقدمان ،كما تـ استخداـ اداة تحميؿ المضمكف كذلؾ
بشقيو الكمي كالكيفي لمتكاصؿ إلى المحتكل الكمي كالمحتكل الظاىر لعممية االتصاؿ ،الستخبلص

البيانات التي تساعد في التعرؼ عمى نكعية المضاميف كالمكضكعات المنشكرة حكؿ دكر مكضكع

الدراسة.

 -3كمف سمات ىذه الدراسة تناكليا مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة
الجميكر كقدرتو عمى تعزيز سمطة اإلعبلـ الرقابية كالمحاسبية عمى أداء الك ازرات كالمؤسسات الحككمية

 ،حيث أتاح الفضاء اإللكتركني ككسيمة إعبلمية مميزات كبيرة ساىمت بجذب الجميكر ليككف لو دكر
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رئيسي في مخاطبة الجميكر كالتحكؿ مف كاقع اإلعبلـ التقميدم إلى ما يسمى اإلعبلـ الجديد كالذم

جعؿ مف يممؾ مفاتيح التحكـ بشبكات مكاقع اإلعبلـ التفاعمي يممؾ القدرة عمى التحكـ بالجميكر

كيستطيع أف يمرر ما يشاء مف معمكمات .

ممخص :
عرض الباحث في ىذا الفصؿ مشكمة الدراسة كالتي تبحث في مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ

التفاعمي في مخاطبة الجميكر  ،كتـ تحديد التساؤالت التي تسعى الدراسة الحالية لئلجابة عمييا .

كقاـ الباحث بمراجعة التراث العممي لمدراسات السابقة المتصمة بجكانب ىذه الدراسة كفؽ محكريف ىي -1 :

الدراسات التي تناكلت مكضكع الدراسة بالمغة العربية .

 -1الدراسات التي تناكلت مكضكع الدراسات بالمغة اإلنجميزية .
كقاـ الباحث بتحديد مدل االستفادة مف كراء عرض كتصنيؼ ىذه الدراسات .
كتـ تحديد اإلجراءات المنيجية المتبعة لتنفيذ ىذه الدراسة مف حيث المنيج كالتحميؿ الكمي كالكيفي ،كتحديد
مجتمع الدراسة  ،كالعينة الزمنية لمدراسة كمبرراتيا  ،كأدكات جمع البيانات كأىـ المفاىيـ كالتعريفات اإلجرائية

 ،كالمعالجة اإلحصائية .

يتناكؿ الفصؿ التالي اإلطار النظرم كيتضمف مبحثيف المبحث األكؿ  :نظرية االستخدامات كاالشباعات

حيث تركز النظرية عمى دراسة أسباب استخداـ كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كالتعرض إلييا مف مختمؼ الفئات
االجتماعية في محاكلة لمربط بيف ىذه األسباب كاالستخداـ كالعائد مف ىذا االستخداـ الذم يحققو الفرد

 ،كحسب ىذه النظرية فإف الدراسة تحاكؿ التعرؼ عمى كيفية استخداـ الجميكر الفمسطيني لمكاقع التكاصؿ
االجتماعي في الك ازرات الفمسطينية كدكافعو مف ذلؾ ،كاإلشباعات كاألىداؼ التي ينبغي تحقيقيا كتأثيرات
ىذا االستخداـ سمبان كايجابان عمى أفراد المجتمع في ضكء ثكرة اإلعبلـ التفاعمي ككسائمو المتعددة.

كالمبحث الثاني  :نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ حيث تعد نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ إحدل
النظريات التي تيتـ بدراسة التأثيرات المختمفة لكسائؿ اإلعبلـ عمى كؿ فرد مف أفراد المجتمع كتيدؼ

لمتعرؼ عمى تأثير مكاقع االعبلـ التفاعمي في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية  ،كالتعرؼ عمى دكافع الجميكر
في االعتماد عمى مكاقع االعبلـ التفاعمي في الك ازرات الفمسطينية
أيضان االستفادة مف مدخؿ االعتماد عمى كسائؿ االعبلـ في تحديد الكزف النسبي لمدكر الذم تقكـ بو مكاقع
اإلعبلـ التفاعمي في إمداد جميكر الك ازرات كالمؤسسات بقطاع غزة الداخمي كالخارجي بالمعمكمات .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري ويتضمن
المبحث األول  :نظرية االستخدامات واإلشباعات.
المبحث الثاني  :نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم.
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المبحث األول  :نظرية االستخدامات واإلشباعات
مقدمة :
تيتـ نظرية االستخدامات كاإلشباعات بدراسة االتصاؿ الجماىيرم دراسة كظيفية منظمة ،فخبلؿ عقد
الثبلثينات ،كاألربعينيات مف القرف العشريف ،أدل إدراؾ عكاقب الفركؽ الفردية ،كالتبايف االجتماعي عمى

إدراؾ السمكؾ المرتبط بكسائؿ اإلعبلـ إلى بداية منظكر جديد لمعبلقة بيف الجماىير ،ككسائؿ اإلعبلـ ،ككاف
ذلؾ تحكال مف رؤية الجماىير عمى انيا عنصر سمبي غير فعاؿ إلى رؤيتيا عمى انيا فعالة في انتقاء
أفرادىا لكسائؿ كمضمكف مفضؿ مف كسائؿ اإلعبلـ (مكاكم كالسيد ) 239: 2003،

كيعد مدخؿ االستخدامات كاإلشباعات بمثابة نقمة فكرية في مجاؿ دراسة تأثير كسائؿ االتصاؿ ،حيث يعد
النمكذج البديؿ لنمكذج التأثيرات التقميدم الذم يركز عمى كيفية تأثير كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ عمى تغيير

المعرفة ،كاالتجاه ،كالسمكؾ ،بينما يرتكز مدخؿ االستخدامات كاإلشباعات عمى كيفية استجابة كسائؿ

االتصاؿ لدكافع ،كاحتياجات الجميكر كيتميز الجميكر في ظؿ مدخؿ االستخدامات كاإلشباعات بالنشاط،

كاإليجابية ،كالقدرة عمى االختيار الكاعي ،كالتفكير ،كبذلؾ يتغير المفيكـ التقميدم لمتأثير ،كالذم يعنى بما

تفعمو كسائؿ اإلعبلـ بالجميكر ،إلى دراسة ما يفعؿ الجميكر بالكسائؿ (أميف .)355: 2007،

كمف خبلؿ ىذا التساؤؿ الذم طرحتو نظرية االستخدامات كاإلشباعات عمى أنقاض السؤاؿ القديـ الذم كاف

سائدا ،يمكننا أف ندرؾ بأف محكر العممية االتصالية ،حسب النظرية يتمثؿ في المتمقي الذم يعتبر نقطة
البدء ،كليس الرسالة اإلعبلمية أك الكسيمة االتصالية ،كمف خبلؿ منظكر االستخدامات ال تعد الجماىير

مجرد مستقبميف سمبييف لرسائؿ االتصاؿ الجماىيرم ،كانما يختار األفراد بكعي كسائؿ االتصاؿ التي يرغبكف
في التعرض ليا  ،كنكع المضمكف الذم يمبي حاجاتيـ النفسية كاالجتماعية مف خبلؿ قنكات المعمكمات

كالترفيو المتاحة (عماد كالسيد.)2003:240،

ك تعتبر نظرية االستخدامات كاإلشباع مف المقاربات التي اندرجت ضمف نظريات التأثير المحدكد لكسائؿ
اإلعبلـ التي ظيرت  ،ك تركز عمى دراسة أسباب استخداـ كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كالتعرض إلييا مف

مختمؼ الفئات االجتماعية في محاكلة لمربط بيف ىذه األسباب كاالستخداـ كالعائد مف ىذا االستخداـ الذم

يحققو الفرد.

مفيوم نظرية االستخدامات واإلشباعات :
تسمى ىذه النظرية بنظرية المنفعة  ،كتعنى تعرض الجميكر لمكاد إعبلمية إلشباع رغبات كامنة معينة
استجابة لدكافع الحاجات الفردية ،كيعتبر الجميكر في ىذه النظرية نشطان كيمكنو تحديد اإلشباعات التي
يريد الحصكؿ عمييا  ،كتـ صياغة ىذه النظرية في عدة إطارات كاف أىميا إطار الدكافع النفسية التي
تحرؾ الفرد لتمبية حاجات معينة في كقت معيف  ،كأصبحت رغبة الفرد في إشباع حاجات معينة مف
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التعرض لكسائؿ اإلعبلـ ىي اإلطار العاـ لمعبلقة بيف تعرض الفرد لكسائؿ اإلعبلـ كمحتكاىا كمدل ما
يحققو ىذا التعرض مف اشباع لمحاجات المتعددة كتمبيتيا (عبد الحميد.)208: 1997،

كتيتـ ىذه النظرية بدراسة االتصاؿ الجماىيرم دراسة كظيفية منظمة  ،كتركز عمى ما يفعمو األفراد بكسائؿ
االتصاؿ الجماىيرم ،كعمى كيفية استجابة كسائؿ اإلعبلـ لدكافع احتياجات الجميكر كالتركيز األساسي

عمى تأثيرات ىذه الكسائؿ عمى حياة الناس ( مكاكم كالسيد.)240 : 1998،
فروض نظرية اإلستخدامات واإلشباعات:
يرل كاتز كزمبلؤه أف منظكر نظرية اإلستخدامات كاإلشباعات يعتمد عمى خمسة فركض لتحقيؽ ثبلثة

أىداؼ رئيسية الفرض األكؿ كىك أف أعضاء الجميكر مشارككف فعالكف في عممية االتصاؿ الجماىيرم،
كيستخدمكف كسائؿ االتصاؿ لتحقيؽ أىداؼ مقصكدة تمبي تكقعاتيـ  ،كالفرض الثاني يعبر استخداـ كسائؿ

االتصاؿ عف حاجات يدركيا أعضاء الجميكر كيتحكـ في ذلؾ عكامؿ الفركؽ الفردية ،كعكامؿ التفاعؿ
االجتماعي ،كتنكع الحاجات باختبلؼ األفراد ،كالفرض الثالث يتمثؿ في التأكيد عمى أف الجميكر ىك الذم

يستخدـ الرسائؿ كالمضمكف الذم يشبع حاجاتو ،فاألفراد ىـ الذيف يستخدمكف كسائؿ االتصاؿ كليست كسائؿ

ىي التي تستخدـ األفراد ،كالفرض الرابع كىك يستطيع أفراد الجميكر دائمان تحديد حاجاتيـ كدكافعيـ ،كبالتالي

يختاركف الكسائؿ التي تشبع تمؾ الحاجات  ،كالفرض الخامس يمكف االستدالؿ عمى المعايير الثقافية السائدة

مف خبلؿ استخدامات الجميكر لكسائؿ االتصاؿ  ،كليس مف خبلؿ محتكل الرسائؿ فقط (عبد الحميد

.)222 :2000،

كتقكـ نظرية اإلستخدامات كاإلشباعات عمى الفركض التالية (العادلي :)126 :2004،
 -1افتراض الجميكر النشط :

كانت النظريات القديمة ننظر لمجميكر باعتباره متمقيان سمبيان أماـ قكة الرسالة كتأثيرىا الفعاؿ حتى ظير

مفيكـ الجميكر "العنيد" الذم يبحث عما يريد أف يتعرض إليو كيتحكـ في اختيار الكسائؿ التي تقدـ

المحتكل .

كيعكد عنصر النشاط أك الفعالية لدل الجميكر إلى الدافع األساسي  ،كاالنتقائية  ،كاألذكاؽ ،

كاالىتمامات التي يمكف أف تحدث في حالة التعرض لكسائؿ اإلعبلـ .

 -2األصكؿ النفسية كاالجتماعية الستخدامات كسائؿ اإلعبلـ :

انتيى جكف جكنستكف في دراستو حكؿ استخداـ المراىقيف لكسائؿ اإلعبلـ كالدمج االجتماعي ،إلى أف

أعضاء الجميكر ال يتعاممكف مع كسائؿ االتصاؿ باعتبارىـ افرادان معزكليف عف كاقعيـ االجتماعي ،
كانما باعتبارىـ أعضاء في جماعات اجتماعية ،كشركاء في بيئة ثقافية كاحدة .
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 -3دكافع تعرض الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ :
تكجد كجيات نظر متباينة لدراسة دكافع تعرض الجميكر لكسائؿ االعبلـ فبعض الناس ينظر إلى الدكافع

باعتبارىا حاالت داخمية يمكف ادراكيا كفيميا مباشرة مف جانب أفراد الجميكر كترتبط ىذه الرؤية بنظرية

القيمة المتكقعة حيث تفترض النظرية أف دكافع تعرض الفرد لكسائؿ االعبلـ يعكس سمككان ايجابيان ذا قيمة أك

اتجاىات إيجابية نحك كسائؿ االعبلـ كأف المتمقي لديو الكعي كالقدرة عمى التعبير عف اتجاىاتو بشكؿ مباشر

،ككجية نظر أخرل ترل أف دكافع الجميكر ال يمكف إدراكيا كفيميا بشكؿ مباشر  ،كلكف يمكف إدراكيا
بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ أنماط السمكؾ كالتفكير ،أما كجية النظر الثالثة ترل أف دكافع التعرض لكسائؿ

ال يمكف الكصكؿ إلييا عف طريؽ ما يقرره الجميكر بشكؿ ذا معنى  ،فالحاجات األساسية مثبلن قد تؤثر عمى
تعرض الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ بشكؿ مباشر  ،كلكف الجميكر قد ال يدرؾ ىذه الحاجات باعتبارىا دكافع

لمتعرض  ،فالدكافع قد تككف نتاج البلكعي لمصراعات غير المحسكمة ،ككجية النظر األخيرة ترل أف سمكؾ
تعرض الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ ليس لو أم دافع .

االنتقادات الموجية لنظرية االستخدامات واإلشباعات :
تمقت نظرية االستخدامات كاإلشباعات مجمكعة مف االنتقادات أشيرىا التي أكردىا ماككيؿ كىي:

(دليك)31-30: 2003،

تعتبر مقاربة نفسية حدية كمبالغ فييا ،فيي تمغي احتماالت التكاصؿ مع تفسيرات أخرل.
-تعتمد بإفراط عمى دفاتر ذاتية لمحاالت النفسية لممستخدميف.

-تتراكح باستمرار بيف جبرية الدكافع كالحاجات األساسية لممستخدـ ،كبيف تطكيعو (المستخدـ) التفاعمية مع

الرسائؿ كىما حداف متناقضاف.

-تفترض بأف السمك ؾ اتجاه الكسيمة يعتمد عمى االختيار الكاعي كالعقبلني ،إال أف المبلحظ عادة أف

عادات االستخداـ ىي المكجية لو.

 -تكاجو فمسفة "االستخدامات كاإلشباعات" باستمرار مسألة قكة تأثير مضمكف االتصاؿ.

أما مف أقكل االنتقادات المكجية لنظرية االستخدامات كاإلشباعات فتكمف في الطابع الكظيفي ليا ،كىك ما
يعني تكريس الكضع القائـ كالتنكر لمتغيير االجتماعي (حسف )33 : 1991،

كقد ساىمت ىذه االنتقادات كغيرىا في تطكير نظرية االستخدامات كاإلشباعات كأدت إلى ظيكر اتجاىات

جديدة في محاكلة الستدراؾ النقائص المسجمة :اتجاه ييتـ بالربط بيف دكافع االستخدامات كأنكاع اإلشباعات،
كطبيعة المضمكف ،كطبيعة الكسيمة المستخدمة ،كاتجاه ييتـ بدراسة تأثير العكامؿ النفسية ،كاالجتماعية عند

تعرض األفراد لمكسائؿ ،كاتجاه ثالث ييتـ بالعبلقات المتداخمة بيف دكافع االستخداـ كبيف سمككيات تمؾ
الكسائؿ اتجاىيا (العادلي .) 131: 2004،
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أيضان تكجد بعض االنتقادات األخرل كمف أىميا ( مكاكم كالسيد:)244 : 1998،

 -1يرل عددا مف الباحثيف أنيا ال تزيد عف ككنيا استراتيجية لجميع المعمكمات مف خبلؿ التقارير الذاتية
لمحالة العقمية التي يككف عمييا الفرد كقت التعامؿ مع االستقصاءات .

 -2نتائج ىذه البحكث ربما تتخذ ذريعة ال نتاج المحتكل اليابط خصكصان عندما يرل البعض أنو يمبي
حاجات أعضاء المتمقيف في مجاالت التسمية كالترفيو كاليركب .

 -3عدـ التحديد الكاضح لمفيكـ النشاط الذم تصؼ بو جميكر المتمقيف في عبلقتو باالستخداـ كاالشباع،
حيث أف كسائؿ اإلعبلـ ىي التي تحدد كظائفيا ثـ يحدد الفرد استخدامو ألم مف ىذه الكظائؼ ،ككذلؾ

معنى العمد أم أف استخداـ الناس لمحتكل اإلعبلـ يمكف أف يكجو مف خبلؿ الدكافع ،ككذلؾ معنى

االنتقاء كىذا يعني أف استخداـ الناس لكسائؿ االعبلـ ربما يعكس اىتماميـ كتفضيميـ القائـ كالمعنى

ا ألخير ىك مقاكمة التأثير كالجميكر عنيد ال يقبؿ سيطرة مف آخريف كمف أم شيء حتى كسائؿ اإلعبلـ
كبالتالي فإف نشاطيـ يجنبيـ تأثير كسائؿ اإلعبلـ .

 -4تطبيؽ ىذه النظرية يطرح تساؤالن حكؿ قياس االستخداـ فيؿ يكفي الكقت الذم يقضيو الفرد في التعرض

إلى كسائؿ اإلعبلـ أك محتكاىا في قياس كثافة التعرض أك االستخداـ  ،كىؿ يشير ذلؾ كحده إلى
االستغراؽ في المحتكل كاالحساس بالرضا طكؿ فترة التعرض كىؿ تشير كثافة التعرض أك االستخداـ

إلى قكة الدافع كضغط الحاجات عمى الفرد المتمقي  ،مما يتطمب عزالن كامبلن لكافة العكامؿ المؤثرة عمى

كثافة التعرض عند بحث العبلقة بيف التعرض كتمبية الحاجات  ،كالفصؿ تمامان بيف تأثيرات الحاجات
باعتبارىا قكة دافعة كالتعرض ألسباب أخرل غير تأثير الحاجات كمف ىذه األسباب ما يرتبط بتأثير

العادة أك كجكد كقت فراغ كبير أك التأثيرات البيئية مثؿ تأثير نظاـ التعميـ عمى تكفير الكقت لمتعرض
مف عدمو أك تأثير خصائص كسائؿ اإلعبلـ ذاتيا كغيرىا مف العكامؿ التي تؤثر عمى كثافة التعرض

سمبان أك ايجابان بجانب تأثير الدكافع كضغط الحاجة الفردية .

الرد عمى االنتقادات الموجية لمدخل االستخدامات واإلشباعات:
دافع باحثك االستخدامات كاإلشباعات عف المدخؿ بأنو ليس مدخبلن كظيفيان بطبيعتو  ،كأف مصادر التغيير
قائمة سكاء في سمكؾ الجميكر تجاه كسائؿ اإلعبلـ أك في تنظيـ محتكل ىذه الكسائؿ ،فالتناقض بيف

اإلشباعات التي يبحث عنيا الجميكر كبيف ما يحصؿ عميو بالفعؿ  ،يمكف أف يؤدل إلى تغيير في محتكل

كتنظيـ كسائؿ اإلعبلـ في أم نظاـ إعبلمي حريص عمى االستجابة لمكاقع الذل يعمؿ فيو.

أما بالنسبة لقضية غمكض افتراض الجميكر النشط فقد تـ التغمب عمييا مف خبلؿ تقسيـ إيجابية الجميكر

إلى ثبلث مراحؿ تتمثؿ في االنتقاء قبؿ التعرض  ،كاالحتراـ أثناء التعرض  ،كزيادة المعرفة كالنقاش بعد
التعرض(عبد الحميد .)237 :2000،
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كأخي انر بالنسبة لغمكض مفيكمي االستخدامات كاإلشباعات  ،فقد أشار منظرك ىذا المدخؿ إلى أنو ال يمكف
تناكؿ عناصر ىذيف المفيكميف بطريقة منفصمة كانما بطريقة متكاممة تختمؼ باختبلؼ العكامؿ الديمكغرافية

لمفرد .

االستفادة من ىذه النظرية في الدراسة :

استفاد الباحث ىذه النظرية مف خبلؿ تكضيح كيفية اعتماد الجميكر  ،عمى تدفؽ المعمكمات كالصكر في
شبكات التكاصؿ االجتماعي  ،ككذلؾ فإف االعتماد البد كأف يبدك في اعتماد مكاقع التكاصؿ االجتماعي
نفسيا عمى تدفؽ المعمكمات كالصكر كالبيانات  ،ذلؾ أف مستخدمي تمؾ الكسائؿ االعبلمية االجتماعية ،

آخذ في االزدياد كالتضاعؼ في حاالت كجكد أنباء كصكر عف أحداث ساخنة أك مثيرة  ،فيي بذلؾ مصمحة
لتمؾ المكاقع  ،مثمما ىي مصمحة لممستخدميف كىي اعتمادية متبادلة في أبعادىا الثبلثة  ،المعرفية ،

كالكجدانية  ،كالسمككية .

كحسب ىذه النظرية فإف الدراسة تحاكؿ التعرؼ عمى كيفية استخداـ الجميكر الفمسطيني لمكاقع التكاصؿ

االجتماعي في الك ازرات الفمسطينية كدكافعو مف ذلؾ ،كاإلشباعات كاألىداؼ التي ينبغي تحقيقيا كتأثيرات
ىذا االستخداـ سمبان كايجابان عمى أفراد المجتمع في ضكء ثكرة اإلعبلـ التفاعمي ككسائمو المتعددة.
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المبحث الثاني
نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم
مقدمة :
تعد نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ إحدل النظريات التي تيتـ بدراسة التأثيرات المختمفة لكسائؿ
اإلعبلـ عمى كؿ فرد مف أفراد المجتمع ،حيث اعتقد الباحثكف األكائؿ في مجاؿ االتصاؿ بقكة تأثير كسائؿ

اإلعبلـ ،كقدرتيا في مخاطبة الجماىير  ،كاثارة الشعكر كتعديؿ السمكؾ  ،كنظركا إلى الجميكر باعتباره

مشاركان سمبيان في عممية االتصاؿ ،كىك ما أطمؽ عميو مدخؿ التأثيرات في دراسة االتصاؿ  ،كالنقطة اليامة
في ىذه النظرية ىي أف كسائؿ اإلعبلـ ستؤثر في الناس إلى الدرجة التي يعتمدكف فييا عمى معمكمات تمؾ

الكسائؿ(أبك اصبع)209 :1998 ،

ككما يكحي اسـ النظرية فإف العبلقة الرئيسية التي تحكميا ىي عبلقة االعتماد بيف كسائؿ اإلعبلـ كالنظاـ

االجتماعي كالجميكر  ،كقد تككف ىذه العبلقات مع نظـ كسائؿ اإلعبلـ جميعيا  ،أك مع أحد أجزاءىا مثؿ
 :الصحؼ -المجبلت – الراديك -التمفزيكف – السينما (.مكاكم كالسيد.)314 : 1998،

كقد كانت نقطة التحكؿ في كجية نظر الباحثيف في مجاؿ اإلعبلـ بعيدان عف اإليماف عف اإليماف بقكة كسائؿ

اإلعبلـ الطاغية ،كىك ما حدث خبلؿ حممة االنتخابات األمريكية عاـ ، 1940كانتصار ركزفيمد بالرغـ

مف عداء الصحافة لو  ،كتتمخص فكرة ىذه المرحمة في أف تأثير كسائؿ اإلعبلـ  -في أغمب األحياف –
غير مباشر  ،بؿ يعمؿ مف خبلؿ مؤثرات كسيطة قد تككف خارجة عف عممية االتصاؿ ،فكسائؿ اإلعبلـ

تعمؿ كعامؿ مكمؿ ألحداث التأثير  ،فيك رأم يؤمف بالتأثير "الكظيفي" لكسائؿ اإلعبلـ ،أم التأثير الذم

يأخذ الظركؼ األخرل في االعتبار (.رشتي )570-568 :1978،

كمع التطكر الذم ط أر عمى دراسات كبحكث االتصاؿ بفعؿ الزمف  ،كتقدـ أدكات البحث العممي في مجاؿ

العمكـ االجتماعية ،فقد تراجع الباحثكف عما طرحكه سابقان بشأف تأثير كسائؿ اإلعبلـ كصعكبة الكصكؿ إلى
نتائج محددة حكؿ ىذا التأثير  ،مما أدل إلى ظيكر اتجاه بحثي جديد ييتـ بدراسة العبلقة الكظيفية بيف

كسائؿ االتصاؿ كجميكرىا (حسف .)9 :1991،
مراحل نشأة وتطور نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم:

تعتبر نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ ىي نظرية بيئية كالنظرية البيئية تنظر إلى المجتمع باعتباره

تركيبان عضكيان  ،كىي تبحث في كيفية ارتباط أجزاء مف النظـ االجتماعية صغيرة ككبيرة يرتبط كؿ منيا
باآلخر  ،ثـ تحاكؿ تفسير سمكؾ األجزاء فيما يتعمؽ بيذه العبلقات .كالمفترض أف يككف نظاـ كسائؿ اإلعبلـ
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جزءان ىامان مف النسيج االجتماعي لممجتمع الحديث ،كىذا النظاـ لو عبلقة باألفراد كالجماعات كالمنظمات
كالنظـ االجتماعية األخرل .

كقد تتسـ ىذه العبلقات بالتعاكف أك بالصراع  ،كقد تككف ديناميكية متغيرة ،أك ساكنة ثابتة  ،كقد تككف

مباشرة كقكية أك غير مباشرة كضعيفة (مكاكم كالسيد.)314 : 1998،

الركائز التي تقوم عمييا عالقات االعتماد عمى وسائل اإلعالم :

أكؿ الركائز التي تبنى عمييا ىذه النظرية ىي األىداؼ فمكي يحقؽ األفراد كالجماعات كالمنظمات المختمفة
أىدافيـ الشخصية كاالجتماعية  ،فإف عمييـ أف يعتمدكا عمى مكارد يسيطر عمييا أشخاص أك جماعات أك

منظمات أخرل كالعكس ،كالركيزة الثانية ىي المصادر التي يسعى األفراد كالمنظمات إلى المصادر المختمفة
التي تحقؽ أىدافيـ  ،كتعد كسائؿ اإلعبلـ نظاـ معمكمات يسعى إليو األفراد كالمنظمات مف أجؿ بمكغ

أىدافيـ كتتحكـ كسائؿ اإلعبلـ في ثبلث أنكاع مف مصادر المعمكمات ىي المصدر األكؿ ىك جمع البيانات

 ،كالمصدر الثاني ىك تنسيؽ المعمكمات ،المصدر الثالث ىك نشر المعمكمات ( .مكاكم كالسيد ، 1998
)314-315

نماذج نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم :

أوالً  :نموذج روكيش وديفمير لالعتماد المتبادل بين كل من وسائل اإلعالم والجميور والمجتمع
في عاـ  1976قدـ كؿ مف ميمفف ديفمير "  "Melvin L.De Fleurكساند ار رككيش " Sandra
 J.Ball_Rokeachالنمكذج األكؿ العتماد الجميكر عمى كسائؿ اإلعبلـ في إطار تأثيرات كسائؿ اإلعبلـ،

كتنطمؽ نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ مف منطمؽ أف ىذه الكسائؿ ما ىي إال نتاج ثبلثة مككنات ىي

( :الجميكر – كسائؿ اإلعبلـ – المجتمع ) كأف عبلقات االعتماد كما يقدميا النمكذج تقكـ عمى طبيعة
أىداؼ كمصادر كؿ مككف مف ىذه المككنات بما يحقؽ األىداؼ الفردية كالمجتمعية عمى السكاء .

كيتضح مف عرض النمكذج العبلقة بيف العناصر الثبلثة لمككنات المدخؿ بشكؿ متداخؿ  ،رغـ الطبيعة
المحددة ليذ ه العبلقات التي يمكف أف تختمؼ مف مجتمع آلخر ،كما أف عنصر منفصؿ يمكف أف يتغير
بطرؽ قريبة الحتمالية التأثير في الجميكر  ،فيذه العبلقات ليست ذات اتجاه كاحد كانما متبادلة كتعتمد

عمى األطراؼ الثبلثة التالية ( :) Mcquail &windahi,1995:111

كمف ىنا البد مف األخذ في االعتبار عند تفسير ىذا النمكذج العبلقة بيف المككنات الرئيسية الثبلثة :

الجميكر  ،كالنظاـ اإلعبلمي  ،كالنظاـ االجتماعي  ،حيث قد تختمؼ كسائؿ اإلعبلـ مف مجتمع آلخر
،فبعض المجتمعات تتمكف مف السيطرة عمى نظميا اإلعبلمية  ،بينما تمتمؾ النظـ اإلعبلمية في مجتمعات

أخرل السمطة  ،كبالتالي القدرة عمى التأثير في المجتمع  ،كما إف تأثير كسائؿ اإلعبلـ عمى الجميكر
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يختمؼ فأحيانان تتبع كسائؿ اإلعبلـ الجميكر كتعكس آراءه  ،كفي أحياف تؤدم كسائؿ اإلعبلـ دك انر قياديان

كأكثير سيطرة (.)Severin&Tankard,2001:23

ثانياً :النموذج المتكامل لنظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم (: )1982
قدـ (ديفمير كرككيتش) نمكذجان لمنظرية المتكاممة لتأثيرات اعتماد األفراد عمى كسائؿ اإلعبلـ في عاـ 1982
ـ  ،كلـ يغفؿ ىذا النمكذج العكامؿ البنائية االجتماعية في عبلقتيا بكسائؿ اإلعبلـ  ،مف خبلؿ عرض

عبلقات ال نظـ االجتماعية كتأثيراتيا ،ككذلؾ لـ يغفؿ العكامؿ النفسية لجميكر المتمقيف ،كالتي تتمثؿ في

الحاجات األساسية التي تجعؿ الفرد مف الجميكر يعتمد عمى كسائؿ اإلعبلـ في تمبيتيا ،باعتبارىا أىدافان

لمفرد كىي  :الحاجة لمفيـ  ،كالحاجة لمعمؿ كالتفاعؿ ،كالحاجة لمعب أك التسمية أك الترفيو كاالسترخاء ،ككؿ

تمؾ الحاجات يعتمد الفرد في تحقيقيا عمى كسائؿ اإلعبلـ  ،باعتبارىا مصد انر أكليان لممعمكمات عف الكقائع
كاألحداث كاألفكار كاآلراء التي تسيـ في تحقيؽ ىذه األىداؼ كتختمؼ مف فرد إلى آخر باختبلؼ

الخصائص الفردية كاالجتماعية  ،كيختمؼ تبعان لذلؾ اعتماد االفراد عمى كسائؿ االعبلـ  ،كمف ثـ حدكث
التأثيرات المعرفية الكجدانية كالسمككية ،كتنعكس تمؾ التأثيرات مرة أخرل في تأثيراتيا عمى المجتمع (عبد

الحميد .)241-240: 1997،
كيتضمف النمكذج عناصر المدخؿ المتكاممة في الشكؿ السابؽ ،كىي مجمكعة معقدة مف العكامؿ كالمتغيرات

التي تككف مكجكدة داخؿ النظاـ االجتماعي المتشابؾ  ،كالتي ينتج عف عبلقاتيا التفاعمية مع كسائؿ

اإلعبلـ التأثيرات المختمفة عمى الجميكر  ،كأكضح النمكذج السابؽ أف تدفؽ األحداث ينشأ مف المجتمع
الذم يضـ مجمكعة مف النظـ االجتماعية التي تحكميا الكظيفة البنائية  ،كتحدث عبلقات اعتماد متبادلة

بيف ىذه النظـ االجتماعية ككسائؿ اإلعبلـ  ،كتؤثر عناصر الثقافة كالبناء االجتماعي عمى كسائؿ االعبلـ

ايجابان أك سمبان كتسيما في تحديد خصائصيا ،كما تقكـ كسائؿ اإلعبلـ بتغطية األحداث التي تقع داخؿ النظـ

اال جتماعية المختمفة ،كتنتفي ىذه الكسائؿ في التركيز عمى بعض القضايا كالمكضكعات ف مما يساعد عمى
تشكيؿ الفركؽ الفردية كالفئات االجتماعية كعبلقتيا ،كما يعتبر األفراد العنصر الرئيسي في ىذا اإلطار ،

كيستخدـ ىؤالء األفراد كسائؿ اإلعبلـ الستكماؿ بناء الكاقع االجتماعي غير المدرؾ بالتجارب المباشرة
فيكامؿ مع بناء

كاقعيـ االجتماعي المتشكؿ بالخبرة المباشرة كالتعميـ  ،اضافة لمتنشئة االجتماعية

كاالنتماءات الديمكغرافية كعكامؿ التكيؼ االجتماعي ،كأخي انر ،تتدفؽ المعمكمات مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ

لكي تؤثر في احتياجات األفراد ،كيحدث في بعض األحياف تدفؽ المعمكمات مف األفراد لكي تؤثر في كسائؿ

اإلعبلـ كفي المجتمع ككؿ (مكاكم كالسيد .)331-333 ، 1998
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ثالثان :النمكذج المطكر لتأثير عممية االعتماد الفردم عمى كسائؿ اإلعبلـ ( 1989ـ ) :
قدـ (ديفمير كرككيتش)عاـ  1989نمكذجاّ مطك انر يكضح كيفية اعتماد االفراد عمى كسائؿ اإلعبلـ  ،مف

خبلؿ عبلقات االعتماد بيف األفراد كبيف كسائؿ اإلعبلـ  ،كقد طكر ىذا النمكذج في صكرة عممية نفسية

ادراكية ،تزيد فييا احتماالت أف يتأثر الفرد بمحتكيات معينة لكسائؿ اإلعبلـ  ،مثؿ برنامج أك قصة كيكضح
الشكؿ التالي مراحؿ ىذا النمكذج :النمكذج المطكر لتأثير عممية االعتماد الفردم عمى كسائؿ اإلعبلـ.
كيبدأ النمكذج بفرد يتفحص كسائؿ اإلعبلـ ليقرر بشكؿ كاعي ماذا يريد أف يسمع كيشاىد أك يق أر  ،أك فرد
يتعرض بشكؿ عرضي لمحتكيات كسائؿ اإلعبلـ ،كيسير كفؽ عدة مراحؿ أكؿ ىذه المراحؿ تشير إلى أف
الجميكر الذم يستخدـ كسائؿ اإلعبلـ سيقكـ باختيار مضمكف معيف مف كسيمة معينة  ،لتحقيؽ ىدؼ أك

أكثر مف الفيـ أك التكجيو أك التسمية كتقكـ تكقعاتيـ عمى تجاربيـ السابقة ،كالنقاش مع األصدقاء كاشارات

يحصمكف عمييا مف مصادر كسائؿ اإلعبلـ  ،أما األفراد العاديكف الذيف ال يقكمكف بعممية االنتقاء (غير

النشطيف) فإنيـ إما تستشار دكافعيـ ليتـ التعرض  ،أك أف يخرجكا نيائيان مف ىذه العممية ،ثـ في المرحمة

الثانية تتكقؼ شدة اعتماد األفراد عمى كسائؿ اإلعبلـ مف خبلؿ عدة فركؽ منيا أىدافيـ الشخصية ،
كبيئتيـ الشخصية كاالجتماعية  ،كالتكقعات فيما يتعمؽ بالفائدة المحتممة مف محتكيات كسائؿ اإلعبلـ

المكضكعة في االعتبار  ،كسيكلة الكصكؿ لممحتكيات  ،فحينما تككف ىذه البيئات حافمة بالغمكض أك

التيديد فإف اعتماد األفراد عمى نظاـ كسائؿ اإلعبلـ يككف قكيان  ،فاألشخاص الذيف يككنكف مصابيف أك

أحباؤىـ بمرض خطير كثي انر ما يقيمكف عبلقات اعتماد قكية بكسائؿ اإلعبلـ  ،مف أجؿ الحصكؿ عمى
معمكمات تساعدىـ في تقديـ افضؿ خدمة طبية أك مساعدة  ،ككمما كانت قكة االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ

قكية  ،زادت درجة اإلثارة اإلدراكية كاإلثارة العاطفية  ،يمي ذلؾ المرحمة الثالثة كالتي تشير إلى درجة

االشتراؾ كالمساىمة النشطة في تنسيؽ المعمكمات فاألشخاص الذيف أثيركا إدراكيان كعاطفيان سكؼ يشترككف
في معالجة المعمكمات كتنسيقيا بعد التعرض  ،مثؿ اإلقبلع عف التدخيف  ،اك أجراء فحكصات طبية ،أم

سيسمح ألفراد الجميكر باسترجاع أك تذكر المعمكمات بعد عممية التعرض  ،كتأتي المرحمة الرابعة كاألخيرة

لتبرز ىذه المرحمة أف األفراد الذيف يشترككف بشكؿ مكثؼ لتنسيؽ المعمكمات  ،يككنكف أكثر احتماالن لمتأثر
بتعرضيـ لمحتكيات كسائؿ اإلعبلـ  ،كمف ثـ أكثر اعتمادان عمييا  ،مما يؤدم إلى تعرض الفرد ليا بصكرة

متكررة لتحقيؽ اىدافيا مف االعتماد  ،ككمما زادت درجة االندماج زادت احتماالت حدكث التأثيرات المعرفية
كالعاطفية كالسمككية  ،أما التأثيرات العاطفية  ،مثؿ مشاعر الخكؼ أك السعادة أك الكراىية فتحظى باىتماـ

أقؿ كثي انر  ،كمف الصعب رؤية كيؼ يمكف فصؿ األبعاد المعرفية كالعاطفية في الكاقع (مكاكم كالسيد،

)325 : 1998

.
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التطورات الحديثة لمدخل االعتماد عمى وسائل اإلعالم :
قدـ ديفمير كماككيؿ"  "Defluer And McQuailعاـ 1996ـ تطك انر حديثان لمدخؿ االعتماد عمى كسائؿ
اإلعبلـ  ،يتفؽ مع تطكر المجتمعات الحديثة في مجاؿ صناعة كنقؿ المعمكمات  ،باإلضافة إلى التطكر

التقني لكسائؿ اإلعبلـ المقركء كالمسمكعة كالمرئية  ،كظيكر كسائط اإلعبلـ المتعدةة "" Multi Media

كيبنى ىذا التصكر عمى أف أفراد المجتمعات الحديثة يعتمدكف عمى عبلقات متطكرة كمتداخمة فيما بينيـ
لمحصكؿ عمى المعمكمات مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ الحديثة المتطكرة  ،عكس اعتماد المجتمعات التقميدية

،حيث االعتماد عمى االتصاؿ الشخصي  ،كأف الحاجة تدعك إلى تحميؿ كدراسة كسائؿ اإلعبلـ ،كتأثير

تنكعيا كتطكرىا عمى عبلقات اعتماد أفراد المجتمع عمييا مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات  ،باإلضافة

إلى أف الحصكؿ عمى المعمكمات في مختمؼ مجاالت الحياة أصبح ضركرة  ،كما أف حاجة األفراد

كالمجتمعات إلى المعمكمات تزداد مف أجؿ معرفة البيئة المحيطة بالفرد  ،كمعرفة مجريات األحداث في
المجتمع  ،باإلضافة إلى تحقيؽ الترفيو كالتسمية  ،كتمبية العديد مف المجاالت الحياتية التي يتطمب مف

الفرد اتخاذ ق اررات فكرية بشأنيا ( سيد .)68-67: 2007،
أبعاد مدخل االعتماد عمى وسائل اإلعالم :

قامت دراسة اعتماد األفراد عمى كسائؿ اإلعبلـ عمى ركيزتيف رئيسيتيف قدميما (ديفمير كرككيتش ) تتمثؿ
الركيزة األكلى باألىداؼ حيث يكجد أىداؼ لؤلفراد يسعكف لتحقيقيا مف خبلؿ المعمكمات التي تقدميا
المصادر المختمفة سكاء كانت ىذه المصادر شخصية أـ اجتماعية

كالركيزة الثاني ػة تتمثؿ في المصادر حيث يسعى األفراد كالمنظمات إلى المصادر التي تحقؽ أىدافيـ  ،كتعد
كسائؿ اإلعبلـ نظاـ معمكمػ ػات يسعى إلي ػ ػ ػ ػ ػو األفراد كالمنظمػات مف أجػ ػؿ بمكغ أىدافيـ كتعتبر كسائؿ

اإلعػ ػبلـ نظامػ ػان يتحكـ في مص ػ ػادر تحقيؽ األىداؼ الخاص ػة باألفراد كتتمثؿ ىذه المصػادر في مراحؿ

استق ػاء المعمكمات كنشرىػ ػ ػا  ،مرك انر بعممي ػ ػ ػة اإلعداد كالترتيب كالتنسيؽ ليػ ػذه المعمكمات كنشرىػ ػ ػ ػا (عبد

الحميد.)233: 1997 ،

كيمثؿ كؿ مف الفيـ كالتكجيو كالتسمية األبعاد الرئيسية الثبلثة التي تحدد سمكؾ األفراد تجاه كسائؿ االعبلـ،
كتتنكع ىذه األبعاد كتنكع األفراد كالبيئات االجتماعية كالنظـ االعبلمية ،كيمكف تكضيحيا مف خبلؿ الفيـ

كيشمؿ تقييـ الذات  ،كالتكجيو كييدؼ إلى التعرؼ عمى طرؽ تتبلءـ مع التكقعات كاألنماط المجتمعية في
مكقؼ محدد  ،كيختص بعمؿ ق اررات سمككية  ،كالتسمية كتشمؿ التسمية المنعزلة مثؿ االسترخاء كالجمكس
في عزلة  ،كالتسمية االجتماعية مثؿ الصحبة االجتماعية ككسيمة لميركب مف مشكبلت الحياة اليكمية (عبد

الحميد.)233: 1997 ،
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آثار االعتماد عمى وسائل اإلعالم:
رصد "ممفيف ديفمير" ك "ساند ار بكؿ رككيتش" مجمكعة مف اآلثار التي تنتج عف اعتماد االفراد عمى كسائؿ
االعبلـ مف خبلؿ ثبلث فئات أساسية ىي اآلثار المعرفية ك تشتمؿ اآلثار المعرفية لكسائؿ االعبلـ كتشمؿ
كشؼ الغمكض ،تككيف االتجاىات  ،ترتيب أكلكيات االىتماـ  ،اتساع المعتقدات  ،القيـ  ،يمي ذلؾ اآلثار

الكجدانية حيث ترتبط العمميات الكجدانية ببعض المصطمحات مثؿ المشاعر أك العكاطؼ كيتمثؿ األثر
الثالث في اآلثار السمككية حيث تنحصر االثار السمككية العتماد الفرد عمى كسائؿ اإلعبلـ -كفقان لديفمكر

كرككيتش –في سمككيف أساسيف ىما التنشيط كيعني قياـ الفرد بعمؿ ما نتيجة التعرض لمكسيمة االعبلمية ،
كىك المنتج النيائي لربط األثار المعرفية كالكجدانية  ،كقد يتمثؿ في اتخاذ مكاقؼ مثؿ اإلقبلع عف التدخيف ،
كالخمكؿ كيعني عدـ النشاط كتجنب القياـ بالفعؿ  ،كىذا النكع مف اآلثار السمككية لـ يحظ بالدراسات الكافية

 ،كقد يتمثؿ الخمكؿ في العزكؼ عف المشاركة السياسية (مكاكم كالسيد . )326: 1998،
الفروض األساسية التي يقوم عمييا مدخل االعتماد عمى وسائل اإلعالم :

يفترض مدخؿ االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ أف النظاـ اإلعبلمي ميـ لممجتمع  ،كتزداد درجة اعتماد
المجتمع عميػ ػو في حالػ ػ ػة إشباعػ ػو الحتياجاتػ ػو  ،كما يقؿ اعتماد الجميكر عمى كسائؿ االعبلـ كمما تكفرت

مصادر أخرل بديمة لممعمكمات أك مصادر اعبلمية خارجية  ،حيث يختمؼ الجميكر في درجة اعتماده عمى

كسائؿ االعبلـ نتيجة اختبلفاتيـ في األىداؼ كالمصالح كالحاجات الفردية  ،كما تفترض النظرية أف األف ارد
في المجتمعات يحتاجكف إلى المعمكمات كي يستطيعكا اتخاذ ق اررات يكمية ىامة لتحقيؽ مصالحيـ الخاصة

 ،إضافة إلى أنو كمما زادت حاالت التغيير كعدـ االستقرار في مجتمع ما زاد اعتماد األفراد في ىذا المجتمع

عمى كسائؿ االعبلـ خارج مجمكعاتيـ ،كما اف درجة اعتماد الجميكر عمى كسائؿ االعبلـ تزداد  ،حيث

يختمؼ األفراد فيما بينيـ مف حيث درجة االعتماد عمى كسائؿ االعبلـ  ،فالصفكة أكثر ميبلن لبلعتماد عمى

مصادر مختمفة كذكم الدخؿ المنخفض أكثر ميبلن عمى كسائؿ االعبلـ (صحؼ -تمفزيكف – راديك) كما يؤثر
العمر كمستكل االىتماـ كالخبرات السابقة عمى نكعية كطبيعة ىذا االعتماد ككذلؾ تؤثر المتغيرات
الديمكغرافية  ،كمدل التكقع لمفائدة المتحققة مف كسائؿ اإلعبلـ  ،أيضان كمما زادت درجة مركزية المعمكمات

التي تقدميا كسائؿ اإلعبلـ  ،تزيد درجة اعتم ػاد الجميكر عمى ىذه الكسيم ػة (مكاكم كالسيد: 1998 ،

.)327

تقييم نظرية مدخل االعتماد عمى وسائل االعالم:
حدد عدد مف الباحثيف بعض المميزات التي تتسـ بيا نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ ،كتنفرد عف غيرىا
مف نظريات التأثير ،كالتي تتمثؿ في أف المدخؿ يأخذ في الحسباف حقيقة التأثيرات التي تحدثيا كسائؿ

اإلعبلـ عمى الجميكر ،ربما تؤدم إلى تأثيرات عمى النظاـ االجتماعي كعمى النظاـ اإلعبلمي نفسو  ،مما
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يؤدم إلى التغيير ،إما مف خبلؿ النظاـ السياسي أك بكاسطة آلية السكؽ الحرة  ،كنشأة كسائؿ إعبلـ بديمة ،

كما إف النظرية تكجو االنتباه إلى ضركرة االىتماـ بالبناء االجتماعي كالظركؼ التاريخية ،باإلضافة إلى
المتغيرات الشخصية كالفركؽ الفردية  ،كتتضمف النظرية نطاقان كاسعان مف التأثيرات التي تحدثيا كسائؿ
االعبلـ عمى الجميكر كالمجتمع  ،كىذه التأثيرات إما معرفية ،أك كجدانية ،أك سمككية باإلضافة إلى أف

النظرية استطاعت أف تستخدـ نفس المفاىيـ األساسية التي تنطبؽ عمى العبلقات الكثيرة المجردة بيف النظـ،
أم تكضيح الفركؽ الدقيقة بيف عدد مف المتغيرات كالمفاىيـ مثؿ االعتماد ،كاالستخداـ ،كالتعرض ،كذلؾ

لبحث العبلقات األكثر تحديدان بيف األفراد ككسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية ،فالنمكذج يقدـ شرحان لدكر كسائؿ

ا العبلـ أثناء األزمات كالتغيير االجتماعي  ،مما يؤكد عمى ميزة االعتماد أكثر مف مجرد االستخداـ (حمادة

.) 250 : 1996 ،

االنتقادات الموجو لمدخل االعتماد عمى وسائل اإلعالم:
عمى الرغـ مف المميزات التي اتسمت بيا نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ  ،فإف ىناؾ العديد مف

االنتقادات كجكانب القصكر  ،كالتي اختمؼ حكليا الباحثكف  ،كمف أىـ ىذه االنتقادات :

 -1المبالغة في القكؿ بحياد كاستقبلؿ نظاـ كسائؿ االعبلـ عف النظـ االجتماعية في المجتمع .
 -2المبالغة في أىمية كسائؿ االعبلـ بالنسبة لمفرد .

 -3تركز النظرية عمى نمكذج المجتمع األمريكي الذم ينتمي إليو مؤسسك النظرية .

 -4معظـ الدراسات التي تدرس مدخؿ االعتماد عمى المستكل الفردم  ،ركزت عمى اآلثار الناجمة عف
اعتماد الفرد عمى الكسائؿ المختمفة  ،دكف التركيز عمى النظاـ االجتماعي كالجماعات .

 -5معنى كقكة االعتما د غير كاضحيف  ،فبل يكجد مستكل مثالي لبلعتماد كسائؿ االعبلـ ،كيكجد العديد مف
األسئمة تحتاج إلى اجابات مثؿ  :ىؿ االتجاه الحالي نحك زيادة أـ نقص االعتماد ؟ ىؿ تزيد كسائؿ

اإلعبلـ الجديدة مف اعتماد الجميكر أف تقمؿ مف ىذا االعتماد  ،كتجعميـ أكثر استقبللية

 -6يتغافؿ مدخؿ االعتماد تمامان عف دكر قنكات االتصاؿ الشخصي  ،داخؿ الجماعة أك داخؿ المنظمات،
عمى الرغـ أف االتجاه يتزايد نحك تعظيـ قدر المعمكمات التي يستقييا الفرد مف شبكات االتصاؿ

الشخصي .
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الفائدة من استخدام نظرية االعتماد عمى وسائل االعالم وتطبيقيا في ىذه الدراسة
 -1نستطيع التعرؼ عمى تأثير مكاقع االعبلـ التفاعمي في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية عمى اتجاىات
الجميكر تبعان لممتغيرات الديمكغرافية الخاصة بالعامميف كىي  :النكع ،كالسف ،كالمستكل التعميمي ،كالخبرة
 ،كالتخصص كالكظيفة كىي أحد فركض ىذه الدراسة .

 -2تفيدنا في المساعدة عمى التعرؼ عمى نكع كحجـ التأثيرات الناتجة عمى جميكر الك ازرات كالمؤسسات
الحككمية نتيجة اعتمادىـ مكاقع االعبلـ التفاعمي في الك ازرات الفمسطينية ،كقد تككف ىذه التأثيرات

معرفية أك سمككية أك كجدانية  ،حيث يختمؼ حجميا تبعان لممتغيرات الديمكغرافية المختمفة  ،كىك ما
تسعى الدراسة إلى معرفتو.

 -3كذلؾ تفيدنا في المساعدة عف اإلجابة عمى (ما) أم التعرؼ عمى ما مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية
عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي .

 -4اىتماـ مدخؿ االعتماد عمى كسائؿ االعبلـ باألبعاد االجتماعية كالخصائص النفسية كالمكاقع كاألدكار
ا الجتماعية لؤلفراد أثناء العممية االتصالية ،كمدل تأثيرىا عمى درجة مستكل االعتماد عمى كسائؿ
االعبلـ ،كىي عناصر أساسية ال يمكف تجاىميا عند دراسة أم مجتمع .

 -5التعرؼ عمى دكافع الجميكر في االعتماد عمى مكاقع االعبلـ التفاعمي في الك ازرات الفمسطينية .

 -6ت فيدنا في المساعدة عمى اختبار مدل اعتماد العامميف في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية عمى مكاقع
االعبلـ التفاعمي  ،ككسيمة كمصدر مف مصادر المعمكمات .

 -7التعرؼ عمى العبلقة بيف الدكافع المتنكعة  ،كبيف التأثيرات المعرفية كالسمككية كالكجدانية الكاقعة عمى
العامميف في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية  ،بسبب االعتماد عمى مكاقع االعبلـ التفاعمي في مخاطبة

الجميكر .

 -8أيضان نستفيد مف مدخؿ االعتماد عمى كسائؿ االعبلـ في تحديد الكزف النسبي لمدكر الذم تقكـ بو مكاقع
اإلعبلـ التفاعمي في إمداد جميكر الك ازرات كالمؤسسات بقطاع غزة الداخمي كالخارجي بالمعمكمات .

 -9أيضان نستطيع التعرؼ عمى حجـ انتباه العامميف في الك ازرات كالمؤسسات بقطاع غزة أثناء التفاعؿ مع
ىذه المكاقع التفاعمية الخاصة بالك ازرات كالمؤسسات الحككمية كبالتالي نستطيع التعرؼ عمى حجـ

كاتجاه العبلقة بيف مدل انتباه العامميف تجاه مضمكف المادة اإلخبارية التي يتـ نشرىا.
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الممخص :
اشتمؿ الفصؿ الحالي استعراض النظريات التي اعتمدت عمييا الدراسة مف خبلؿ عرض نظريتيف ميمتيف
ىما نظرية االستخدامات كاالشباعات كنظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ كمراحؿ النشأة كالتطكر التي

مرت بيما كمتا النظريتيف كالفركض التي قامت عمييا كتطكر نماذجيما ،باإلضافة لمدل االستفادة مف تمؾ
النظريتيف كتطبيقيما في الدراسة  ،كتكضيح آثار االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ  ،كاالنتقادات التي كجيت

لمنظريتيف كالرد عمى تمؾ االنتقادات  ،كسيتناكؿ الفصؿ التالي اإلطار المعرفي كيتضمف ثبلث مباحث تطكر

كسائؿ تكنكلكجيا االتصاؿ ،كالثاني اإلعبلـ التفاعمي  ،كالثالث ك ازرات السمطة الكطنية الفمسطينية.
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الفصل الثالث
اإلطار المعرفي ويتضمن

المبحث األول  :تطور وسائل تكنولوجيا االتصال
المبحث الثاني  :اإلعالم التفاعمي
المبحث الثالث :و ازرات السمطة الوطنية الفمسطينية

41

المبحث األول  :تطور وسائل تكنولوجيا االتصال
تمييد :
شيدت السنكات األخيرة تطكرات سريعة كتأثيرات مباشرة لمثكرة الرقمية عمى الحياة اإلنسانية عمى األصعدة

االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية جعمت التنمية مرتبطة إلى حد كبير بمدل القدرة عمى مسايرة ىذه التحكالت
كالتحكـ فييا الستغبلؿ اإلمكانات المتكفرة كالمتجددة
شيدت تكنكلكجيا االتصاؿ كاإلعبلـ الحديثة تطك ا نر عندما تـ اكتشاؼ المكجات الكيركمغناطيسية عاـ
1824ـ ،كاختراع التمغراؼ عاـ  1837ـ ،كابتكار طريقة لمكتابة تعتمد عمى استخداـ" النقط كالشرط" ،كقد

تـ مد خطكط التمغراؼ السمكية عبر كؿ أكركبا ،كأمريكا كاليند خبلؿ القرف التاسع عشر ،كشكؿ التمغراؼ

فيما بعد أحد أىـ الكسائؿ في تكنكلكجيا االتصاؿ التي أدت في النياية إلى تطكر الكسائؿ
اإللكتركنية(مكاكم)102- 100: 2003 ،

كقد استطاع جراىاـ بؿ في عاـ  1867ـ أف يخترع الياتؼ لنقؿ الصكت إلى مسافات بعيدة مستخدما

تكنكلكجيا التمغراؼ؛ أم سرياف التيار الكيربائي في األسبلؾ النحاسية مستبدال بمطرقة التمغراؼ شريحة رقيقة

مف المعدف حيف تصطدـ المكجات الصكتية ،كتحكؿ الصكت إلى تيار كيربائي يسرم في األسبلؾ ،كتقكـ

سماعة الياتؼ بتحكيؿ ىذه الذبذبات الكيربائية إلى اشارات صكتية "تحاكي الصكت األصمي ،كبعدىا بعاـ

ابتكر" تكماس إيديسكف جياز الفكتكغراؼ كفي سنة  1887ـ تمكف العالـ األلماني" إيميؿ برلنجر مف ابتكار
القرص المسطح الذم يستخدـ في تسجيؿ الصكت (الحسيب ،عمـ الديف )29: 1997،

كقد شكؿ عاـ  1895ـ نقمة نكعية في حياة الجميكر الفرنسي حيث شيد أكؿ العركض السينمائية ،كمف ثـ

أصبحت السينما ناطقة منذ عاـ  1928ـ ،كفي عاـ  1896ـ جاء العالـ اإليطالي جكجيممك مارككني لينقؿ
عالـ االتصاؿ نقمة نكعية( حيث اخترع البلسمكي ككانت تمؾ ىي المرة األكلى التي ينتقؿ فييا الصكت إلى

مسافات بعيدة بدكف استخداـ األسبلؾ ،كفي عاـ  1919ـ تمكف األلماف كالكنديكف البدء في تكجيو خدمات
اإلذاعة الصكتية المنتظمة( المسممي) 308: 2005 ،

كخبلؿ القرف العشريف اكتسبت كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية أىمية كبيرة ،كخاصة الكسائؿ اإللكتركنية(برامج

التمفزيكف) باعتبارىا قنكات أساسية لنقؿ األخبار كالمعمكمات كأصبحت ىذه البرامج تعكس قيـ المجتمع،

كأنماط معيشتو ،كما كعكست برامج الراديك اىتمامات الناس ،كقضاياىـ ،كاكتمؿ نمكىا في النصؼ األكؿ

مف القرف العشريف مع ظيكر كنجاح الصحافة الجماىيرية التي استطاعت أف تحكؿ العالـ إلى قرية عالمية

إلكتركنية يعرؼ الفرد فييا بالصكرة ،كالصكت ،كالكممة المطبكعة كؿ ما يحدث زمف كقكعو ،إال أف ىذا

التطكر المعمكماتي جعؿ اإلنساف العادم يعجز عف متابعة ما يحدث في العالـ عمى مستكل األحداث اليكمية

العامة ،أك عمى مستكل التخصص العممي أك الميني(عمـ الديف) 46: 1990 ،
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كتميز النصؼ الثاني مف القرف العشريف بامتزاج ثبلث ثكرات معمكماتية مع كسائؿ االتصاؿ المختمفة،

بكاسطة الحكاسيب اإللكتركنية ،شكمت نسيجا اتصاليا كبي نار  ،كتمثمت ىذه الثكرات في (بيركتي )8: 2002،

 ثكرة معمكمات التطكر المعرفي ،أك المعمكماتي ،حيث أضحت المعارؼ المتعددة األشكاؿ،-

كالتخصصات ،كالمغات العمكد الفقرم لجميع أشكاؿ االتصاؿ.

ثكرة كسائؿ االتصاؿ الحديثة كالتي تجسدت باالتصاالت السمكية ،مرك ار بالتمفزيكف ،كانتياء باألقمار

الصناعية ،كاأللياؼ الضكئية.

 ثكرة الحاسبات اإللكتركنية التي امتدت إلى كافة جكانب الحياة .كقد أطمؽ عمى ىذه المرحمة العديد مفالمسميات ،مف أبرزىا مرحمة االتصاؿ متعدد الكسائط كمرحمة الكسائط الميجنة interactive ،كمرحمة

التكنكلكجيا االتصالية التفاعمية  multimedia،كمرتكزاتيا األساسية ىي الحاسبات اإللكتركنية في جيميا

الخامس الذم يتضمف - hypermedia،أنظمة الذكاء االصطناعي ،كاأللياؼ الضكئية ،كأشعة الميزر،
كاألقمار الصناعية(جمكؿ) 41: 2003،

كتعد شبكة اإلنترنت مف أكبر شبكات المعمكمات في العالـ كأكثرىا تشعبان كانتشا انر  ،حيث تعتمد عمى أحدث

تكنكلكجيا االتصاؿ في بث المعمكمات إلى مبلييف المشتركيف فيي الشبكة التي تنسج خيكطان حكؿ العالـ

تتفاعؿ عمى المستكل العالمي مف خبلؿ شبكة كاسعة مف أجيزة الكمبيكتر ذات االتصاؿ المتبادؿ.

ككفؽ الخدمات لنظاـ االتصاؿ عبر االنترنت كاألىداؼ التي تحققيا مف خبلؿ االستخداـ المتكاصؿ ،ىناؾ

ثبلث خدمات رئيسية يقدميا االنترنت لممستخدميف كىي االتصاؿ مف فرد لفرد أك مف فرد لجماعة أك مف
جماعة لجماعة أخرل أـ الخدمة الثانية فيي التفاعؿ كاستخداـ االنترنت لمتسمية اك التعميـ ألغراض اجتماعية
كثقافية كسياسية  ،كالخدمة الثالثة تتمثؿ في استخداـ االنترنت لنشر كاسترجاع المعمكمات التي تعطي

مساحات كاسعة مف األنشطة اإلنسانية كالمعرفية (أبك شنب كسعد .) 8 :2014،

كنعالج في ىذا البحث مفيكـ االتصاؿ ،كنشأة كتطكر اإلنترنت ككسيمة لبلتصاؿ ،كسمات التطكر
التكنكلكجي االتصالي في المرحمة االلكتركنية ،كخصائص أدكاتيا كفكائدىا كمخاطر استخداماتيا.

وظائف تكنولوجيا االتصال

تقكـ تكنكلكجيا االتصاؿ بدكر ىاـ في حياة الفرد ،كالمجتمع ،إذ أصبحت ال غنى عنيا لما تقكـ بو مف

كظائؼ في مختمؼ مجاالت الحياة في التعميـ ،كالتكثيؽ ،كالتجارة ،كالصحة كغيرىا مف المياديف ،كمف أىـ
ىذه الكظائؼ:

 وظيفة التوثيق :لعبت تكنكلكجيا االتصاؿ ممثمة بالحاسكب ،كاألقراص المضغكطة كآالت التصكيرالرقمية دك نار كبي انر تكثيؽ اإلنتاج الفكرم في مجاؿ االتصاؿ ،كاإلعبلـ ،كذلؾ بتناكؿ البحكث ،كالدراسات
األكاديمية ،كالتطبيقية العممية ،كالمعمكمات المتخصصة في فركع اإلعبلـ ،بتناكليا لعمميات التجميع،
ككضع النظـ ،كاألساليب الفنية الكفيمة باسترجاع مضمكف ىذا اإلنتاج ،كتحميمو مف خبلؿ فيرستو،
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كتصنيفو ،ثـ اإلعبلـ بو ليتحقؽ االستخداـ األمثؿ ليذا اؿ رصيد الفكرم ،كيتسنى اإلفادة منو لمدارسيف،
كالباحثيف ،كالميتميف ،كالمنشغميف بيذا المجاؿ(عمـ الديف) 71: 2005،

-

تعمؿ تكنكلكجيا االتصاؿ كاإلعبلـ الحديثة عمى تقديـ المعمكمات المتعددة ،كالمتنكعة كالتي تتميز

بالضخامة ألف االتصاؿ الرقمي ،كاالنفجار المعمكماتي كالمعرفي جاء نتاج ان لتطكر في تكنكلكجيا

االتصاؿ ،كتكنكلكجيا المعمكمات الذم استفاد منو االتصاؿ الرقمي ،كساىـ في تعميـ االستفادة مف ثكرة
المعمكمات ،كانتشارىا التي غطت كؿ المجاالت نتيجة الخصائص التي تميزت بيا تكنكلكجيا االتصاؿ،
كالمعمكمات ،كأىميا سعة التخزيف(عبد الحميد) 5: 2007 ،

 سيرورة انتقال المعمومات :عممت تكنكلكجيا االتصاؿ كاإلعبلـ عمى زيادة السرعة في إعداد الرسائؿاإلعبلمية ،كالقد ا رت العالية ،كالسريعة في كتابتيا كتحكيميا إلى أشكاؿ مختمفة( مف مطبكعة إلى

مرئية ،كمف مرئية إلى مطبكعة) ،كالقدرة عمى نشرىا ،كتكزيعيا متخطية حاجز الزماف كالمكاف ،كلعب
الحاسكب في ذلؾ دك انر كبي انر ،حيث يتيح لنا قائمة ضخمة مف المعمكمات ،يمكف استرجاعيا بسرعة

فائقة مثؿ برامج النشر المكتبي ،كالصحفي ،كقكاعد البيانات ،كالفاكس ،كالبريد اإللكتركني ،باإلضافة إلى

خدمات االستخداـ الشخصي ،كامكانية االرتباط بمختمؼ شبكات المعمكمات ،كما أصبحت أداة ككسيمة
اتصاؿ حيث يمكف لمحاسب اآللي عبر خطكط الياتؼ كاإلستعانة كاالتصاؿ ببعضيا ،كىك ما يطمؽ

عميو أنظمة الحاسب اإللكتركني التي تتضمف " "Modemبالمعدؿ النصكص المتمفزة كالبريد اإللكتركني

كعقد الندكات عف بعد ،كتبادؿ المعمكمات ،كاألحداث العممية بيف الـ ا ركز ،كالمعاىد العممية عمى نطاؽ

عممي كاسع (البكرم.) 26: 2003 ،

 تجاكز قيكد العزلة ،حيث أخرجت تكنكلكجيا االتصاؿ الرقمي الفرد مف عزلتو ،إذ أضحى يتعامؿلساعات طكيمة مع الحاسب الشخصي بعيدا عف االتصاؿ باآلخريف في الكاقع الحقيقي ،مف خبلؿ

المحادثات ،كالبريد اإللكتركني كالحكا ا رت مع آخريف ال يعرفكف بعضيـ البعض ،كال تميزىـ سمات

خاصة ،سكل ما يفرضو ىذا الكاقع كحاجاتو ،بدءا مف الصداقات الجديدة مع اآلخريف في ثقافات مختمفة

إلى االتصاؿ بيذه الثقافات ذاتيا كأؼ ا ردىا ،كنشأ جراء ىذا التفاعؿ ما يسمى بالمجتمعات االفتراضية

التي يجتمع أفرادىا حكؿ أىداؼ أخرل ،قد تككف غائبة في المجتمعات الحقيقية مثؿ مناىضة العنصرية
أك تحريـ الجنس كالنكع( عبد الحميد) 53: 2007 ،

كبذلؾ نجد أف كظائؼ االتصاؿ مع تطكر كسائميا أنصبحت متعددة كمتنكعة انتقمت نقمة نكعية في

العصر المعمكماتي الحالي لتسيؿ عمى الفرد ممارسة كافة نشاطاتو كالقياـ بكامؿ ميامو بسيكلة تامة.
مفيوم االتصال :

االتصاؿ ىك العممية األـ أك الرئيسية التي تشتمؿ عمى عمميات فرعية أك أنشطة متنكعة مختمفة مف حيث

األىداؼ كتتفؽ جميعان فيما بينيا عمى أنيا عمميات اتصاؿ بالجماىير  ،كمف ذلؾ اإلعبلـ بأنكاعو كمستكياتو
 ،كتعتبر المعمكمات ىي المادة الخاـ لعممية االتصاؿ بأشكاليا كألكانيا تيدؼ لتكصيؿ اإلشارة أك الرسالة
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كىي المعمكمة كاإلعبلـ عنيا  ،كتتصؿ المعمكمات بجكىر أم تعامؿ بشرم بيف فرد كجماعتو أك بيف

مجمكعة كمجمكعة أخرل ،كقد كاف تطكر كسائؿ االتصاؿ تجسيد لنظرية مارشاؿ ماكمكىاف(العالـ قرية
صغيرة) أم أف تكنكلكجيا االتصاؿ كسرت الحدكد كالمسافات  ،حيث يرل ماكمكىاف أف مد جيازنا العصبي

تكنكلكجيان ،سكؼ يمكف اإلنساف مف إدماج البشرية كميا داخمو ،كأف الكسائؿ االلكتركنية سكؼ تجعمنا نعكد

إلى الترابط مرة أخرل(مكاكم كالسيد ) 278 :1998،
شبكة اإلنترنت :

شيدت شبكة اإلنترنت تقدمان كبي انر في ظؿ التطكرات االتصالية اليائمة التي يعيشيا العالـ ،حيث أصبحت
ظاىرة كاسعة االنتشار ،ككسيمة اتصاؿ إعبلـ تكنكلكجية تتميز باالستقبللية ،كالبلمركزية ،كتربط سكاف العالـ
بعضيـ البعض بسرعة فائقة ،كقدرة استيعابية كاسعة ،حتى باتت جزءا ميما في حياة األفراد ،كالمؤسسات لما
تقدمو مف خدمات نظ انر لمتطكرات المتبلحقة في تطبيقاتيا بفعؿ تقدـ تكنكلكجيا االتصاؿ.
نشأة وتطور اإلنترنت كوسيمة لالتصال:

اإلنترنت ىي شبكة عالمية مف الشبكات الحاسكبية المختمفة المتصمة ببعضيا بكاسطة كصبلت بعيدة كاذا
كاف البعض يرل أف اإلنترنت ىي "شبكة فإنو يضيؼ إلى ىذا إنيا مككنة مف عدد كبير مف الشبكات

المتصمة ببعضيا البعض كالتي تستخدـ نفس طريقة االتصاؿ" ،كىذه الشبكات المترابطة معان أطمؽ عمييا في

البداية(الشبكة المتداخمة  )Internetworkثـ تحكؿ المسمى إلى اإلنترنت ،كأطمؽ مصطمح "الشبكات" منذ

منتصؼ الستينات  ،بديبلن عف مصطمح "النظـ" كالشبكة بالتعريؼ  ،حسب المصطمح المعمكماتي المتفؽ
عميو ك" ىي مجمكعة مكاد  ،كمعدات معمكماتية متصمة ببعضيا بعضان" (الدناني .)29 :2001 ،

كيقصد بشبكة المعمكمات اشتراؾ مؤسستيف أك أكثر مف مؤسسات المعمكمات ( ،كالمكتبات أك مراكز
المعمكمات ) ،في نظاـ تعاكني يتيح لؤلطراؼ األعضاء في الشبكة المشاركة في المصادر كالخدمات بحيث
يستطيع أم مركز عضك في الشبكة  ،أف يسترجع مباشرة ما يحتاج إليو مف المعمكمات المقتناه في أم مكقع

آخر (حمدم .)37 :1995 ،
كتشير

المعمكمات إلى أنو في عاـ  ، 1960تـ بناء أكؿ شبكة معمكمات في العالـ ،ككاف اسميا

( ،)Saberكاستخدمت في مجاؿ حجز تذاكر الطيراف لممسافريف ،كتـ بناؤىا بالتعاكف بيف شركة آم .بي .

إـ (  )IBMلمحكاسيب  ،كمؤسسة الخطكط الجكية األمريكية ( ، )American Airlinesكأف أكؿ نكع مف
الشبكات الخاصة بالتعاكف بيف الخطكط  ،ىي شبكة ككالة مشاريع األبحاث المتطكره (، )Arpa Net
التابعة لك ازرة الدفاع االمريكية  ،كالتي أنشئت في عاـ ( 1969حمدم .)37 :1995 ،

كشبكة الحكاسيب بصكرة أساسية مجمكعة مف أجيزة الحاسكب مربكطة معان بطريقة ما كتشبو شبكة االذاعة

أك التمفزيكف ،كالفرؽ بينيما أف شبكات االذاعة كالتمفزيكف ترسؿ برامجيما إلى كؿ المحطات في الكقت نفسو
 ،كليذا السبب تدعى شبكات البث نفسيا(  ، )Broadcastكفي شبكات الحكاسيب كؿ رسالة محددة تمرر
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في العادة إلى حاسكب محدد ،ك خبلفان لشبكات اإلذاعة كالتمفزيكف  ،فإف شبكات الحكاسيب تتبادؿ الرسائؿ

في اتجاىيف (عثماف .)14 :1998 ،

كبعض شبكات الحكاسيب اإللكتركنية  ،تتألؼ مف حاسكب مركزم ترتبط بو مجمكعة مف المحطات الطرفية

 ،التي تقكـ بالتراسؿ معيا مثؿ حاسكب الحجز اآللي  ،المستخدـ في شركات الخطكط الجكية(االبراىيمي ،

.)173 :1996

إذا شبكة الحكاسيب  :ىي أجيزة حاسكب تتصؿ ببعضيا بعض  ،عف طريؽ كسائؿ اتصاالت بكاسطة برامج
 ،تحقؽ انسياب كتدفؽ كتبادؿ البيانات ،كتختمؼ كسائؿ االتصاالت (سمكية كالسمكية) ،كما تختمؼ طريقة

تكصيؿ األجيزة ببعضيا البعض  ،كتختمؼ أيضان البرامج التي تدير عمميات االتصاؿ كتحقيؽ انتقاؿ

البيانات كالمعمكمات (الدناني . )30 :2001 ،

كحتى مطمع التسعينات مف القرف الماضي كانت االنترنت شبكة مف أجيزة الكمبيكتر التي تستخدـ في نقؿ

المعمكمات الحككمية كتساعد في البحكث األكاديمية كالمناقشات العممية بيف الباحثيف .

كيمكف تعريؼ شبكة اإلنترنت عمى أنيا ":عبارة عف تجميع مجمكعة كبيرة مف الشبكات الحاسكبية عمى كامؿ
مساحة الكرة األرضية بكاسطة اتفاقية عمبلقة ما بيف اآلالؼ مف نظـ الكمبيكترات لبلرتباط معان ،بحيث ينشأ

كمان ىائؿ مف المعمكمات يستطيع الفرد الكلكج فيو كالنيؿ منو بكاسطة ترتيب بسيط ،تتألؼ مف "ربطة" بيف
مستثمرم اإلنترنت الطرفي كأحد الحكاسيب الرئيسية المعتمدة"(اقبيؽ.)16 : 1996 ،
خصائص شبكة اإلنترنت :
استطاعت شبكة اإلنترنت إيجاد مفاىيـ جديدة ساىمت في إعادة تصكر اإلنساف عف الزماف كالمكاف كما
استطاعت دخكؿ جميع مجاالت الحياة لما ليذه الشبكة مف خصائص كمف ىذه الخصائص :

 -1التفاعمية  :عززت التفاعمية مع شبكة اإلنترنت المفيكـ الرئيسي لممستخدـ النشيط الذم تقكـ عميو
نظرية االستخدامات كاإلشباعات ،إذ يشير المفيكـ إلى تبادؿ األدكار بيف القائميف بالعممية االتصالية،
كفؽ درجة عالية مف السيطرة ،كالتحكـ ،قكامو تعدد فرص المشاركة ،كاالختيارات المتاحة أماـ المستخدـ،
كحجـ المجيكد الذم يبذلو المشارؾ في العممية االتصالية ،مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات،

كمناقشتيا ،كتحميميا كالرد عمييا(عبد الحميد .)71 : 2000 ،

 -2الفورية  :ألغت اإلنترنت الحكاجز الزمنية كالمكانية ،إذ إف االتصاؿ يتـ بشكؿ فكرم بغض النظر عف

مكاف المرسؿ أك المستقبؿ ،بحيث ال تمحظ اتصالؾ بحاسب يقع في الصيف أنؾ استغرقت زمنا أطكؿ مما لك

كاف االتصاؿ مع حاسب يقع في نفس المدينة (لكنيس .) 47 : 2008-2007،

 -3الالتزامنية  :كتعني إمكانيػ ػة إرسػاؿ الرسائؿ كاستقباليا في كقت مناسب ،كال تتطمب مف كؿ المشاركيف
أف يستخدمكا النظاـ في الكقت نفسو ،فمثبلن في نظاـ البريد اإللكتركني ترسؿ الرسائؿ مباشرة مف منتج
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الرسال ػ ػة إلى مستقبميا في أم كقت دكنما حاجة لتكاجد المستقبؿ لمرسال ػ ػة في كقت إرساليا) حمادة،
.) 1:2008

 -4الييبر تكست  :كىػ ػك التعبير ال ػكصفي ألح ػدث أشكػ ػاؿ الكتابػ ػة اإللكتركني ػة ،كىك يشكؿ نصان إلكتركنيػان
يرتبط بنصكص أخ ػرل ع ػف طريؽ ركابط داخ ػؿ النص كىك مػ ػا يسمى بالنص الفػائؽ (لكنيس -2007،

.)48 : 2008

أدوات شبكة اإلنترنت:
تتعدد أدكات شبكة اإلنترنت كخدماتو( :المكسى) 67: 2001،

 -1البريد اإللكتركني  : Electronic mailىك تبادؿ الرسائؿ عبر اإلنترنت سكاء كانت نصية أك
مصحكبة بعناصر متعددة الكسائط مثؿ الصكت ،الصكرة كغيرىا.

 -2مجمكعات األخبار : )use net) News Groupكىي األماكف التي يجتمع فييا الناس لتبادؿ اآلراء
كاألفكار أك تعميؽ اإلعبلنات العامة أك البحث عف المساعدة في مكضكع معيف.

 -3القكائـ البريدية) : )mailing listقائمة بعناكيف بريد إلكتركني بغرض تحكيؿ الرسائؿ إلى مجمكعة
مف األشخاص.

 -4أدكات البحث  :)Search Engine (:ىي برامج تساعد الباحثيف في البحث عف معمكمات معينة في
اإلنترنت.

 -5مؤتمرات الفيديك(:)Video Conferencing

 -6شبكة الكيب : ) world wide web ( WWWبرنامج يساعد المستخدـ لمحصكؿ عمى معمكمات
كتابية ،أك مسمكعة ،أك مرئية عبر صفحات إلكتركنية يتصفح فيو المستخدـ عبر حاسبو اآللي .

 -7خدمة نقؿ الممفات(  :)File transfer protocol ( FTPكيقصد بو البركتكككؿ الخاص بنقؿ
الممفات مف اإلنترنت إلى حاسب شخصي أك العكس.

 -8خدمة المحادثة  : )internet relay chat (IRCخدمة المحادثة عمى اإلنترنت ىك نظاـ يمكف
مستخدمو مف الحديث مع المستخدميف اآلخريف في كقت حقيقي.

فوائد شبكة اإلنترنت ومخاطر استخداماتيا:

ال يختمؼ اثناف إف شبكة اإلنترنت مفيدة  ،كليا العديد مف االستخدامات في مناحي الحياة المختمفة  ،كال

تقتصر منافعيا عمى اختصاص أك مجاؿ معيف بحد ذاتو  ،كفي بداية األمر كانت شبكة اإلنترنت ذات طابع
بحثي كمحدكدة التداكؿ ،كليذا فإف الكثير مف خدماتيا كانت صعبة االستخداـ  ،كمع مركر األياـ تطكرت

كظيرت فييا العديد مف االستخدامات  ،لغرض تسييؿ تبادؿ المعمكمات بيف المشتركيف في المكاقع المختمفة،
أما اآلف كبعد أف فتحت الباب عمى مصراعيو لمجيات الرسمية كالتجارية كالخاصة  ،فقد تـ تطكير خدمات

جديدة سيمة االستخداـ كمف أىـ فكائد شبكة اإلنترنت اآلتي (عامر :( 183: 2011 ،

 -1اإلنترنت مثاؿ كاقعي لمقدرة عمى الحصكؿ عمى المعمكمات مف جميع أنحاء العالـ بدكف قيكد.
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 -2يساعد اإلنترنت عمى التعمـ كالعمؿ التعاكني الجماعي كانخفاض تكمفة االتصاؿ إلى حد كبير،
مقارنة مع غيره كسائؿ االتصاؿ .

 -3إمكانية التكاصؿ مع األفراد اآلخريف في أم كقت ،كالتعرؼ إلى أؼ ا رد مف مختمؼ الثقافات،
-4

متجاك انزن الحدكد الجغرافية.

يقدـ اإلنترنت خدمات كثيرة في شتى المجاالت اإلعبلمية كغير اإلعبلمية كالتي تشتمؿ عمى

الصحافة اإللكتركنية ،كالخدمات التجارية كاألكاديمية كالطبية كاالجتماعية كالزراعية كالسياسية(.
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المبحث الثاني :اإلعالم التفاعمي
مقدمة :

ثر كبي انر عمى المجتمع كفي كافة أبعاده السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
شكؿ ظيكر اإلعبلـ التفاعمي أ ان
كالثقافية  ،كأدل ل بركز أدكات كاليات جديدة يستخدميا فاعمكف جدد مف المدكنييف كنشطاء اإلنترنت في

محاكلة إلحداث التغيير السياسي كاالجتماعي كالثقافي داخؿ مجتمعيـ  ،ككاف مف أىـ تمؾ األنشطة التي

يقكـ بيا الفاعمكف تتمثؿ في شف حمبلت الكتركنية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ سياسية أك اجتماعية اك ثقافية أك

الرم العاـ كيككف ذلؾ مقدمة لمتأثير عمى الشارع االجتماعي كالسياسي أك أف
دينية مف خبلؿ التأثير عمى أ
تككف تمؾ الحمبلت انعكاسان كمكاكبة كمشاركة لحالة الحراؾ االجتماعي كالسياسي .

كأ ثارت تمؾ المعطيات السابقة العديد مف التساؤالت حكؿ ما ىك مدل تأثير اإلعبلـ التفاعمي في المجاؿ

الرم العاـ .
العاـ داخؿ المجتمع كما ىي طبيعة دكره في التأثير عمى أ
مفيوم اإلعالم التفاعمي :

شيد العالـ منذ منتصؼ الفرف العشريف قفزات تكنكلكجية ىائمة مف أىميا نظـ االتصاالت فظير مجتمع
المعمكمات " ، "Informaton Societyنتيجة التزاكج بيف تكنكلكجيا االتصاالت الفضائية ذات القدرة الفائقة
عمى تجاكز حدكد الزماف كالمكاف  ،كتكنكلكجيا الحاسبات االلكتركنية القادرة عمى تخزيف البيانات بكثرة
كسيكلة في االسترجاع كفي ثكاف قميمة ،كتشكؿ مكاقع اإلعبلـ التفاعمي تشكؿ مجتمعات إلكتركنية ضخمة
كتقدـ مجمكعة مف الخدمات التي مف شأنيا تدعيـ التكاصؿ ،كالتفاعؿ بيف أعضاء الشبكات االجتماعية مف
خبلؿ خدماتيا المتعددة مثؿ التعارؼ ،كالصداقة ،كالـ ا رسمة كالمحادثة الفكرية إنشاء مجمكعات اىتماـ
كصفحات لؤلفراد ،كالمؤسسات المشاركة في األحداث كالمناسبات ،كمشاركة الكسائط مع اآلخريف كالصكر
كالفيديك كالبرمجيات (بضٌاف )77: 0202 ،
اإلعالم التفاعمي لغة :
جاء في معاجـ المغة العربية أف التفاعؿ مف األصؿ المغكم  ،فعؿ الشيء فعبل كفعاال أم عممو ،كافتعؿ
الشيء أم اختمقو ،كانفعؿ كذا تأثر بو ،انبساطا أك انقباضا فيك منفعؿ ،كيقاؿ تفاعبل أم أثر كؿ منيما في
اآلخر  ،كالتفاعؿ عممية كيماكية يتـ مف خبلليا تحكيؿ بعض المعادف النفيسة إلى الخسيسة  ،أم أف عممية
التفاعؿ الكيماكم أف تؤثر مادة في مادة أخرل فتغير تركيبيا الكيميائي  ،كيرل الباحثكف أف التفاعؿ يعني
مرسبلن كمتمقيان كمف أىـ خصائص التفاعؿ االستجابة ) (Responsivenessأم أف االتصاؿ التفاعمي
يتعدل حدكد االتصاؿ اإلنساني إلى االتصاؿ كالتفاعؿ مع الكسيمة ذاتيا كليس بيف الفرد كأطراؼ العممية
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االتصالية ،يتـ استخداـ مصطمح االتصاؿ التفاعمي بديبل لمصطمح االتصاؿ الجماعي مف خبلؿ الكمبيكتر
(أبكشنب كسعد .)8 : 2014،
تعريف اإلعالم التفاعمي اصطالحاً :
لـ تتضح معالـ ىذا اإلعبلـ التفاعمي بعد بالرغـ مف أنو أحدث نقمة نكعية بمفيكـ اإلعبلـ ,تمثمت بالمكاقع
اإللكتركنية كالمكاقع االجتماعية كالمدكنات ،كالبكابات ،كمكاقع المحادثة ،أك الدردشة كغيرىا عمى شبكة
اإلنترنت ,ككذلؾ أثر في تغيير مفيكـ اإلعبلـ القديـ كتطكر كسائمو المعتادة كالصحافة كاإلذاعة كالتميفزيكف,
فقد شيدت جميعيا تحكالت كبيرة في السنكات القميمة الماضية ,كلكف لغاية اليكـ لـ يتـ االتفاؽ عمى تعريؼ
محدد ليذا اإلعبلـ التفاعمي كيرجع ذلؾ لعدة أسباب منيا :إف صكرة اإلعبلـ التفاعمي لـ تتبمكر بعد بشكؿ
كاضح كمحدد يضاؼ إلى ذلؾ أنو ال يمكف الجزـ عمى بقاء اإلعبلـ التفاعمي عمى صكرتو الحالية  ،ألف
التكنكلكجيا الحديثة كثكرة المعمكمات كما تكصؿ إليو اإلعبلـ كاالتصاؿ مف تطكر كتقدـ  ،قد تأتي بما ىك
أكثر جدة كحداثة عما ىك عميو اإلعبلـ اآلف  ،لذلؾ تمحكرت جميع التعريفات حكؿ اآلليات المتبعة
كالمستخدمة في اإلعبلـ عمكمان  ،فمنيا مف استند عمى القديـ المطكر كالجديد المحدث ،كىناؾ مف تزاكج ما
بيف ىذيف الشكميف (أبكشنب كسعد .)109 : 2014،
اإلعالم التفاعمي :ىك حالة مف التنكع في األشكاؿ كالتكنكلكجيا أم "التزاكج ما بيف تكنكلكجيات االتصاؿ
كالبث الجديدة كالتقميدية مع الككمبيكتر كشبكاتو ,خاصة فيما يتعمؽ بإعبلء حاالت الفردية كالتخصيص كىما

تأتياف كنتيجة لميزة رئيسية ىي التفاعمية  ،كقد تعددت أسماؤه كلـ تتبمكر خصائصو النيائية بعد كيأخذ ىذا
االسـ ألنو ال يشبو كسائط االتصاؿ التقميدية ,فقد نشأت داخمو حالة تزامف في إرساؿ النصكص كالصكر

المتحركة كالثابتة كاألصكات (صادؽ .)8:2007،

كلعدـ كضكح معالـ اإلعبلـ الجديد كما سيترتب عميو مستقببلن مف مفاىيـ  ،فإف كؿ التعريفات حذرة  ،كلـ
تقدـ اجابات كافية عف تعريؼ ىذا النكع مف اإلعبلـ  ،كمف ىذا المنطمؽ فإف تعريؼ جكنز (  )jonesحكؿ

اإلعبلـ التفاعمي يظير ىذا التحفظ إذ يقكؿ  ":اإلعبلـ التفاعمي ىك مصطمح يستخدـ لكصؼ أشكاؿ مف
أنكاع االتصاؿ االلكتركني ،أصبح ممكنان باستخداـ الكمبيكتر كمقابؿ لئلعبلـ القديـ ،التي تشمؿ الصحافة

المكتكبة مف جرائد ،كمجبلت ،كالتمفزيكف ،كالراديك -إلى حد ما – كغيرىا مف الكسائؿ الساكنة ( )Static

كيتميز اإلعبلـ التفاعمي (الجديد ) عف القديـ بخاصية الحكار بيف الطرفيف  ،صاحب الرسالة كمستقبميا ،
كمع ذلؾ فإف الفكاصؿ بيف اإلعبلـ التفاعمي (الجديد) كالقديـ ذابت  ،ألف القديـ نفسو أعيد تككينو كتحسينو

كمراجعتو ليمتقي مع الجديد في بعض جكانبو ،كمف خبلؿ التعريؼ الطكيؿ نسبيان الذم أعدتو كمية شريداف

التكنكلكجبة(  )Sheridanنتممس الصفة العممية لئلعبلـ التفاعمي في تعريفيا بأنو كؿ أنكاع اإلعبلـ الرقمي
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الذم يقدـ في شكؿ رقمي تفاعمي كىنالؾ حالتاف تميزاف الجديد مف القديـ حكؿ الكيفية التي يتـ بيا بث مادة

اإلعبلـ التفاعمي كالكيفية التي يتـ مف خبلليا الكصكؿ إلى خدماتو  ،فيك يعتمد عمى اندماج النص كالصكرة
كالفيديك كالصكت  ،فضبلن عف استخداـ الكمبيكتر كآلية رئيسية لو في عممية االندماج كالعرض  ،أما

التفاعمية فيي تمثؿ الفارؽ الرئيس الذم يميزه كىي أىـ سماتو عمى ذلؾ (أبكشنب كسعد -107 : 2014،

.)108

كيرل الباحث أنو بالرغـ مف االختبلؼ حكؿ تعريؼ اإلعبلـ التفاعمي إال إنو يمكف القكؿ بأف ىناؾ شبو

تكافؽ لدل الكثير مف الباحثيف عمى أف اإلعبلـ التفاعمي ,يحمؿ في طياتو الكثير مف التنكع كالخصائص

كأشكاؿ التقنيات الجديدة ,التي ليا ارتباط بالكسائؿ اإلعبلمية الحديثة ,كالتي لـ تكفرىا تمؾ الكسائؿ القديمة
مثؿ :الجيد الفردم كالمتخصص الذم أستيؿ بو القرف الجديد ىذا التطكر الكبير في اإلعبلـ  ،كقدرتو عمى

كسر القيكد السابقة لئلعبلـ التقميدم ،كاستطاعتو أف أصبح إعبلمان تعدديان ببل حدكد كال قيكد ،أىمتو ألف

يؤدم أدكا انر متميزة كمتقدمة جدان ،عجز اإلعبلـ التقميدم عف القياـ بيا ،كدخؿ ىذا اإلعبلـ التفاعمي أكساطان

دكر فاعبلن في كافة نكاحي الحياة ،كساىـ بشكؿ منقطع النظير في ربط أم إنساف مع
مختمفة كلعب ان

المؤسسات المختمفة ،كأتاح لو التزكد بالعمـ كالمعرفة كالثقافة بمختمؼ أشكاليا كأسس تعميميا ،كساىـ برفع

الكعي االجتماعي كالثقافي كالسياسي كعمى كافة األصعدة لعمكـ بني البشر.
سمات وخصائص اإلعالم التفاعمي:

ربط كثير مف الباحثيف بيف اإلعبلـ التفاعمي كأدكاتو كتطكراتو بظاىرة العكلمة التي اجتاحت بمداف العالـ
كىددت ثقافتو كأنظمتو كىكياتو أم أف العكلمة تيدد بالقضاء عمى خصكصيات المجتمعات كالدكؿ مف
خبلؿ آلياتيا كأدكاتيا االتصالية كاإلعبلمية الرقمية كمف ذلؾ بالطبع اإلعبلـ التفاعمي كبخاصة ما نتعارؼ

عميو ىذه األياـ بمكاقع التكاصؿ االجتماعي كالتي تتسـ بتسييؿ الحصكؿ عمى المعمكمات مف مصادرىا

المباشرة  ،كتكصيميا إلى الجميكر دكف إذف مف السمطات كاألنظمة الحاكمة كىي بذلؾ تضعؼ بيركقراطية
الدكلة لصالح القكل السياسية المنافسة كىيئات المجتمع المدني بعيدان عف احتكار المعمكمات  ،كما تعطي

ىذه المكاقع فرصة كاسعة لبلطبلع دكف رقابة أك تحديد ،كتعطي حرية في االنتقاء كالمقارنة  ،كحرية في

اإلرساؿ كالتكاصؿ المفتكح عمى مساحة العالـ كمو دكف حكاجز ،كما تتميز مكاقع التكاصؿ االجتماعي
بالتنسيؽ بيف مجمكعات مختمفة يمكف أف تشكؿ إطا انر تنسيقا يحدث تأثي انر في االتجاىات األخرل كبخاصة
األنظمة الحاكمة كالسمطات المييمنة مما يؤدم إلى تيديد ىذه األنظمة كاجبارىا عمى التعديؿ كالتغيير

كتعميؽ ركح الجدؿ كالمناقشة كركح الديمقراطية  ،كما إف أبرز سمة مف سمات االعبلـ التفاعمي ىك أنيا
ظاىرة شبابية كييتـ بالفئات الميمشة  ،كما إف المكاقع اإللكتركنية فتحت مجاالت كآفاقان ممتدة جعمت
المستخدميف ليا عمى اتصاؿ مباشر بالحدث في أم نقطة في العالـ بما تقدمو مف خدمات لمعايشة الحدث

كبشكؿ مباشر كجعمت كؿ مشترؾ متابعان صحفيان متجكالن كككالة أنباء مباشرة  ,كتبارل فييا المبدعكف في

شرح كجيات نظرىـ مقبكالن كرفضان  ،باإلضافة إلى أف اإلعبلـ التفاعمي ييتـ بالجميكر كبخاصة جميكر
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الميمشيف كالفئ ػات غير النخبكيػة بكج ػ ػو ع ػ ػاـ كالنخب ػ ػة بشكؿ محدد  ،كىك في ذلؾ يختمؼ عف اإلعبلـ
القديـ كالرسمي بما يتيح مف حري ػ ػة التعبير كالتصريح باآلراء المختمفػ ػ ػة كما يمنحػ ػو مف فرض أكسع لمجميكر

مقارنػة باإلعبلـ الرسمي كما أنػو يتمتع باالستقبللي ػة في الممكيػػة كتعميؽ العبلقػ ػػة مػػع الجميكر

(أبكشنب. )16: 2013 ،

العوامل التي تؤثر في اإلعالم التفاعمي :
تقؼ كراء ظاىرة اإلعبلـ التفاعمي عكامؿ عدة أىميا (تايو: )28 :2006،
 -1عكامؿ تقنية متمثمة في التقدـ اليائؿ في تكنكلكجيا الكمبيكتر( تجييزاتو كبرمجياتو ،كتكنكلكجيا
االتصاالت ( كالسيما ما يتعمؽ باألقمار الصناعية كشبكات األلياؼ الضكئية .

 -2العامؿ االقتصادم كالمتمثؿ في عكلمة االقتصاد كما يتطمبو مف إسراع حركة السمع كرؤكس األمكاؿ
كىك ما يتطمب بدكره اإلسراع في تدفؽ المعمكمات .

 -3العامؿ السياسي كالمتمثؿ في االستخداـ المتزايد لكسائؿ اإلعبلـ مف قبؿ القكل السياسية بيدؼ إحكاـ
قبضتيا عمى سير األمكر كالمحافظة عمى استقرار مكازيف القكل في عالـ شديد االضطراب زخر

بالصراعات كالتناقضات  ،كقد تداخمت ىذه العكامؿ التقنية كاالقتصادية كالسياسية بصكرة غير مسبكقة،

جاعمة مف اإلعبلـ التفاعمي قضية شائكة جدان ،كساحة "ساخنة" لمصراعات العالمية كاإلقميمية
كالمحمية.

 -4العامؿ الثقافي كالمتمثؿ في استخداـ كسائؿ اإلعبلـ دك انر ميما في العكامؿ المؤثرة حيث أف التطكرات

التقنية التي حدثت لكسائؿ االتصاؿ كاإلعبلـ في السنكات األخيرة قد أثرت في العبلقات المتعددة داخؿ

المجتمع الكاحد ،ما بيا مف قيـ ،كعادات ،كمفاىيـ ،كأنماط سمككية ،كخبرات  ،كمعارؼ ،ككذلؾ في
عبلقة المجتمعات البشرية بعضيا ببعض سكاء في زمف السمـ أك الحرب.

خدمات اإلعالم التفاعمي :

ىناؾ ثبلث خدمات رئيسية يقدميا االنترنت لممستخدميف كما يمي (أبكشنب : )6: 2311،

 -1االتصاؿ :مف فرد إلى فرد أك جماعة ،أك مف جماعة إلى جماعة أخرل كأكثر ألغراض شخصية أكعامة.
 -2التفاعؿ :أم استخداـ االنترنت لمتسمية أك التعمـ ألغراض اجتماعية كثقافية كسياسية.

 -3اإلعبلـ كالمعمكمات :استخداـ االنترنت لنشر كاسترجاع المعمكمات التي تعطي مساحات كاسعة مف
األنشطة اإلنسانية كالمعرفية.

كأشار أبكشنب في دراسة لو بعنكاف استخدامات الجميكر الفمسطيني لمكاقع التكاصؿ االجتماعي كاالشباعات

المتحققة أف لئلعبلـ التفاعمي مستكيات سبعة الستفادة الصحؼ مف اإلنترنت كما يمي:

المستكل األكؿ :اإلنترنت مصدر لممعمكمات كأداة مساعدة لمتغطية اإلخبارية كاألحداث العاجمة كالتعرؼ إلى

الكتب كاإلصدارات الجديدة.

المستكل الثاني :اإلنترنت كسيمة اتصاؿ بالمصادر الخارجية كالمندكبيف كالـ ا رسميف كما يتـ مف اجتماعات.
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المستكل الثالث :كسيمة اتصاؿ تفاعمي مف خبلؿ تكسيع دائرة االتصاؿ عف طريؽ البريد اإللكتركني

المستكل الرابع :اإلنترنت كسيمة اتصاؿ لمنشر الصحفي مف خبلؿ إصدار نسخ مف الجريدة كممخص ليا أك قكاعد
لمبيانات أك إصدار جرائد كمجبلت كاممة.

المستكل الخامس :اإلنترنت كسيط إعبلني يزيد مف دخؿ الجريدة مف اإلعبلنات التي يتـ نشرىا.

المستكل السادس :اإلنترنت أداة لمتسكيؽ كالخدمات التي تقدميا المؤسسة الصحفية مف خبلؿ إنشاء مكقع أك
أكثر يقدـ معمكمات أساسية عف تطكرىا كانجازاتيا.

المستكل السابع :تقديـ خدمات معمكماتية مف خبلؿ تحكؿ المؤسسة الصحفية إلى مزكد لممشتركيف بالخدمات
مثؿ :خدمات التعميـ كاصدار الصحؼ كالنشرات لحساب الغير.

كبكجو عاـ فإف الشبكة العنكبكتية تسيـ بشكؿ فعاؿ ىذه األياـ في تطكير البحكث كالدراسات كتخمؽ عبلقة

تفاعمية ثنائية االتجاه تسمح لممرسؿ كالمتمقي بالتفاعؿ كتبادؿ اآلراء كاألدكار كالتأثير المتبادؿ.

وظائف اإلعالم التفاعمي:

يمعب اإلعبلـ التفاعمي دك انر ال يستياف بو في إحداث التأثير في اتجاىات الشرائح المختمفة في أم مجتمع،
كلكف بدرجات متفاكتة مرتبطة بالظركؼ كاآلليات التي يتـ استخدامو فييا ،سكاء عمى مستكل األفراد أك

المجمكعات كالدكؿ كفيما يمي بعض ىذه الكظائؼ (أبككردة :)38 : 2008 ،

 -1استخداـ الجماعات المعارضة اإلعبلـ التفاعمي ككسيمة أساسية لمضغط عمى السمطات الحاكمة.

 -2اتاح االعبلـ التفاعمي لممتصفح ممارسة أكثر مف حاسة في ذات الكقت ،إذ بإمكانو عبر ضغطة زر

القراءة كالمشاىدة كاالستماع ،كالسرعة في تمقي الخبر العاجؿ ،إضافة إلى الصكرة كالفيديك المصاحبة
لمخبر.

 -3غياب مقص الرقيب عف اإلعبلـ التفاعمي مكنو مف أداء دكره بفاعمية كبيرة .
 -4اإلعبلـ التفاعمي إعبلـ يتميز بالسرعة ،كال يستمزـ انتشاره إلى العالـ جيد كبير كاستخداـ آالت

الطباعة ،كال الحاجة إلى أطناف مف الكرؽ ،فيك إعبلـ حي يتفاعؿ مع األحداث في التك كالمحظة أينما
كاف الحدث.

 -5تؤثر كسائؿ اإلعبلـ التفاعمي في تكقيت صنع القرار ككضع السياسة ،كذلؾ مف خبلؿ خمؽ األزمات أك
افتعاليا ،ككذلؾ عف طريؽ طرح الشبيات كاألسئمة عف األعماؿ كنياياتيا المرتقبة كتداعياتيا .

 -6أعطى الشباب أدكا انر حيكية خاصة في المجاالت الثقافية كالفكرية كالسياسية كقضايا الشباب ،تمثمت في
تمكينيـ مف اإلسياـ في النشاطات الفكرية كالسياسية كاالجتماعية.

فوائد اإلعالم التفاعمي :

ال تتكقؼ فكائد اإلعبلـ التفاعمي عند حد تقديـ نشرات األخبار بسرعة كبيرة ،كافساح المجاؿ لمحصكؿ عمييا
في كؿ األكقات كاألزمنة ،كانما تقدـ كثي انر مف الخدمات منيا (شفيؽ:)32 : 2010،
53

 -1خدمة البريد اإللكتركني حيث تتنكع ىذه الخدمة بيف المكاقع اإللكتركنية فبعضيا يتيح المجاؿ لتكجيو

رسائؿ لمحررم المكقع ،كأخرل تقدـ خدمة إنشاء بريد شخصي عمى المكقع الستقباؿ الرسائؿ كارساليا
منو.

 -2كما يقدـ خدمة مجمكعات الحكار كىي عبارة عف إفساح المجاؿ لممتصفحيف لممكقع التعبير عف آرائيـ
بحرية في القضايا المطركحة .

 -3خدمة اإلرشاد إلى المكضكعات الميمة كىي إرشاد المتصفح ألىـ األخبار كالمكاد عمى المكقع تحت
عبارات أخبار ساخنة ،أك األخبار الميمة.

 -4جعؿ خدمة المكقع صفحة البداية لممستخدـ كالتي تستيدؼ ربط القارئ بالمكقع عندما يقكـ باالتصاؿ
باإلنترنت.

 -5كما يكفر اإلعبلـ التفاعمي خدمة رجع الصدل كالتي تتيح لممستخدـ التعميؽ عمى ما نشر في المكقع،
كارساؿ رسائؿ إلكتركنية لممحرر يعمؽ فييا عمى ما نشر ،أك يقدـ اقتراحان.

 -6خدمة اإلعبلنات المبكبة كالتي تشمؿ تقديـ إعبلنات الكظائؼ ،كبيع السيارات كالمزادات ،كبيع المنازؿ
كشرائيا ،كتأجير الشقؽ كغيرىا .

شبكات التواصل اإلجتماعي ()The Social Networking
أصبحت شبكات التكاصؿ االجتماعي جزء ال يتج أز مف حياة الناس  ،حيث أتاحت الفرص إلبداء اآلراء

كاألفكار كالطمكحات التي يتطمع الناس إلييا  ،فيي ظاىرة إعبلمية كاجتماعية جديدة تفرض نفسيا عمى كاقع
المجتمعات كالشعكب  ،كأصبح ليا أثر إيجابي يعكد بالنفع كآثار سمبية تعكد بالضرر عمى الفرد أك المجتمع

التي تستمزـ منا الكعي كالثقافة في ىذا اإلعبلـ االجتماعي الجديد .

ككانت البداية الحقيقية لظيكر الشبكات االجتماعية في التسعينات األكلى مف القرف الماضي أك التي تسمى

شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى االنترنت حيف صمـ (راندم ككنرادز) مكقعان اجتماعيان لمتكاصؿ مع
أصدقائو كزمبلئو في الدراسة في بداية العاـ ( )1995كأطمؽ عميو اسـ ( )Classmates.comكبيذا

الحدث سجؿ أكؿ مكقع تكاصؿ افتراضي بيف سائر الناس (أبكشنب كسعد.)114:2014،

تعريف الشبكات االجتماعية :

كىي مكاقع تشكؿ مجتمعات إلكتركنية ضخمة كتقدـ مجمكعة مف الخدمات التي مف شأنيا تدعيـ التكاصؿ،
كالتفاعؿ بيف أعضاء الشبكات االجتماعية مف خبلؿ خدماتيا المتعددة مثؿ التعارؼ ،كالصداقة ،كالمراسمة

كالمحادثة الفكرية إنشاء مجمكعات اىتماـ كصفحات لؤلفراد ،كالمؤسسات المشاركة في األحداث كالمناسبات،

كمشاركة الكسائط مع اآلخريف كالصكر كالفيديك كالبرمجيات ( بضياؼ.( 77:2010 ،
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تنقسم المواقع االجتماعية إلى قسمين رئيسين ىما:
 -1القسـ األكؿ :ىي مكاقع تضـ أفراد أك مجاميع مف الناس تربطيـ إطارات مينية أك اجتماعية محددة,

كتعتبر ىذه المكاقع مغمقة كال يسمح بالدخكؿ إلييا مف عامة الناس ,عدا مف ىـ أعضاء في ىذه المكاقع

التي تتحكـ فييا شركات أك مؤسسات معينة ,كىي مف تقكـ بدعكات المنتسبيف إلييا.

 -2القسـ الثاني :ىي مكاقع التكاصؿ االجتماعي المفتكحة لمجميع كيحؽ لمف لديو حساب عمى اإلنترنت,
االنضماـ إلييا كاختيار أصدقائو كالتشبيؾ معيـ كتبادؿ الممفات كالصكر كمقاطع الفيديك كغيرىا ,كمف

ىذه المكاقع شبكة الفيس بكؾ.

خدمات الشبكات االجتماعية :

تقدـ الشبكات االجتماعية أك صفحات الكيب خدمات عديدة أىميا
اتاحة الحرية االختيار لمف يريدكف في المشاركة معيـ في اىتماماتيـ  ،كمنح متصفحييا إمكانيات كاسعة في
تبادؿ المعمكمات في مجاالت التعميـ كالثقافة كالرياضة كغيرىا ،باإلضافة إلى أف ىذه الشبكات ىي عبارة

عف مكاقع إلكتركنية اجتماعية حيث يمكف ألحد المستخدميف االرتباط بأحد األصدقاء عبر المكقع ليصؿ
تم ِكف المستخدـ مف التحكـ بالمحتكل
جديد ما يكتب كيضيؼ ذلؾ الصديؽ إلى صفحة صديقو كما أنيا َ
الذم يظير في صفحتو ،فبل يظير إال ما يضيفو األصدقاء مف كتابات كصكر كمقاطع  ،كما تكفر إتاحة
المجاؿ لؤلفراد في الدخكؿ إلى المكاقع االجتماعية كالتعريؼ بأنفسيـ ,كمف ثـ التكاصؿ مع اآلخريف الذيف

تربطيـ بيـ اىتمامات مشتركة (أبكشنب كسعد.)118:2014،
خصائص الشبكات االجتماعية :

تشترؾ الشبكات االجتماعية في خصائص أساسية بينما تتمايز عف بعضيا البعض بمميزات تفرضيا طبيعة
الشبكة كمستخدمييا  ،كمف أبرز تمؾ الخصائص :

 -1الممفات الشخصية  /الصفة الشخصية ( )Profile Pageكمف خبلؿ الممفات الشخصية يمكنؾ التعرؼ
عمى اسـ الشخص كمعرفة المعمكمات األساسية عنو مثؿ :الجنس ،تاريخ الميبلد  ،البمد  ،االىتمامات

كالصكرة الشخصية باإلضافة إلى غيرىا مف المعمكمات .

 -2األصدقاء  /العبلقات  Friends/ Connectionكىـ بمثابة األشخاص الذيف يتعرؼ عمييـ الشخص
لغرض معيف  ،الشبكات االجتماعية تطمؽ مسمى "صديؽ" عمى ىذا الشخص المضاؼ لقائمة أصدقائؾ
بينما تطمؽ بعض مكاقع الشبكات االجتماعية الخاصة بالمحترفيف مسمى "اتصاؿ أك عبلقة"

عمى ىذا الشخص المضاؼ لقائمتؾ .

 -3إرساؿ الرسائؿ  :كتتيح ىذه الخاصية إمكانية إرساؿ رسالة مباشرة لمشخص  ،سكاء كاف في قائمة
األصدقاء لديؾ أك لـ يكف .

 -4ألبكمات الصكر  :تتيح الشبكات االجتماعية لمستخدمييا إنشاء عدد ال نيائي مف األلبكمات كرفع مئات
الصكر فييا كاتاحة مشاركة ىذه الصكر مع األصدقاء لبلطبلع كالتعميؽ حكليا .
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 -5المجمكعات  :تتيح كثير مف مكاقع الشبكات االجتماعية خاصية إنشاء مجمكعة اىتماـ ،حيث يمكنؾ
إنشاء مجمكعة اىتماـ ،كمجمكعة بمسمى معيف كأىداؼ محددة كيكفر مكقع الشبكة االجتماعية لمالؾ

المجمكعة كالمنضميف إلييا مساحة أشبو ما تككف بمنتدل حكار مصغر كألبكـ صكر مصغر كما تتيح
خاصية تنسيؽ االجتماعات عف طريؽ ما يعرؼ بػ  Eventsأك األحداث كدعكة أعضاء تمؾ المجمكعة

لو كمعرفة عدد الحاضريف مف عدد غير الحاضريف .

 -6الصفحات  :تقكـ فكرة الصفحات عمى انشاء صفحة يتـ فييا كضع عف المنتج أك الشخصية أك الحدث

كيقكـ المستخدـ بعد ذلؾ بتصفح تمؾ الصفحات عف طريؽ تقسيمات محددة ثـ أف كجدكا اىتمامان بتمؾ

الصفحة يقكمكف بإضافتيا إلى ممفيـ الشخصي .

مواقع التواصل االجتماعي :

تعتبر مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي "فيس بكؾ  "Face bookك" تكيتر" Twitterكغيرىا مف أشير المكاقع

التي تقدـ خدمات لممستخدميف  ،كاستطاعت أف تستقطب اىتمامان كاقباالن متزايدان في العالـ كفي منطقة الشرؽ

األكسط عمى كجو التحديد.

أبرز شبكات التواصل االجتماعي)Social Networking( :

-1الفيس بوك (  : )Facebookىك شبكة اجتماعية استأثرت بقبكؿ كتجاكب كبير مف الناس خصكصان
مف الشباب في جميع أنحاء العالـ ,كىي ال تتعدل حدكد مدكنة شخصية في بداية نشأتيا في شباط عاـ

( ,)2004كيعكد تأسيسو إلى إلى الطالب الييكدم األمريكي في جامعة ىارفارد (مارؾ زككر بيرج Mark
 )Zuker bergالمتخصص في البرمجة الكمبيكترية منذ طفكلتو  ،كينتمي إلى األخكية الطبلبية الييكدية ،
كىدؼ ىذا الطالب مف حيث الفكرة إقامة شبكة عبلقات تضـ طبلب كطالبات الجامعة في مكقع كاحد  ،كقد

انتقمت الفكرة إلى الجامعات األخرل ليزداد ىذا المكقع انتشا انر كتأثي انر كاألكثر إثارة في تككيف عبلقات داخؿ

المجتمع االفتراضي كىك ما فتح مجاالن كاسعان لمتشكيؾ في ىذا المكقع كأىدافو كتأسيسو كعبلقتو باالستخبارات

األمريكية كاإلسرائيمية (أبكشنب .)14: 2013،

كتحتؿ شبكة الفيس بكؾ حاليان مف حيث الشيرة كاإلقباؿ المركز الثالث بعد مكقعي (غكغؿ كمايكركسكفت)

حيث يرل مكتشفو ( مارؾ زككر بيرج  )Mark Zuker bergأف الفيسبكؾ حركة اجتماعية كليس مجرد أداة
لمتكاصؿ كأنو سكؼ يزيح البريد اإللكتركني مف الطريؽ كأنو سكؼ يسيطر عمى كؿ النشاط البشرم عمى

الشبكػة الدكليػة لذا كصفو بأن ػو (دليؿ سكاف العالـ) كأن ػو مكقع يتيح لؤلفراد العادييف مف أف يخمقكا ألنفسيـ
ىكيػات عف طريؽ اإلدالء بما يريدكنػو مف معمكمات حكؿ أنفسيـ كتككينيـ الذىني كالعاطفي،بؿ كنشر
صكرىـ الشخصية ك اليدؼ منو ىك أف يصبح العالـ مكانان أكثر انفتاحان (التكركرم .)14: 2010،

كبالرغـ ما يقاؿ عف الفيسبكؾ مف مخاطر كسمبيات إال إنػو يمثؿ منصة قكية لمتنظيـ االجتماعي كالسياسي،
كالحشد لؤلحداث  ،كتكزيع المعمكمات  ،كالتعبير عف حريػة الرأم  ،باعتباره طريقة فعالة لمنشر الف ػكرم

لممعمكمات لعدد كبير مف األفراد الذيف لدييـ اىتماـ بنفس المكضكع (الفطافطة .)22 :2011،
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-2تويتر):(Twitter
ىك أحد مكاقع الشبكات االجتماعية عمى اإلنترنت ،تـ تطكيره عاـ  2006عندما أقدمت شركة ()Obvious
األمريكية عمى إجراء بحث تطكيرم لخدمة التدكيف المصغرة ,ثـ أتاحت الشركة المعنية ذاتيا استخداـ ىذه

الخدمة لعامة الناس في أكتكبر مف نفس العاـ ,كمف ثـ أخذ ىذا المكقع باالنتشار ,باعتباره خدمة حديثة في

مجاؿ التدكينات المصغرة ,بعد ذلؾ أقدمت الشركة ذاتيا بفصؿ ىذه الخدمة المصغرة عف الشركة األـ,

كاستحدثت ليا أسمان خاصان يطمؽ عميو (تكيتر) كذلؾ في أبريؿ عاـ (، )2007كيتيح لممستخدميف فتح

حساب شخصي ككتابة الرسائؿ ،عمى غرار" تحديث الحالة " في مكقع فيسبكؾ ،كيتيح أيضان كضع ركابط
عمى شبكة اإلنترنت بطكؿ 140حرفان عمى األكثر  ،كىذه الرسائؿ القصيرة تسمي " تكيتر" تذىب عمى الفكر

عمى صفحة المستخدـ كالى المستخدميف اآلخريف الذيف لدييـ اشتراؾ في حساب تكيتر مع ذلؾ المستخدـ

(الفطافطو .)24 :2011،

كيرل الباحث" :أف تكيتر ىك مكقع تكاصؿ اجتماعي ال يقؿ أىمية عف الفيس بكؾ كيعتبر المنافس األكبر

لو ,كيقدـ خدمة مصغرة لمستخدميو مف المغرديف ،تمكنيـ مف إرساؿ تحديثاتيـ برسالة ال تزيد عمى ()140
حرفان لمرسالة الكاحدة إلى صفحاتيـ الخاصة ،كيمكف لمزكار قراءتيا ككتابة الردكد عمييا ،كيتميز تكيتر بسرعة

إيصاؿ المعمكمات خصكصان اإلخبارية".
 -3اليوتيوب):(YouTube

اليكتيكب :ىك أحد المكاقع اال جتماعية الشييرة ,كالذم استطاع بفترة زمنية قصيرة الحصكؿ عمى مكانة

متقدمة ضمف مكاقع التكاصؿ االجتماعي ,بسبب دكره المتميز في األحداث التي كقعت في أنحاء مختمفة

مف العالـ .

تأسس اليكتيكب مف قبؿ ثبلثة مكظفيف كانكا يعممكف في شركة (بام باؿ " )"PayPalعاـ ( )2005في

كالية (كاليفكرنيا) في الكاليات المتحدة األمريكية ,كىـ المؤسسكف الثبلثة تشاد ىيرلي" "Chad Hurley

مف مكاليد عاـ  1977كىك شاب جامعي يعمؿ في شركة  ، PayPalستيؼ تشيف  Stave Chenشاب

جامعي مف مكاليد عاـ  1978في تايكاف ،جاكيد كريـ  Jawed Karimالمكلكد في ألمانيا عاـ 1979
كصاحب جمعية شبابية لدعـ الطبلب في مشاريعيـ كصاحب أكؿ فيديك تـ رفعو عمى اليكتيكب كقد صكره

لنفسو كىك في حديقة الحيكانات (أبكشنب .)14: 2013،
يرل الباحث أف اليكتيكب ىك :مكقع لمقاطع الفيديك متفرع مف (غكغؿ) ،يتيح إمكانية التحميؿ عميو أك منو
لعدد ىائؿ مف مقاطع الفيديك ،كىناؾ أعداد كبيرة لممشتركيف فيو كيزكره المبلييف يكميان ،كتستفيد منو كسائؿ
اإلعبلـ بعرض مقاطع الفيديك ،كلـ يعد حك انر عمى مؤسسات إعبلمية أك قنكات تميفزيكنية فضائية ،أك

أشخاص ميتميف مف الصحفييف كغيرىـ التي لـ تتمكف شبكات مراسيميا مف الحصكؿ عمييا.
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 -4المدونات): (Blogs
تعتبر المدكنات ىي نكع جديد كمختمؼ مف أنشطة النشر اإللكتركني التي بدأت في تغيير المعادالت القائمة

في العالـ خاصة فيما يتعمؽ بإنتاج كتكزيع المعمكمات  ،كلعؿ ىذا ما دفع بعض الباحثيف إلى القكؿ بأف

المدكنات تمثؿ بداية ثكرة تفاعمية جديدة ككاسعة في صناعة النشر كيستطيع األفراد عمى إنتاج النصكص

كنشرىا بسيكلة كمجانان في مدكناتيـ دكف الحاجة إلى الحصكؿ عمى تصريح بالنشر مف محرر أك ناشر ربما
تنقؿ الصحافة إلى آفاؽ جديدة كتجعؿ بيئة العمؿ فى كسائؿ اإلعبلـ التقميدية أكثر ديمقراطية.

يتككف مصطمح المدكنات مف  webogالمأخكذ مف المغة اإلنجميزية مف كممتيف ىما ) )webكتشير إلى

الشبكة العنكبكتية الدكلية لممعمكمات ،كلكغ ) (logكتعنى تسجيبلن أك دفت انر لتصبح الكممة سجبلن لتدكيف
المبلحظات عمى الكب (الفطافطو .)24 :2011،

كالمدكنة ىي صفحة إنترنت تظير عمييا تدكينات صاحبيا أك أصحابيا مؤرخة كمرتبة ترتيبان زمنيان تصاعديان

أك تنازليان ،تصاحبيا آلية ألرشفة التدكينات القديمة ،كيككف لكؿ تدكيف عنكاف دائـ مما يمكف القارئ مف

الرجكع إلييا في كقت الحؽ .كتمكف مستخدـ المدكنات مف نشر ما يريد عمى اإلنترنت مع إمكانية حفظ ما
قرءىا مف إدخاؿ تعميقاتيـ عمى ما يقرؤكنو عمى
ينشر بطريقة منظمة يمكف الرجكع إلييا ،كما تمكف ا

الصفحة مباشرة أك عبر البريد اإللكتركني لممدكف .كتأخذ المدكنات شكؿ اليكميات المرتبة زمنيان التي يتـ

ترتيبيا في فئات بسيطة ،كال تحتاج لميارات "عالية " في فف استخداـ التقنية أك ميارات التصميـ اإلخراج،
باإلضافة لسيكلة تجديدىا كتحديثيا باستمرار إذ يمكف بثيا بشكؿ مباشر كلحظة بمحظة ،ليتسنى لآلخريف في

العالـ االطبلع عمى مضمكنيا كالتعميؽ عمى ما تحتكيو مف معمكمات كأفكار كتشجع عمى التعبير الحر عف
اآلراء ككجيات النظر كاألسمكب الذاتي ألصحابيا ،كما تشجع عمى النقاش كالتفاعؿ مع الزكار كالمدكنيف
اآلخريف .

لقد بدأت المدكنات العربية في الظيكر بشكؿ تدريجي منذ  ، 2003لكف عددىا كاف قميبلن آنذاؾ ،كرغـ قمة
عدد المدكنيف آنذاؾ ،إال أف جكدة المدكنات كانت الفتة كخبلؿ السنة التالية بدأت ظاىرة التدكيف في

االنتشار كسط مستخدمي اإلنترنت العرب ،كبدأت الصحافة العربية تقارب ،كلك بشكؿ محدكد ،مكضكع

المدكنات .

رغـ كؿ ما يقاؿ عف المدكنات  ،بسمبياتيا أك ايجابياتيا فإنيا ساىمت إلى جانب الكسائط األخرل مف
اإلعبلـ التفاعمي في كسر احتكار كسائؿ اإلعبلـ التقميدية لؤلخبار كمجريات األحداث التي تمكج بيا الدكؿ

المختمفة سكاء كانت أنظمتيا ديمقراطية أك استبدادية ىذه المدكنات جعمت مف المكاطف إعبلميان ينشر ما يريد
كيعبر عما يريد دكف أف يمنعو رقيب أك يخمد صكتو صائدم الحريات كمضطيدم الرأم كالتعبير

(الفطافطو.)24 :2011،
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 -5المنتديات( :) Forums
منتديات اإلنترنت ىي عبارة عف مكاقع تفاعمية لمنقاش بحيث تمكف المشتركيف مف الدخكؿ إلييا عف طريؽ

التسجيؿ في المكاقع كالمشاركة في النقاش بالقضايا التي يتخصص فييا ذلؾ المنتدل .

كتسمح ىذه المنتديات بعرض األفكار كاآلراء كالقضايا المطركحة لمنقاش في االتجاه الذم يراه المشارككف،
كىي في ذلؾ تماثؿ المدكنات باستثناء القيكد التي يضعيا مسؤكلك المكقع مف خبلؿ نظاـ الضبط كالتحكـ

المقاـ عمى البرنامج المستخدـ في إدارة المنتدل (الفطافطو .)26 :2011،

"كالمنتديات أنكاع منتشرة عمى شبكة اإلنترنت كمتاحة لممستخدـ أف يكتب فييا ما يريد بمجرد االشتراؾ الذم

ال يكمؼ سكل كتابة اإليميؿ ككممة سر خاصة بو ،كيصبح عضكان مشتركان في ىذه المجمكعة أك المنتدل"

(عبد الحميد .)52 :2009،

مما سبؽ يرل الباحث إلى أف اإلعبلـ التفاعمي أصبح استخدامو كاقعان كضركرة ممحة ال يمكف تجاىميا،
كيجب االعتماد عميو ضمف األدكات العممية كالضركرية في التعامؿ مع مختمؼ القضايا كالمشكبلت
المستحدثة ك االستفادة الفاعمة مف شبكات اإلعبلـ التفاعمي في التكاصؿ مع الجميكر ،كخاصة مع جيؿ
التقنية ،كنشر الكعي عمى مستكل المجتمع  ،كعمى المستكل الفردم في االستخداـ االيجابي لشبكات
اإلعبلـ التفاعمي.
كمما ال شؾ فيو بأف لشبكات اإلعبلـ التفاعمي إيجابيات كسمبيات ،تتمثؿ في بث األفكار اليدامة ،كعرض
المكاد الفاضحة ،كىتؾ الحقكؽ الخاصة كالعامة ،كما يحصؿ فييا مف االبتزاز كالغش كالسرؽ لذا يتطمب سف
قكانيف صارمة تضبط استخداـ شبكات اإلعبلـ التفاعمي كتجرـ االستخداـ السيئ  ،كنشر الكعي عمى
مستكل المجتمع كاألسرة ك ،كعمى المستكل الفرد في االستخداـ االيجابي.
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المبحث الثالث
و ازرات السمطة الوطنية الفمسطينية في قطاع غزة

تمييد :
أنشئت السمطة الفمسطينية عاـ  1994بمكجب اتفاقيات أكسمك بيف منظمة التحرير الفمسطينية كاسرائيؿ
المكقعة عاـ  ، 1993كتناكلت االتفاقية المرحمية حكؿ الضفة الغربية كقطاع غزة المكقعة في كاشنطف عاـ

1995بنية سمطة الحكـ الذاتي الفمسطيني كصبلحياتيا  ،حيث صدر قرار إنشاء السمطة الكطنية

الفمسطينية عف المجمس المركزم الفمسطيني في دكرتو المنعقدة مف  1993/10/12-10في تكنس  ،كالذم

نص عمى أف تكمؼ المجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفمسطينية بتشكيؿ مجمس السمطة الكطنية الفمسطينية
في المرحمة االنتقالية ،مف عدد مف أعضاء المجنة التنفيذية ،كعدد مف الداخؿ كالخارج  ،كأف يككف السيد

ياسر عرفات رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،رئيسان لمجمس السمطة الكطنية

الفمسطينية(كبلب.) 81 :2004،

تتككف السمطة الكطنية الفمسطينية مف ثبلث سمطات ىي  :السمطة القضائية ،كالسمطة التشريعية ،كالسمطة

التنفيذية ،كيضمف القانكف فصؿ السمطات الثبلث كينظـ العبلقة بينيـ بحيث يضمف الشفافية كالمحاسبة

كالمقاضاة ألم مف المسؤكليف في إحدل ىذه السمطات عند الضركرة كحسب القانكف (حرب.)54 : 2011 ،

كألغراض البحث سيتـ التطرؽ كبشكؿ عاـ لمسمطة التنفيذية فقط ،حيث إف الك ازرات كمؤسسات الخدمة

المدنية تتبع مجمس الكزراء كىي جزء ىاـ مف السمطة التنفيذية ،كتنفذ السياسات كالخطط التي تضعيا

الحككمة (الدقي.)70 : 2006 ،

القطاع الحكومي الفمسطيني :
يعػػرؼ القطػػاع الحكػػكمي فػػي أم دكلػػة بأنػػو " :ذلػػؾ القطػػاع الػػذم يعمػػؿ عمػػى تقػػديـ خػػدمات أساسػػية مطمكبػػة
لضماف النظاـ العاـ ،كيصعب تسػكيقيا لؤلفػراد بػثمف ،مثػؿ الػدفاع كالعدالػة كاألمػف الػداخمي ،كعػادة مػا تمكليػا

المكازنة العامة لمدكلة ،كالتي تؤمف إيراداتيا بالدرجة األكلى مف الضػرائب المفركضػة عمػى الشػعب ،لممسػاىمة

في تحمؿ نفقات الخدمة العامة" (صبرم.)125 : 2003 ،

كيتشػػكؿ القطػػاع الحكػػكمي الفمسػػطيني مػػف مؤسسػػات السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية كىػػي رغػػـ عػػدـ كجػػكد إطػػار
تنظيمي أك ىيكؿ إدارم معتمد ليا تتككف مػف العديػد مػف الػك ازرات كالسػمطات كالمؤسسػات العامػة ،بمػغ عػددىا

( )31مرك ػػز مس ػػؤكلية حس ػػب المكازن ػػة العام ػػة لس ػػنة 2012ـ كالت ػػي ج ػػاءت كفقػ ػان لقػ ػرار مجم ػػس ال ػػكزراء رق ػػـ
(/11/258/10ـ.ك/إ.ىػ) لسنة 2012ـ (قرار المكازنة العامة.)2012 ،
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كيعتبر القطاع الحكػكمي الفمسػطيني حػديث النشػأة ،حيػث لػـ تعػرؼ فمسػطيف فػي تاريخيػا الحػديث كحتػى عػاـ

1994ـ قطاع ػان حككمي ػان؛ كذلػػؾ بسػػبب الظػػركؼ التػػي تعرضػػت ليػػا منػػذ مطمػػع ىػػذا القػػرف ،فمػػع تكقيػػع اتفػػاؽ
إعػػبلف المبػػادئ الفمسػػطيني اإلس ػرائيمي فػػي الثالػػث عشػػر مػػف أيمكؿ/سػػبتمبر 1993ـ كتػػكلي السػػمطة الكطنيػػة
الفمسطينية مسؤكلياتيا في األراضي المحررة ،قامت بإنشاء ك ازراتيػا الحككميػة لمنيػكض بكظائفيػا ،حيػث مػرت

الػػك ازرات الفمسػػطينية بالعديػػد مػػف التغي ػرات مػػف حيػػث دمػػج الػػك ازرات كالحاقيػػا ببعضػػيا الػػبعض أك اسػػتحداث
ك ازرات جديدة (راضي.)51 : 2010 ،
كقد أصدر الرئيس الراحؿ ياسر عرفات مف مقره في تكنس القانكف رقـ 1994/5ـ كالذم نص عمى أف تؤكؿ
إلى السمطة الكطنية الفمسطينية جميع السمطات الكاردة في التشريعات كالقكانيف كالمراسيـ كالمنشكرات كاألكامر

السارية المفعكؿ في الضفة الغربية كقطاع غزة قبػؿ 1994/5/19ـ ،كاسػتنادان لػذلؾ بػدأ الػرئيس ياسػر عرفػات
بتشكيؿ أكؿ حككمة فمسطينية مف مقره في تكنس ،ثـ استكمميا بعد دخكلو أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية

في 1994/7/1ـ (مركز التخطيط الفمسطيني.)176 : 2003 ،

 تواتر الحكومات الفمسطينية :

مػػرت الحككمػػة الفمسػػطينية مػػف حيػػث تشػػكيميا بػػثبلث م ارحػػؿ ،حيػػث شػػيدت الفتػرة مػػف 1994ـ كحتػػى تاريخػػو

تشكيؿ إحدل عشر حككمة فمسطينية ،تميزت المرحمة األكلى منيا كىي الحككمات الخمس األكؿ بعػدـ كجػكد
منصب رئيس الكزراء كانما كاف رئيس السمطة رئيس المجنة التنفيذية لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية ىػك الػرئيس
المباشػػر لمػػكزراء ،باسػػتثناء الحككمػػة الرابعػػة حيػػث تػػـ اسػػتحداث منصػػب رئػػيس الػػكزراء ،إال أف رئػػيس السػػمطة

احتفظ بو لنفسو (مركز التخطيط الفمسطيني.)176 : 2003 ،
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التشكيبلت الحككمية الخمس:
جدول رقم ()3
رقم

الحكومة

تاريخ التشكيل

عدد

أسباب التشكيل

عدد

مالحظات

الو ازرات الوزراء


-1

1994/5/19



أكؿ حككمة.

-2

1996/5/8




إجراء أكؿ انتخابات رئاسية كتشريعية.
ضـ مناطؽ جديدة مف الضفة الغربية لمسمطة

-3

1998/8/5



استقالة الحككمة السابقة.



تقمػػيص تشػػكيؿ الحككمػػة مػػع ت ازيػػد الخمػػؿ فػػي



تجمي ػ ػػد ق ػ ػػانكف الخدم ػ ػػة المدني ػ ػػة ف ػ ػػي تشػ ػ ػريف

-4

2002/6/5



الضػغكط الشػديدة مػف المؤسسػات كالشخصػػيات

20

17

24

22

الكطنية الفمسطينية.

شاغرتاف.



احتف ػ ػػاظ رئ ػ ػػيس الس ػ ػػمطة بمنص ػ ػػب



اح ػ ػػتفظ رئ ػ ػػيس الس ػ ػػمطة بمنص ػ ػػب
كزير الداخمية.
إضػػافة  4كزرات جديػػدة( ،التعمػػيـ،
التمكيف ،الصناعة ،ممؼ القدس).
اس ػ ػ ػػتحداث منص ػ ػ ػػب أم ػ ػ ػػيف ع ػ ػ ػػاـ
مجمس الكزراء.




29

28

.1998





احتفػػاظ رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية



تخم ػ ػ ػػي رئ ػ ػ ػػيس الس ػ ػ ػػمطة ع ػ ػ ػػف ك ازرة



بمنصب رئيس الكزراء لنفسو.
21

20

الفمسطينية كالعربية كالمؤسسات المانحة لدعـ

الداخمية.



بعضيا إلى ىيئات كسمطات.

دمج بعض الك ازرات كاستحداث ك ازرات جديدة

كالغاء أخرل.
2002/10/29

-5

استمرت حتى
2003/4/30



دمػ ػ ػػج بعػ ػ ػػض الػ ػ ػػك ازرات كاسػ ػ ػػتحداث
ك ازرات جديػػدة كالغػػاء أخػػرل كتحكيػػؿ

اإلصبلح اإلدارم.



كزير الداخمية.

احتف ػ ػػاظ رئ ػ ػػيس الس ػ ػػمطة بمنص ػ ػػب
كزير الداخمية.
تمي ػػزت بتش ػػكيؿ  3ك ازرات (ش ػػؤكف
البيئػ ػػة ،شػ ػػؤكف األسػ ػػرل ،كالشػ ػػؤكف
البرلمانية).
تعي ػ ػػيف  3كزراء م ػ ػػف غي ػ ػػر حقيب ػ ػػة
بمقب كزير دكلة.



ركاتب المكظفيف كدرجاتيـ.

ك ازرتػ ػػا األش ػ ػػعاؿ العامػ ػػة كالز ارع ػ ػػة



إلغاء منصب كزير دكلة.



اس ػ ػ ػػتحداث ك ازرة ش ػ ػ ػػؤكف األس ػ ػ ػػرل
كالمعتقم ػ ػ ػ ػػيف الت ػ ػ ػ ػػي ألغي ػ ػ ػ ػػت ف ػ ػ ػ ػػي

حجػب المجمػػس التشػريعي الثقػة عػػف الحككمػػة

الرابعة.

20

19

الحككمة الرابعة.



إلغ ػ ػ ػػاء  3ك ازرات ى ػ ػ ػػي  :الش ػ ػ ػػؤكف
المدنيػ ػ ػ ػػة ،االتصػ ػ ػ ػػاالت ،الشػ ػ ػ ػػباب

كالرياضة.
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أما المرحمة الثانية فيي مرحمة كجكد رئيس مجمس لمكزراء كرئيس لمسمطة الكطنية الفمسطينية.
بتػػاريخ 2003/2/14ـ أصػػدر رئػػيس السمط ػ ػة الكطني ػ ػة الفمسطينيػ ػ ػة السػػيد /ياسػػر عرفػػات رسػػميان قػ ار انر بتعيػػيف
رئيس ػ ػان لمػكزراء ،كذلػؾ بمكجػب التعػديبلت التػػي أدخمػت عمػى القػانكف األساسػي الفمسػطيني 2002ـ باسػػتحداث
منصب رئيس الكزراء ،كليمثػؿ ذلػؾ المرجعي ػ ػة القانكني ػ ػة التػي تػؤطر كتحػدد ميػاـ كصػبلحيات مجمػس الػكزراء
كرئيس ػ ػو  ،ككفق ػان ألحكػػاـ المػػادة  64مػػف القػػانكف األساسػػي المعػػدؿ لسػػنة 2003ـ يتكػػكف مجمػػس الػػكزراء مػػف
رئػػيس الػػكزراء كعػػدد مػػف الػػكزراء ال يتجػػاكز أربع ػ ػة كعشػريف كزيػ انر ،كي َحػػدد فػػي قػرار التعيػػيف ال ػك ازرة التػػي تسػػند

إلى كؿ كزير كتنظـ البلئح ػة الداخمية لمجمس الكزراء رقـ 2003/5ـ آليات عممو الداخميػة (الرقػب: 2008 ،

.)72
التشكيبلت الحككمية لمحككمات األربع البلحقة (السادسة كالسابعة كالثامنة كالتاسعة) :
جدول رقم ()4
رقم

الحكومة

-1

تاريخ التشكيل

2003/3/10

عدد

أسباب التشكيل

مالحظات

الو ازرات



اسػ ػ ػػتحداث منصػ ػ ػػب رئػ ػ ػػيس



اس ػ ػػتقالة الحككم ػ ػػة السادس ػ ػػة

الكزراء كتعيينو ألكؿ مرة.



احػ ػ ػػتفظ رئػ ػ ػػيس مجمػ ػ ػػس الػ ػ ػػكزراء بػ ػ ػػك ازرة



شطر ك ازرتيف ألربع ك ازرات:

الداخمية لنفسو.

 -1ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي:

25

 -ك ازرة التخطيط.

 -ك ازرة الخارجية.

 -2ك ازرة الثقافة كاإلعبلـ :
 -ك ازرة الثقافة.

-2

 ك ازرة اإلعبلـ.بس ػ ػػبب خ ػ ػػبلؼ ب ػ ػػيف رئ ػ ػػيس

2003/10/5

الس ػ ػ ػ ػػمطة كرئ ػ ػ ػ ػػيس مجم ػ ػ ػ ػػس

22

-3

2003/11/12



تػـ إلغػػاء بعػػض ك ازرات كاسػػتحداث أخػػرل
كاعادة ك ازرات قد ألغيت سابقان.

الكزراء.

استقالة الحككمة السابقة.




إعبلف الحككمة حككمة طكارئ.

24




استحدث بيا منصب نائب رئػيس مجمػس



ألغيػ ػػت بعػ ػػض الػ ػػك ازرات كدمجػ ػػت أخػ ػػرل

تضمنت  3أعضاء بمنصب كزير دكلة.
الكزراء.

كاستحدثت ك ازرات جديدة.

63

رقم

الحكومة

-4

تاريخ التشكيل

2005/2/24

عدد

أسباب التشكيل



مالحظات

الو ازرات

مرس ػ ػ ػ ػػكـ رئاس ػ ػ ػ ػػي بتش ػ ػ ػ ػػكيؿ

الحككمة التاسعة.

25



باشػ ػػرت أعماليػ ػػا بػ ػػنفس تػ ػػاريخ المرسػ ػػكـ



شغؿ نائب رئيس مجمس الػكزراء منصػب

الرئاسي.

كزير اإلعبلـ.



ش ػ ػػممت منص ػ ػػب رئ ػ ػػيس ديػ ػ ػكاف مجم ػ ػػس



شممت عضكيف بمنصب كزير دكلة.

الكزراء.

بتاريخ 2005/12/15ـ قدـ رئيس مجمس الكزراء استقالتو لكي يتسنى لو الترشح لبلنتخابات التشريعية كقبػؿ
رئػ ػ ػػيس السػ ػ ػػمطة اسػ ػ ػػتقالتو ،كأصػ ػ ػػبحت بػ ػ ػػذلؾ الحككمػ ػ ػػة التاسػ ػ ػػعة حككمػ ػ ػػة انتقاليػ ػ ػػة كاسػ ػ ػػتمرت حتػ ػ ػػى تػ ػ ػػاريخ
2006/3/27ـ (الرقػػب ،)73 : 2008 ،كىػػك تػػاريخ بدايػػة المرحمػػة الثالثػػة ،كىػػي مرحمػػة مػػا بعػػد االنتخابػػات
التش ػريعية لمعػػاـ 2006ـ ،كتشػػمؿ ثػػبلث حككمػػات ىػػي  :العاش ػرة كحككمػػة الكحػػدة الكطنيػػة كالحككم ػات التػػي
شكمت بعد أحداث  ، 2007/6/14كحككمة التكافؽ الكطني مكضحة في الجدكؿ التالي :
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جدول رقم ()5
رقم
الحكومة

تاريخ التشكيل

مالحظات

أسباب التشكيل
 إجراء االنتخابات التشريعية لعاـ .2006

 فػكز كتمػة التغييػػر كاإلصػبلح التابعػػة لحركػة حمػػاس
-1

2006/3/28

بنسبة  %61مف مقاعد المجمس التشريعي.



لػػـ تػػتمكف كتم ػػة التغييػػر كاإلصػػبلح م ػػف
إش ػ ػ ػراؾ الفصػ ػ ػػائؿ األخػ ػ ػػرل معيػ ػ ػػا فػ ػ ػػي

 تكميػػؼ رئػػيس السػػمطة كتمػػة التغييػػر كاإلصػػبلح

تشكيؿ الحككمة.

بتشكيؿ الحككمة العاشرة.



شيدت ىػذه الحككمػة فتػرة تضػييؽ شػديد
تمث ػػؿ فػ ػػي اعتقػ ػػاؿ معظػ ػػـ كزراء كن ػ ػكاب

كتمة التغيير كاإلصبلح بالضفة.


 2007/2/15
-2

اس ػ ػػتقالة الحككم ػ ػػة العاشػ ػ ػرة بع ػ ػػد اتف ػ ػػاؽ مك ػ ػػة

شيدت تجاذبػنا كبيػ نار بػيف حركتػي حمػاس

كفتح أدل لحػدكث اقتتػاؿ داخمػي كفقػداف

 2007/2/8كتشكيؿ حككمة الكحدة الكطنية.

األم ػ ػ ػػف كت ػ ػ ػػدىكر الكض ػ ػ ػػع االقتص ػ ػ ػػادم

كالمعيش ػ ػػي لممػ ػ ػكاطف كمن ػ ػػع التح ػ ػػكيبلت
المالي ػػة لمبن ػػكؾ الفمس ػػطينية ،كعج ػػز ف ػػي

تغطي ػة ركاتػػب المػػكظفيف ،انتيػػى باتفػػاؽ
مكة.

 إص ػ ػػدار مرس ػ ػػكـ رئاس ػ ػػي بح ػ ػػؿ حككم ػ ػػة الكح ػ ػػدة
الكطنية مف قبؿ رئيس السمطة.

-3

بعد أحداث
2007/ 6/14

 تكميؼ شخص جديد بتشكيؿ الحككمة الثانية عشر.

 رف ػ ػ ػػض الحككم ػ ػ ػػة بغػ ػ ػ ػزة لقػ ػ ػ ػرار رئ ػ ػ ػػيس الس ػ ػ ػػمطة
كاستمرت الحككمة بالعمؿ.





-4

بيف حركة فتح كحركة حماس

اعتب ػ ػػار رئاس ػ ػػة الس ػ ػػمطة م ػ ػػا قام ػ ػػت ب ػ ػػو

كمؤسساتيا.

كالخامسة كالسادسة عشر

2014/6/2

كبيف حركة فتح عسكرينا.

حم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس انق ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلب عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطة

 ش ػػكمت الس ػػمطة ف ػػي راـ الحككم ػػة الثالث ػػة كالرابع ػػة

 شكمت حككمة التكافؽ الكطني بعد تفػاىـ الشػاطئ

قيػػاـ حركػػة حمػػاس بحسػػـ الص ػراع بينيػػا

ل ػػـ تق ػػكـ حككم ػػة التكاف ػػؽ بالتكاص ػػؿ م ػػع
ك ازرات كمؤسسػ ػػات السػ ػػمطة فػ ػػي قطػ ػػاع

غ ػزة  ،كظمػػت حالػػة االنقسػػاـ قائمػػة بػػيف

الك ازرات في الضفة كغزة

65

بعػػد أحػػداث  2007/ 6/14يكنيػػك حزيػراف كرفػػض الحككمػػة بغػزة قػرار رئػػيس السػػمطة بحػػؿ الحككمػػة كتشػػكيؿ
حككمة جديدة كعدـ منح المجمػس التشػريعي الثقػة لحككمػة الضػفة الغربيػة ،فقػد نتجػت حالػة جديػدة ىػي كجػكد
حكػػكمتيف فمسػػطينيتيف إحػػداىا فػػي غ ػزة كاألخػػرل فػػي الضػػفة الغربيػػة ،كقػػد رفضػػت رئاسػػة السػػمطة الفمسػػطينية
شػػرعية حككمػػة غ ػزة ،كرفضػػت السػػمطة التش ػريعية حككمػػة الضػػفة ،ممػػا انعكػػس عمػػى األداء الرسػػمي بصػػكرة
سػػميية كبيػرة كأصػػابت ىػػذه الحالػػة كافػػة اليياكػػؿ التنظيميػػة بحالػػة مػػف عػػدـ االنضػػباط ،خاصػػة فػػي ظػػؿ تعميػػؽ
اآلالؼ مػػف المػػكظفيف ألعماليػػا اسػػتجابة ألكامػػر رئاسػػة السػػمطة كحككمػػة راـ اهلل ،فػػي كقػػت عممػػت فيػػو حركػػة
حماس عمى مؿء ىػذا الفػراغ الكبيػر بمػكظفيف جػدد لسػد الفػراغ القػائـ فػي المؤسسػات كعمػى جميػع المسػتكيات
اإلدارية  ،كبتاريو  2014/6/2تـ تشكيؿ حككمة التكافؽ بعد تفاىـ الشاطئ كمحصمة التفاؽ المصالحة التػي
جػػرل فػػي القػػاىرة  ،كلكػػف رئػػيس الحككمػػة ككزراء الضػػفة فػػي ىػػذه الحككمػػة لػػـ يقكم ػكا بالتكاصػػؿ مػػع الػػك ازرات
كالمؤسسات في غزة مما أبقى عمى حالة االنقساـ قائمة بيف ك ازرات الضفة كغزة .
ممخص :
تنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ ثػػبلث مباحػػث  :األكؿ  :تطػػكر كسػػائؿ تكنكلكجيػػا االتصػػاؿ ،ك الثػػاني  :اإلعػػبلـ التفػػاعمي
كالثالث :الك ازرات السمطة الكطنية الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة  ،كشػمؿ المبحػث األكؿ تطػكر كسػائؿ تكنكلكجيػا
االتصاؿ كمفيكمة كنشأتو كتطكر اإلنترنت ككسيمة اتصاؿ كسمات التطكر التكنكلكجي االتصالي في المرحمة
االلكتركنيػػة كمػػا تطػػرؽ لخصػػائص شػػبكة االنترنػػت كفكائػػدىا كمخاطرىػػا ،كمػػا شػػمؿ المبحػػث الثػػاني اإلعػػبلـ
التفػػاعمي كمفيكم ػػو كنشػػأتو كتط ػػكره كالعكامػػؿ الت ػػي ت ػػؤثر فيػػو كفكائ ػػده كمػػا ش ػػمؿ المبحػػث ش ػػبكات التكاص ػػؿ
االجتمػػاعي كتعريفيػػا كخصائصػػيا كأبرزىػػا ،أمػػا المبحػػث األخيػػر فشػػمؿ تعريػػؼ عػػاـ بػك ازرات السػػمطة الكطنيػػة
الفمسطينية في قطػاع غػزة كنشػأتيا كتطكرىػا كمػا تضػمف تعريػؼ القطػاع العػاـ كالقطػاع الحكػكمي الفمسػطيني
كتكاتر الحككمات الفمسطينية .

66

الفصل الرابع :اإلطار املنهجي للدراسة
املبحث األول :الدراسة امليدانية

املبحث الثاني  :نتائج الدراسة امليدانية

املبحث الثالث :دراسة حتليل املضمىن

67

المبحث األول  :الدراسة الميدانية
يتناكؿ ىذا المبحث كصفان مفصبلن لئلجراءات التي اتبعيا الباحث في تنفيذ الدراسة ،كمف ذلؾ تعريؼ
منيج الدراسة ،ككصؼ مجتمع الدراسة ،كتحديد عينة الدراسة ،كاعداد أداة الدراسة (االستبانة) المستخدمة فػي
ىذا المبحث ،كالتأكد مف صدقيا كثباتيا ،كبياف إجػراءات الد ارسػة ،كاألسػاليب اإلحصػائية التػي اسػتخدمت فػي
معالجة النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.
منيج الدراسة:
مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي التػػي تحػػاكؿ مػػف
خبللي ػا كصػػؼ الظػػاىرة مكضػػكع الد ارسػػة (مدددى اعتمدداد الددو ازرات الفمسددطينية عمددى اإلعددالم التفدداعمي فددي
مخاطبددة الجميددور) كتحميػػؿ بياناتيػػا كبيػػاف العبلقػػة بػػيف مككناتيػػا كاآلراء التػػي تطػػرح حكليػػا كالعمميػػات التػػي
تتضػػمنيا كاآلثػػار التػػي تحػػدثيا ،كىػػك أحػػد أشػػكاؿ التحميػػؿ كالتفسػػير العممػػي المػػنظـ لكصػػؼ ظػػاىرة أك مشػػكمة
محددة كتصكيرىا كميان عف طريؽ جمع بيانات كمعمكمات مقننػة عػف الظػاىرة أك المشػكمة كتصػنيفيا كتحميميػا
كاخضاعيا لمدراسات الدقيقة.
مجتمع الدراسة:
يتك ػػكف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف الع ػػامميف ف ػػي الكظ ػػائؼ اإلش ػػرافيو العمي ػػا كاألكل ػػى ف ػػي ك ػػؿ م ػػف ال ػػك ازرات
كزرة – ككيؿ ك ازرة مساعد-مدير عاـ) كالفئة األكلى تشمؿ (
كالمؤسسات الحككمية كتشمؿ الفئة العميا(ككيؿ ا
نائب مدير عاـ – مدير دائرة ) لمعاـ  2314كالبالغ عددىـ (. )941
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جدول رقم () 6
يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة
فئة عميا

م

الوزارة

مدير عام  -وكيل وزارة
مساعد وكيل وزارة

فئة أولى
نائب مدير عام

المجموع

مدير دائرة

1

ك ازرة الصحة

14

206

220

2

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

14

57

71

3

ك ازرة الداخمية

11

79

90

4

ك ازرة األكقاؼ

8

33

41

5

ك ازرة المالية

9

77

86

6

ك ازرة الزراعة

6

27

33

7

ك ازرة الشؤكف االجتماعية

4

20

24

8

ك ازرة االقتصاد الكطني

6

25

31

9

ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف

5

30

35

10

ك ازرة الشباب كالرياضة

6

15

21

11

ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات

3

22

25

12

ك ازره الحكـ المحمي

10

19

29

13

ك ازرة العمؿ

5

21

26

14

المحاكـ الشرعية – ديكاف القضاء الشرعي

1

18

19

15

ديكاف المكظفيف العػػاـ

2

15

17

16

المجمس التشريعي

4

13

17
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فئة عميا

م

الوزارة

مدير عام  -وكيل وزارة
مساعد وكيل وزارة

فئة أولى
نائب مدير عام

المجموع

مدير دائرة

17

ك ازرة النقؿ كالمكاصبلت

6

12

17

18

سمطة األراضي

2

12

14

19

األمانة العامة لمجمس الكزراء

8

10

18

20

ك ازرة العدؿ

8

10

18

21

ك ازرة التخطيط

6

7

13

22

ك ازرة شئكف األسرل كالمحرريف

2

8

10

23

ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية

2

14

16

24

ك ازرة الثقافة

3

5

8

25

ك ازرة الشؤكف الخارجية

5

6

11

26

سمطة الطاقة كالمكارد الطبيعية

2

5

7

27

ك ازرة اإلعبلـ

3

6

9

28

سمطة جكدة البيئة

2

4

6

29

ك ازرة شؤكف المرأة

1

4

5

30

ك ازرة السياحة كاآلثار

1

2

2

31

سمطة المياه

0

2

2

159

782

941

المجمكع

(اإلدارة العامة لمحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات – ديكاف المكظفيف العاـ )
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جدول رقم () 7
يوضح توزيع مجتمع الدراسة "المدراء" عمى المسميات الوظيفية حسب الفئات
م

المسمى

1

وكيل وزارة

2

وكيل وزارة مساعد

3

مدير عام

4

نائب مدير عام

5

مدير دائرة

الفئة

العميا

األولى

الدرجة الوظيفية

العدد

A1

17

A2

17

A4

126

A

30

C-B-A

751
941

المجموع
(اإلدارة العامة لمحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات – ديكاف المكظفيف العاـ )

عينة الدراسة:
اشتممت عينة الدراسة عمى ( )274مكظفان كمكظفة مف العامميف في الكظائؼ اإلشرافية العميا

كاألكلى في كؿ مف الك ازرات كالمؤسسات الحككمية كتشمؿ الفئة العميا(ككيؿ ك ازرة – ككيؿ ك ازرة مساعد-مدير
عاـ) كالفئة األكلى تشمؿ ( نائب مدير عاـ – مدير دائرة ) لمعاـ  2314كقد كزعت اإلستبانة عمى أفراد

العينة بنسبة ( ،)%29012كالجداكؿ اآلتية تكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة:
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جدول رقم ()8
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع
العدد

النسبة المئوية

ذكر

215

78.47

أنثى

59

21.53

المجموع

274

100

بيف الجدكؿ السابؽ أف الذككر حصمكا عمى المرتبة األكلى في نسبة تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب النكع
كبنسبة ، %78047كاإلناث بنسبة  %21053في المرتبة الثانية  ،كىذه النتيجة نتيجة منطقية ككف نسبة
العامميف في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية الذككر أعمى بكثير مف نسبة اإلناث .
جدول رقم () 9
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية
العدد

النسبة المئوية

08إلى أقؿ مف  06سنة

30

10.95

مف 06إلى أقؿ  36سنة

116

42.34

مف  36إلى أقؿ  52سنة

100

36.50

اكبر مف  52سنة

28

10.22

المجموع

274

100

بيف الجدكؿ السابؽ أف نسبة مف أعمارىـ  26إلى أقؿ  36سنة حصمت عمى المرتبة األكلى  ،كأف نسبة مف
أعمارىـ  36إلى أقؿ مف  53حصمت عمى المرتبة الثانية  ،كأف نسبة مف ىـ أعمارىـ  18إلى أقؿ 26
حصمت عمى المرتبة الثالثة  ،فيما حصمف نسبة مف ىـ أعمارىـ  53عاـ فأكثر عمى المرتبة األخيرة ،
كتشير النتائج السابقة إلى أف السمة الغالية عمى أعمار المبحكثيف ىي األعمار الشابة .
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جدول رقم ()10
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
العدد

النسبة المئوية

دبمكـ فما دكف

27

9.85

بكالكريكس

185

67.52

ماجستير فما فكؽ

62

22.63

المجموع

274

100

بيف الجدكؿ السابؽ أف فئة حممة شيادة البكالكريكس حصمت عمى المرتبة األكلى  ،كالماجستير عمى المرتبة
الثانية  ،كالدبمكـ عمى المرتبة الثالثة  ،كتعتبر ىذه النتائج منطقية ككف العدد األكبر مف العامميف في الك ازرات
الفمسطينية ىـ مف حممة البكالكريكس .
جدول رقم ()11
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة
العدد

النسبة المئوية

مدٌر دائرة

218

79.56

نائب مدٌر عام

9

3.28

مدٌر عام

37

13.50

وكٌل وزارة مساعد

5

1.82

وكٌل وزارة

5

1.82

المجموع

274

100

بيف الجدكؿ السابؽ أف أصحاب المسميات الكظيفية بدرجة مدير دائرة حصمت عمى المرتبة األكلى  ،كفئة
مدير عاـ حصمت عمى المرتبة الثانية  ،كفئة نائب مدير عاـ عمى المرتبة الثالثة  ،كحصمت فئة ككيؿ ك ازرة
مساعد كككيؿ ك ازرة عمى المرتبة األخيرة  ،كتعتبر ىذه النتائج منطقية ككف العدد األكبر مف في فئات عينة
الدراسة ىـ مدراء الدكائر كالذيف يعتبركف اإلدارة الكسطي في الك ازرات الفمسطينية .
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جدول رقم () 12
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة
العدد

النسبة المئوية

مف سنة إلى اقؿ مف  5سنكات

41

14.96

مف  5إلى اقؿ مف  02سنكات

108

39.42

أكثر مف  02سنكات

125

45.62

المجموع

274

100

بيف الجدكؿ السابؽ أف مف يمتمككف خبرة مف أكثر مف  13سنكات حصمت عمى المرتبة األكلى ،فيما
حصؿ مف يمتمؾ خبرة مف  5إلى أقؿ مف  13سنكات عمى المرتبة الثانية  ،كحصؿ مف يممؾ خبرة مف سنة
إلى أقؿ مف 5سنكات عمى المرتبة األخيرة  ،كتعبر ىذه النتائج منطقية ككف مجتمع كعينة الدراسة ىـ مف فئة
المدراء كالمدراء العامكف كالككبلء المساعدكف كالككبلء .
أداة الدراسة :
بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة كاستطبلع رأم عينة مف المتخصصيف قاـ

الباحث ببناء االستبانة كفؽ الخطكات اآلتية:
-

تحديد األبعاد الرئيسية التي شممتيا االستبانة.

-

إعداد االستبانة في صكرتيا األكلية كالتي شممت (  ) 39فقرة .

-

-

صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ بعد.

عرض االستبانة عمي المشرؼ مف أجؿ اختيار مدم مبلئمتيا لجمع البيانات.
تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ.

عػرض االسػتبانة عمػى ( )6مػف المحكمػيف المختصػيف بػالعمكـ اإلعبلميػة ك اإلداريػة ،بعضػيـ أعضػاء

ىيئػػة تػػدريس فػػي أكاديميػػة اإلدارة كالسياسػػة لمد ارسػػات العميػػا  ،كالجامعػػة اإلسػػبلمية  ،كجامعػػة فمسػػطيف ،
كالممحؽ رقـ (  ) 1يبيف أعضاء لجنة التحكيـ.
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-

كبعد إجراء التعديبلت التي أكصى بيا المحكمكف تـ حذؼ كتعديؿ كصياغة بعض الفقرات كقد بمغ عدد
فق ػرات االسػػتبانة بعػػد صػػياغتيا النيائيػػة ( )38فق ػرة مكزعػػة عمػػى خمسػػة أبعػػاد يمثمػػكف اسػػتبانة الد ارسػػة،
حيػػث أعطػػى لكػػؿ فق ػرة كزف مػػدرج كفػػؽ سػػمـ متػػدرج خماسػػي (مكافػػؽ بشػػدة ،مكافػػؽ ،محايػػد ،معػػارض،
معارض بشػدة) أعطيػت األكزاف التاليػة ( )1 ، 2 ، 3 ،4 ،5لمعرفػة مددى اعتمداد الدو ازرات الفمسدطينية
عمى اإلعدالم التفداعمي فدي مخاطبدة الجميدور بػذلؾ تنحصػر درجػات أفػراد عينػة الد ارسػة مػا بػيف (،38
 )193درجة  ،كالممحؽ رقـ ( )2يبيف االستبانة في صكرتيا النيائية.

-

تكزيػػع االسػػتبانة عمػػي جميػػع أف ػراد العينػػة لجمػػع البيانػػات البلزمػػة لمد ارسػػة ،كقػػد تػػـ تقسػػيـ االسػػتبانة إلػػي
قسميف أقساـ كالتالي:
القسـ األكؿ :يحتكم عمي الخصائص العامة لمجتمع كعينة الدراسة.
القسـ الثاني :يتككف مف ( )38فقرة مكزعة عمي خمسة أبعاد تتناكؿ مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية
عمى اإلعبلـ التفاعمي كاآلتي:
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جدكؿ رقـ ()13
يكضح أبعاد تتناكؿ مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر
لبعد
البعد األول دوافع استخدام الو ازرات والمؤسسات الحكومية لمواقع اإلعالم التفاعمي
البعد الثاني ميام مواقع اإلعالم التفاعمي في الوزارات الفمسطينية في مخاطبة
الجميور
البعد الثالث النتائج المتوقعة من استخدام الو ازرات والمؤسسات الحكومية ألدوات
اإلعالم التفاعمي فيما يتعمق بمخاطبة الجميور
البعد الرابع العقبات التي تواجو الو ازرات والمؤسسات الحكومية في استخدام أدوات
اإلعالم التفاعمي لمخاطبة الجميور
البعد الخامس المقترحات التي تعزز اعتماد الو ازرات الفمسطينية عمى اإلعالم
التفاعمي في مخاطبة الجميور
الدرجة الكمية لالستبانة

8

9

24

5

7

49

صدق االستبانة:
قاـ الباحث بتقنيف فقرات االستبانة كذلؾ لمتأكد مف صدقة كالتالي:
أوالً :صدق المحكمين:
تـ عرض االستبانة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف أساتذة جامعييف مف المتخصصيف ممف
يعممكف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة ،حيث قامكا بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مناسبة
فقرات االستبانة ،كمدل انتماء الفقرات إلى كؿ بعد مف أبعاد االستبانة ،ككذلؾ كضكح صياغاتيا المغكية،
كفي ضكء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات كتعديؿ بعضيا اآلخر.
ثانياً :صدق االتساق الداخمي:
جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة بتطبيؽ االستبانة عمى عينة استطبلعية عشكائية
مككنة مف ( )33مكظفان كمكظفة ،كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ بعد مف أبعاد
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االستبانة كالدرجة الكمية لبلستبانة ككذلؾ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات
االستبانة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي (. )SPSS
جدول رقم ()14
يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول( :دوافع استخدام الو ازرات والمؤسسات الحكومية لمواقع اإلعالم
التفاعمي) مع الدرجة الكمية لمبعد
م
.0
.0
.3
.4
.5
.6

.7

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

زيادة االعتماد عمييا من قبل الجميور.

0.557

دالة عند 2.20

تسييل التواصل الفعال مع الجميور.

0.641

دالة عند 2.20

مصدر ميم لنشر المعمومات المتعمقة بالعمل الحكومي.

0.719

دالة عند 2.20

الوصول ألعمى درجات الجودة في تحسين أداء العمل الحكومي.

0.524

دالة عند 2.20

عرض اإلنجازات الحكومية.

0.702

دالة عند 2.20

0.443

دالة عند 2.20

0.664

دالة عند 2.20

إزالة الغموض حول أية قضية واتاحة الفرصة لمجميع لممشاركة في
تجاربيم واقتراحاتيم وأفكارىم ومشاكميم.
الحصول عمى التغذية الراجعة من قبل الجيور بخصوص أداء الوزارة
أو المؤسسة .

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )38كعند مستكل داللة (3.393 = )3031
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )38كعند مستكل داللة (3.334 = )3035

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقػرة مػف فقػرات البعػد كالدرجػة الكميػة لفق ارتػو دالػة
عنػػد مسػػتكل داللػػة ( ،)2.20كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف ( ، )2.709-2.443كبػػذلؾ تعتبػػر فق ػرات
البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
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جدول رقم ()15
يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني( :ميام مواقع اإلعالم التفاعمي في الو ازرات الفمسطينية في مخاطبة
الجميور) مع الدرجة الكمية لمبعد
م

.0

.0

.3

.4

.5

.6

.7
.8

معامل

الفقرة

أدت مواقع اإلعالم

االرتباط

التفاعمي دور الوسيمة الناقمة لممعمومات بين

الوزارة والعاممين فييا
أدت مواقع اإلعالم التفاعمي دور الوسيمة الناقمة لممعمومات بين الوزارة
الجميور الخارجي
أتاحت مواقع اإلعالم التفاعمي الفرصة لمجميور الداخمي والخارجي
لموزارة لطرح أي قضية عمى الجميور
تعتمد الو ازرات والمؤسسات عمى مواقع اإلعالم التفاعمي في تقديم
خدماتيا
تعتبر مواقع اإلعالم التفاعمي في الو ازرات مساحة لمتعبير عن الرأي
فيما يخص أداء الو ازرات
يتأثر األداء في الوزارة حول قضية معينة بالمشاركات المختمفة عمى
صفحات مواقع اإلعالم التفاعمي
نسبة المشاركين بصفحة الوزرة عمى مواقع اإلعالم التفاعمي يعتبر
مقياساً لمرأي العام حول أداء الوزارة
تسعى الو ازرات لتحسين صورتيا من خالل مواقع اإلعالم التفاعمي

مستوى الداللة

0.593

دالة عند 2.20

0.822

دالة عند 2.20

0.621

دالة عند 2.20

0.667

دالة عند 2.20

0.726

دالة عند 2.20

0.769

دالة عند 2.20

0.350

دالة عند 2.20

0.631

دالة عند 2.20

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )38كعند مستكل داللة (3.393 = )3031
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )38كعند مستكل داللة (3.334 = )3035

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقػرة مػف فقػرات البعػد كالدرجػة الكميػة لفق ارتػو دالػة
عنػػد مسػػتكل داللػػة ( ،)2.20كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف ( ، )2.800-2.352كبػػذلؾ تعتبػػر فق ػرات
البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
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جدول رقم ()16
يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثالث( :النتائج المتوقعة من استخدام الو ازرات والمؤسسات الحكومية
ألدوات اإلعالم التفاعمي فيما يتعمق بمخاطبة الجميور) مع الدرجة الكمية لمبعد
م

.0
.0
.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.02
.00

معامل

الفقرة

االرتباط

وفرت مواقع اإلعالم التفاعمي قنوات اتصال مباشرة لمجميور
بالوزارات والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة
ما تنشره مواقع اإلعالم التفاعمي لمو ازرات يحسن من األداء الحكومي
مواقع اإلعالم التفاعمي وسيمة ميمة لمجميور لتوجيو النقد وابداء
الرأي باألداء الحكومي
التغذية الراجعة من المشاركات في مواقع اإلعالم التفاعمي تؤثر عمى
صناع القرار في الو ازرات والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة
ساىمت مواقع اإلعالم التفاعمي في زيادة الوعي لمجميور الداخمي
لموزارة والخارجي
ساعدت مواقع التفاعل اإلجتماعي في الرقابة عمى أداء الو ازرات
والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة
وفرت مواقع اإلعالم التفاعمي الفرصة لتعزيز العالقة بينيا وبين
المؤسسات الغير حكومية .
أسيمت مواقع اإلعالم التفاعمي في دعم الجيود من أجل عممية
اإلصالح والتطوير الشاممة والحكم الرشيد .
ساىمت مواقع اإلعالم التفاعمي لمجميور في المشاركة في وضع
الخطط .
ساىمت مواقع اإلعالم التفاعمي في تعزيز خدمة الجميور .
أثرت مواقع اإلعالم التفاعمي عمى دور وسائل اإلعالم التقميدية في
الو ازرات والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة .
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مستوى الداللة

0.691

دالة عند 2.20

0.766

دالة عند 2.20

0.787

دالة عند 2.20

0.713

دالة عند 2.20

0.451

دالة عند 2.20

0.701

دالة عند 2.20

0.682

دالة عند 2.20

0.785

دالة عند 2.20

0.734

دالة عند 2.20

0.639

دالة عند 2.20

0.720

دالة عند 2.20

م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

المعمومات واألخبار المنشور عمى صفحات مواقع اإلعالم التفاعمي
.00

.03

في الو ازرات أكثر سرعة واثارة وجذباً من المنشورة في وسائل اإلعالم

0.411

دالة عند 2.20

التقميدية
وسائل اإلعالم تعتمد عمى المعمومات واألخبار التي تنشرىا الو ازرات
عمى مواقع اإلعالم التفاعمي.

0.636

دالة عند 2.20

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )38كعند مستكل داللة (3.393 = )3031
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )38كعند مستكل داللة (3.334 = )3035

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقػرة مػف فقػرات البعػد كالدرجػة الكميػة لفق ارتػو دالػة
عنػػد مسػػتكل داللػػة ( ،)2.20كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف ( ، )2.785-2.400كبػػذلؾ تعتبػػر فق ػرات
البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
جدول رقم ()17
يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الرابع( :العقبات التي تواجو الو ازرات والمؤسسات الحكومية في استخدام
أدوات اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور) مع الدرجة الكمية لمبعد
م

.0

.0

.3
.4

الفقرة

عدم إقتناع الوزراء وصناع القرار في الو ازرات بأىمية مواقع اإلعالم
التفاعمي .
عدم وجود حماية لممعمومات التي تنشرىا عبر مواقع اإلعالم
التفاعمي .
مواقع االعالم التفاعمي وسيمة غير موضوعية في النقد والتعبير عن
الرأي
مواقع اإلعالم التفاعمي وسيمة لتبادل الشائعات ونشرىا

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )38كعند مستكل داللة (3.393 = )3031
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )38كعند مستكل داللة (3.334 = )3035
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معامل
االرتباط

مستوى الداللة

0.729

دالة عند 2.20

0.763

دالة عند 2.20

0.746

دالة عند 2.20

0.852

دالة عند 2.20

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقػرة مػف فقػرات البعػد كالدرجػة الكميػة لفق ارتػو دالػة
عنػػد مسػػتكل داللػػة ( ،)2.20كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف ( ، )2.850-2.709كبػػذلؾ تعتبػػر فق ػرات
البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
جدول رقم ()18
يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الخامس( :المقترحات التي تعزز اعتماد الو ازرات الفمسطينية عمى اإلعالم
التفاعمي في مخاطبة الجميور) مع الدرجة الكمية لمبعد
معامل
االرتباط

مستوى الداللة

0.786

دالة عند 2.20

0.779

دالة عند 2.20

0.771

دالة عند 2.20

0.811

دالة عند 2.25

.5

عقد دورات متخصصة لكيفية استخدام مواقع اإلعالم التفاعمي.

0.830

دالة عند 2.20

.6

تزويد الو ازرات بكادر فني لحماية المعمومات من اإلعتداء والقرصنة .

0.841

دالة عند 2.20

م

.0

.0

.3

.4

الفقرة

دعوة الوزارء والمسئولين وصناع القرار لإلىتمام باإلعالم التفاعمي
كوسيمة إعالمية .
تعيين خبراء في اإلعالم التفاعمي إلدارة ىذه الصفحات لزيادة
فعاليتيا .
اإلىتمام بالتغذية الراجعة من قبل الجميور بخصوص أداء الو ازرات
والمؤسسات الحكومية.
مطالبة الو ازرات والمؤسسات الحكومية التي ال يوجد بيا صفحات
لإلعالم التفاعمي بإنشاء صفحات .

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )38كعند مستكل داللة (3.393 = )3031
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )38كعند مستكل داللة (3.334 = )3035

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد كالدرجة الكمية لفقراتو دالة عند
مستكل داللة ( ،)2.20كتراكحت معامبلت االرتباط بيف ( ، )2.840-2.770كبذلؾ تعتبر فقرات البعد
صادقة لما كضعت لقياسو.
لمتحقػؽ مػػف الصػدؽ البنػػائي لؤلبعػػاد قػاـ الباحػػث بحسػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػيف درجػػة كػؿ بعػػد مػػف
أبعاد االستبانة كاألبعاد األخرل ككذلؾ كؿ بعد بالدرجة الكمية لبلستبانة كالجدكؿ ( )41يكضح ذلؾ.
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جدول رقم ()19
يوضح مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكمية لالستبانة
المجموع

البعد
األول

البعد
الثاني

البعد
الثالث

البعد
الرابع

البعد
الخامس

البعد األول دوافع استخدام الو ازرات
والمؤسسات الحكومية لمواقع اإلعالم

0.613

1

التفاعمي
البعد الثاني ميام مواقع اإلعالم
التفاعمي في الو ازرات الفمسطينية في

0.820

0.314

1

مخاطبة الجميور
البعد الثالث النتائج المتوقعة من
استخدام الو ازرات والمؤسسات
الحكومية ألدوات اإلعالم التفاعمي

0.771

0.430

0.740

1

فيما يتعمق بمخاطبة الجميور
البعد الرابع العقبات التي تواجو
الو ازرات والمؤسسات الحكومية في
استخدام أدوات اإلعالم التفاعمي في

0.484

0.480

0.575

0.415

1

مخاطبة الجميور
البعد الخامس المقترحات التي تعزز
اعتماد الو ازرات الفمسطينية عمى مواقع

0.403

0.576

0.461

0.481

0.482

1

اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )38كعند مستكل داللة (3.393 = )3031
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )38كعند مستكل داللة (3.334 = )3035

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط يبعضيا البعض كبالدرجة الكمية لبلستبانة ارتباطان ذك
داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )3031كىذا يؤكد أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات
كاالتساؽ الداخمي.
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ثبات االستبانة  :Reliabilityأجرل الباحث خطكات التأكد مف ثبات االستبانة كذلؾ بعد تطبيقيا عمى
أفراد العينة االستطبلعية بطريقتيف كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
 -2طريقة التجزئة النصفية : Split-Half Coefficient
تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث
احتسبت درجة النصؼ األكؿ لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة ككذلؾ درجة النصؼ الثاني مف الدرجات
كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف
براكف ) (Spearman-Brown Coefficientكالجدكؿ ( ) 24يكضح ذلؾ:
جدول رقم ( )20يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد
االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

عدد االرتباط قبل معامل الثبات بعد
التعديل
الفقرات التعديل

البعد
البعد األول دوافع استخدام الو ازرات والمؤسسات الحكومية لمواقع
اإلعالم التفاعمي
البعد الثاني ميام مواقع اإلعالم التفاعمي في الو ازرات الفمسطينية
في مخاطبة الجميور
البعد الثالث النتائج المتوقعة من استخدام الو ازرات والمؤسسات
الحكومية ألدوات اإلعالم التفاعمي فيما يتعمق بمخاطبة الجميور
البعد الرابع العقبات التي تواجو الو ازرات والمؤسسات الحكومية
في استخدام أدوات اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور
البعد الخامس المقترحات التي تعزز اعتماد الو ازرات والمؤسسات
الحكومية عمى مواقع اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور
الدرجة الكمية لالستبانة

*8

0.798

0.803

9

0.73

0.844

*24

0.805

0.807

5

0.478

0.647

7

0.776

0.787

49

0.682

0.811

* تـ استخداـ معامؿ جتماف ألف النصفيف غير متساكييف.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( )3.811لبلستبانة كىذا يدؿ عمى أف االستبانة
تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
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 -3طريقة ألفا كرونباخ:
استخدـ الباحث طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات كىي طريقة ألفا كركنباخ ،كذلؾ إليجاد معامؿ
ثبات االستبانة ،حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة ككذلؾ لبلستبانة ككؿ
كالجدكؿ ( ) 25يكضح ذلؾ:
جدول () 21
يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لالستبانة ككل

البعد
البعد األول دوافع استخدام الو ازرات والمؤسسات الحكومية لمواقع
اإلعالم التفاعمي
البعد الثاني ميام مواقع اإلعالم التفاعمي في الو ازرات الفمسطينية في
مخاطبة الجميور
البعد الثالث التأثيرات المتوقعة من استخدام الو ازرات والمؤسسات
الحكومية ألدوات اإلعالم التفاعمي فيما يتعمق بمخاطبة الجميور
البعد الرابع العقبات التي تواجو الو ازرات والمؤسسات الحكومية في
استخدام أدوات اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور
البعد الخامس المقترحات التي تعزز اعتماد الو ازرات الفمسطينية عمى
مواقع اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور
الدرجة الكمية لالستبانة

عدد الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

8

0.712

9

0.795

24

0.895

5

0.772

7

0.885

49

0.849

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( )3.849لبلستبانة  ،كىذا يدؿ عمى أف االستبانة
تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
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إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:
-1
-2

-3
-4
-5

إعداد األداة بصكرتيا النيائية.
حصؿ الباحث عمػى كتػاب مكجػو مػف أكاديميػة اإلدارة كالسياسػة لمد ارسػات العميػا؛ لتسػييؿ ميمػة الباحػث
فػي تكزيػػع االسػتبانات عمػػى المػكظفيف فػػي جميػع الػػكزرات كالمؤسسػات الحككميػػة فػي قطػػاع غػزة كممحػػؽ
رقـ ( )5يكضح ذلؾ.
بعػػد حصػػكؿ الباحػػث عمػػى التكجييػػات كالتسػػييبلت  ،قػػاـ بتكزيػػع ( )33اسػػتبانة أكليػػة؛ لمتأكػػد مػػف صػػدؽ
االستبانة كثباتيا.
بعػػد إجػراء الصػػدؽ كالثبػػات قػػاـ الباحػػث بتكزيػػع ( )274اسػػتبانة كاسػػترد ( )264اسػػتبانة صػػالحة لمتحميػػؿ
االحصائي.
تػػـ تػرقيـ كترميػػز أداة الد ارسػػة ،كمػػا تػػـ تكزيػػع البيانػػات حسػػب األصػػكؿ كمعالجتيػػا إحصػػائيان ،مػػف خػػبلؿ
جياز الحاسكب لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة.

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لقد قاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج ) (SPSSاإلحصائي كتـ استخداـ األساليب
اإلحصائية التالية:
 -1التك اررات كالمتكسطات الحسابية كالنسب المئكية.

 -2إليجػ ػ ػػاد صػ ػ ػػدؽ االتسػ ػ ػػاؽ الػ ػ ػػداخمي لبلسػ ػ ػػتبانة تػ ػ ػػـ اسػ ػ ػػتخداـ معامػ ػ ػػؿ ارتبػ ػ ػػاط بيرسػ ػ ػػكف
"."Pearson

 -3إليجاد معامؿ ثبات االستبانة تـ استخداـ معامؿ ارتباط سيبرماف بركاف لمتجزئة النصفية
المتسػ ػػاكية ،كمعادلػ ػػة جتمػ ػػاف لمتجزئػ ػػة النصػ ػػفية غيػ ػػر المتسػ ػػاكية ،كمعامػ ػػؿ ارتبػ ػػاط ألفػ ػػا

كركنباخ.

 -4اختبار  T.Testلمفركؽ بيف متكسطات عينتيف مستقمتيف.
 -5تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات ثبلث عينات فأكثر.
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المبحث الثاني  :نتائج الدراسة الميدانية
قاـ الباحث بعرض نتائج الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الد ارسػة كاسػتعراض أبػرز نتػائج
االسػػتبانة الت ػػي تػػـ التكص ػػؿ إلييػػا م ػػف خػػبلؿ تحمي ػػؿ فقراتي ػػا ،بيػػدؼ التع ػػرؼ عمػػى مددددى اعتمددداد الدددو ازرات
الفمسددطينية عمددى اإلعددالم التفدداعمي فددي مخاطبددة الجميددور  ،كقػػد تػػـ إجػراء المعالجػػات اإلحصػػائية لمبيانػػات
المتجمعػػة مػػف اسػػتبانة الد ارسػػة باسػػتخداـ برنػػامج الػػرزـ اإلحصػػائية لمد ارسػػات االجتماعيػػة ( ،)SPSSلمحصػػكؿ
عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ .
جدكؿ رقـ ()22
يكضح استخداـ أفراد العينة لمكاقع اإلعبلـ التفاعمي
العدد

النسبة المئوية

نعم

222

81.02

ال

52

18.98

المجموع

274

100.00

أظيرت نتائج الجدكؿ رقـ (  )26أف غالبية المبحكثيف مف العامميف في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية بقطاع
غزة يستخدمكف مكاقع اإلعبلـ التفاعمي بنسبة ) ( %81.2كأف نسبة قميمة ال تستخدـ مكاقع اإلعبلـ التفاعمي
بمغت نسبتيـ ) (% 18.98مف أفراد العينة ،كقد يرجع ذلؾ الى أف العامميف في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية
يستخدمكف اإلعبلـ التفاعمي لمتكاصؿ فيما بينيـ كمعرفة كؿ ما ىك جديد مف كسائؿ االتصاؿ كالرغبة في
الحصكؿ المعمكمات.
جدول رقم ()23
جدكؿ يكضح ىؿ يكجد لمجية التي تعمؿ بيا صفحة عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي
العدد

النسبة المئوية

نعم

253

92.34

ال

21

7.66

المجموع

274

100.00
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أظيرت نتائج الجدكؿ رقـ( )27أف غالبية في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية بقطاع غزة تستخدـ مكاقع اإلعبلـ
التفاعمي بنسبة ) ( %92.34كأف نسبة قميمة مف ىذه الك ازرات ال تستخدـ مكاقع اإلعبلـ التفاعمي كبمغت
نسبتيـ ) ، (% 7.66ك يرجع الباحث ذلؾ الى أف الك ازرات كالمؤسسات الحككمية باتت عمى قناعة تامة بأف
كسائؿ اإلعبلـ التفاعمي مف أسرع الكسائؿ كأكثرىا انتشا انر لدل نسبة كبيرة مف المكاطنيف كأصبحت أدكات
اإلعبلـ التفاعمي مف الكسائؿ المؤثرة في تكجيو الرأم العاـ كصناعة القرار ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
أبكزيد ( )2312عف دكر المكاقع االجتماعية التفاعمية في تكجيو الرأم العاـ الفمسطيني كأثرىا عمى المشاركة
السياسية (دراسة ميدانية) ككاف مف أىـ نتائجيا مساىمة المكاقع االجتماعية التفاعمية بشكؿ كاضح في التأثير
عمى تكجيات الرأم العاـ في المجتمع الفمسطيني ،كفي زيادة كتعزيز الكعي السياسي لدل أفراد المجتمع ،مما
انعكس إيجابيان عمى مستكل المشاركة السياسية.
جدكؿ رقـ ()24
يكضح مكاقع اإلعبلـ التفاعمي األكثر استخدامان في الك ازرات كالمؤسسات الفمسطينية بقطاع غزة
العدد

النسبة المئوية

الفٌس بوك

238

86.86

توتٌر

20

7.30

ٌوتٌوب

5

1.82

المنتدٌات

8

2.92

المدونات

3

1.09

المجموع

274

100.00

كمف متابعة نتائج الجدكؿ رقـ( )28يتضح أف أكثر مكاقع اإلعبلـ التفاعمي استخدامان ىي الفيس بكؾ بشكؿ
عاـ مف قبؿ المبحكثيف بنسبة(  ) % 86086كىك متكسط يفكؽ بشكؿ كاضح باقي بقية الكسائؿ  ،يميو في
الترتيب تكيتر بنسبة ( ، )%7033يميو المنتديات بنسبة (، )2092ثـ جاء في المرتبة الرابعة يكتيكب بنسبة
(، )1082كجاء في المرتبة األخيرة المدكنات بنسبة(.)%1039
كيرجع الباحث حصكؿ الفيس بكؾ عمى المرتبة األكلى في استخداـ الك ازرات كالمؤسسات الحككمية لدكر
الفيس بكؾ المؤثر كالسريع في انتشار األخبار ،باإلضافة لدكره فيما شيدتو المنطقة العربية مف ثكرات عمى
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األنظمة كالتي أطاحت بالعديد مف الرمكز الحاكمة في البمداف العربية ،كىذا كاف لو دكر كبير في انتشار
الفيس بكؾ .
كتشير ىذه النتائج إلى تفكؽ كاضح في استخداـ العامميف في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية لمفيس بكؾ بشكؿ
عاـ كىي نتيجة منطقية مع االنتشار اليائؿ ليذا المكقع الذم استطاع الكصكؿ إلى أعداد كبيرة مف حيث عدد
المستخدميف في أرجاء العالـ كالمنطقة العربية كفمسطيف عمى كجو الخصكص.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الشرافي ( )2012بعنكاف دكر اإلعبلـ التفاعمي في تشكيؿ الثقافة السياسية
لدل الشباب الفمسطيني "دراسة ميدانية عمى طمبة الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كالتي كاف مف أىـ
نتائجيا أف الفيس بكؾ أكثر كسائؿ اإلعبلـ التفاعمي استخدامان لدل المبحكثيف مف طمبة الجامعات
الفمسطينية في قطاع غزة ،يميو في المرتبة الثانية البريد اإللكتركني ،ثـ اليكتيكب ،كبنسب متفاكتة تكيتر
كالمدكنات.
كيرل الباحث حصكؿ مكقع تكيتر عمى المرتبة الثانية كاليكتيكب عمى المرتبة الثالثة كالمنتديات عمى المرتبة
الرابعة كالمدكنات عمى المرتبة الخامسة نتيجة منطقية نظ انر لعدـ انتشار كاستخداـ ىذه األدكات بشكؿ كبير
مف قبؿ العامميف في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية .
جدكؿ رقـ ()25
يكضح درجة اعتماد الكزارت كالمؤسسات بقطاع غزة عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي
العدد

النسبة المئوية

مرتفعة جدا

47

17.15

مرتفعة

75

27.37

متوسطة

98

35.77

منخفضة

41

14.96

منخفضة جدا

13

4.74

المجموع

274

100.00
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يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ فيما يتعمؽ بدرجة اعتماد الك ازرات كالمؤسسات الحككمية بقطاع عمى مكاقع
اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر ،حيث تبيف أف االعتماد عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي بدرجة متكسطة
بنسبة( )% 35077حصمت عمى المرتبة األكلى  ،كاالعتماد بدرجة مرتفعة بنسبة ( )%27037حصؿ عمى
المرتبة الثانية  ،كاالعتماد بدرجة مرتفعة جدان حصؿ عمى المرتبة الثالثة بنسبة ( ، )%17015أما االعتماد
بدرجة منخفضة بنسبة ( )%14096جاءت في المرتبة الرابعة  ،كاالعتماد بدرجة منخفضة بنسبة
()%4074جاء في المرتبة األخيرة .
كيعزم الباحث ذلؾ إلى أف الك ازرات بدأت باالعتماد بشكؿ كبير عمى اعتماد الفيس بكؾ في تغطيتيا
اإلعبلمية كىذا يرجع إلى أف الك ازرات الفمسطينية في قطاع غزة تحتاج إلى استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الجديدة
لتحقيق مجتمع المعمومات الذي يتيح االتصال الفعال لقطاعات الجميور وامدادىم بالمعمومات.
كلتفسير النتائج المتعمقة لمدى اعتماد الو ازرات الفمسطينية عمى مواقع اإلعالم التفاعمي في مخاطبة
الجميور قاـ الباحث بإعداد الجداكؿ اآلتية المكضحة ألبعاد االستبانة بالشكؿ اآلتي :
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البعد األول :دوافع استخدام الو ازرات والمؤسسات الحكومية لمواقع اإلعالم التفاعمي
جدول رقم ()26
يكضح التك اررات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ككذلؾ ترتيبيا
رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
قيمة
االنحراف الوزن
قيمة  Tالمعنوي الترتيب
االستجا المتوسط
المعياري النسبي
ة
بات

1

زيادة االعتماد عمييا من قبل الجميور.

1144

4.175

26.10
83.50 0.745
5

0.000

1

2

تسييل التواصل الفعال مع الجميور.

1112

4.058

25.09
81.17 0.698
4

0.000

3

1119

4.084

22.80
81.68 0.787
0

0.000

2

1040

3.796

14.58
75.91 0.903
6

0.000

5

1067

3.894

15.59
77.88 0.949
4

0.000

4

3

4

5

مصدر ميم لنشر المعمومات المتعمقة بالعمل
الحكومي.
الوصول ألعمى درجات الجودة في تحسين
أداء العمل الحكومي.
عرض اإلنجازات الحكومية.
إزالة الغموض حول أية قضية واتاحة الفرصة

6

3.701

12.33
74.01 0.940
3

3.617

10.52
72.34 0.970
8

0.000

31.54
78.07 3.319 27.325 7487
0

0.000

لمجميع لممشاركة في تجاربيم واقتراحاتيم 1014
وأفكارىم ومشاكميم.

7

الحصول عمى التغذية الراجعة من قبل
الجيور بخصوص أداء الوزارة أو المؤسسة
الدرجة الكمية لمبعد

991

0.000

6

7

يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
أن أعمى فقرتين في البعد كانتا:
-الفقرة ( )1كالتي نصت عمى" زيادة االعتماد عمييا من قبل الجميور " احتمت المرتبة األكلػى بػكزف نسػبي

قدره (.)%83053
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-الفقرة ( )3كالتي نصت عمى" مصددر ميدم لنشدر المعمومدات المتعمقدة بالعمدل الحكدومي " .احتمػت المرتبػة

الثانية بكزف نسبي قدره (.)%81068
وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:

-الفق ػرة ( )6كالتػػي نصػػت عمػػى" إزالددة الغمددوض حددول أيددة قضددية واتاحددة الفرصددة لمجميددع لممشدداركة فددي

تجاربيم واقتراحاتيم وأفكارىم ومشاكميم " .احتمت المرتبة السادسة بكزف نسبي قدره (.)%74031

-الفقرة ( )7كالتي نصت عمى" الحصول عمى التغذيدة الراجعدة مدن قبدل الجيدور بخصدوص أداء الدوزارة أو

المؤسسة " احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره (.)%72034
أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى كزف نسبي ()%78037

كيرجع الباحث النتائج السابقة إلى أف المكظفيف في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية يعتبركف اإلعبلـ التفاعمي

مصدر ميـ في القضايا المختمفة كمتابعة األحداث فكر حدكثيا كبشكؿ سريع حيث إف ظيكر كسائؿ اإلعبلـ

التفاعمي أثرت بشكؿ كبير في المجتمع بسبب دكرىػا فػي الحصػكؿ عمػى المعمكمػات مػف مصػادرىا المباشػرة ،

كقدرتيا عمى اعطاء فرصة كبيرة لمرقابة كابداء الرأم دكف أم عكائؽ حيث فتحت مجاالن كاسػعان كآفاقػان مفتكحػة
ساعدت في زيادة االعتماد عمييا مف قبؿ الجميكر كجعمتػو عمػى اتصػاؿ مباشػر بالحػدث ،كىػذه النتيجػة تتفػؽ
كنظريػػة االعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ اإلعػػبلـ كىػػي احػػدل النظريػػات التػػي تيػػتـ بد ارسػػة التػػأثيرات المختمفػػة لكسػػائؿ

اإلعبلـ عمى كؿ فرد مف أفراد المجتمع.

ايضان تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة أجراىا د حسػيف أبكشػنب ( )2313بعنػكاف اسػتخدامات الجميػكر الفمسػطيني
لمكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي كاالشػػباعات المتحققػػة ككػػاف مػػف أبػرز نتائجيػػا أف دكافػػع المبحػػكثيف شػػبة متقاربػػة
فػػاألكثر ىػػك دافػػع تبػػادؿ األفكػػار كاآلراء كالتعميػػؽ كيمػػي ذلػػؾ دافػػع إقامػػة عبلقػػات اجتماعيػػة كيمتقػػي ذلػػؾ مػػع

تحديد اليدؼ كالذم جاء في الدرجة األكلي ىدؼ التكاصؿ االجتماعي ،كمف بعػد ذلػؾ ىػدؼ التعمػيـ كالثقافػة،

كما يعتقد المبحكثكف أف الثكرات الشعبية التػي حػدثت فػي بعػض الػببلد العربيػة شػجعت عمػي متابعػة اسػتخداـ

مكاقع التكاصؿ االجتماعي.
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البعد الثاني :ميام مواقع اإلعالم التفاعمي في الو ازرات الفمسطينية في مخاطبة الجميور.

جدول رقم ()27
يكضح التك اررات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ككذلؾ ترتيبيا
رقم

الفقرة

الفقرة

1

أدت مواقع اإلعالم التفاعمي دور الوسيمة
الناقمة لممعمومات بين الوزارة والعاممين فييا

مجموع
قيمة
االنحراف الوزن
قيمة  Tالمعنوي الترتيب
االستجا المتوسط
المعياري النسبي
ة
بات

1094

3.993

21.20
79.85 0.775
2

0.000

1

أدت مواقع اإلعالم التفاعمي دور الوسيمة
2

الناقمة لممعمومات بين الوزارة الجميور 1061

3.872

الخارجي

18.16
77.45 0.795
2

0.000

3

أتاحت مواقع اإلعالم التفاعمي الفرصة
3

لمجميور الداخمي والخارجي لموزارة لطرح أي 1020

3.723

14.15
74.45 0.845
6

3.347

0.000 5.687 66.93 1.009

قضية عمى الرأي العام

4

تعتمد الو ازرات والمؤسسات عمى مواقع
اإلعالم التفاعمي في تقديم خدماتيا

917

0.000

4

6

تعتبر مواقع اإلعالم التفاعمي في الو ازرات
5

مساحة لمتعبير عن الرأي فيما يخص أداء 981

3.580

0.000 9.472 71.61 1.014

5

الو ازرات
يتأثر األداء في الوزارة حول قضية معينة
6

بالمشاركات المختمفة عمى صفحات مواقع 900

3.285

0.000 4.261 65.69 1.106

8

اإلعالم التفاعمي
نسبة المشاركين بصفحة الوزارة عمى مواقع
7

اإلعالم التفاعمي يعتبر مقياساً لمرأي العام 910
حول أداء الوزارة
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3.321

0.000 5.091 66.42 1.044

7

رقم
الفقرة

8

الفقرة

تسعى الو ازرات لتحسين صورتيا من خالل
مواقع اإلعالم التفاعمي
الدرجة الكمية لمبعد

مجموع
قيمة
االنحراف الوزن
قيمة  Tالمعنوي الترتيب
االستجا المتوسط
المعياري النسبي
ة
بات
15.92
78.10 0.941
8

0.000

18.35
72.56 4.532 29.026 7953
6

0.000

1070

3.905

2

يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
أن أعمى فقرتين في البعد كانتا:
-الفقرة ( )1كالتي نصت عمى" أدت مواقع اإلعدالم التفداعمي دور الوسديمة الناقمدة لممعمومدات بدين الدوزارة

والعاممين فييا " احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره (.)%79085

-الفقػرة ( )8كالتػػي نصػػت عمػػى" تسددعى الددو ازرات لتحسددين صددورتيا مددن خددالل مواقددع اإلعددالم التفدداعمي" .

احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره (.)%78013

كتبػػيف النتػػائج السػػابقة أف مكاقػػع اإلعػػبلـ التفػػاعمي سػػاىمت فػػي مخاطبػػة الجميػػكر بشػػكؿ كبيػػر ،حيػػث أتاحػػت

الفرص ػػة لممش ػػاركة ف ػػي ط ػػرح القض ػػايا كى ػػذا يعك ػػس إدراؾ ال ػػك ازرات كالمؤسس ػػات الحككمي ػػة ألىمي ػػة التقني ػػات
اإللكتركنية كاستثمارىا إليصاؿ رسالتيـ ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (أبكزيد  )2312،كالتػي أكػدت عمػى أف
المكاقع االجتماعية التفاعمية تساىـ بشكؿ كاضح في تكجييات الرأم العاـ في المجتمع الفمسطيني .

أيضان تتفؽ ىذه النتيجة مع نظريػة االسػتخدامات كاإلشػباعات  ،حيػث يعتبػر الجميػكر فػي ىػذه النظريػة نشػطان
كيمكنو تحديد االشباعات التي يريد الحصكؿ عمييا .
وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:
الفقرة ( )7كالتي نصت عمى" نسبة المشاركين بصفحة االوزرة عمى مواقع اإلعالم التفاعمي يعتبر مقياساً
لمرأي العام حول أداء الوزارة " احتمت المرتبة السابعة بكزف نسبي قدره (.)%66042
-الفق ػرة ( )6كالتػػي نصػػت عمػػى" يتددأثر األداء فددي الددوزارة حددول قضددية معينددة بالمشدداركات المختمفددة عمددى

صفحات مواقع اإلعالم التفاعمي " احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره (.)%65069
أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى كزف نسبي (.)%72056
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كيعزم الباحث حصكؿ الفقرة ( )7كالفقرة ( )6عمى المرتبة السابعة كاألخيرة كعمى ىذه النسب العتبػار بعػض
الك ازرات كالمؤسسات الحككمية أف أدكات اإلعبلـ التفاعمي كسيمة غير مكضكعية في النقد كالتعبير عف الرأم

ككسيمة لتبادؿ الشائعات كنشرىا.

البعد الثالث :النتائج المتوقعة من استخدام الو ازرات والمؤسسات الحكومية ألدوات اإلعالم التفاعمي فيما
يتعمق بمخاطبة الجميور .
جدول رقم ()28
يكضح التك اررات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ككذلؾ ترتيبيا
رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
قيمة
االنحراف الوزن
قيمة  Tالمعنوي الترتيب
االستجا المتوسط
المعياري النسبي
ة
بات

وفرت مواقع اإلعالم التفاعمي قنوات اتصال مباشرة
1

لمجميور بالو ازرات والمؤسسات الحكومية بقطاع 1111

4.055

21.14
81.09 0.826
2

غزة

2

3

ما تنشره مواقع اإلعالم التفاعمي لمو ازرات يحسن
من األداء الحكومي
مواقع اإلعالم التفاعمي وسيمة ميمة لمجميور
لتوجيو النقد وابداء الرأي باألداء الحكومي

0.000

1

1029

3.755

15.91
75.11 0.786
2

0.000

6

1053

3.857

15.03
77.14 0.942
2

0.000

4

التغذية الراجعة من المشاركات في مواقع اإلعالم
4

التفاعمي تؤثر عمى صناع القرار في الو ازرات 914

3.336

0.000 5.275 66.72 1.054

11

والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة
ساىمت مواقع اإلعالم التفاعمي في زيادة الوعي

990

3.613

11.33
72.26 0.896
2

0.000

7

6

أداء الو ازرات والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة

909

3.318

0.000 4.937 66.35 1.065

12

7

وفرت مواقع اإلعالم التفاعمي الفرصة لتعزيز العالقة 962

3.511

0.000 9.126 70.22 0.927

9

5

لمجميور الداخمي لموزارة والخارجي
ساعدت مواقع التفاعل اإلجتماعي في الرقابة عمى
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رقم

مجموع
قيمة
االنحراف الوزن
قيمة  Tالمعنوي الترتيب
االستجا المتوسط
المعياري النسبي
ة
بات

الفقرة

الفقرة

بينيا وبين المؤسسات الغير حكومية .
أسيمت مواقع اإلعالم التفاعمي في دعم الجيود من
8

أجل عممية اإلصالح والتطوير الشاممة والحكم 958

3.496

0.000 8.577 69.93 0.958

10

الرشيد .

9

10

ساىمت مواقع اإلعالم التفاعمي لمجميور في
المشاركة في وضع الخطط .
ساىمت مواقع اإلعالم التفاعمي في تعزيز خدمة
الجميور .

901

3.288

0.000 4.393 65.77 1.086

13

1078

3.934

17.59
78.69 0.879
9

0.000

3

أثرت مواقع اإلعالم التفاعمي عمى دور وسائل
11

اإلعالم التقميدية في الو ازرات والمؤسسات الحكومية 1037

3.785

بقطاع غزة .

14.72
75.69 0.882
9

0.000

5

المعمومات واألخبار المنشور عمى صفحات مواقع
12

اإلعالم التفاعمي في الو ازرات

أكثر سرعة واثارة 1086

3.964

20.35
79.27 0.784
3

3.551

0.000 9.316 71.02 0.979

وجذباً من المنشورة في وسائل اإلعالم التقميدية
13

وسائل اإلعالم تعتمد عمى المعمومات واألخبار التي
تنشرىا الو ازرات عمى مواقع اإلعالم التفاعمي.
الدرجة الكمية لمبعد

973

20.94
73.00 6.676 47.449 13001
8

0.000

2

8

0.000

يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
أن أعمى فقرتين في البعد كانتا:
-الفقػرة ( )1كالتػػي نصػػت عمػػى" وفددرت مواقددع اإلعددالم التفدداعمي قندوات اتصددال مباشددرة لمجميددور بددالو ازرات

والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة " احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره (.)%81039
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-الفقرة ( )12كالتي نصت عمى" المعمومات واألخبار المنشدور عمدى صدفحات مواقدع اإلعدالم التفداعمي فدي

الو ازرات أكثر سرعة واثارة وجذباً من المنشورة في وسائل اإلعدالم التقميديدة " .احتمػت المرتبػة الثانيػة بػكزف
نسبي قدره (.)%79027

كيرجع الباحث النتائج السابقة إلى أف اإلعبلـ التفاعمي استطاع كسػر القيػكد السػابقة لئلعػبلـ التقميػدم ،كأىمػو

ألف يقػػكـ بػػأدكار ممي ػزة عجػػز عػػف تقػػديميا اإلعػػبلـ التقميػػدم  ،حيػػث لعػػب أدكا انر فاعمػػة سػػاىمت برفػػع الػػكعي
االجتمػػاعي كالسياسػػي كالثقػػافي  ،كقػػد اسػػتفادت الػػك ازرات كالمؤسسػػات الحككميػػة بقطػػاع غػزة مػػف ىػػذه األدكات

بدرجة كبيرة كأصبحت أدكات اإلعبلـ التفاعمي كخاصة الفػيس بػكؾ جػزء ميػـ مػف أدكاتيػا اإلعبلميػة لمػا ليػذه
األدكات مف خصائص مميزة جعمتيا تخترؽ الحكاجز الزمانية كالمكانية ،كاستطاعت الكصكؿ لمجميكر بشػكؿ

سريع ككبير.

كىذا يتفؽ مع دراسة الفطافطة ( )2311عبلقة اإلعبلـ الجديد بحرية الرأم كالتعبير في فمسطيف (الفيسبكؾ
نمكذجان) كالتي كاف مف أىـ نتائجيا أف ىناؾ تحكؿ عالمي في مصدر سقاية الكعي الجماعي يكمف في ككف
الفاعؿ التقني منافس قكم لمفاعؿ اإلنساني.
وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:
-الفقػ ػرة ( )6كالت ػػي نص ػػت عم ػػى" سددداعدت مواقدددع التفاعدددل اإلجتمددداعي فدددي الرقابدددة عمدددى أداء الدددو ازرات

والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة " احتمت المرتبة الثانية عشر بكزف نسبي قدره (.)%66035

-الفقرة ( )9كالتي نصت عمػى" ساىمت مواقع اإلعالم التفاعمي لمجميور في المشاركة في وضدع الخطدط

" احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره (.)%65077

أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى كزف نسبي ()%73033
كيرجع الباحث النتائج السابقة لحداثة اعتماد الك ازرات كالمؤسسات عمى اإلعبلـ التفاعمي حيػث مػف المفتػرض

أف يفػرض اإلعػبلـ التفػاعمي عمػى األداء الحكػػكمي سػمطةن رقابيػةن كمحاسػبةن مكازيػةن متقدمػةن فػي بعػض األحيػػاف
عمػػى السػػمطة الرقابيػػة التقميديػػة  ،األمػػر الػػذم جعػػؿ السػػمكؾ الحكػػكمي اليػػكمي كالسياسػػي العػػاـ عمػػى المحػػؾ

الجماىيرم.

كيرل الباحث أف عدد مف الك ازرات كالمؤسسات الحككمية تعتبر أف بعضان مف التعميقػات كالتغذيػة الراجعػة مػف
قبؿ متصفحي صفحات الك ازرات غير مكضكعية كغير منطقية  ،كأنو لـ يحف الكقت بعد لممشاركة الفعالة في

خطط الك ازرات .
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البعد الرابع :العقبات التي تواجو الو ازرات والمؤسسات الحكومية في استخدام أدوات اإلعالم التفاعمي في مخاطبة
الجميور.

جدول رقم ()29
يوضح التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد وكذلك ترتيبيا
رقم

الفقرة

الفقرة

1

2

3

4

مجموع
قيمة
االنحراف الوزن
قيمة  Tالمعنوي الترتيب
االستجا المتوسط
المعياري النسبي
ة
بات

عدم إقتناع الوزراء وصناع القرار في الو ازرات
بأىمية مواقع اإلعالم التفاعمي .
عدم وجود حماية لممعمومات التي تنشرىا
عبر مواقع اإلعالم التفاعمي .
مواقع

االعالم

وسيمة

التفاعمي

غير

موضوعية في النقد والتعبير عن الرأي.
مواقع

اإلعالم

التفاعمي

وسيمة

الشائعات ونشرىا.
الدرجة الكمية لمبعد.

لتبادل

960

3.504

0.000 7.422 70.07 1.123

1

952

3.474

0.000 8.202 69.49 0.958

3

903

3.296

0.000 4.723 65.91 1.036

4

956

3.489

0.000 7.716 69.78 1.049

2

10.21
68.81 2.857 13.763 3771
5

0.000

يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
أن أعمى فقرة في البعد كانت:
-الفق ػرة ( )1كالتػػي نصػػت عمػػى" عدددم إقتندداع الددوزراء وصددناع الق درار فددي الددو ازرات بأىميددة مواقددع اإلعددالم

التفاعمي " احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره (.)%73037
-

كأف أدنى فقرة في البعد كانت:

-الفقرة ( )3كالتي نصت عمى" مواقع اإلعالم التفاعمي وسيمة غير موضوعية في النقد والتعبير عن الدرأي

" احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره (.)%65091

أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى كزف نسبي ()%68081
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يكشؼ الجدكؿ السػابؽ أف ىنػاؾ عقبػات تكاجػو الػك ازرات كالمؤسسػات الحككميػة كحصػمت الفقػرة رقػـ ( )1عمػى

أعمى نسبة تمتيا الفقرة رقـ ( )3كىذه النتيجة تتفؽ مػع الفقػرة ( )9-6فػي الجػدكؿ السػابؽ كيعػزم الباحػث ذلػؾ
لحداثػػة اعتمػػاد الػػك ازرات كالمؤسسػػات الحككميػػة عمػػى اإلعػػبلـ التفػػاعمي ،باإلضػػافة لسػػمبيات اإلعػػبلـ التفػػاعمي

كالمتمثمة في الخكؼ مف عدـ مصداقية المعمكمات كنشر البيانات الػكاردة عبػر اإلعػبلـ التفػاعمي  ،كالخػكؼ مػف

نشػر الشػائعات ،كعػدـ المكضػكعية فػي نقػؿ األخبػار كطغيػاف الحزبيػة عمييػا ،كعػدـ حمايػة البيانػات كالمعمكمػات

الشخصية مف قبؿ قراصنة اإلنترنت.

البعد الخامس :المقترحات التي تعزز اعتماد الو ازرات الفمسطينية عمى مواقع اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور.

جدول رقم ()30
يوضح التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد وكذلك ترتيبيا
رقم

الفقرة

الفقرة

1

2

مجموع
قيمة
االنحراف الوزن
قيمة  Tالمعنوي الترتيب
االستجا المتوسط
المعياري النسبي
ة
بات

دعوة الوزارء والمسئوولين وصناع القرار
لإلىتمام باإلعالم التفاعمي كوسيمة إعالمية .
تعيين خبراء في اإلعالم التفاعمي إلدارة ىذه
الصفحات لزيادة فعاليتيا .

1207

4.405

40.50
88.10 0.574
1

0.000

1

1152

4.204

28.61
84.09 0.697
0

0.000

3

29.39
0.000
85.04 0.705
9

2

اإلىتمام بالتغذية الراجعة من قبل الجميور
3

بخصوص

أداء

الو ازرات

والمؤسسات 1165

4.252

الحكومية.
مطالبة الو ازرات والمؤسسات الحكومية التي
4

ال يوجد بيا صفحات لإلعالم التفاعمي 1124

4.102

20.09
82.04 0.908
0

بإنشاء صفحات .

5

6

عقد دورات متخصصة لكيفية استخدام مواقع
اإلعالم التفاعمي.
تزويد الو ازرات بكادر فني لحماية المعمومات
من اإلعتداء والقرصنة .

0.000

5

1119

4.084

20.03
81.68 0.896
0

0.000

6

1139

4.157

19.24
83.14 0.995
8

0.000

4
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رقم
الفقرة

الفقرة

الدرجة الكمية لمبعد

مجموع
قيمة
االنحراف الوزن
قيمة  Tالمعنوي الترتيب
االستجا المتوسط
المعياري النسبي
ة
بات
36.46
84.01 3.271 25.204 6906
0

0.000

يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
أن أعمى فقرة في البعد كانت:
-الفقرة ( )1كالتي نصت عمػى" دعوة الوزارء والمسئولين وصناع القرار لإلىتمام باإلعالم التفاعمي كوسيمة

إعالمية " احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره (.)%88013
وأن أدنى فقرة في البعد كانت:

-الفقػرة ( )5كالتػي نصػػت عمػى" عقددد دورات متخصصددة لكيفيدة اسددتخدام مواقددع اإلعدالم التفدداعمي ".احتمػػت

المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره (.)%81068

أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى كزف نسبي (.)%84031
كيرل الباحث أف النتائج السابقة منطقية خاصة الفقرة رقـ ( )1كالتي تنص عمى دعوة الوزارء والمسئوولين
وصناع القرار لإلىتمام باإلعالم التفاعمي كوسيمة إعالمية كتتناسب مع نتائج الجدكليف السابقيف حيث بينت
أف المسئككليف كصناع القرار متخكفيف حتى اآلف مف االعتماد بشكؿ كامؿ عمى كسائؿ اإلعبلـ التفاعمي
،بسبب سمبيات ىذه الكسائؿ كالتي ذكرنا أبرزىا في التعميؽ عمى الجدكؿ السابؽ ،أـ حصكؿ الفقرة رقـ ()5
عمى المرتبة األخيرة فيذا أيضان منطقي نظ انر لككف أدكات االعبلـ التفاعمي سيمو االستخداـ كأصبح بإمكاف
الجميع التعامؿ معيا خاصة الفيس بكؾ االداة األشير في أدكات االعبلـ التفاعمي .
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أثر المتغيرات الشخصية عمى محاور االستبانة (البيانات الشخصية)
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة بيف متكسط تقديرات العينة ()α≤3035حػكؿ

مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى كسائؿ اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر تعزل لمتغير (الجػنس –
العمر – المؤىؿ العممي – الكظيفة  -الخبرة) ؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بصياغة الفرضيات التالية:

الفرض األول من فروض الدراسة:

الفرض األكؿ مف فركض الد ارسػة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عندد مسدتوى داللدة ( )α≤1016بدين
متوسطات استجابة أفراد العينة تُعزى لمتغير النوع(ذكر ،أنثي)
كلئلجابة عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار " "T. testكالجدكؿ ( )35يكضح ذلؾ:
جدول رقم ()31
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير النوع
العدد

المتوسط

البعد

البعد األول :دوافع استخدام ذكر 215

27.684

االنحراف
المعياري

التفاعمي

3.486
أنثي

59

البعد الثاني :ميام مواقع ذكر 215

26.017

29.102

2.801

4.821

اإلعالم التفاعمي في
الو ازرات الفمسطينية في
مخاطبة الجميور
البعد الثالث :التأثيرات

أنثي

59

ذكر 215

47.405

100

0.001

دالة عند
2.20

0.535
28.746

الداللة

3.366

الو ازرات والمؤسسات
الحكومية لمواقع اإلعالم

قيمة "ت" قيمة الداللة

مستوى

0.593

إحصائيان

3.288

7.220

غير دالة

0.209

0.835

غير دالة

العدد

البعد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة "ت" قيمة الداللة

مستوى
الداللة
إحصائيان

المتوقعة من استخدام
الو ازرات والمؤسسات
الحكومية ألدوات اإلعالم

أنثي

59

47.610

4.173

التفاعمي فيما يتعمق
بمخاطبة الجميور
البعد الرابع :العقبات التي ذكر 215

13.744

2.955

تواجو الو ازرات والمؤسسات
الحكومية في استخدام
أدوات اإلعالم التفاعمي في

0.205
أنثي

59

13.831

0.838

غير دالة
إحصائيان

2.485

مخاطبة الجميور
البعد الخامس :المقترحات ذكر 215

25.619

3.176

التي تعزز اعتماد الو ازرات
الفمسطينية عمى مواقع
اإلعالم التفاعمي في

4.117
أنثي

59

23.695

0.000

دالة عند
2.20

3.191

مخاطبة الجميور
الدرجة الكمية
لالستبانة

ذكر 143.586 215
أنثي

59

139.763

13.561

2.035

9.363

0.043

دالة عند
2.25

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )222وعند مستوى داللة (6041 = ).0.0
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )222وعند مستوى داللة (2003 = ).0.6
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة اقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية في البعد الثاني والثالث
والرابع كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس.
كيعزم الباحث ذلؾ ألف الجميع سكاء ذككر أك إناث باتكا عمػى قناعػة تامػة بػاإلعبلـ التفػاعمي أصػبح لػو دكر
ميػػـ كتػػأثير فػػي مخاطبػػة الجميػػكر  ،كىػػذه النتػػائج تتفػػؽ مػػع د ارسػػة الػػدكتكر زىيػػر عابػػد حػػكؿ دكر شػػبكات
التكاصؿ االجتماعي في تعبئة الرأم العػاـ الفمسػطيني نحػك التغييػر االجتمػاعي كالسياسػي كالتػي كػاف مػف أىػـ
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نتائجي ػػا أف ال ت ػػأثير عم ػػى ك ػػؿ م ػػف متغي ػػر الج ػػنس عم ػػى دكر تم ػػؾ الش ػػبكات ف ػػي تعبئ ػػة الػ ػرأم الع ػػاـ سياس ػػيان
كاجتماعيان ،كذلؾ تتفؽ مع دراسة عبد اهلل الرعكد حكؿ دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في التغيير السياسػي
في تكنس كمصر مف كجيػة نظػر الصػحفييف األردنيػيف ككػاف مػف أىػـ نتائجيػا أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة
احصػػائية فػػي تقػػدير المبحػػكثيف لػػدكر شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي التغييػػر السياسػػي فػػي تػػكنس كمصػػر
تعزم لمتغير النكع.
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية فػي األول والخدامس والدرجدة
الكمية لالستبانة كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس(ذكر ،أنثػى) لقػد كانػت
الفركؽ لصالح الذككر.

كيرل الباحث كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعػزل لمتغيػر الجػنس فػي البعػد األكؿ كالخػامس كػكف الػذككر
اكثػػر اىتمام ػان بالقضػػايا ذات البعػػد اإلدارم كالمتعمقػػة بالعمػػؿ الحكػػكمي  ،باإلضػػافة إلػػى أف الػػذككر يحػػاكلكف
اثبات كجكدىـ كأشػخاص فػاعميف كمػؤثريف فػي القػ اررات الميمػة ،أمػا اإلنػاث تجػد أف اىتمامػاتيـ أقػؿ نسػبيان ك
دائمان يميمكف لمقضايا االجتماعية أكثر .
الفرض الثاني من فروض الدراسة:

الفرض الثاني مف فركض الد ارسػة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسدتوى داللدة ( )α≤1016بدين
متوسطات استجابة أفراد العينة تُعزى لمتغير الفئة العمرية ( 25-18سنة 35-26،سنة 50-36 ,سنة,

اكبر من  50سنة)

كلئلجابة عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم . One Way ANOVA
جدول رقم ()32
يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير الفئة العمرية
البعد

مصدر التباين

درجات
مجموع المربعات
الحرية

متوسط
المربعات

البعد األول :دوافع

بيف المجمكعات

57.860

3

19.287

استخدام الو ازرات

داخؿ المجمكعات

2950.231

270

10.927

والمؤسسات الحكومية

المجمكع

3008.091

273

بيف المجمكعات

51.070

3

17.023

مواقع اإلعالم التفاعمي

داخؿ المجمكعات

5555.752

270

20.577

في الو ازرات الفمسطينية

المجمكع

5606.821

273

لمواقع اإلعالم التفاعمي
البعد الثاني :ميام

قيمة "ف"

1.765

0.827
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قيمة
الداللة

0.154

0.480

مستوى الداللة

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

البعد

مصدر التباين

درجات
مجموع المربعات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة "ف"

قيمة
الداللة

مستوى الداللة

في مخاطبة الجميور
البعد الثالث :التأثيرات

بيف المجمكعات

67.384

3

22.461

المتوقعة من استخدام

داخؿ المجمكعات

12100.401

270

44.816

الو ازرات والمؤسسات
الحكومية ألدوات اإلعالم
التفاعمي فيما يتعمق

0.501
المجمكع

12167.785

0.682

غير دالة
إحصائيان

273

بمخاطبة الجميور
البعد الرابع :العقبات

بيف المجمكعات

58.663

3

19.554

التي تواجو الو ازرات

داخؿ المجمكعات

2168.917

270

8.033

والمؤسسات الحكومية
في استخدام أدوات
اإلعالم التفاعمي في

2.434
المجمكع

2227.580

0.065

غير دالة
إحصائيان

273

مخاطبة الجميور
البعد الخامس:

بيف المجمكعات

71.797

3

23.932

المقترحات التي تعزز

داخؿ المجمكعات

2848.757

270

10.551

اعتماد الو ازرات
الفمسطينية عمى مواقع
اإلعالم التفاعمي في

2.268
المجمكع

2920.555

0.081

غير دالة
إحصائيان

273

مخاطبة الجميور
بيف المجمكعات

3

564.277

188.092

الدرجة الكمية لالستبانة داخؿ المجمكعات 164.997 270 44549.303
المجمكع

1.140

273 45113.580

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )273،3كعند مستكل داللة (3088 = )3031
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )273،3كعند مستكل داللة (2065 = )3035
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0.333

غير دالة
إحصائيان

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند مستكل داللة
( )3035في جميع األبعاد والدرجة الكمية لالستبانة ،أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل
لمتغير الفئة العمرية.
كيعزم الباحث ذلؾ ككف اإلعبلـ التفاعمي مف أصبح يستخدمو جميػع الفئػات العمريػة نظػ انر النتشػاره كشػيكعو،
كأصبح يؤدم دك انر ميما في إحداث التأثير في اتجاىات الشرائح المختمفة في أم مجتمع .
الفرض الثالث من فروض الدراسة:
الفرض الثالث مف فركض الدراسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسدتوى داللدة( )α≤1016بدين
متوسطات استجابة أفراد العينة تُعدزى لمتغيدر المؤىدل العممدي(دبمػكـ فمػا دكف ، ,بكػالكريكس  ،ماجسػتير فمػا

فكؽ)

كلئلجابة عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم . Way ANOVA
جدول رقم ()33
يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير المؤىل العممي

البعد

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

البعد األول :دوافع

بيف المجمكعات

49.643

2

24.821

استخدام الو ازرات

داخؿ المجمكعات

2958.448

271

10.917

والمؤسسات الحكومية

المجمكع

3008.091

273

البعد الثاني :ميام

بيف المجمكعات

200.634

2

100.317

مواقع اإلعالم التفاعمي

داخؿ المجمكعات

5406.187

271

19.949

لمواقع اإلعالم التفاعمي

في الو ازرات الفمسطينية

المجمكع

5606.821

البعد الثالث :التأثيرات

بيف المجمكعات

230.718

2

115.359

المتوقعة من استخدام

داخؿ المجمكعات

11937.067

271

44.048

الو ازرات والمؤسسات
الحكومية ألدوات اإلعالم

المجمكع

2.274

5.029

0.105

0.007

غير دالة
إحصائيان

دالة عند
2.20

273

في مخاطبة الجميور

قيمة
"ف"

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

12167.785

التفاعمي فيما يتعمق
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273

2.619

0.075

غير دالة
إحصائيان

البعد

مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع
المربعات

قيمة
"ف"

متوسط
المربعات

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

بمخاطبة الجميور
البعد الرابع :العقبات

بيف المجمكعات

39.151

2

19.575

التي تواجو الو ازرات

داخؿ المجمكعات

2188.430

271

8.075

والمؤسسات الحكومية
في استخدام أدوات
اإلعالم التفاعمي في

2.424
المجمكع

2227.580

0.090

غير دالة
إحصائيان

273

مخاطبة الجميور
البعد الخامس:

بيف المجمكعات

50.471

2

25.236

المقترحات التي تعزز

داخؿ المجمكعات

2870.084

271

10.591

اعتماد الو ازرات
الفمسطينية عمى مواقع
اإلعالم التفاعمي في

2.383
المجمكع

2920.555

0.094

غير دالة
إحصائيان

273

مخاطبة الجميور

الدرجة الكمية لالستبانة

بيف المجمكعات

2257.368

2

1128.684

داخؿ المجمكعات

42856.213

271

158.141

المجمكع

45113.580

273

7.137

0.001

دالة عند
2.20

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )271،2كعند مستكل داللة (3071 = )3031
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )271،2كعند مستكل داللة (3034 = )3035
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند مستكل داللة
( )3035في البعد األول والثالث والرابع والخامس ،أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير
المؤىؿ العممي.
كما يتضح أف قيمة "ؼ" المحسكبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند مستكل داللة ( )3035في البعد
الثاني والدرجة الكمية لالستبانة ،أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
كلمعرفة اتجاه الفركؽ قاـ الباحث باستخداـ اختبار شيفيو البعدم كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:
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جدول رقم ()34
يوضح اختبار شيفيو في البعد الثاني :ميام مواقع اإلعالم التفاعمي في الو ازرات الفمسطينية في مخاطبة الجميور تعزى
لمتغير المؤىل العممي

دبموم فما دون

دبموم فما دون

بكالوريوس

ماجستير فما فوق

29.519

28.459

30.500

0

29.519
بكالوريوس

0

1.059

28.459
ماجستير فما فوق

*2.041

0.981

0

30.500

*دالة عند 3031
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف البكالكريكس كالماجستير فما فكؽ لصالح الماجستير فما
فكؽ ،كلـ يتضح فركؽ في المؤىبلت األخرل  ،كيعزم الباحث ذلؾ لككف حممة شيادة الماجستير أكثر إدراكان
ألىمية مكاقع اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر لما ليذه المكاقع مف قكة تأثير كفعالية.
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جدول رقم () 35
يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لالستبانة تعزى لمتغير المؤىل العممي

دبموم فما دون

دبموم فما دون

بكالوريوس

ماجستير فما فوق

142.444

141.049

148.016

0

142.444
بكالوريوس

0

1.396

141.049
ماجستير فما فوق

*6.967

5.572

0

148.016

*دالة عند 3031
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف البكالكريكس كالماجستير فما فكؽ لصالح الماجستير فما
فكؽ ،كلـ يتضح فركؽ في المؤىبلت األخرل.
كيعزم الباحث كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي في البعد الثاني لصالح
الماجستير ،ككف الحاصميف عمى مؤىؿ الماجستير أكثر قناعة كادراكان ألىمية اإلعبلـ التفاعمي ككسيمة
اتصاؿ فعالة .
كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الدكتكر "زىير عابد" عف دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تعبئة الرأم
العاـ الفمسطيني نحك التغيير االجتماعي كالسياسي حيث اظيرت النتائج عف كجكد تأثير لمتغير
التخصص العممي لدكر تمؾ الشبكات في تعبئة الرأم العاـ .
الفرض الرابع من فروض الدراسة:
الفػػرض ال اربػػع مػػف فػػركض الد ارسػػة :ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة

( )α≤1016بين متوسطات استجابة أفراد العينة تُعزى لمتغير الوظيفة (مددير دائدرة ،نائدب مدديرعام ،مددير
عام ,وكيل وزارة مساعد ,وكيل وزارة)
كلئلجابة عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم . One Way ANOVA
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جدول رقم ()36
يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
الوظيفة
البعد

مصدر التباين

درجات
مجموع المربعات
الحرية

متوسط
المربعات

البعد األول :دوافع

بيف المجمكعات

73.634

4

18.409

استخدام الو ازرات

داخؿ المجمكعات

2934.457

269

10.909

والمؤسسات الحكومية

المجمكع

3008.091

273

البعد الثاني :ميام

بيف المجمكعات

178.788

4

44.697

مواقع اإلعالم التفاعمي

داخؿ المجمكعات

5428.033

269

20.179

لمواقع اإلعالم التفاعمي

في الو ازرات الفمسطينية

المجمكع

5606.821

273

البعد الثالث :التأثيرات

بيف المجمكعات

205.941

4

51.485

المتوقعة من استخدام

داخؿ المجمكعات

11961.844

269

44.468

في مخاطبة الجميور

الو ازرات والمؤسسات
الحكومية ألدوات اإلعالم
التفاعمي فيما يتعمق

قيمة "ف"

1.687

2.215

1.158
المجمكع

12167.785

قيمة
الداللة

0.153

0.068

0.330

مستوى الداللة

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

273

بمخاطبة الجميور
البعد الرابع :العقبات

بيف المجمكعات

26.051

4

6.513

التي تواجو الو ازرات

داخؿ المجمكعات

2201.529

269

8.184

والمؤسسات الحكومية
في استخدام أدوات
اإلعالم التفاعمي في

0.796
المجمكع

2227.580

0.529

غير دالة
إحصائيان

273

مخاطبة الجميور
البعد الخامس:

بيف المجمكعات

4

32.315
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8.079

0.752

0.557

غير دالة

البعد

مصدر التباين

المقترحات التي تعزز

داخؿ المجمكعات

درجات
مجموع المربعات
الحرية

متوسط
المربعات

269

10.737

2888.240

قيمة "ف"

قيمة
الداللة

مستوى الداللة
إحصائيان

اعتماد الو ازرات
الفمسطينية عمى مواقع
اإلعالم التفاعمي في

المجمكع

2920.555

273

مخاطبة الجميور

الدرجة الكمية لالستبانة

بيف المجمكعات

1446.879

4

361.720

داخؿ المجمكعات

43666.701

269

162.330

المجمكع

45113.580

273

2.228

0.066

غير دالة
إحصائيان

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )269،4كعند مستكل داللة (3041 = )3031
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )269،4كعند مستكل داللة (2042 = )3035
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند مستكل داللة
( )3035في جميع األبعاد والدرجة الكمية لالستبانة  ،أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل
لمتغير الكظيفة.
كيعػػزل الباحػػث ذلػػؾ ألف المعرفػػة باسػػتخداـ أدكات االعػػبلـ التفػػاعمي كخاصػػة الفػػيس بػػكؾ أصػػبح مػػف صػػمب
اىتمامات الجميع ،كنظ انر لسيكلة التعامؿ معو كقمة تكمفتو كتميزه بالتنكع اإلعبلمي عمى شكؿ نص أك صكت
أك صكرة أك فيديك كميب ،مما مكف كافة مستخدمييا مف تحقيؽ التكاصؿ اإلنساني بشكؿ مستمر كمتكاصؿ.
الفرض الخامس من فروض الدراسة:
الفػػرض الخػػامس مػػف فػػركض الد ارسػػة :ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة

()α≤1016بين متوسطات استجابة أفراد العينة تُعزى لمتغير عددد سدنوات الخبدرة (اقدل مدن  5سدنوات ،اقدل
من  10سنوات ،اكثر من  10سنوات)
كلئلجابة عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم . One Way ANOVA
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جدول ()37
يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
عدد سنوات الخبرة

البعد

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

البعد األول :دوافع

بيف المجمكعات

166.581

2

83.290

استخدام الو ازرات

داخؿ المجمكعات

2841.511

271

10.485

والمؤسسات الحكومية

المجمكع

3008.091

273

البعد الثاني :ميام مواقع

بيف المجمكعات

106.060

2

53.030

اإلعالم التفاعمي في

داخؿ المجمكعات

5500.761

271

20.298

لمواقع اإلعالم التفاعمي

الو ازرات الفمسطينية في

المجمكع

5606.821

273

البعد الثالث :التأثيرات

بيف المجمكعات

60.891

2

30.446

المتوقعة من استخدام

داخؿ المجمكعات

12106.893

271

44.675

مخاطبة الجميور

الو ازرات والمؤسسات
الحكومية ألدوات اإلعالم
التفاعمي فيما يتعمق

قيمة
"ف"

7.944

2.613

0.681
المجمكع

12167.785

قيمة
الداللة

0.000

0.075

0.507

مستوى
الداللة

دالة عند
2.20

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

273

بمخاطبة الجميور
البعد الرابع :العقبات

بيف المجمكعات

4.152

2

2.076

التي تواجو الو ازرات

داخؿ المجمكعات

2223.428

271

8.205

والمؤسسات الحكومية
في استخدام أدوات
اإلعالم التفاعمي في

0.253
المجمكع

2227.580

0.777

غير دالة
إحصائيان

273

مخاطبة الجميور
البعد الخامس:

بيف المجمكعات

2

129.831
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64.916

6.304

0.002

دالة عند

البعد

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

المقترحات التي تعزز

داخؿ المجمكعات

2790.724

271

10.298

قيمة
"ف"

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة
2.20

اعتماد الو ازرات
الفمسطينية عمى مواقع
اإلعالم التفاعمي في

المجمكع

2920.555

273

مخاطبة الجميور

الدرجة الكمية لالستبانة

بيف المجمكعات

1921.045

2

960.522

داخؿ المجمكعات

43192.536

271

159.382

المجمكع

45113.580

273

6.027

0.003

دالة عند
2.20

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )271،2كعند مستكل داللة (3071 = )3031
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )271،2كعند مستكل داللة (3034 = )3035
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند مستكل داللة ()3035

في البعد الثاني والثالث والرابع ،أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير عدد سنكات

الخبرة.

كيعزم الباحث ذلؾ إلى أف المكظفيف في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية يعتبركف أدكات اإلعبلـ التفاعمي
كخاصة الفيس بكؾ كسيمة إعبلمية سيمة لمتابعة األحداث المتعمقة بالعمؿ الحككمي  ،كأف بإمكانيـ التأثير

في الق اررات المتخذة مف خبلؿ اتاحة ىذه المكاقع إمكانية التعميؽ عمى أم حدث أك قرار يتخذ  ،كتتفؽ ىذه

النتيجة مع دراسة الرعكد عف دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في التغيير السياسي في تكنس كمصر مف
كجية نظر الصحفييف حيث أظيرت النتائج أف التكجد فركؽ ذات داللة احصائية تعزم لمتغير الخبرة.
كما يتضح أف قيمة "ؼ" المحسكبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند مستكل داللة ( )3035في البعد األول

والخامس والدرجة الكمية لالستبانة ،أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير عدد سنكات

الخدمة.

كلمعرفة اتجاه الفركؽ قاـ الباحث باستخداـ اختبار شيفيو البعدم كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:
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جدول رقم () 38
يوضح اختبار شيفيو في البعد األول :دوافع استخدام الو ازرات والمؤسسات الحكومية لمواقع اإلعالم التفاعمي تعزى لمتغير
عدد سنوات الخدمة
اقل من  5سنوات

اقل من  01سنوات

اكثر من  01سنوات

26.854

26.528

28.168

اقل من  5سنوات
0

26.854
اقل من  01سنوات
0

0.326

26.528
اكثر من  01سنوات
*1.640

1.314

0

28.168

*دالة عند 3031

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف األقؿ مف  13سنكات كاألكثر مف  13سنكات لصالح األكثر مػف
 13سػنكات ،كلػـ يتضػح فػػركؽ فػي عػدد سػنكات الخدمػػة األخػرل  ،كيعػزم الباحػث ذلػػؾ بسػبب إدراؾ مػف ىػػـ
لدييـ أكثر مف عشر سنكات خدمة بأىمية مكاقع اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر كامتبلكيـ دافع قكم

لتعزيز االعتماد عمى ىذه المكاقع في مخاطبة الجميكر .
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جدول رقم ()39
يوضح اختبار شيفيو في البعد الخامس :المقترحات التي تعزز اعتماد الو ازرات الفمسطينية عمى مواقع اإلعالم
التفاعمي في مخاطبة الجميور تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة
اقل من  5سنوات

اقل من  01سنوات

24.732

24.519

اكثر من 01
سنوات
25.952

اقل من  5سنوات
0
24.732
اقل من  01سنوات
0

0.213
24.519
اكثر من  01سنوات

*1.433

1.220
25.952

0

*دالة عند 3031

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف األقؿ مف  13سنكات كاألكثر مف  13سنكات لصالح األكثر مف
 13سنكات ،كلـ يتضح فركؽ في عدد سنكات الخدمة األخرل .
كىػػذه النتيجػػة تعػػزز النتيجػػة السػػابقة ممػػا يؤكػػد تفسػػير الباحػػث فػػي أف مػػف ىػػـ لػػدييـ أكثػػر مػػف عشػػر سػػنكات

خدمػػة عمػػى قناعػػة تامػػة بأىميػػة مكاقػػع اإلعػػبلـ التفػػاعمي كلػػدييـ رؤيػػة كاضػػحة لتعزيػػز االعتمػػاد عمػػى ىػػذه
المكاقع في مخاطبة الجميكر .
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جدول رقم ()40
يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لالستبانة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة
اقل من  5سنوات

اقل من  01سنوات

141.195

140.046

اكثر من 01
سنوات
145.624

اقل من  5سنوات
0
141.195
اقل من  01سنوات
0

1.149
140.046
اكثر من  01سنوات

*5.578

4.429
145.624

0

*دالة عند 3031
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف األقؿ مف  13سنكات كاألكثر مف  13سنكات لصالح األكثر مف
 13سنكات ،كلـ يتضح فركؽ في عدد سنكات الخدمة األخرل.
كيعزم الباحث النتائج السابقة ذلؾ ككف المكظفيف أصحاب سنكات الخدمة األكثر مف عشر سنكات أكثر
أدراكان كدافعية ألىمية اإلعبلـ التفاعمي في متابعة العمؿ الحككمي كمدل قدرتو عمى القياـ بالدكر الرقابي
عمى أداء الك ازرات كما لو مف دكر في تعزيز التكاصؿ بيف الك ازرات المختمفة كجميكرىا الداخمي كالخارجي،

كما إف أصحاب سنكات الخدمة األكثر مف عشر سنكات األكثر قدرة عمى تقديـ المقترحات التي تعزز اعتماد

الك ازرات الفمسطينية عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي أكثر مف غيرىـ مف أصحاب سنكات الخدمة األقؿ .
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المبحث الثالث  :دراسة تحميل المضمون ومناقشتيا
مقدمة :
يتطرؽ ىذا المبحث إلى اإلجراءات المنيجية في ىذه الدراسة التي اعتمدت عمى استمارة تحميؿ المضمكف
كالتي شممت تحميؿ الشكؿ كتحميؿ المضمكف  ،كتناكؿ الباحث كيؼ تـ بناء مفردات األداة كالمراحؿ التي
مرت بيا كالتغيرات التي طرأت عمييا في الحذؼ كاإلضافة ،كمؤشرات الصدؽ كالثبات كالمعادلة المتبعة
كالنتائج الدالة عمى القياس ،كاستخداـ عدد التك اررات كالنسب المئكية لتحديد ترتيب الفئات الرئيسة كالفرعية،
كيحدد المنيج العممي المستخدـ في ىذا البحث لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،كتحديد الفترة الزمنية المعتمدة ليذه
الدراسة ،كالمدة المستغرقة إلعداد االستمارة كالتعديبلت التي طرأت عمييا ،كاإلجراءات العممية لتحميؿ مفردات
العينة كالمتغيرات المرافقة ليا ،كىذه أبرز اإلجراءات مع عرض مكجز ألىميا :
أوالً :اإلجراءات المنيجية لمدراسة :
تحقيقان ألىداؼ البحث تـ إعداد األداة التحميمية المناسبة ليا كالمتمثمة باستمارة تحميؿ المضمكف كقد شممت:

تحميؿ الشكؿ كتحميؿ المضمكف ،كقد طبقت اإلجراءات كالسبؿ الكفيمة لمتحقؽ مف صدؽ كثبات قياس ىذه

االستمارة ،كمف ثـ جرل تطبيقيما عمى عينة البحث ،كالمتمثمة في كزراتي الصحة كالتربية كالتعميـ ككنيـ
أكبر الك ازرات الفمسطينية كأكثرىـ مف حيث تقديـ الخدمات لمجميكر  ،كليا مكاقع فاعمة كعدد كبير مف

المتابعيف كقد تـ تحميؿ االستمارة بمكجب جداكؿ ،كبمكجبيا تـ استخبلص نتائج البحث كاستنتاجاتو
كمقترحاتو .

ثانياً  :أداة الدراسة:
تحقيقان ألىداؼ الدراسة ،قاـ الباحث ببناء استمارة لتحميؿ عينة البحث كشممت تناكلت تحميبلن لمشكؿ كتحميبلن
لممضمكف.
األداة :استخدمت ىذ الدراسة أداة تحميؿ الشكؿ كالمضمكف لعينة البحث في مكقعي كزراتي الصحة كالتربية
كالتعميـ عمى الفيس بكؾ  ،بمكجب استمارة تـ إعدادىما ليذا الغرض ،كعرضت عمى عدد مف األستاذة
لغرض التقييـ كالتصكيب.
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كقد مرت عممية إعداد استمارة تحميؿ الشكؿ كالمضمكف بعدة مراحؿ ،حيث قاـ الباحث بعرض صيغة
االستمارات األكلية عمى مجمكعة مف المختصيف كالخبراء كاألساتذة إلبداء الرأم كالمبلحظات ،كقد أبدل
المحكمكف جممة مف المبلحظات ،التي تطمبت التعديبلت أك الحذؼ أك إضافة بعض الفقرات إلى الصيغة
األصمية الستمارة التحميؿ ،كقد أخذ الباحث بجميع ما أتفؽ عميو المحكمكف مف تعديبلت ،باإلضافة إلى
المبلحظات التي استجدت أثناء عممية تحميؿ مفردات الشكؿ كالمضمكف  ،كقد أجرل الباحث باالتفاؽ مع
األستاذ المشرؼ تغيي انر ممحكظان ببعض مفردات االستمارة كأعاد صياغتيما مجددان بشكميما النيائي.
ثالثاُ :المنيج المتبع :
ألىمية ىذه الدراسة كاألىداؼ المرجكة منيا كتكخيان لمدقة ،فقد استخدـ الباحث منيجان عمميان كاحدان كاستمارة
لتحيؿ المضمكف كتشمؿ :تحميؿ الشكؿ كتحميؿ المضمكف.
المنيج المستخدـ منيج المسح الكصفي :الذم يعرؼ استخداماتو األساسية الدكتكر راسـ محمد الجماؿ في
كتابو (مناىج البحث في الدراسات اإلعبلمية) بأنو يستخدـ في" :البحكث التي تستيدؼ كصؼ سمات أك
آراء أك اتجاىات أك سمككيات عينات مف األفراد ممثمة لمجتمع ما ،بما يسمح بتعميـ نتيجة المسح عمى
المجتمع الذم سحبت منو العينة..
كلكف عمى الرغـ مف أف منيج الكصؼ يمعب دك انر كصفيان ،إال أنو يمكف أف يمعب دك انر تفسيريان بشرح
األحداث أك الظكاىر التي تدرس.
رابعاً :الفترة الزمنية لمبحث:
تنحصر ىذه الدراسة مكانيان :في إطار الحدكد المكانية االفتراضية لمكقعي ك ازرتي الصحة كالتربية كالتعميـ
عمى الفيس بكؾ ككف الفيس بكؾ مف أكثر مكاقع اإلعبلـ التفاعمي استخدامان كانتشا انر .
كزمانيان :في الحدكد الزمانية خبلؿ الفترة التي تـ اختيارىا ( ، )2014/7/21 – 2014/5/1كرغبة في أف
تشمؿ العينة الزمنية فترة أكبر مدل زمني لمحصكؿ عمى معالجات في ظركؼ كأحداث مختمفة كمتفرقة ،
كحدد الباحث فترة زمنية بثبلثة شيكر كعميو فقد تـ تحديد فترة الدراسة التحميمية مف خبلؿ عينة األسبكع
الصناعي ،التي بمكجبيا اختير األسبكع األكؿ مف الشير األكؿ ( ،)2014/ 5/7-5/1كاألسبكع الثاني مف
الشير الثاني ( ،)2014/6/14- 6/8كاألسبكع الثالث مف الشير الثالث( ،)2014/7/21-7/15كقد
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استغرقت فترة إعداد استمارتي التحميؿ كارساليا إلى السادة المحكميف كالمكافقة عمييا ،كالتعديبلت التي أجراىا
الباحث باالتفاؽ مع األستاذ المشرؼ ،كمف ثـ اإلجراءات العممية في تحميؿ مفردات الشكؿ كالمضمكف.
خامساً :مؤشرات الصدق والثبات :
أكالن :تحقيقان ألىداؼ البحث ،قاـ الباحث ببناء استمارة لتحميؿ عينة البحث (مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية
عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر) كقد اختار مكقعي ك ازرة الصحة كالتربية كالتعميـ ،
كتناكلت تحميبلن لمشكؿ كتحميبلن لممضمكف ،كفيما يمي اإلجراءات التي قاـ بيا الباحث في بناء االستمارة:
 -1قاـ الباحث بعرض استمارة تحميؿ الشكؿ كالمضمكف عمى عدد مف الخبراء مف ذكم االختصاص لغرض
إثبات مدل صبلحيتيما.
 -2قاـ الباحث ببناء ستة جداكؿ لتحميؿ مفردات الشكؿ كالمضمكف في مكقعي ك ازرة الصحة كالتربية كالتعميـ
عمى مكقع (الفيس بكؾ .
 -3تـ إجراء تغييرات الحذؼ كاإلضافة بمشكرة السادة الخبراء كما تمت عمميو المطابقة بيف مفردات
االستمارة كجداكؿ التفريغ لمحتكيي الشكؿ كالمضمكف لعينة البحث.
 -4حصؿ اتفاؽ بنسبة (  )%85بيف الخبراء عمى جميع مفردات كؿ أداة بككنيا صالحة لقياس ما كضعت
مف أجمو ،كبذلؾ تحقؽ الصدؽ الظاىرم لمقياس
 -5تمت االستفادة مف ىذا األجراء في عممية تفريغ النتائج كتعديؿ بعض فقرات التحميؿ.
ثانيان :أداة الصدؽ كالثبات:
أ -صدؽ األداة :انطبلقان مف تساؤالت البحث في ىذه الدراسة  ،قاـ الباحث بتصميـ استمارة تحميؿ الشكؿ
كالمضمكف لعينة البحث في مكقعي ك ازرة الصحة كالتربية كالتعميـ عمى (الفيس بكؾ) ،باستخداـ أسمكب
الصدؽ الظاىرم ) (Face Validityكىك الذم يعبر عف اتفاؽ المحكميف عمى أف المقياس أك األداة
صالحة فعبلن لتحقيؽ اليدؼ الذم أعدت مف أجمو.
ب -ثبات األداة :إلثبات المقياس)  )Reliabilityفإف أنسب االختبارات ىي التي تتـ بطريقة إعادة االختبار
أك تعدد القائميف باالختبار عمى مادة التحميؿ نفسيا كتعميمات الترميز كقكاعده نفسيا ،كقد قاـ الباحث بعد
شير مف االنتياء مف عممية تحميؿ الشكؿ كالمضمكف بإعادة التحميؿ ،كظيرت تغيرات بسيطة بيف نتائج
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التحميؿ في المرة األكلى كنتائج التحميؿ في المرة الثانية كلـ تؤد إلى تغيرات كبيرة ،كبمغت نسبة الثبات بيف
مرات التحميؿ ( )95كفقان لمعدلة (ىكلستي) ،كىي نسبة كافية لمداللة عمى ثبات القياس في جميع النتائج.
2ت
معامل الثبات= ---------------
ن +1ن2

حيث أف:
( ت ) عدد الحاالت التي تتفؽ فييا نتائج االختبار األكؿ مع االختبار الثاني .
( ف ) 1عدد الحاالت التي رمزىا الباحث في اختباره األكؿ.
( ف ) 2عدد الحاالت التي رمزىا الباحث في اختباره الثاني.
ت = 38
ف40 =1
ف40=2
38*2
معامؿ الثبات % 100*95 =80/76 = ---------------
40 +40
ج -الكسائؿ اإلحصائية :
استخداـ الباحث النسب المئكية في عممية تحميؿ نتائج العينة بحساب نسبة التك اررات لقياس قكة الظاىرة
الناتجة بالتحميؿ قياسان إلى نتائجيا ،كقد تحقؽ مف عدد التك اررات كالنسب المئكية صدؽ كثبات كدقة المقارنة
بيف الفئات.
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جدول رقم ()41
يكضح نسبة المكاد الخبرية المنشكرة عمى صفحة الفيس بكؾ لمك ازرات عينة الدراسة.
و.

نسبت انًواد انخبرٌت انًنشورة ػهى صفحت انفٍس
بوك نهوزاراث ػٍنت انذراست

1

وزارة انصحت
%
ك
.6%67
177

وزارة انتؼهٍى
%
ك
.4%32
85

انًجًوع
262

يشير الجدكؿ السابؽ إلى نسبة المكاد الخبرية المنشكرة عمى صفحات ك ازرتي الصحة كالتربية كالتعميـ العالي
عمى الفيس بكؾ خبلؿ فترة عينة الدراسة  ،حيث تشير النتائج إلى أف المكاد الخبرية المنشكرة عمى صفحتي
ك ازرة الصحة كالتربية كالتعميـ عمى الفيس بكؾ بمغت( )262مادة اخبارية كاحتمت ك ازرة الصحة المرتبة
األكلى بػ ( )177مادة خبرية بنسبة  ، % 67.6ككانت ك ازرة التربية كالتعميـ بػمغت ( )85مادة خبرية بنسبة
.%32.4
كيشير الجدكؿ السابؽ إلى تبايف كاضح بيف ك ازرة التربية كالتعميـ كك ازرة الصحة في استخداـ الفيس بكؾ
لصالح ك ازرة الصحة .
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جدكؿ رقـ ()42
يكضح القكالب الفنية  /الخبرية المستخدمة في تغطية المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد الك ازرات
الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر.
و.
1
2
3
4
5
7

وزارة انصحت
%
ك
67.8%
120
1.7%
3
4.0%
7
5.1%
9
18.1%
32
3.4%
6
100.0%
177

انقانب انخبري انًستخذو
انخبز
انتقزَز
انحىار
انًؤتًز انصحفٍ
اعالَبث
أخزي
انًجًـــــــــــــوع

ك
45
10
2
6
19
3
85

وزارة انتؼهٍى
%
52.9%
11.8%
2.4%
7.1%
22.4%
3.5%
100.0%

يكضح الجدكؿ السابؽ القكالب الفنية المستخدمة في تغطية المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد
الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر ،حيث احتمت فئة " قالب الخبر "في صفحة
ك ازرة الصحة عمى الفيس بكؾ نسبة  %67.8في حيف حصؿ التقرير عمى نسبة ، % 1.7كقد حصمت فئة
الحكار الصحفي عمى نسبة  ، %4كفئة المؤتمر الصحفي عمى  ، %5.1كفئة االعبلنات عمى %18.1
كفئة أخرل كالمتمثمة في باقي القكالب الفنية المستخدمة . %3.4
في حيف احتمت نسبة الخبر في ك ازرة التربية كالتعميـ عمى نسبة  %52.9كالتقرير نسبة ، %11.8
كحصمت فئة الحكار الصحفي عمى نسبة  ، %2.4كفئة المؤتمر الصحفي عمى نسبة  ، %7.1فيما حصمت
فئة االعبلنات عمى ، %22.4كفئة أخرل كالمتمثمة بباقي القكالب الفنية المستخدمة بنسبة .%3.5
كيشير الجدكؿ السابؽ إلى ضعؼ المعالجة االخبارية ،كاقتصارىا عمى فف الخبر في صفحتي عينة الدراسة
عمى الفيس بكؾ ،كىك األمر الذم أنتج – غالبان -ضعفان في المعالجة في ظؿ غياب قالب التقرير اإلخبارم
 ،الذم يمكف – إف استثمر بالشكؿ األفضؿ – أف يقدـ معالجات أكثر نضجان كعمقان حكؿ القضايا
كالمكضكعات المنبثقة عف مكضكع الدراسة .
كيرل الباحث أف أسباب طغياف القالب الخبرم تعكد إلى :
أكالن  :حداثة اعتماد الك ازرات كالمؤسسات الحككمية في قطاع غزة عمى اإلعبلـ التفاعمي.
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ثانيان  :الطابع الخبرم لصفحتي ك ازرة الصحة كالتعميـ عمى الفيس بكؾ  ،كالذم انسحب عمى اعتمادىا عمى
مصادر األخبار التقميدية المتمثمة في البياف الصحفي كالتصريحات الصحافية (انظر جدكؿ رقـ .)4
اضافة إلى عدـ اعطاء صفحتي الك ازرتيف العناية المستحقة لقالب التقرير ،كتحديدان ك ازرة الصحة ،حيث لـ
يسعيا لعرض كجيات النظر حكؿ مختمؼ القضايا المتعمقة بمكضكع الدراسة  ،كال المجكء إلى المعالجات
المعمقة أك التحميمية عبر التقارير الميدانية ،أك تمؾ التي تقدـ كجيات نظر مختمفة حكؿ مكضكع الدراسة إال
في أضيؽ نطاؽ .
كيمكف اعتبار الضعؼ العاـ في التنكيع بالقكالب الفنية الصحافية حالة عامة في صفحتي الدراسة عمى
الفيس بكؾ  ،كقد قاد ذلؾ إلى حرماف المتصفحيف مف قراءة مكاد صحافية أكثر عمقان مف ناحية  ،كأكثر ثراء
في كجيات النظر كزكايا التناكؿ كطرؽ العرض مف ناحية أخرل ،كتحديد في ظؿ حداثة اعتماد ك ازرات
كمؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية عمى مكاقع االعبلـ التفاعمي .
أما االقتصار عمى نشر االخبار كالتصريحات المباشرة في صفحتي ك ازرة الصحة كالتربية كالتعميـ  ،فقد حرـ
القراء أيضان مف معرفة القضايا الميمة  ،كالكعي بيا كنقاشيا ،كآثار جدالن كحكا انر حكليا ،فغابت أدكار كاف
أدعى القياـ بيا  ،نظ انر لمصفة الرسمية التي ميزت ىذه الصفحات عمى الفيس بكؾ .
جدكؿ رقـ ()43
يكضح العناصر الصحفية التي رافقت القكالب الفنية في معالجة المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد
الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر.
ـ.

ك ازرة الصحة

العناصر الصحفية

ك ازرة التعميـ

ؾ

%

ؾ

%

1

صكرة

419

65.8%

40

53.3%

2

ركابط

218

34.2%

35

46.7%

637

المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع

مالحظة  :الرقم  637يشير أن ىناك بعض المواد الخبرية استخدمت أكثر من صورة وأكثر من رابط.
فيما يشير الرقم  75إلى عدم استخدام بعض المواد الخبرية أياً من العناصر الصحفية .
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75

يظير الجدكؿ السابؽ العناصر الصحافية التي رافقت القكالب الفنية في تغطية المكاقع عينة الدراسة لمكضكع
مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر ،ففي صفحة ك ازرة الصحة عمى
الفيس بكؾ احتمت نسبة  %65.3كالركابط نسبة

 %34.2كحصمت فئة الصكرة في ك ازرة التربية كالتعميـ

عمى نسبة  %53.3كالركابط عمى نسبة  %64.7كيرل الباحث أف نسبة االعتماد عمى الصكرة المرتفع
يرجع لحداثة اعتماد الك ازرات كالمؤسسات الحككمية عمى اإلعبلـ التفاعمي كلـ تحصؿ فئة ممؼ الفيديك
كممؼ فئة عناصر أخرل عمى أم نسبة في كمتا الك ازرتيف  ،كيرجع عدـ كجكد حضكر لمعناصر الصحفية
مثؿ (اليايبر لنؾ – الركابط – الممفات الصكتية – ممفات الفيديك – الفبلش ) كلمضعؼ الشديد في استثمار
امكانيات الكسيط اإللكتركني(اإلنترنت) ،كىك الذم يتتح الكثير مف الخدمات كاألشكاؿ الصحفية التي تميزه
عف غيره مف الكسائؿ التقميدية  ،كىك أمر لـ تمتفت إليو المكاقع في عينة الدراسة عمى أىميتو  ،فغاب
الفبلش كغابت الممتتي ميديا – عمى اختبلؼ تطبيقاتيا – مف داخؿ القكالب الخبرية ،ككذلؾ ممفات الفيديك
كالصكت ...الخ  ،ككذلؾ كصبلت "اليايبر لنؾ –  "Hyperrlinkالتي تككف داخؿ جسـ المكاد المنشكرة ،
كالتي تمعب دك انر ميمان في تقديـ خريطة معرفية ألطراؼ مرتبطة بالخبر  ،أك عف أحداث معينة سابقة ترتبط
باألحداث الحالية ...الخ كبيذا حرـ القارئ مف ىذه اإلمكانات  ،التي لك استثمرت كاستغمت لساعدت القارئ
عمى إجراء عمميات الربط كاالستعادة لتككيف صكرة أكمؿ كأكضح حكؿ القضايا المنشكرة عمى صفحتي
الك ازرتيف عمى مكقع الفيس بكؾ .

122

جدكؿ رقـ ()44
يكضح أشكاؿ  /طرؽ الحصكؿ عمى المعمكمات في معالجة المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد
الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر.
المكاقع عينة الدراسة

ـ.

ك ازرة الصحة

أشكاؿ الحصكؿ عمى المعمكمات

ك ازرة التعميـ

ؾ

%

ؾ

%

7

4.0%

16

18.8%

103

58.2%

13

15.3%

1.1%

5

5.9%

31

36.5%
7.1%

1

بياف  /تصريح صحفي

2

تصريحات مباشرة

3

مؤتمر صحفي

2

4

مراسؿ صحفي

1

0.6%

5

ندكة  /اجتماع

36

20.3%

6

6

مؤتمر

9

5.1%

2

2.4%

7

دكرة تدريبية

6

3.4%

12

14.1%

8

أخرل

13

7.3%

0

0.0%

177

100.0%

85

100.0%

المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع

يظير الجدكؿ السابؽ أشكاؿ الحصكؿ عمى المعمكمات ،في معالجة المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل
اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر ،كقد جاءت النتائج كالتالي في ك ازرة
الصحة :احتمت فئة البياف /التصريح الصحفي نسبة %.4.0
كالمؤتمر الصحفي  %1.1كالمراسؿ الصحفي بنسبة

،كالتصريحات المباشرة نسبة %58.2

، %0.6كالندكة /االجتماع حصمت عمى نسبة

،%20.4كالمؤتمر  %5.1كالدكرة التدريبية ، % 3.4كاألشكاؿ األخرل .%7.3
كتشير النتائج السابقة إلى أف أعمى نسبة مف أشكاؿ األخبار في ك ازرة الصحة كاف مصدرىا التصريحات
المباشرة ،كىذا يتكافؽ مع احتبلؿ الخبر النسبة األكبر مف بيف فنكف المعالجة اإلخبارية ،كيعكد ذلؾ لطبيعة
عمؿ الك ازرات كالمؤسسات الحككمية  ،ككجكد أحداث تستدعي تصريحات صحافية مباشرة أعمت مف قيمة
صناع القرار في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية  ،أما الندكة كاالجتماع جاءت في المرتبة الثانية أيضان ىذا
يتكافؽ مع احتبلؿ الخبر النسبة األكبر مف الفنكف الصحفية  ،كيعكد ذلؾ لطبيعة عمؿ الك ازرة الخدماتي حيث
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تمجأ الك ازرة لمندكة كاالجتماع لبحث المشاكؿ التي تعرم عمميا كتستطيع مف خبلؿ عقد ىذه المقاءات تقديـ
حمكؿ ليا.
النتيجة السابقة تكازييا نتيجة أخرل  ،تتمثؿ في انخفاض نسبة التغطية فئة المراسؿ الصحفي كالمؤتمر
الصحفي  ،كيرل الباحث أف ذلؾ يعكد لعدـ كجكد عدد كاؼ مف المراسميف الصحفييف المتخصصيف في
دكائر العبلقات العامة كاإلعبلـ في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية إضافة لعدـ اعتماد الك ازرة المؤتمر
الصحفي لنشر األخبار كاالعتماد بصكرة أكبر عمى التصريحات المباشرة كما ذكرنا سابقان .
ككاف الفتان ضعؼ انخفاض نسبة التغطية فئة الدكرة التدريبية ،حيث مف المفترض أف ك ازرة الصحة تعقد
الكثير مف الدكرات التدريبية لتطكير ككادرىا كتحسيف الخدمة المقدمة لمجميكر كىذا يؤكد عدـ كجكد عدد
كاؼ مف المراسميف الصحفييف لتغطية كافة نشاطات الك ازرة .
أما في ك ازرة التربية كالتعميـ احتمت فئة البياف /التصريح الصحفي نسبة ، %.18.8كالتصريحات المباشرة
نسبة  %15.3كالمؤتمر الصحفي  %5.9كالمراسؿ الصحفي بنسبة ، %36.5كالندكة /االجتماع نسبة
، %7.1كالمؤتمر  %2.4كالدكرة التدريبية ، % 14.1كاألشكاؿ األخرل لـ تحصؿ عمى أم نسبة.
كتشير النتائج السابقة إلى أف فئة المراسؿ الصحفي  ،كالتصريح الصحفي كالتصريحات المباشرة حصمت
عمى نسبة تغطية كىذا يعكس أف التصريح الصحفي يعد مف أبسط كأسيؿ أشكاؿ الحصكؿ عمى المعمكمات،
كيقتصر دكر المراسؿ الصحفي بعد أف يصمو البياف عمى صياغة مكضكع الخبر دكف أف يككف ىناؾ تعقيب
 ،أك حصكؿ عمى تكضيحات أك كجيات نظر مختمفة  ،كيعبر ىذا – برأم الباحث -عف أزمة في فيـ دكر
كسائؿ اإلعبلـ بشكؿ عاـ ككسائؿ إعبلـ التفاعؿ االجتماعي بشكؿ خاص  ،حيث البد أف تمعب كسائؿ
اإلعبلـ التفاعمي دك انر جكىريان كميمان بالقياـ بتغطيات تحميمية عميقة تشرح كتكضح كتنتقي مف القضايا ما ييـ
الجميكر  ،كما يمس حياتيـ.
كقد أظيرت النتائج السابقة ارتفاع نسبة تغطية الدكرة التدريبية بك ازرة التربية كالتعميـ مقارنة بك ازرة الصحة،
كيرل الباحث أف ىذا يعكد طبيعة مياـ كدكر الك ازرة في تطكير ككادرىا بيدؼ االرتقاء في العممية التعميمية ،
حيث إف ك ازرة التربية كالتعميـ مف أكبر الك ازرات التي يتـ إجراء تعينات كظيفية فييا  ،كىذا يتطمب عقد العديد
مف الدكرات التدريبية ليذه الفئة .
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جدكؿ رقـ ()45
يكضح مضاميف المكاد الخبرية في معالجة المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية
عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر.
وزارة انصحت
%
ك

جذول ٌوضح يوضوػاث انًواد انخبرٌت

و.

وزارة انتؼهٍى
%
ك

1

لقاءات حكارات

7

4.0%

2

2.4%

2

انجازات

74

41.8%

28

32.9%

3

مطالبات كدعكات

8

4.5%

2

2.4%

4

مساندة كتأييد

7

4.0%

6

7.1%

5

اىتمامات إنسانية

24

13.6%

5

5.9%

6

زيارات

20

11.3%

20

23.5%

7

نشاطات مختمفة

12

6.8%

8

9.4%

8

استنكار كشجب

7

4.0%

5

5.9%

9

أخرل

18

10.2%

9

10.6%

177

100.0%

85

100.0%

المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع

يكضح الجدكؿ السابؽ مضاميف المكاد الخبرية في معالجة المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد
الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر ،حيث جاءت النسب في صفحة ك ازرة
الصحة عمى الفيس بكؾ كالتالي :المقاءات كالحكارات بنسبة  %4كفئة االنجازات بنسبة  %41.8كالمطالبات
كالدعكات بنسبة ، %4.5كالمساندة كالتأييد نسبة  ، %4.0كاالىتمامات اإلنسانية بنسبة ، %13.6كالزيارات
بنسبة ، %11.3كفئة النشاطات المختمفة  %6.8كفئة الشجب كاالستنكار بنسبة  %4كحازت فئة أخرل
كالمتمثمة في االعبلنات كالتياني عمى نسبة . % 10.2
كتد لؿ النتائج عمى احتبلؿ مكضكعات االنجازات المرتبة األكلى في مضاميف المكاد الخبرية كىي نتيجة
منطقية حيث تسعى ك ازرة الصحة لعرض االنجازات التي حققتيا  ،أما المرتبة الثانية فجاءت اىتمامات
انسانية  ،كيرل الباحث أف حصكؿ ىذا الجانب عمى المرتبة الثانية في المضاميف الخبرية يعكس طبيعة
عمؿ كمياـ ك ازرة الصحة ك مدل االىتماـ بيذا الجانب مف قبؿ الك ازرة  ،كحازت فئة الزيارات عمى المرتبة
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الثالثة كتظير ىذه النتيجة حرص الك ازرة عمى مدل أىمية القياـ بالزيارات الداخمية كالخارجية لتطكير الخدمة
الصحية المقدمة لمجميكر .
أما في معال جة صفحة ك ازرة التربية كالتعميـ عمى الفيس بكؾ فقد كانت المقاءات كالحكارات بنسبة % 2.4
كفئة االنجازات  ، % 32.9كفئة المطالبات كالدعكات  %2.4كفئة المساندة كالتأييد ، %7.1كفئة
االىتمامات اإلنسانية ، %5.9كفئة الزيارات ، %23.5كفئة النشاطات المختمفة ، %9.4كفئة الشجب
كاالستنكار بنسبة  %5.9ككانت فئة أخرل كالمتمثمة في االعبلنات كالتياني في المرتبة األخيرة بنسبة
. %10.6
كتدلؿ النتائج السابقة اتفاؽ صفحة ك ازرة التربية كالتعميـ مع ك ازرة الصحة نسبيان حيث حازت فئة االنجازات
عمى المرتبة األكلى كما في ك ازرة الصحة كيعتبر الباحث ذلؾ نتيجة منطقية نظ انر لحرص أم ك ازرة مف
ك ازرات السمطة الكطنية الفمسطينية عمى نشر األخبار التي تتعمؽ باإلنجازات  ،كما اتفقت معيا في فئة
الزيارات التي جاءت في المرتبة الثالثة كىذا يؤكد أيضان حرص الك ازرات عمى أىمية القياـ بالزيارات المتنكعة
كالتي تيدؼ لتطكير الخدمة المقدمة لمجميكر .
جدكؿ رقـ ()46
يكضح تكافر عناصر الثقة في معالجة المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى
اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر.
ـ.

ك ازرة الصحة

تكافر عناصر الثقة

ك ازرة التعميـ

ؾ

%

ؾ

%

1

0.1%

31

16.9%

24.6%

50

27.3%

5

2.7%
21.9%

1

اسـ المراسؿ

2

تحديد مصادر المعمكمات

183

3

ذكر أرقاـ كاحصاءات

10

1.3%

4

صكر

419

56.2%

40

5

الكضكح كالدقة

132

17.7%

57

31.1%

745

100.0%

183

100.0%

المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع

مالحظة  :زيادة الرقم الموجود في الجدول السابق( ) 183 – 745عن الرقم الموجود في الجدول رقم ( )45والبالغ (  )85 -177بخصوص
نسبة المواد الخبرية المنشورة عمى صفة الفيس بوك لوزارتي الصحة والتربية والتعميم يشير أن ىناك بعض المواد الخبرية شممت أكثر من عنصر
من عناصر الثقة في موادىا الخبرية.
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يشير الجدكؿ السابؽ إلى عناصر الثقة المتكافرة في معالجة المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد
الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر ،حيث النتائج جاءت في ك ازرة الصحة
كالتالي  :فئة المراسؿ  ، %1كفئة تحديد مصادر المعمكمات  ، %24.6كفئة ذكر أرقاـ كاحصاءات نسبة
 ، %1.3كفئة صكر  /فيديك/صكت إلى، %56.2كاحتؿ عنصر الكضكح كالدقة. % 17.7
كتظير النتائج السابقة اعتماد ك ازرة الصحة عمى بعض عناصر الثقة بشكؿ كبير جدان  ،فيما البعض اآلخر
يطالو التيميش كاإلىماؿ كالتغافؿ  ،فاالرتفاع الكبير في فئة صكر يزيد مف الثقة كالمصداقية كيدعـ في
المينية الصحافية كيزيد مف الكعي تجاىيا كيترؾ أث انر إيجابيان عمى المعالجة الخبرية  ،ايضان االرتفاع في
نسبة المكاد التي تتحدد فييا مصادر كالمعمكمات كالتي تتسـ بالكضكح كالدقة  ،كميا عناصر ثقة تحققت في
معظـ المكاد الخبرية المنشكرة  ،في المقابؿ نرل ضعفان كاضحان في فئة اسـ المراسؿ كىذا يقمؿ مف مقدار
المصداقية كالثقة .
فيما كانت النتائج في ك ازرة التربية كالتعميـ فئة المراسؿ ، %16.9كفئة تحديد مصادر المعمكمات ، %27.3
كفئة ذكر أرقاـ كاحصاءات نسبة  ، %2.7كفئة صكر إلى، %21.9كحاز عنصر الكضكح كالدقة نسبة
. % 31.1
كتتشابو نسبيان النتائج المتعمقة بك ازرة التربية كالتعميـ بنتائج ك ازرة الصحة حيث حازت كاف ىناؾ ارتفاع في
نسبة الكضكح كالدقة ،كفئة تحديد عنصر المعمكمات ،كفئة الصكر ،كفئة االرقاـ كاالحصاءات ،كلكنيا
اختمفت معيا في فئة المراسؿ كحازت في نسبة مرتفعة إذا ما قكرنت بك ازرة الصحة كىذا يزيد مف الثقة
كالمصداقية في المكاد الخبرية المنشكرة.
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جدكؿ رقـ ()47
يكضح أساليب كطرؽ اإلقناع في معالجة المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية
عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر.
ـ.

ك ازرة الصحة

أساليب كطرؽ اإلقناع في المادة الخبرية

ك ازرة التعميـ

ؾ

%

ؾ

%

2

عرض أكثر مف كجية نظر

12

2.4%

6

5.8%

3

عرض جكانب المكضكع

64

12.7%

51

49.5%

4

استخداـ البيانات كاالحصاءات

10

2.0%

5

4.9%

5

استخداـ استطبلع الرأم

0

0.0%

0

0.0%

6

االعتماد عمى التغذية الراجعة

0

0.0%

1

1.0%

8

استخداـ الصكر

419

83.0%

40

38.8%

9

استخداـ الصكت

0

0.0%

0

0.0%

 10استخداـ الفيديك

0

0.0%

0

0.0%

 11أخرل

0

0.0%

0

0.0%

505

100.0%

103

100.0%

المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع

مالحظة  :زيادة الرقم الموجود في الجدول السابق( ) 103 – 505عن الرقم الموجود في الجدول رقم ( )45والبالغ (  )85 -177بخصوص
نسبة المواد الخبرية المنشورة عمى صفة الفيس بوك لوزارتي الصحة والتربية والتعميم يشير أن ىناك بعض المواد الخبرية استخدمت أكثر من
أسموب من أساليب وطرق االقناع في موادىا الخبرية.

يشير الجدكؿ السابؽ إلى أساليب كطرؽ االقناع في المكاد الخبرية المنشكرة في معالجة المكاقع عينة
الدراسة لمكضكع مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر ،حيث كانت
النتائج في ك ازرة الصحة كالتالي :
فئة عرض أكثر مف كجية نظر نسبة  ، %2.4كفئة عرض جكانب المكضكع نسبة  ، %12.7استخداـ
البيانات كاالحصاءات نسبة  ، % 2.0كلـ تحصؿ فئة استطبلع الرأم كاالعتماد عمى التغذية الراجعة عمى
أم نسبة  ،فيما حازت فئة استخداـ الصكر عمى نسبة  ، %83.0كلـ تحصؿ كبل مف فئة استخداـ الصكت
كالفيديك كفئة أخرل عمى أم نسبة .
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كيأتي أسمكب اإلقناع الذم يعتمد عمى استخداـ الصكرة متكافقان مع جدكؿ رقـ ( )8كىك الذم يعكس مدل
استخداـ فئة الصكر كالتي تعزز مف عناصر الثقة كأساليب كطرؽ اإلقناع في المادة الخبرية  ،كما يمفت في
النتائج انعداـ المجكء إل ى استخداـ استطبلعات الرأم كاالعتماد عمى التغذية الراجعة كيعزم الباحث ذلؾ
لحداثة اعتماد الك ازرات عمى مكاقع االعبلـ التفاعمي كقمة خبرة العامميف في مجاؿ اإلعبلـ في الك ازرة في
ىذا المجاؿ  ،كتكجس صناع القرار في الك ازرات الفمسطينية مف مكضكعية كنزاىة استطبلعات الرأم كالتغذية
الراجعة.
فيما كانت النتائج في ك ازرة التربية كالتعميـ كالتالي  :فئة عرض أكثر مف كجية نظر نسبة  ، %5.8كفئة
عرض جكانب المكضكع نسبة  ، %49.5كفئة استخداـ البيانات كاالحصاءات نسبة  ، %4.9كلـ تحصؿ
فئة استطبلع الرأم عمى أم نسبة كفئة االعتماد عمى التغذية الراجعة نسبة  ، %1.0فيما حازت فئة
استخداـ الصكر عمى نسبة  ، % 38.8كلـ تحصؿ كبل مف فئة استخداـ الصكت كالفيديك كفئة أخرل عمى
أم نسبة .
كقد كاف الفتان في أساليب كطرؽ االقناع في المكاد الخبرية المنشكرة في مكقع ك ازرة التربية كالتعميـ ارتفاع
نسبة فئة عرض جكانب المكضكع كيعزم الباحث ذلؾ الىتماـ ك ازرة التربية كجيات النظر المتعمقة في
القضايا كالمكاضع التي نكقشت في طرحيا لممادة الخبرية ،أيضان ارتفاع نسبة استخداـ فئة الصكر يتفؽ مع
نتائج ك ازرة الصحة كىذا يعزز مف عناصر الثقة كأساليب االقناع في المعالجة الخبرية  ،كما تتفؽ ك ازرة
التربية كالتعميـ مع ك ازرة الصحة في افتقارىا الستخداـ فئة الصكت كالفيديك .
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نتائج الدراسة ومقترحاتها
أوالً  :النتائج :
 اننتائج انًتؼهقت باالستبانت انًٍذانٍت -: -1أظيرت النتائج أف غالبية المبحكثيف مف العامميف في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية بقطاع غزة
يستخدمكف مكاقع اإلعبلـ التفاعمي بنسبة ) ( %81.2كأف نسبة قميمة ال تستخدـ مكاقع اإلعبلـ التفاعمي

بمغت نسبتيـ ) (% 18.98مف أفراد العينة.

 -2أظيرت النتائج أف غالبية الك ازرات كالمؤسسات الحككمية بقطاع غزة تستخدـ مكاقع اإلعبلـ التفاعمي
بنسبة ) ( %92.34كأف نسبة قميمة مف ىذه الك ازرات ال تستخدـ مكاقع اإلعبلـ التفاعمي كبمغت

نسبتيـ ). (% 7.66

 -3أكضحت النتائج أف أكثر مكاقع اإلعبلـ التفاعمي استخدامان ىي الفيس بكؾ بشكؿ عاـ مف قبؿ
المبحكثيف بنسبة(  ) %86.86كىك متكسط يفكؽ بشكؿ كاضح باقي بقية الكسائؿ  ،يميو في الترتيب

تكيتر بنسبة ( ، )%7.30يميو المنتديات بنسبة (، )2.92ثـ جاء في المرتبة الرابعة يكتيكب بنسبة

(، )1.82كجاء في المرتبة األخيرة المدكنات بنسبة(.)%1.09

 -4كشفت النتائج أف اعتماد الك ازرات كالمؤسسات الحككمية بقطاع عمى مكاقع االعبلـ التفاعمي  ،بدرجة
متكسطة بنسبة( )%35.77كحصمت عمى المرتبة األكلى  ،كاالعتماد بدرجة مرتفعة بنسبة ()%27.37
حصؿ عمى المرتبة الثانية  ،كاالعتماد بدرجة مرتفعة جدان حصؿ عمى المرتبة الثالثة بنسبة ()%17.15
 ،أما االعتماد بدرجة منخفضة بنسبة ( )%14.96جاءت في المرتبة الرابعة  ،كاالعتماد بدرجة

منخفضة بنسبة ()%4.74جاء في المرتبة األخيرة .

 -5بينت الدراسة أف زيادة االعتمػاد عمػي مكاقػع اإلعػبلـ التفػاعمي مػف قبػؿ الجميػكر " احتمػت المرتبػة األكلػى
بػػكزف نسػػبي قػػدره ( )%83.50فػػي دكافػػع اسػػتخداـ العػػامميف فػػي المؤسسػػات كالػػك ازرات الحككميػػة لمكاقػػع

اإلع ػػبلـ التف ػػاعمي كف ػػي المرتب ػػة األخيػ ػرة ك ػػاف عم ػػى" الحص ػػكؿ عم ػػى التغذي ػػة الراجع ػػة م ػػف قب ػػؿ الجي ػػكر
بخصكص أداء الك ازرة أك المؤسسة بكزف نسبي قدره (.)%72.34

 -6كشفت الدراسة أف مكاقع اإلعبلـ التفاعمي أدت دكر الكسيمة الناقمة لممعمكمات بيف الك ازرة كالعػامميف فييػا
احتمت المرتبة األكلػى بػكزف نسػبي قػدره ( ،)%79.85كمػا بينػت الد ارسػة أف نسػبة تػأثر األداء فػي الػك ازرة
حػكؿ قضػية معينػة بالمشػػاركات المختمفػة عمػى صػػفحات مكاقػع اإلعػبلـ التفػػاعمي احتمػت المرتبػة األخيػرة

بكزف نسبي قدره (.)%65.69

 -7أظي ػػرت نت ػػائج الد ارس ػػة أف مكاق ػػع اإلع ػػبلـ التف ػػاعمي كف ػػرت قنػ ػكات اتص ػػاؿ مباشػ ػرة لمجمي ػػكر ب ػػالك ازرات
كالمؤسسات الحككمية بقطاع غزة " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلػى بػكزف نسػبي قػدره ()%81.09
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في محكر التػأثيرات المتكقعػة مػف اسػتخداـ الػك ازرات كالمؤسسػات الحككميػة ألدكات اإلعػبلـ التفػاعمي فيمػا

يتعمؽ بمخاطبة الجميكر ،كأف الفقرة التاسعة احتمت المرتبػة األخيػرة بػكزف نسػبي قػدره ( )%65.77كالتػي
نصت عمى أف مكاقع اإلعبلـ التفاعمي زادت مف مساىمة الجميكر في المشاركة في كضع الخطط .

 -8كشػػفت نتػػائج الد ارسػػة أىػػـ العقبػػات التػػي تكاجػػو الػػك ازرات كالمؤسسػػات الحككميػػة فػػي مػػدل اعتمػػاد أدكات
اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر ىك عدـ اقتنػاع الػكزراء كصػناع القػرار فػي الػك ازرات بأىميػة مكاقػع
اإلعبلـ التفاعمي كقد احتمت المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي قػدره (، )%70.07تبلىػا ىػك أف مكاقػع اإلعػبلـ
التفػػاعمي كس ػػيمة لتب ػػادؿ الش ػػائعات كنش ػػرىا ،ث ػػـ ع ػػدـ كج ػػكد حماي ػػة لممعمكم ػػات الت ػػي تنش ػػرىا عب ػػر مكاق ػػع

اإلعػػبلـ التفػػاعمي  ،ك مكاقػػع اإلعػػبلـ التفػػاعمي كسػػيمة لتبػػادؿ الشػػائعات كنشػػرىا .كأف أقػػؿ العقبػػات التػػي

تكاجو الك ازرات كالمؤسسػات الحككميػة تػأثي انر ىػك أف " مكاقػع االعػبلـ التفػاعمي كسػيمة غيػر مكضػكعية فػي

النقد كالتعبير عف الرأم " حيث احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره (.)%65.91

 -9بين ػػت نت ػػائج الد ارس ػػة إجم ػػاع المبح ػػكثيف عم ػػى ض ػػركرة اىتم ػػاـ ص ػػناع القػػرار ب ػػاإلعبلـ التف ػػاعمي ككس ػػيمة
إعبلميػػة حيػػث حصػػمت ىػػذه الفق ػرة عمػػى المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدره ( ،)%88.10كحػػازت الفق ػرة
الخامسػػة فػػي المحػػكر عمػػى المرتبػػة األخي ػرة كالتػػي نصػػت عمػػى" عقػػد دكرات متخصصػػة لكيفيػػة اسػػتخداـ

مكاقع اإلعبلـ التفاعمي ".احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره (.)%81.68
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أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعػزل لمتغيػر الجػنس فػي البعػد الثػاني كالثالػث

عند اختبار الفرض األكؿ مػف فرضػيات الد ارسػة  ،كمػا أظيػرت النتػائج أف قيمػة "ت" المحسػكبة أكبػر مػف

قيمة "ت" الجدكلية في البعديف األكؿ كالخػامس كالدرجػة الكميػة لبلسػتبانة فػي الفػرض األكؿ مػف فرضػيات
الد ارسػػة كىػػذا يػػدؿ عمػػى كج ػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تع ػػزل لمتغيػػر الجنس(ذكػػر ،أنثػػى) ك كان ػػت

الفركؽ لصالح الذككر.

 -11أكضحت النتائج أف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الفئة العمرية.
-12

بينت النتائج أنو فػي البعػد األكؿ كالثالػث كال اربػع كالخػامس فػي الفػرض الثالػث مػف فرضػيات الد ارسػة،

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي ،كمػػا أنػػو فػػي البعػػد الثػػاني كالدرجػػة الكميػػة

لبلسػتبانة ،تكجػػد فػػركؽ ذات داللػة إحصػػائية تعػػزل لمتغيػر المؤىػػؿ العممػػي ،كعنػد القيػػاـ باسػػتخداـ اختبػػار
شيفيو البعدم تبيف كجػكد فػركؽ بػيف البكػالكريكس كالماجسػتير فمػا فػكؽ لصػالح الماجسػتير فمػا فػكؽ ،كلػـ

يتضػػح فػػركؽ فػػي المػػؤىبلت األخػػرل ،كمػػا أظيػػر اختبػػار شػػيفيو فػػي الدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة فػػي الفػػرض

الثالث كجكد فركؽ بيف البكالكريكس كالماجستير فما فكؽ لصػالح الماجسػتير فمػا فػكؽ ،كلػـ يتضػح فػركؽ
في المؤىبلت األخرل.

 -13أكضػػحت النتػػائج أنػػو فػػي جميػػع األبعػػاد كالدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة فػػي الفػػرض ال اربػػع مػػف فرضػػيات
الدراسة ،ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الكظيفة.
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الرب ػػع مػػف الف ػػرض الخػػامس ،ال تكج ػػد فػػركؽ ذات دالل ػػة
 -14أظيػػرت النتػػائج ف ػػي البعػػد الث ػػاني كالثالػػث ك ا
إحصػػائية تعػػزل لمتغيػػر عػػدد سػػنكات الخب ػرة ،كمػػا أظيػػرت النتػػائج أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية
تعػػزل لمتغيػػر عػػدد سػػنكات الخدمػػة فػػي البعػػد األكؿ كىػػك دكافػػع اسػػتخداـ الػػك ازرات كالمؤسسػػات الحككميػػة

لمكاقع اإلعبلـ التفاعمي تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة ،كقد بينت الفركؽ عنػد اسػتخداـ اختبػار شػيفيو

البعدم كجكد فػركؽ بػيف األقػؿ مػف  10سػنكات كاألكثػر مػف  10سػنكات لصػالح األكثػر مػف  10سػنكات،
كلػػـ يتضػػح فػػركؽ فػػي عػػدد سػػنكات الخدمػػة األخػػرل  ،كمػػا اظيػػرت النتػػائج عنػػد اختبػػار شػػيفيو فػػي البعػػد

الخامس كىك المقترحات التي تعزز اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبػة
الجميػػكر تعػػزل لمتغيػػر عػػدد سػػنكات الخدمػػة كجػػكد فػػركؽ بػػيف األقػػؿ مػػف  10سػػنكات كاألكثػػر مػػف 10
سنكات لصالح األكثر مف  10سنكات ،كلـ يتضح فركؽ في عدد سػنكات الخدمػة األخػرل  ،كعنػد اختبػار

شػػيفيو فػػي الدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة فػػي الفػػرض الخػػامس مػػف فرضػػيات الد ارسػػة أظيػػرت النتػػائج كجػػكد
فػػركؽ بػػيف األقػػؿ مػػف  10سػػنكات كاألكثػػر مػػف  10سػػنكات لصػػالح األكثػػر مػػف  10سػػنكات ،كلػػـ يتضػػح

فركؽ في عدد سنكات الخدمة األخرل.

 اننتائج انًتؼهقت باستًارة تحهٍم انًضًوٌ : -1أظيرت النتائج تبايف كاضح لصالح ك ازرة الصحة في استخداميا لمفيس بكؾ بنسبة  ، % 6..6كك ازرة
التربية كالتعميـ كانت بنسبة . %4..1
 -2أشارت النتائج إلى ضعؼ المعالجة االخبارية ،كاقتصارىا عمى فف الخبر في صفحتي عينة الدراسة عمى
الفيس بكؾ ،كىك األمر الذم أنتج – غالبا -ضعفان في المعالجة في ظؿ غياب قالب التقرير اإلخبارم.
 -3كشفت الدراسة عمى االعتماد الكبير عمى الصكرة ككاف غياب كاضح لباقي العناصر الصحفية حيث لـ
تحصؿ فئة ممؼ الفيديك كممؼ فئة عناصر أخرل عمى أم نسبة في كمتا الك ازرتيف .
 -4أكضحت الدراسة إلى أف أعمى نسبة مف أشكاؿ األخبار في ك ازرة الصحة كاف مصدرىا التصريحات
المباشرة أما ك ازرة التربية كالتعميـ العالي فكاف فئة المراسؿ الصحفي  ،كالتصريح الصحفي كالتصريحات
المباشرة حصمت عمى أعمى نسبة تغطية ألف التصريح الصحفي يعد مف أبسط كأسيؿ أشكاؿ الحصكؿ
عمى المعمكمات ،كالقتصار دكر المراسؿ الصحافي بعد أف يصمو البياف عمى صياغة مكضكع الخبر
دكف أف يككف ىناؾ تعقيب  ،أك حصكؿ عمى تكضيحات أك كجيات نظر مختمفة.
 -5أظيرت النتائج السابقة ارتفاع نسبة تغطية الدكرة التدريبية بك ازرة التربية كالتعميـ مقارنة بك ازرة الصحة.
 -6كشفت الدراسة أف المضاميف الخدماتية في ك ازرة الصحة حازت أعمى نسبة  %...7تمتيا المضاميف
اإلنسانية بنسبة  % .6كلـ تحصؿ باقي المضاميف عمى أم نسبة كيرجع الباحث ذلؾ لطبيعة عمؿ ك ازرة
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الصحة الخدماتي اإلنساني  ،أما ك ازرة التربية كالتعميـ فحصمت فئة التعميمي  /الثقافي نسبة %87.7
كحصمت فئة انساني عمى نسبة  %4..كلـ تحصؿ باقي الفئات عمى أم نسبة كىذا يرجع لطبيعة مياـ
كدكر ك ازرة التربية كالتعميـ العالي .
 -7أظيرت النتائج اتفاؽ صفحة ك ازرة التربية كالتعميـ مع ك ازرة الصحة نسبيان في فئة المضاميف اإلخبارية
حيث حازت فئة االنجازات عمى المرتبة األكلى بنسبة  %05في ك ازرة الصحة كنسبة  %46.1في ك ازرة
التربية كالتعميـ .
أكضحت النتائج أف البعد الجغرافي لممعالجة الخبرية

في المكاقع عينة الدراسة لمكضكع مدل اعتماد

الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر في كمتا الك ازرتيف كاف محمي كبنسبة
 %455كلـ يتـ التطرؽ ألم مف األبعاد األخرل سكاء كاف عربي أك إقميمي أك دكلي .
 -8أظيرت النتائج اعتماد ك ازرة الصحة عمى بعض عناصر الثقة مثؿ فئة الصكر بشكؿ كبير جدان  ،كطاؿ
التيميش كاإلىماؿ كالتغافؿ الفئات األخرل  ،ككاف االرتفاع في نسبة المكاد التي تتحدد فييا مصادر
كالمعمكمات كالتي تتسـ بالكضكح كالدقة ،كفي المقابؿ كاف ضعفان كاضحان في فئة اسـ المراسؿ كىذا قمؿ
مف مقدار المصداقية كالثقة .
 -9كما أظيرت النتائج تشابو نسبي في النتائج المتعمقة بك ازرة التربية كالتعميـ بنتائج ك ازرة الصحة حيث كاف
ىناؾ ارتفاع في نسبة الكضكح كالدقة ،كفئة تحديد عنصر المعمكمات ،كفئة الصكر

كفئة االرقاـ

كاالحصاءات  ،كلكنيا اختمفت معيا في فئة المراسؿ كحازت عمى نسبة مرتفعة إذا ما قكرنت بك ازرة
الصحة كىذا زاد مف الثقة كالمصداقية في المكاد الخبرية المنشكرة.
-13

أكضحت النتائج انعداـ المجكء إلى استخداـ استطبلعات الرأم كاالعتماد عمى التغذية الراجعة .

-11

بينت نتائج الدراسة أنو كاف الفتان في أساليب كطرؽ االقناع في المكاد الخبرية المنشكرة في مكقع

ك ازرة التربية كالتعميـ ارتفاع نسبة فئة عرض جكانب المكضكع .
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ثانياً :مقترحات الدراسة
 انًقترحاث انًتؼهقت باالستبانت انًٍذانٍت -: -4ضركرة زيادة نشاط كفاعمية اعتماد المكظفيف كصناع القرار في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية عمى
كسائؿ اإلعبلـ التفاعمي ،لما لو مف قدرة كتأثير كبير عمى الجميكر كزيادة التنسيؽ كالتعاكف بينيما مف
خبلؿ استخداـ مكاقع اإلعبلـ التفاعمي.
 -.ضركرة االستفادة مف كافة أدكات اإلعبلـ التفاعمي كعدـ االقتصار عمى استخداـ الفيس بكؾ فقط
،كاستخداـ تكيتر  ،يكتيكب  ،المنتديات  ،المدكنات ..الخ كبما يتبلءـ ككاقع كؿ ك ازرة أك مؤسسة مف
الك ازرات كالمؤسسات الحككمية .
 -4ضركرة استثمار الك ازرات كالمؤسسات الحككمية مكاقع اإلعبلـ التفاعمي إلى جانب دكرىا الخدماتي القياـ
بأدكار أخرل ثقافية كسياسية كاجتماعية .
 -1ضركرة قياـ الك ازرات كالمؤسسات الحككمية الفمسطينية كخاصة المكتب اإلعبلمي الحككمي بالتخطيط
اإلعبلمي الستغبلؿ ىذه المكاقع التفاعمية في تطكير األداء الحككمي .
 -0ضركرة االستفادة مف المشاركة في مكاقع اإلعبلـ التفاعمي ،كاالستفادة مف ما تكفره مف تغذية راجعة
لمتأثير عمى الرأم العاـ حكؿ أداء الك ازرات كالمؤسسات الحككمية الفمسطينية .
 -6ض ػػركرة اىتم ػػاـ مكاق ػػع اإلع ػػبلـ التف ػػاعمي ف ػػي ال ػػك ازرات كالمؤسس ػػات الحككمي ػػة بزي ػػادة الم ػػادة اإلداري ػػة
كالتثقيفي ػػة المنش ػػكرة عبرى ػػا  ،لي ػػتمكف الع ػػامميف م ػػف االس ػػتفادة مني ػػا كبالت ػػالي االرتق ػػاء ف ػػي أداء ال ػػك ازرات

كالمؤسسات الحككمية .

 -.ضركرة العمؿ عمى تعميؽ ايجابيات التفاعمي كالتخمص مف المعيقػات كالسػمبيات التػي تنػتج عنػو خاصػة
فيما يتعمؽ بتبادؿ الشائعات كنشرىا  ،كالنقد غير المكضكعي .

 -7ضركرة تشجيع العامميف الجدد في الك ازرات كالمؤسسات الحككميػة االىتمػاـ بمكاقػع اإلعػبلـ التفػاعمي فػي
ك ازرتيـ كالمشاركة الفاعمية في ىذه المكاقع .
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 انًقترحاث انًتؼهقت باستًارة تحهٍم انًضًوٌ : -4ضركرة استثمار إمكانيات مكاقع كأدكات اإلعبلـ التفاعمي في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية
االستثمار األمثؿ  :مف خبلؿ تدعيـ ىذه المكاقع بمختمؼ خدمات الكسائط المتعددة كعدـ االقتصار عمى
الصكرة في العناصر الصحفية كاستخداـ باقي العناصر مثؿ الفيديك ،كالصكت ،كبانرات ،كفبلشات،
كخدمات اليايبر لنؾ ..الخ ).
 -.تعزيز دكر العامميف في كحدات اإلعبلـ في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية كقياـ المكتب اإلعبلمي
الحككمي بالعمؿ عمى تأىيؿ كادريف كمحرريف كمراسميف لبلرتقاء بأداء ىذه المكاقع .
 -4ضركرة قياـ المكتب اإلعبلمي الحككمي بتنظيـ دكرات ككرش عمؿ لمعامميف في المجاؿ اإلعبلمي
كصناع القرار في الك ازرات كالمؤسسات ،بيدؼ اثارة نقاش عاـ يتطرؽ ألىمية أداكت اإلعبلـ التفاعمي
كدكره في تعزيز الرقابة عمى اإلداء الحككمي  ،كالمشاركة مف قبؿ الجميكر الداخمي كالخارجي لمك ازرات
المشاركة في كضع الخطط كتقديـ الرؤل المستقبمية .
 -1الحرص عمى تغطية جميع فعاليات كأخبار الك ازرات كعدـ اقتصار التغطية عمى أحداث معينة فقط
كالمتمثؿ في اقتصار تغطية ك ازرة الصحة عمى مضاميف خدماتية كك ازرة التربية كالتعميـ مضاميف ثقافية
تعميمية.
 -0ضركرة عدـ اقتصار التغطية اإلعبلمية في مكاقع اإلعبلـ التفاعمي لمك ازرات كالمؤسسات الحككمية عمى
اإلنجازات فقط  ،كضركرة التقدـ بحمكؿ لمشكبلت كاقع العمؿ اإلدارم الحككمي .
 -6ضركرة االعتماد مف قبؿ الك ازرات كالمؤسسات الحككمية في عرضيا لقضاياىا كخططيا عمى ىذه
المكاقع االعتماد عمى استطبلعات الرأم كالتغذية الراجعة كتشجيع المحتكل الذم يكلده المستخدمكف
،لككنو يشكؿ قكة رئيسية معبرة عف كاقع العمؿ في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية.
 -.ضركرة زيادة اعتماد ك ازرة التربية كالتعميـ عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي.
 -7ضركرة استخداـ جميع الفنكف الصحفية كعدـ االقتصار عمى الخبر فقط.
 -8ضركرة زيادة المراسميف الصحفييف في كحدات كدكائر اإلعبلـ كالعبلقات العامة في الك ازرات كالمؤسسات
الحككمية .
-45

ضركرة تخطي مكاقع اإلعبلـ التفاعمي في الك ازرات كالمؤسسات الحككمية نطاؽ البعد الجغرافي

المحمي ،كالعمؿ عمى االستفادة مف كافة التجارب اإلقميمية كالدكلية لبلرتقاء بالعمؿ الحككمي .
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وفي ضوء ىذه المقترحات يوصي الباحث تدعيم البحوث والدراسات المتخصصة في ميدان التكنولوجيا
واإلعالم ومدى االستفادة في و ازراتنا العاممة وذلك عن طريق:
 -4ضػ ػػركرة اج ػ ػراء د ارسػ ػػات مسػ ػػتقبمية لبحػ ػػث دكر اإلعػ ػػبلـ التفػ ػػاعمي فػ ػػي تنميػ ػػة كتطػ ػػكير األداء اإلدارم
الحككمي .

 -.تشػػجيع البحػػث العممػػي كالد ارسػػات المتعمقػػة بػػاإلعبلـ التفػػاعمي مػػف خػػبلؿ تشػػكيؿ مجمػػس لمبحػػث العممػػي
يضـ الكفاءات العممية مف ذكم المؤىبلت كالتجارب كالخبرة في مجاؿ اإلعبلـ كالتكنكلكجيا.
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المراجع والمصادر
أكالن :الدراسات غير المنشكرة

 -1أبك الحماـ ،عزاـ محمد ( :)2011تأثير العكامؿ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية عمى صحافة
اإلنترنت العربية  :مف كجية نظر المحرريف رسالة ماجستير غير منشكرة  ،كمية اإلعبلـ  ،جامعة
الشرؽ األكسط .
 -2أبك شنب ،حسيف( :) 2013استخدامات الجميكر الفمسطيني لمكاقع التكاصؿ االجتماعي كاإلشباعات
المتحققة  ،دراسة غير منشكرة  .فمسطيف  :جامعة فمسطيف كمية االتصاؿ كاإلعبلـ  -غزة.

 -3أبكزيد  ،طاىر ( :) 2012دكر المكاقع االجتماعية التفاعمية في تكجيو الرأم العاـ الفمسطيني كأثرىا
عمى المشاركة السياسية (دراسة ميدانية) :رسالة ماجستير غير منشكرة  ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،

جامعة األزىر غزة  ،فمسطيف .

 -4أمؿ جابر صالح (: )1996دكر الصحؼ كالتمفزيكف في إمداد الجميكر المصرم بالمعمكمات عف
األحداث الخارجية في إطار فجكة المعرفة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ( ،كمية اإلعبلـ  ،جامعة

القاىرة.

 -5أميف أبك كردة ( :)2008أثر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية عمى التكجو كاالنتماء السياسي،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،نابمس ،جامعة النجاح.

 -6حرب ،حساـ الديف ( :)2011أثر المتغيرات الشخصية كالتنظيمية عمى كاقع تفكيض السمطة لدل

القيادات اإلدارية – دراسة تطبيقية عمى الك ازرات الفمسطينية بغزة "  ،رسالة ماجستير غير منشكرة

،الجامعة اإلسبلمية ،غزة .

 -7الدقي  ،أيمف ( : )2006كاقع إدارة الجكدة الشاممة في ك ازرات السمطة الكطنية الفمسطينية في قطاع غزة
"  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة .

 -8راضي  ،أيمف ( : ) 2010دكر البلمركزية في فاعمية إدارة الصراع التنظيمي في ك ازرات السمطة الكطنية
الفمسطينية –قطاع غزة "  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة .

 -9الرعكد ،عبد اهلل ( :) 2011-2012دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في التغيير في تكنس كمصر مف
كجية نظر الصحفييف األردنييف ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة الشرؽ األكسط ،األردف.

 -10الرقب  ،حماد ( :)2008كاقع إدارة التغيير لدل ك ازرات السمطة الفمسطينية  ،رسالة ماجستير غير
منشكرة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة .

 -11زكدة ،مبارؾ ( :) 2011-2012دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في صناعة الرأم العاـ "الثكرة
التكنسية أنمكذجان ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،شعبة عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،قسـ العمكـ اإلنسانية،
جامعة الحاج لخضر – باتنة  ،تكنس.
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 -12سكىيمة بضياؼ(: )2010المدكنات اإللكتركنية في الجزائر ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجزائر
بانتة .

 -13الشرافي  ،رامي ( : ) 2012دكر اإلعبلـ التفاعمي في تشكيؿ الثقافة السياسية لدل الشباب

الفمسطيني "دراسة ميدانية عمى طمبة الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة " ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،

كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية  ،جامعة األزىر غزة  ،فمسطيف .

 -14الفطافطة ،محمكد ( :) 2011عبلقة اإلعبلـ الجديد بحرية الرأم كالتعبير في فمسطيف (الفيسبكؾ
نمكذجان) دراسة أجراىا المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعبلمية) مدل( ،فمسطيف.

 -15كبلب  ،سعيد ( :)2004كاقع الرقابة الداخمية في القطاع الحككمي – دراسة ميدانية عمى ك ازرات
السمطة الكطنية الفمسطينية في قطاع غزة  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة .

 -16كبلب ،سعيد يكسؼ)  : ( 2004كاقع الرقابة الداخمية في القطاع الحككمي "دراسة عمى ك ازرات
السمطة الفمسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 -17لكنيس ،باديس ( :)2008-2007جميكر الطمبة الجزائرييف كاالنترنت دراسة في االستخدامات
كاالشباعات مذكرة ماجستير غير منشكرة ،جامعة منتكرم قسنطينة .

 -18محمد ىبلؿ محمد سيد ( : )2007دكر القنكات الفضائية في إمداد الجاليات العربية في مصر
بالمعمكمات السياسية  ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية اإلعبلـ ،جامعة القاىرة .

 -19المنصكر محمد ( :) 2012تأثير شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى جميكر المتمقيف دراسة مقارنة
لممكاقع االجتماعية كالمكاقع اإللكتركنية "العربية .رسالة ماجستير غير منشكرة ،األكاديمية العربية مجمس
كمية اآلداب كالتربية  ،الدانمارؾ.

ثانياً  :الدراسات المنشورة:

 -1الشقاقي ،خميؿ ،كآخركف ( :)2006مقياس الديمقراطية في فمسطيف تقرير العاـ  2006راـ اهلل،
المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحية .

 -2شيخاني ،سميرة ( :)2010اإلعبلـ الجديد في عصر المعمكمات .بحث منشكر مجمة جامعة
دمشؽ ،المجمد ، 26العدد األكؿ كالثاني ،دمشؽ.

 -3صادؽ ،عباس مصطفى( :)2007اإلعبلـ الجديد دراسة في تحكالتو التكنكلكجية كخصائصو
العامة" ،دراسة منشكرة مجمة األكاديمية العربية المفتكحة في الدانمارؾ.

 -4صبري ،نضال رشٌد (" :)2333القطاع العام ضمن االقتصاد الفلسطٌنً" ،المؤسسة الفلسطٌنٌة
للدراسة الدٌمقراطٌة – رام هللا  ،فلسطٌن .
 -5صبرم ،نضاؿ رشيد ( :)2003القطاع العاـ ضمف االقتصاد الفمسطيني  -مكاطف ،المؤسسة
الفمسطينية لدراسة الديمقراطية – راـ اهلل .
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 -6الفضاء اإللكتركني كالرأم العاـ تغير المجتمع كاالدكات كالتأثير عػادؿ عبػد الػصادؽ باحث بمركز

الدراسات السياسية كاالستراتيجية باألىراـ ،متخصص في دراسات االعبلـ الجديد ،تمييدم الدكتكراه

في العمكـ السياسية  -كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية – جامعو القاىرة كرقة مقدمة الى المؤتمر
الدكلي الستطبلعات الرام العاـ  ،مجمس الكزراء المصرم  ،في نكفمبر . 2009

 -7قانكف الخدمة المدنية ( :)2013كتاب الخدمة المدنية قكانيف كلكائح كتعاميـ يناير إصدار ديكاف
المكظفيف العاـ – غزة بمشاركة االئتبلؼ مف أجؿ النزاىة كالمساءلة – أماف.

 -8ليمى حسيف السيد( :)1999دكر كسائؿ االتصاؿ في إمداد طبلب الجامعات المصرية بالمعمكمات
عف األحداث الجارية في إطار نظرية االعتماد عمى كسائؿ االعبلـ "(مجمة الفف اإلذاعي  ،معيد

اإلذاعة كالتمفزيكف ،اتحاد اإلذاعة كالتمفزيكف  ،القاىرة  :العدد . 109

 -9مركز التخطيط الفمسطيني)  : ( 2003مجمة السنة الثالثة ،العدد التاسع كالعاشر.
ثالثاً  :الكتب

 -1ابك اصبع خميؿ صالح ( :)1998االتصاؿ الجماىيرم  ،دار آراـ لمدراسات كالنشر كالتكزيع  :عماف
ط.1
-2

أبك حطب ،فؤاد ،كصادؽ ،آماؿ ( :)1991مناىج البحث العممي كطرؽ التحميؿ اإلحصائي في

العمكـ النفسية كالتربكية كاالجتماعية ،مكتبة األنجمك المصرية  :القاىرة،ط. 1

 -3أبكشنب ،حسيف ( :)2011اإلعبلـ التفاعمي ،محاضرات في تطكر اإلعبلـ كالمعمكمات:غزة،ط.1
 -4أبكشنب ،حسيف كسعد ،حسيف (:)2014اإلعبلـ التفاعمي:غزة،ط.1
 -5األزعر ،محمد(: )1996النظاـ السياسي كالتحكؿ الديمق ارطي في فمسطيف  ،المؤسسة الفمسطينية
لمدراسات الديمقراطية ،راـ اهلل  ،ط.1

 -6العبد ،عدلي  ،تصميـ كتنفيذ استطبلعات كبحكث الرأم العاـ  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة .2003،
 -7اقبيؽ ،طريؼ ( :)1996االنترنت المعمكمات الشاممة لمبشرية جمعاء ،الجزء األكؿ ،دار االيماف:
دمشؽ ،ط. 1
 -8أميف  ،حمزه ( :)2011أىمية التخطيط االتصالي كاإلعبلمي لتكظيؼ كسائؿ اإلعبلـ الجديد في التكعية

بخطكرة المخدرات .نحك استراتيجية فعالة لمتكعية بأخطار المخدرات كأضرارىا ،مركز النشر العممي

بجامعة الممؾ عبد العزيز :جدة  ،ط. 1

 -9أميف رضا عبد الكاحد(:)2007الصحافة االلكتركنية  ،الفجر لمنشر كالتكزيع  :القاىرة ،ط.1
 -10البكرم ،إياد( :)2003تقنيات االتصاؿ بيف زمنيف  ،دار الشركؽ لمنشر :عماف،ط. 1
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-11

جيياف أحمد رشتي ( :)1978األسس العممية لنظريات اإلعبلـ ،دار الفكر العربي :القاىرة  ،ط.1

 -12حسنيف شفيؽ( :)2010اإلعبلـ التفاعمي كما بعد التفاعمية  ،دار فكر كفنف :القاىرة،ط.1
 -13حسيف  ،سمير( : )1999بحكث االعبلـ ،عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع :القاىرة  ،ط. 1

 -14حمادة ،بسيكني ابراىيـ  :)1996(،كسائؿ اإلعبلـ كالسياسة دراسة في ترتيب األكلكيات ،مكتبة
نيضة الشركؽ :القاىرة، ،ط.1
 -15حمادة ،بسيكني( :)2008دراسات في اإلعبلـ كتكنكلكجيا االتصاؿ كال أرم العاـ ،عالـ الكتب :القاىرة
 ،ط. 1
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المبلحؽ
ممحؽ رقـ ()1
قائمة بأسماء محكميف صحيفة االستقصاء (االستبانة) كصحيفة تحميؿ المضمكف
ـ

االسـ

جية العمؿ

1

د .طمعت عيسى

الجامعة اإلسبلمية

2

د.أحمد الترؾ

الجامعة اإلسبلمية

3

د.حسف أبكحشيش

الجامعة اإلسبلمية

4

د .نبيؿ المكح

ديكاف المكظفيف العاـ

5

د .تحسيف األسطؿ

جامعة فمسطيف

6

أ .محسف اإلفرنجي

الجامعة اإلسبلمية

7

أ.جياد عكاشة

ك ازرة الصحة

8

أ.أشرؼ أبكسمره

ديكاف المكظفيف العاـ
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ممحؽ رقـ()2

برنامج الدراسات العميا المشترك بين
أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى
برنامج إدارة الدولة والحكم الرشيد

صحٍفت استبٍاٌ
حفظكى هللا ورػاكى،،،

األخ /ث انفاضم /ة ...................................
انسالو ػهٍكى ورحًت هللا وبركاته

بذاَت أهذَك عبطز تحُبتٍ ،وَطُب نٍ أٌ أضع بٍُ َذَك االستبُبٌ انذٌ تى تصًًُه بهذف جًع انًعهىيبث
انالسيت نهتعزف عهً مدل اعتماد الك ازرات الفمسطينية عمى اإلعبلـ التفاعمي في مخاطبة الجميكر.
نذا َزجى انتفضم بتعبئت االستبُبٌ واختُبر اإلجببت بذقت وواقعُت ويىضىعُت ,وَتعهذ ببنًحبفظت عهً سزَت
انًعهىيبث وعذو استعًبنهب إال ألغزاض انبحث انعهًٍ نهحصىل عهً درجت انًبجستُز فٍ إدارة انذونت
وانحكى انزشُذ يٍ أكبدًَُت اإلدارة وانسُبست نهذراسبث انعهُب .

شاكراً ويقذراً تؼاونكى وحرصكى

وتقبهوا خانص انتقذٌر واالحتراو،،،
انباحث
جالل جاسر انسؼودي
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أوالً  :البيانات الشخصية.
 .2النوع :

ذكر

 .3الفئة العمرية:

أنثى

 25 -18سنة

 53 -36سنة

 35 -26سنة

أكبر من  53سنة.
 .4المؤهل العلمي:

دبلوم فما دون

ماجستٌر فما فوق

بكالورٌوس

 .5التخصص:
 .6جهة العمل :
 .7الوظيفة

نائب مدير عاـ

مدير دائرة

مدير عاـ

ككيؿ ك ازرة مساعد

ككيؿ ك ازرة
 .8عدد سنوات الخبرة :

أقؿ مف  5سنكات

أقؿ مف  10سنكات

أكثر مف 10سنكات

ثانياً  :العالقة مع أدوات اإلعالم التفاعمي التي تستخدميا الو ازرات والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة:
 -ىؿ يكجد لؾ حساب عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي ؟

نعـ

 -ىؿ يكجد لمجية التي تعمؿ بيا صفحة عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي ؟

ال
نعـ

ال

 ما ىي مكاقع اإلعبلـ التفاعمي األكثر استخدامان في الك ازرات كالمؤسسات الفمسطينية بقطاع غزة؟الفيس بكؾ

تكيتر

المنتديات

يكتيكب

المدكنات

مكاقع تفاعمية أخرل (أذكرىا) ...................................................................
 ما درجة اعتماد ك ازرتؾ كمؤسستؾ بقطاع غزة عمى مكاقع اإلعبلـ التفاعمي ؟مرتفعة جدان

مرتفعة

منخفضة

متكسطة
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منخفضة جدان

ثالثاً  :حدد موافقتك عمى العبارات اآلتية والتي تتناول دوافع استخدام الو ازرات والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة لمواقع
اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور؟
م

موافق

الفئات

بشدة
1

زيادة االعتماد عمييا من قبل الجميور.

2

تسييل التواصل الفعال مع الجميور.

3

مصدر ميم لنشر المعمومات المتعمقة بالعمل الحكومي.

4

الوصول ألعمى درجات الجودة في تحسين أداء العمل الحكومي.

5

عرض اإلنجازات الحكومية.

6

إزالة الغموض حول أية قضية واتاحة الفرصة لمجميع لممشاركة في

موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

تجاربيم واقتراحاتيم وأفكارىم ومشاكميم.
7

الحصول عمى التغذية الراجعة من قبل الجيور بخصوص أداء الوزارة
أو المؤسسة .

أخرى أذكرىا :
.........................................................................................................................
..................................................................................
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رابعاً  :حدد موافقتك عمى العبارات اآلتية والتي تتناول ميام مواقع اإلعالم التفاعمي في الوزارات الفمسطينية في مخاطبة
الجميور
موافق

م

البند

1

أدت مواقع اإلعالم التفاعمي دور الوسيمة الناقمة لممعمومات بين

بشدة

موافق

محايد

معار

معارض

ض

بشدة

الوزارة والعاممين فييا
2

أدت مواقع اإلعالم التفاعمي دور الوسيمة الناقمة لممعمومات بين
الوزارة الجميور الخارجي

3

أتاحت مواقع اإلعالم التفاعمي الفرصة لمجميور الداخمي والخارجي
لموزارة لطرح أي قضية عمى الرأي العام

4

تعتمد الو ازرات والمؤسسات عمى مواقع اإلعالم التفاعمي في تقديم
خدماتيا

5

تعتبر مواقع اإلعالم التفاعمي في الو ازرات مساحة لمتعبير عن الرأي
فيما يخص أداء الو ازرات

6

يتأثر األداء في الوزارة حول قضية معينة بالمشاركات المختمفة عمى
صفحات مواقع اإلعالم التفاعمي

7

نسبة المشاركين بصفحة الوزرة عمى مواقع اإلعالم التفاعمي يعتبر
مقياساً لمرأي العام حول أداء الوزارة

8

تسعى الو ازرات لتحسين صورتيا من خالل مواقع اإلعالم التفاعمي

أخرى أذكرىا :
.........................................................................................................................
..................................................................................
خامساً  :حدد موافقتك عمى العبارات اآلتية والتي تتناول النتائج المتوقعة من استخدام الو ازرات والمؤسسات الحكومية
ألدوات اإلعالم التفاعمي فيما يتعمق بمخاطبة الجميور؟
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موافق

م

البند

1

وفرت مواقع اإلعالم التفاعمي قنوات اتصال مباشرة لمجميور

بشدة

بالوزارات والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة
2

ما تنشره مواقع اإلعالم التفاعمي لمو ازرات يحسن من األداء
الحكومي

3

مواقع اإلعالم التفاعمي وسيمة ميمة لمجميور لتوجيو النقد وابداء
الرأي باألداء الحكومي

4

التغذية الراجعة من المشاركات في مواقع اإلعالم التفاعمي تؤثر
عمى صناع القرار في الو ازرات والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة

5

ساىمت مواقع اإلعالم التفاعمي في زيادة الوعي لمجميور الداخمي
لموزارة والخارجي

6

ساعدت مواقع التفاعل اإلجتماعي في الرقابة عمى أداء الوزارات
والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة

7

وفرت مواقع اإلعالم التفاعمي الفرصة لتعزيز العالقة بينيا وبين
المؤسسات الغير حكومية .

8

أسيمت مواقع اإلعالم التفاعمي في دعم الجيود من أجل عممية
اإلصالح والتطوير الشاممة والحكم الرشيد .

9

ساىمت مواقع اإلعالم التفاعمي لمجميور في المشاركة في وضع
الخطط .

10

ساىمت مواقع اإلعالم التفاعمي في تعزيز خدمة الجميور .

11

أثرت مواقع اإلعالم التفاعمي عمى دور وسائل اإلعالم التقميدية في
الو ازرات والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة .

12

المعمومات واألخبار المنشور عمى صفحات مواقع اإلعالم التفاعمي
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موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

في الو ازرات أكثر سرعة واثارة وجذباً من المنشورة في وسائل
اإلعالم التقميدية
13

وسائل اإلعالم تعتمد عمى المعمومات واألخبار التي تنشرىا الو ازرات
عمى مواقع اإلعالم التفاعمي.

سادساً  :ما أىم العقبات التي تواجو الو ازرات والمؤسسات الحكومية في استخدام أدوات اإلعالم التفاعمي في مخاطبة
الجميور ؟
م

موافق

البند

موافق

محايد

معارض

بشدة
1
2

معارض
بشدة

نقص الكادر المؤىل الستخدام أداوات اإلعالم التفاعمي
عدم إقتناع الوزراء وصناع القرار في الو ازرات بأىمية مواقع
اإلعالم التفاعمي .

3

عدم وجود حماية لممعمومات التي تنشرىا عبر مواقع اإلعالم
التفاعمي .

4

مواقع االعالم التفاعمي وسيمة غير موضوعية في النقد والتعبير
عن الرأي

5

مواقع اإلعالم التفاعمي وسيمة لتبادل الشائعات ونشرىا

عقبات أخرى أذكرىا :

سابعاً  :ما المقترحات من وجية نظرك لتعزيز اعتماد الوزارات الفمسطينية عمى اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور؟
موافق

م

البند

1

دعوة الوزارء والمسئولين وصناع القرار لإلىتمام باإلعالم

بشدة

التفاعمي كوسيمة إعالمية .
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موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

2

تعيين خبراء في اإلعالم التفاعمي إلدارة ىذه الصفحات لزيادة
فعاليتيا .

3

اإلىتمام بالتغذية الراجعة من قبل الجميور بخصوص أداء
الو ازرات والمؤسسات الحكومية.

4

مطالبة الو ازرات والمؤسسات الحكومية التي ال يوجد بيا
صفحات لإلعالم التفاعمي بإنشاء صفحات .

5

عقد دورات متخصصة لكيفية استخدام مواقع اإلعالم التفاعمي.

6

تزويد الو ازرات بكادر فني لحماية المعمومات من اإلعتداء
والقرصنة .

مقترحات أخرى أذكرىا :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------واهلل ولي التوفيق ونشكركم عمى حسن تعاونكم

الباحث  /جالل جاسر السعودي
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ممحؽ رقـ ()3
دراسة تحميل المضمون
نسبة المواد الخبرية المنشورة عمى صفحة الفيس بوك لمو ازرات عينة الدراسة
و.

وزارة انصحت
%
ك

نسبت انًواد انخبرٌت انًنشورة بًواقغ انتفاػم
االجتًاػً فً انوزاراث ػٍنت انذراست

وزارة انتؼهٍى
%
ك

انًجًوع

1

القوالب الفنية  /الخبرية المستخدمة في تغطية المواقع عينة الدراسة لموضوع مدى اعتماد الو ازرات
الفمسطينية عمى اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور.
انقانب انخبري انًستخذو

و.
1
2
3
4
5
7

وزارة انصحت
%
ك

وزارة انتؼهٍى
%
ك

انخبز
انتقزَز
انحىار
انًؤتًز انصحفٍ
اعالَبث
أخزي
انًجًـــــــــــــوع

العناصر الصحفية التي رافقت القوالب الفنية في معالجة المواقع عينة لموضوع مدى اعتماد الو ازرات
الفمسطينية عمى اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور.
ـ.

ك ازرة الصحة

العناصر الصحفية

1

صكرة

2

ركابط

ؾ

المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع
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%

ك ازرة التعميـ
ؾ

%

أشكال  /طرق الحصول عمى المعمومات في معالجة المواقع عينة الدراسة عينة لموضوع مدى اعتماد
الو ازرات الفمسطينية عمى اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور.
المكاقع عينة الدراسة

ـ.

ك ازرة الصحة

أشكاؿ الحصكؿ عمى المعمكمات

1

بياف  /تصريح صحفي

2

تصريحات مباشرة

3

مؤتمر صحفي

4

مراسؿ صحفي

5

ندكة  /اجتماع

6

مؤتمر

7

دكرة تدريبية

8

أخرل

ؾ

%

ك ازرة التعميـ
ؾ

%

المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع
مضامين المواد الخبرية في معالجة المواقع عينة الدراسة عينة لموضوع مدى اعتماد الو ازرات الفمسطينية
عمى اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور.
ـ.

جدكؿ يكضح مضاميف مكضكعات األخبار

1

لقاءات حكارات

2

انجازات

3

مطالبات كدعكات

4

مساندة كتأييد

5

اىتمامات إنسانية

6

زيارات

7

نشاطات مختمفة

8

استنكار كشجب

9

أخرل
المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع
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ك ازرة الصحة
ؾ

%

ك ازرة التعميـ
ؾ

%

توافر عناصر الثقة في معالجة المواقع عينة الدراسة عينة لموضوع مدى اعتماد الو ازرات الفمسطينية
عمى اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور.
ـ.

ك ازرة الصحة

تكافر عناصر الثقة

1

اسـ المراسؿ

2

تحديد مصادر المعمكمات

3

ذكر أرقاـ كاحصاءات

4

صكر

5

الكضكح كالدقة

ؾ

%

ك ازرة التعميـ
ؾ

%

المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع

أساليب وطرق اإلقناع في معالجة المواقع عينة الدراسة لموضوع مدى اعتماد الو ازرات الفمسطينية عمى
اإلعالم التفاعمي في مخاطبة الجميور.
ـ.

ك ازرة الصحة

أساليب كطرؽ اإلقناع في المادة الخبرية

2

عرض أكثر مف كجية نظر

3

عرض جكانب المكضكع

4

استخداـ البيانات كاالحصاءات

5

استخداـ استطبلع الرأم

6

االعتماد عمى التغذية الراجعة

8

استخداـ الصكر

9

استخداـ الصكت

ؾ

 10استخداـ الفيديك
 11أخرل
المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع
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%

ك ازرة التعميـ
ؾ

%

