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 ملخص الرسالة باللغة العربية

 
أداء اإلعبلـ الجديد في التأثير عمى الرأم العاـ خبلؿ العدكاف عمى غزة  ىدفت الدراسة إلى

التعرؼ إلى اىتماـ ، ك ـ مف كجية نظر النخبة اإلعبلمية الناشطة في مجاؿ اإلعبلـ الجديد4102
الجديد، اإلعبلـ  الجديد، كالتعرؼ إلى دكافع استخداـ كسائؿاإلعبلـ  المبحكثيف في استخداـ كسائؿ

محافظات  عمى اإلسرائيمي الجديد في تغطية العدكافاإلعبلـ  نيض بوالدكر الذم  ىإلالتعرؼ ك 
 أسباب كمبررات العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة.أىـ  ، كبيافغزة قطاع

( مبحكثنا مف النخبة اإلعبلمية كاألكاديمية 120كتككف مجتمع الدراسة مف عينة قكاميا )
المؤسسات اإلعبلمية كأساتذة الجامعات الفمسطينية في الفمسطينية مف الصحفييف العامميف في 

 قطاع غزة.
ا لمحصكؿ  ينتمي منيج الدراسة في نطاؽ الدراسات الكصفية التي تعتبر جيدنا عمميًّا منظمن

عمى بيانات كمعمكمات كأكصاؼ عف الظاىرة أك مجمكعة الظكاىر في مكضكع الدراسة. كتستخدـ 
 .الدراسة المنيج الكصفي التحميمي

اعتمدت الباحثة عمى كؿو مف صحيفة االستقصاء كالمقابمة بكصفيا أداة لجمع المعمكمات 
الرأم  الجديد في التأثير عمىاإلعبلـ  الفمسطينية لتقييـ أداءاإلعبلمية  آراء النخبة إلىكالتعرؼ 

 العاـ خبلؿ العدكاف عمى غزة.
 خمصت الدراسة إلى نتائج أىميا:

  (%25)أفراد العينة ممػف يتعػاطفكف سياسػينا مػع حركػة حمػاس بنسػبة  عمى تقدـأكدت الدراسة، 
، كالتعػػاطؼ السياسػػي مػػع حركػػة الجيػػاد (%18.3)فػػتك كانػػت مػػع حركػػة  السياسػػي كالتعػػاطؼ

)الشػػػػػػعبية  :مثمػػػػػػة فػػػػػػي الجبيتػػػػػػيف، كمػػػػػػف ثػػػػػػـ فصػػػػػػائؿ اليسػػػػػػار مي (%16.7)اإلسػػػػػػبلمي كانػػػػػػت 
 .كالديمقراطية(

   الفمسطينية في قطاع غزة يستخدمكف كسائؿعبلمية اإل النخبة أظيرت نتائج الدراسة أف 
كتتراكح مدة استخداميـ ليا  (،%41.9)الجديد في المرتبة األكلى في منازليـ، كبنسبة اإلعبلـ 

 .(%33.3)ساعات بنسبة  5ساعات إلى  3مف 
   يف الفمسطينيةاإلعبلمية  أكثر المغات المستخدمة تداكالن لدل النخب تكصمت الدراسة إلى أف 

كيمييا المغة  (،%89.2)الجديد ىي المغة العربية بنسبة اإلعبلـ  أثناء استخداميـ لكسائؿ
 اإلنجميزية.



  ت
 

   الجميكر مساحة مفتكحة لمتعبير عف الذات  تالجديد أعطاإلعبلـ  كسائؿ أكدت الدراسة أف
بداء الرأم نما بي ،(%43.3)كذلؾ مف خبلؿ كتابة المنشكرات )البكستات( فكانت بنسبة  ؛كا 
مما ساعد في نقؿ أحداث  (%27.9)ف في نشر مقاطع فيديك كصكر يشاركك  فٍ كانت نسبة مى 

 لحظة بمحظة. ـ2014العدكاف عمى محافظات غزة 
  الجديد اإلعبلـ  لكسائؿ ةالفمسطينياإلعبلمية  النخبتكجد عبلقة ارتباطية بيف حجـ متابعة

ـ لصالك 2014لدييـ حكؿ العدكاف عمى غزة  كالكجدانية كالسمككية المعرفية التأثيراتكزيادة 
 النخبة األكاديمية.

 وأوصت الدراسة:
 كتكيتر  ،كالفيسبكؾ ؛الجديداإلعبلـ  كسائؿالفمسطينية باإلعبلمية  المؤسسات ضركرة اىتماـ

 .لكياتيا بشكؿو أكبر كغيرىا بترتيب أك 
  الجامعية في حث الجامعات الفمسطينية إلدراج تخصص "اإلعبلـ الجديد" ضمف الخطط

 مختمؼ التخصصات.
 جراء المزيد مف البحكث كالدراسات التي تتعمؽ باإلعبلـ الجدك  ،تشجيع البحث العممي كذلؾ  ؛يدا 

 .بيدؼ تطكيره كاالرتقاء بو
 جميزيػػػػة فػػػي نشػػػػر الخبػػػر كنقػػػػؿ ضػػػركرة تػػػػدريب النشػػػطاء اإلعبلميػػػػيف عمػػػى اسػػػػتخداـ المغػػػة اإلن

 كلي.الجميكر المحمي كالد إلىاألحداث ليصؿ  
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Abstract 
The study problem addresses the evaluation of the performance of the new 

media regarding its influence on the public opinion during the aggression on Gaza 
2014 from the points of view of the press elite active in the field of new media. 

Objectives of the study: 
The study aims at identifying the interest of the respondents in using the 

means of the new media, the motives of the new media, and the role played by the 
new media in covering the Israeli aggression on the Gaza Strip governorates, the 
statement of the reasons and justification of the Israeli aggression on Gaza. 

The methodology of the study falls in the scope of descriptive studies, which 
constitute a systematic scientific effort to obtain data, information, and features on 
the phenomenon/phenomena thereof. The study uses the descriptive analytical 
method. 

The researcher used both survey and interview as tools for collecting 
information and identifying the views of the Palestinian media elite to evaluate the 
performance of the new media regarding its influence on the public opinion during 
the aggression on Gaza. 

Sample of the study: The study was conducted on a sample of (120) 
respondents from the media elite and the Palestinian Academy of journalists 
working in media institutions and professors of Palestinian universities in the Gaza 
Strip. 
Research Results  
They included  
1- There is a sympathy of the sample with Hamas that reached 25%, another 

political sympathy goes for Fatah movement with average of 18.3%, and an 
average of 16.7% for The Islamic Jihad movement was 16.7%, and then with 
the factions of the two leftist Fronts (Popular and Democratic) 

2 - The Palestinian media elite in the Gaza Strip use the means of new media in 
the first place at homes, with an average of 41.9%, the duration ranges from 3 
hours to 5 hours, with an average of 33.3%. 

3 – Most languages used by the media elite are Arabic with an average of 89.2%, 
followed by English. 

4- The new media offered the public an open space for self-expression and 
expressing opinion through their publications (the Posts) with an average of 
43.3% while the percentage of those who participate in the publication of 
videos and photos is 27.9%, which helped in the prompt transfer of the 
aggression on the provinces of Gaza, 2014. 5  

5-  There is a correlation between the size of the follow-up of the Palestinian elite 
of the new media and the increase of the cognitive, emotional, and behavioral 
impacts in regard to the aggression on Gaza in 2014, in favor of the academic 
elite. 

The study recommended: 
1- The Palestinian press institutions should offer the new media attention to the 

new media such as Facebook, Twitter, and others prioritizing them more than 
they currently are 

2-  Encouraging Palestinian universities to include the "New Media" 
specialization within university programs in various disciplines. 

3- Encouraging scientific research and conducting more researches on new 
media targeting its promotion. 

4-  The necessity of training media activists on using English language in 
publications and bulletins to outreach various local and international targets. 
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 اإلهداء

 
 سيد الخمؽ كمعمـ البشريةلى إ

 –مى اهلل عميو وسمم ص –محمد 

 مف أحمؿ اسمو بكؿ افتخارإلى 

 و اهللرحمأبي الغالي إلى 

 التي كاف دعاؤىا لي سر تكفيقي في حياتيإلى 

 حفظيا اهللأمي الحبيبة إلى 

 ةكةن بخطك ا لي كرافقني الدرب خطمف كاف سندنا كعكنن إلى 

 الغاليزوجي 

 نكر قمبي كمصدر سعادتي أبنائي حفظيـ اهللإلى 

خوتيعضدم كعزكتي إلى   كفقيـ اهلل دائمنا كأبدنا أخواتي وا 

 حبابي أداميـ اهللأىمي كأإلى 

 كطني الغالي فمسطيف الحبيبةإلى 

 ىدم ثمرة جيدم المتكاضعأي 
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 وتقديٌر شكٌر

 
فالحمػد هلل كمػا ينبغػي لجػبلؿ كجيػو كعظػيـ  ،الحمد كالثناء هلل سبحانو كتعالى حمد الشاكريف

بر كاإلرادة عمػػػى مكاصػػػمة الدراسػػػة، ر لػػػي أمػػػرم كمنحنػػػي الٌصػػػسػػػمطانو، فبدايػػػة أشػػػكر اهلل، الػػػذم يس ػػػ
 يتـ إال بتكفيؽ مف اهلل. ككفقني إلى االنتياء مف ىذه الدراسة، فما كاف ليذا العمؿ أفٍ 

)ركاه أحمد، كأبك  "ال يشكر الناس فٍ شكر اهلل مى ال ي": كقاؿ رسكلنا الحبيب )صمى اهلل عميو كسمـ(
 الدكتكر عمى دراستي أشرؼم ذدـ ببالغ شكرم كتقديرم إلى أستاذم الفاضؿ اللذلؾ أتق (،داككد

ني الكقت كما منحالسديد،  ، كرأيوالغزير بعممو فقد أفاض عمي   ،حمادإبراىيم أحمد / الفاضؿ
 كاف لو األثر األكبر في إخراج ىذه الدراسة في أفضؿ صكرة؛ مما كتحممني كثيران  كالجيد كاالىتماـ

، كاألسكة الصالحة في العمؿ، كالمثؿ األعمى في العمـ، ممكنة، فقد كاف نعـ المعمـ كالمشرؼ
اهلل  فجزاه اهلل عني خير الجزاء كمتعومف التكجيو كاإلرشاد؛ مما زاد مف كفاءتي،  ككجدت عنده

 أككف قد كفقت في تقديـ ما يرضيو كما يميؽ باسمو مف اهلل أفبمكفكر الصحة كالعافية، كأرجك 
 الكبير.

كما أتقدـ بعظػيـ الشػكر كاالمتنػاف لجميػع أفػراد أسػرتي؛ لمػا بػذلكه مػف جيػد كتػذليؿ لمصػعاب 
 كرفع لممعنكيات.

ماجد أستاذ اإلعبلـ المساعد في جامعة األقصى كالػدكتكر/ نبيل الطيراوي كأشكر الدكتكر/ 
أسػػتاذ الصػػحافة المشػػارؾ بجامعػػة األقصػػى، لتفضػػميما بقبػػكؿ مناقشػػة الرسػػالة كأتكجػػو بالشػػكر  تربااان

أمااين كالتقػدير إلػى محكمػيف اسػتمارة الدراسػػة الػذيف أثػركا بمبلحظػاتيـ الدقيقػة كالقيمػػة، كىػـ الػدكتكر/ 
باراىيم إكالػدكتكر/ محماود خماوف، كالػدكتكر/ حار،،  غساانكالػدكتكر/ زىير عابد، ، كالػدكتكر/ وافي

 حسين سعد.، كالدكتكر/ المصري
يميػة الكطنيػة التػي تمػؾ المؤسسػة التعم إلػى أكاديميػة اإلدارة كالسياسػةكما أتقدـ بجزيؿ الشكر 

كال يفػكتني ىنػا التكجػو بالشػكر الػكافر  زالت تقدـ لنا الكثير مػف العطػاء، التي قدمت كالك   ،احتضنتني
ما بذلكه مف جيػد فػي تكصػيؿ رسػالتيـ العمميػة جعمػو ألساتذتي األفاضؿ أعضاء ىيئة التدريس عمى 

   .اهلل في ميزاف حسناتيـ
ػػ اكأخيػػرن  لػػي يػػد العػػكف كالمسػػاعدة كالمسػػاندة  مػػد   فٍ أتقػػدـ بخػػالص شػػكرم كتقػػديرم إلػػى كػػؿ مى

ككػػػػاف خيػػػػر عػػػػكف لػػػػي كخيػػػػر سػػػػند حتػػػػى تمكنػػػػت مػػػػف إنجػػػػاز ىػػػػذا الجيػػػػد المتكاضػػػػع مػػػػف األقػػػػارب 
 كاألصدقاء.

 ،واهلل ولي التوفيق،،
 الباحثة                              
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 المقدمة:
المجتمع المعاصر تحكالت ىائمة في مجاؿ االتصاؿ كاإلعبلـ أدت في السنكات يعيش 

 فقد أصبك تغيرات كبيرة في أساليب إنتاج كتكزيع كتمقي المعمكمات، كردكد الفعؿ.إلى  األخيرة
عمى صفحاتو عف طريؽ اإلعبلمية  الجديد يقكد ظاىرة إبراز الحقائؽ، كتتشكؿ األجندةاإلعبلـ 

 ف، كأصبككناشريف كمتمقِّياإلعبلـ  التي تفرض نفسيا عمى الميتميف بيذا األحداث البارزة
ًضعت غيرىا ك  "(كؾ" ك"فميكر" ك"مام سبيس" ك"بيبك)"تكيتر" ك"يكتيكب" ك"فيس ب عكالـ افتراضية كي

أخيرنا في الحسباف، كباتت كسائؿ اتصاؿ رئيسية مستخدىمة في أنحاء شتى مف العالـ، استطاعت 
ز تكاجد قطاع عريض مف الناس في االجتماعي  ت التكاصؿتزيد ميارا أفٍ  عبر اإلنترنت، كتعزِّ

محادثات كتجمعات إلكتركنية بيف متصفحي الشبكة العنكبكتية، كاستقطاب أعداد كبيرة مف البشر 
 مف جميع األعمار كالتكجيات كاالتجاىات السياسية، إيذاننا بانطبلؽ مرحمة جديدة مف التكاصؿ.

تطكر أساليب كأشكاؿ التغطية الصحفية لؤلحداث المختمفة عبر العالـ، إلى  لحاجةلذلؾ ازدادت ا
ما يدكر حكلو مف  إلىما يمجأ إليو المتمقي لمتعرؼ أىـ  ىذه الشبكة أضحت مف خاصة أف  

العاـ نحك القضايا كاألحداث الساخنة الرأم  دكر ميـ في تشكيؿ لوالجديد اإلعبلـ  أحداث، فأخذ
تمر بيا المنطقة العربية، كمف ذلؾ العدكاف المتكرر عمى قطاع غزة، الذم أبرز  كاألزمات التي

 قطاع غزة.  محافظات لمعالـ حقيقة ما يرتكبو االحتبلؿ تجاه الفمسطينييف في

مف األحداث  اكاحدن  ـ2014تمكز كيعد العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في شير 
في مختمؼ  حيث ظيرت تغطية كاضحة لؤلحداث ،الدكلية التي حظيت باىتماـ إعبلمي كبير

 في الداخؿ كالخارج.اإلعبلمية  الكسائؿ

اؿ في نقؿ األحداث لحظة بمحظة بالكممة كفعٌ  ميـالجديد بدكر اإلعبلـ  قامت كسائؿ ك
ا حتى ا كدكلين ا إقميمين كالمشاىد المرعبة كالدامية التي كاف ليا كقعن  ،كعرض الفيديكىات ،كالصكرة

كؿ العدكاف. كمف ىنا تسعى الشبكات نكافذ لآلراء ككجيات النظر كاالتجاىات حباتت تمؾ 
، ـ2014العاـ في العدكاف عمى غزة الرأم  الجديد في التأثير عمىاإلعبلـ  دكر إلى دراسةال

 .العاـالرأم  الكشؼ عف العكامؿ المؤثرة في تشكيؿ اتجاىاتككذلؾ 

 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا: 
العاـ خبلؿ الرأم  الجديد في التأثير عمىاإلعبلـ  أداء لدراسة فيتنحصر مشكمة ا

الجديد اإلعبلـ  الناشطة في مجاؿاإلعبلمية  مف كجية نظر النخبة ـ2014العدكاف عمى غزة 
عمى التساؤؿ الرئيسي لمدراسة المتمثؿ في  اإلجابةبلؿ كذلؾ مف خ ؛باستخداـ أدكات الدراسة

 التالي:
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من وجية نظر  م2014العام خالل العدوان عمى غزة عام الرأي  الجديد عمىاإلعالم  ركيف أث   
 ؟النخبة اإلعالمية

 كمنيا:  ،نبثؽ مف ىذا التساؤؿ الرئيس العديد مف التساؤالت الفرعيةيك  

العػػػػاـ خػػػػبلؿ العػػػػدكاف عمػػػػى غػػػػزة الػػػػرأم  الجديػػػػدة فػػػػي التػػػػأثير عمػػػػىاإلعػػػػبلـ  كسػػػػائؿدكر مػػػػا  .1
 ؟ـ2014

 الجديد الكاقع الفمسطيني خبلؿ العدكاف؟ اإلعبلـ  ـكيؼ قد   .2
 الجديد؟اإلعبلـ  لكسائؿاإلعبلمية  ما درجة استخداـ النخب .3
 الجديد؟اإلعبلـ  عبر كسائؿاإلعبلمية  تداكليا النخبضايا السياسية كاالجتماعية التي تما الق .4
الرأم  ير عمىما التأثيرات المعرفية كالكجدانية كالسمككية المتحققة لدل المبحكثيف في التأث .5

 العاـ؟
 ؟الجديد خبلؿ العدكافاإلعبلـ  ز عميياالقضايا التي رك  أىـ  ما .6
أثناء العدكاف  في الجديدة فيما نقمتو مف معمكماتاإلعبلـ  بكسائؿ المبحكثيفمدل ثقة ما  .7

 ؟ـ2014عمى غزة 

 في نقؿ الخبر كاألحداث؟اإلعبلمي  ما مدل تأثير التكجو السياسي لمناشط .8
 الجديد؟اإلعبلـ  ما اقتراحات المبحكثيف لمنيكض بأداء .9

  أىداف الدراسة:
 :إلىتيدؼ الدراسة 

 الجديد.اإلعبلـ  التعرؼ إلى اىتماـ المبحكثيف في استخداـ كسائؿ .1
 الجديد.اإلعبلـ  التعرؼ إلى دكافع استخداـ كسائؿ .2
 عمى اإلسرائيمي الجديد في تغطية العدكافاإلعبلـ  نيض بوالدكر الذم  إلىالتعرؼ  .3

 غزة. محافظات قطاع
 أسباب كمبررات العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة.أىـ  بياف .4
 الجديد.اإلعبلـ  ثيرت عمى كسائؿالمكضكعات كأبرز القضايا التي أي أىـ  التعرؼ إلى .5
الجديػػػد خػػػبلؿ اإلعػػػبلـ  الكشػػػؼ عػػػف درجػػػة ثقػػػة المبحػػػكثيف بالمعمكمػػػات التػػػي تنقميػػػا كسػػػائؿ .6

 .  عمى غزة العدكاف
أثناء نقميـ ألحداث  في الجديداإلعبلـ  قات التي كاجيت نشطاءالمعك أىـ  إلىالتعرؼ  .7

 العدكاف عمى غزة.
 في نقؿ الخبر كاألحداث.اإلعبلمي  مدل تأثير التكجو السياسي لمناشط رصد  .8
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 في التأثير عمى الجديداإلعبلـ  كسائؿ لتطكيراإلعبلمية  مقترحات النخبة إلىالتعرؼ  .9
 .العاـالرأم 

أثناء العدكاف اإلسرائيمي  في الجديداإلعبلـ  كسائؿ االلتزاـ الميني لدل الكشؼ عف مدل .10
 عمى غزة.

 فرضيات الدراسة:
 عمى األىداؼ السابقة يمكف صياغة الفرضيات التالية: بناءن 

الجديد كزيادة اإلعبلـ  لكسائؿاإلعبلمية  النخبتكجد عبلقة ارتباطية بيف حجـ متابعة  -1
 .ـ2014المعرفية لدييـ حكؿ العدكاف عمى غزة  التأثيرات

الجديد كزيادة اإلعبلـ  لكسائؿاإلعبلمية  النخبتكجد عبلقة ارتباطية بيف حجـ متابعة  -2
 .ـ2014لدييـ حكؿ العدكاف عمى غزة  الكجدانية التأثيرات

الجديد كزيادة اإلعبلـ  لكسائؿاإلعبلمية  النخبتكجد عبلقة ارتباطية بيف حجـ متابعة  -3
 .ـ2014لدييـ حكؿ العدكاف عمى غزة  السمككية التأثيرات

 كمدل قدرتيا فيالجديد اإلعبلـ  كسائؿ لتزاـ الميني لدلالدرجة اتكجد عبلقة ارتباطية بيف  -4
 .ـ2014العدكاف عمى غزة خبلؿ  العاـ الفمسطينيالرأم  عمى التأثير

كمدل مصداقيتيا الجديد اإلعبلـ  تكجد عبلقة ارتباطية بيف درجة االلتزاـ الميني لدل كسائؿ -5
 .ـ2014العدكاف عمى غزة في نقؿ األحداث كالدكر المتعمؽ ب

 الدراسة:أىمية 
تحاكؿ لىذه الدراسة كجاءت  مف اىتماماتنا، اكبيرن  االجديد يحتؿ جزءن اإلعبلـ  لقد أصبك
الرأم  عمىكمدل تأثيره الجديد الذم يعتمد عمى التقنيات الحديثة اإلعبلـ  تسميط الضكء عمى

العاـ، كما نأميؿ أف تفتك ىذه الدراسة الباب كاسعنا أماـ الدارسيف كالباحثيف؛ لمخكض أكثر في 
كيمكف إجماؿ أىمية الدراسة عمى  كتأثيراتو عمى األحداث مف حكلنا.اإلعبلـ  غمار ىذا النكع مف

 النحك التالي:
 ؛العاـ كالتأثير عميوالرأم  بتشكيؿ ارئيسين  الجديد في ككنو عامبلن اإلعبلـ  الكقكؼ عمى دكر .1

 ،كسائمو االتصاليةك  لقدرتو الفائقة في رسـ مبلمك الكجداف الجماعي خاصة مع تطكر أدكاتو
 العاـ.الرأم  ما ينجـ عف ذلؾ مف تأثيرات بالغة الخطكرة عمى تشكيؿك 

مف أىمية خاصة  حيكية كأىمية مكضكعات كقضايا العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة، كما تشكمو .2
 بالنسبة لممجتمع الفمسطيني في ضكء استمرار الصراع مع االحتبلؿ اإلسرائيمي.

العاـ الرأم  تساعد ذكم االختصاص في قضايا نتائج ىذه الدراسة البحثية يمكف أفٍ  كما أف   .3
ما يتـ تناكلو في التأثير عمى مجريات األمكر فيالجديد اإلعبلـ  دكر كسائؿ إلىفي التعرؼ 
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كاجتماعية مختمفة، كالتي تيـ  ،كاقتصادية ،كمكاضيع سياسية ،كحركب ،مف قضايا أزمات
 مجتمعنا الفمسطيني.

 حدود الدراسة:
 تتمثؿ حدكد الدراسة فيما يمي: 

 الرأم  الجديد في التأثير عمىاإلعبلـ  أداءتقييـ الدراسة عمى  اقتصرت: الحد الموضوعي
 .ـ2014العاـ خبلؿ العدكاف عمى غزة 

 قطاع غزة.محافظات  :الحد المكاني 
 ـ2018ىذا البحث في العاـ  جرمأي : الحد الزماني. 
 الجامعات الفمسطينية  أساتذةمف اإلعبلمييف  نخبة مفىذه الدراسة عمى  طبقت: الحد البشري

اإلعبلمية الفمسطينية في  كالصحفييف العامميف في المؤسسات كالدكتكراهمف حممة الماجستير 
 .قطاع غزة

 : الدراسةمنيجية 
ا لمحصكؿ  تقع ىذه الدراسة في نطاؽ الدراسات الكصفية التي تعتبر جيدنا عمميًّا منظمن

. (1)عمى بيانات كمعمكمات كأكصاؼ عف الظاىرة أك مجمكعة الظكاىر في مكضكع الدراسة
أدائو الجديد ك اإلعبلـ  ظاىرةالكصفي التحميمي؛ حيث تحاكؿ كصؼ كتستخدـ الدراسة المنيج 

لئلجابة عف تساؤالت الدراسة، بيدؼ تسجيؿ الحقائؽ المرتبطة بمجتمع عينة  ـ2014خبلؿ عاـ 
 .ةانيانات مف خبلؿ االستبلجمع الب ؛الدراسة، كتحميؿ نتائجيا. كتستخدـ الدراسة المنيج الكيفي

 مصطمحات الدراسة:
ترجمة : اإلنجاز الناجـ عف وأن  عمى  (2)(94ـ، ص2002 ،نصرفو )عرٌ ء: األدا

كبكاسطة  ،مف خبلؿ الممارسة العممية كالتطبيقية ليذه النظريات ،مياراتإلى  المعارؼ النظرية
 الخبرات المتراكمة كالمكتسبة في مجاؿ العمؿ.

: المخرجات أك األىداؼ التي يسعى وبأن   (3)(5ص، ـ1997، عبد المحسففو )كعر  
 .تحقيقياإلى  النظاـ

 
                                  

 .132(. "بحكث اإلعبلـ أسس كالمبادئ"، القاىرة: عالـ الكتب، ص1976حسيف، سمير. )( 1)
(. تطكير برامج إعداد المعمـ كتدريبو في ضكء مفيـك األداء، المؤتمر العممي الرابع 2002نصر، محمد. ) (2)

 .94مفاىيـ التعميـ في ضكء مفيـك األداء، المجمد األكؿ، جامعة عيف شمس، القاىرة، ص -عشر
 .5(. تقييـ األداء، القاىرة: دار النيضة العربية، ص1997عبد المحسف، تكفيؽ. ) (3)
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 الرأي العام:
السائد بيف أغمبية الشعب الرأم  الرأم العاـ ىك": (1)(14ص، ـ1984 ،اميالتي)تعريؼ 

كتمس مصالك ىذه ، يحتدـ فييا الجدؿ كالنقاش، لقضية أك أكثر الكاعية، في فترة معينة، بالنسبة
 .ا"ا مباشرن مسن ، األغمبية أك قيميا اإلنسانية

، كمعتقدات الرأم العاـ ىك حصيمة أفكار": (2)(120ص، ـ1989، سعد)تعريؼ  
، ، كأفراد كتنظيمات كنظـشأف أك شؤكف تمس النسؽ االجتماعيكمكاقؼ األفراد كالجماعات، إزاء 

في مجريات ، اا أك كمين ، التي قد تؤثر نسبين تؤثر في تشكيميا عمميات االتصاؿ التي يمكف أف
 ."يكالدكل، عمى النطاؽ المحمي، الجماعة اإلنسانية
الرأم العاـ ىك الفكرة السائدة بيف جميكر الناس : "(3)(193ص، ـ1981، أماـ)تعريؼ 

أك مسألة مف ، أك تصرؼ مف التصرفات، تربطيـ مصمحة مشتركة، إزاء مكقؼ مف المكاقؼ
 ."اىتماميـ أك تتعمؽ بمصالحيـ المشتركةإلى  المسائؿ العامة التي تشير

ذم ال يفكقػػو أك الػػرأم العػػاـ ىػػك كجيػػة نظػػر أغمبيػػة الجماعػػة الػػ: "تعريػػؼ أحمػػد أبػػك زيػػد
زاء مسػػػألة تعنػػػي الجماعػػػة، كذلػػػؾ فػػػي كقػػػت معػػػيف، يجبػػػو رأم آخػػػر ، كتػػػدكر حكليػػػا المناقشػػػة، كا 
 (4)".الجماعة في إطار ىذه، اصراحة أك ضمنن 

  :الجديداإلعالم  تعريفات
ىك إعبلـ ديناميكي تفاعمي يجمع بيف النص كالصكت كالصكرة في ممؼ كاحد، كتمعب 

حيث أصبك بإمكاف  ،اإلعبلـ ا في إضفاء التفاعمية عمى ىذا النكع مفا ميمن فيو التقنية دكرن 
 .(ـ2010)العبكد،  كقراءتو كالتعميؽ عميواإلعبلمي  المستفيد التفاعؿ مع الطرح
اإللكتركني  مصطمك يستخدـ لكصؼ أشكاؿ مف أنكاع االتصاؿ :وبأن  كيعرفو جكنز 

التي تشمؿ الصحافة المكتكبة مف ك  ،القديـأصبحت ممكنة باستخداـ الككمبيكتر كمقابؿ لئلعبلـ 
اإلعبلـ  كيتميز ،كغيرىا مف الكسائؿ الساكنة ،حد ماإلى  كالراديك ،كالتمفزيكف ،كمجبلت ،جرائد

الجديد عف القديـ بخاصية الحكار بيف الطرفيف، صاحب الرسالة كمستقبميا، كمع ذلؾ فإف 
عيد تككينو كتحسينو كمراجعتو لقديـ نفسو أي ا ألف   ؛الجديد كالقديـ ذابتاإلعبلـ  الفكاصؿ بيف

 .(36ص، ـ2002في بعض جكانبو )ستيؼ جكنز،  ليتمقى مع الجديد

                                  
 .1(. الرأم العاـ كالحرب النفسية، ص1974التيامي، مختار. ) (1)
 .17(. ص1979سعد، إسماعيؿ. ) (2)
 .264-263إبراىيـ أماـ، أصكؿ اإلعبلـ اإلسبلمي كتطبيقاتو العممية، دار الفكر العربي، القاىرة، ص ص (3)
لكتاب الثاني، اإلعبلـ كالدعاية نظريات محمد عبد القادر حاتـ، الرأم العاـ كتأثره باإلعبلـ كالدعاية، ا (4)

 .3كتجارب، ص
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بمػا يسػمك لممجمكعػات ، الطرؽ الجديػدة فػي االتصػاؿ فػي البيئػة الرقميػػة"اإلعالم الجديد: 
 كىػػػػػي، كتبػػػػػادؿ المعمكمػػػػػات، اإلنترنػػػػػتاألصػػػػػغر مػػػػػف النػػػػػاس بإمكانيػػػػػة االلتقػػػػػاء كالتجمػػػػػع عمػػػػػػى 

 "العػػػػػالـ أجمػػػػػعإلػػػػػى  بيئػػػػة تسػػػػػمك لؤلفػػػػػراد كالمجمكعػػػػات بإسػػػػػماع أصػػػػػكاتيـ كأصػػػػػػكات مجتمعػػػػاتيـ
 .(32-31ص ص ،ـ2008 صادؽ،)

 التعريف اإلجرائي لإلعالم الجديد
كغيرىا  كالمتمثمة في الفيس بكؾ كالتكتير كيكتيكب ،ىي تمؾ الكسائؿ الحديثة لبلتصاؿ

مما  ؛التقميدم بالتفاعؿ بيف المرسؿ كالمستقبؿـ اإلعبل كتميزت عف ،الجديداإلعبلـ  مف كسائؿ
 الجميكر.إلى  يجعميا األقرب

 أثر في  التأثير: لغة: اسم مصدر أثر ، / أثر عمى /
 إحساس قكم ممحؽ بعكاقب فعالة. التأثير: )عمـك النفس(

غرس قيـ أك أفكار أك معمكمات مف قبؿ المدكنيف أك مف قبؿ  التعريف اإلجرائي:
 المستقبؿ.إلى  المرسؿ

 اسم  العدوان لغة:
 ًعدكاف، عيدكاف )مصدر عدا( ظمـ كاعتداء 

البقرة آية ]كفي التنزيؿ  ،العيدكاف: العيدكاف يقاؿ: ال عيدكاف عمى فبلف ال سبيؿ كال سمطاف عميو
 .(136ص، ـ2003)ابف منظكر،  (تيوا فال عدوان إال عمى الظالمينفإن ان) [193

اعتػػػداء الصػػػياينة عمػػػى قطػػػاع غػػػزة كارتكػػػاب المجػػػازر بحػػػؽ شػػػعبنا  التعرياااف اإلجرائاااي:
 الفمسطيني في قطاع غزة.

 األطر النظرية لمدراسة:
 مف الفركض األساسية التي تنطمؽ منيا نظرية االعتماد عمى كسائؿالدراسة تستفيد 

ات الجديد كمصادر لممعمكماإلعبلـ  في تحديد درجة األىمية التي تحظى بيا شبكاتاإلعبلـ 
بصفة عامة في تحقيؽ ىذه األىداؼ عمى اإلعبلـ  حكؿ األحداث الجارية، كيرتبط نجاح كسائؿ

 عامميف أساسييف:
 يتصؿ األكؿ بقدرة ىذه الكسائؿ عمى مكاجية احتياجات األفراد لممعمكمات. -1
يرتبط الثاني بظركؼ االستقرار في المجتمع مقابؿ ظركؼ عدـ االستقرار خبلؿ األزمات  -2

اف األزمات كمصادر لممعمكمات إبٌ اإلعبلـ  حيث يزيد االعتماد عمى كسائؿ ،كالصراعات
 كالككارث.
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حيػػػػث تبػػػػدأ باآلثػػػػار  ،اإلعػػػبلـ الناجمػػػػة عػػػػف اعتمػػػاد األفػػػػراد عمػػػػى كسػػػػائؿ اآلثػػػػاردرج تػػػكت
 السمككية. اآلثارالكجدانية ثـ  اآلثارالمعرفية تمييا 

نظريات أىـ  فيي مف كاإلشباعات؛كما تستفيد الدراسة مف نظرية االستخدامات 
 حيث تقـك كسائؿ ،اإلعبلـ االتصاؿ الحديثة التي تكضك العبلقة الكثيقة بيف الجميكر ككسائؿ

 ؛سكاءن عمى المستكل المعرفي أك الترفييي أك غير ذلؾ ،بإشباع حاجات كدكافع الجميكراإلعبلـ 
 .اآلخريفمستمر مع مما يحقؽ لمفرد االتزاف النفسي الذم يمكنو مف التكاصؿ ال

 ىما: ،نأداتين بحثيتي الدراسة استخدمت  

 استمارة االستبيان:  -1
ترجع أىمية ك  ( مف األدكات الرئيسية في عممية جمع البيانات،ةانتعتبر االستمارة )االستب

أسمكب لجمع البيانات الذم يستيدؼ استمارة  يى ةاناالستب. ك طبيعة الدراسةإلى  ىذه األداة
أفكار معينة في إطار البيانات المرتبطة ك  مقننة، لتقديـ حقائؽك  بطريقة ممنيجة المبحكثيف

 أىدافيا، دكف تدخؿ الباحث في التقرير الذاتي لممبحكثيف في ىذه البيانات،ك  لمكضكع الدراسة
ذلؾ ك  ؛ا في منيج المسكاستخدامن ك  ايعتبر االستقصاء مف أكثر أدكات البحث العممي شيكعن ك 

د يجتمعكف دامو في جمع المعمكمات عف مكضكع معيف، مف عدد كبير مف األفرااستخ إلمكانية
 .(1)أك ال يجتمعكف في مكاف

كأداة لمحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بمكضكع الدراسة، عمى االستبانة  شمؿتكسكؼ 
 :في تشكيؿ االتجاىات، كىيالجديد اإلعبلـ  كسائؿمحاكر رئيسية تتناكؿ الجكانب المتعمقة بدكر 

ق. إيجابيات  .د. المصداقيةـ. ج. نسبة االىتماـ. ب. حرية االستخداـ. أ. طبيعة االستخدا
 .ك. العكامؿ المؤثرة في تشكيؿ االتجاىاتو. االستخداـ كسمبيات

 المقابالت  -2
لمحصكؿ عمى  ؛قامت الباحثة بإجراء مقابمة مع الناشط اإلعبلمي االستاذ خالد صافي

الجديد كأساليب التعامؿ معيا، كتشخيص اإلعبلـ  المعمكمات كالبيانات الخاصة بظركؼ تأثير
 .فاعميتيا مدل

 مجتمع وعينة الدراسة:
 : الفمسػطينية فػي مجػاالت اإلعبلميػة  تطبػؽ ىػذه الدراسػة عمػى مجتمػع النخبػة: الدراسة مجتمعأكالن

)اإلذاعػػػػػة كالتمفزيػػػػػكف، الصػػػػػحؼ، الكتػػػػػاب، إضػػػػػافة إلػػػػػى التػػػػػدريس األكػػػػػاديمي  :العمػػػػػؿ المختمفػػػػػة

                                  
 .3(. البحث العممي في الدراسات اإلعبلمية، القاىرة: عامؿ الكتب، ص2000عبد الحميد، محمد. ) (1)
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تحديػػػدنا فػػي ىػػػذه الدراسػػػة باعتبارىػػا أكثػػػر الفئػػػات اإلعبلميػػة  اإلعبلمػػي( كتػػػـ التركيػػز عمػػػى النخبػػػة
المينيػػػة التػػػي تسػػػتطيع تقيػػػيـ األداء لئلعػػػبلـ الجديػػػد، بحكػػػـ الخبػػػرة الكظيفيػػػة فػػػي مجػػػاؿ اإلعػػػبلـ، 

مػػف ضػػركرة متابعػػة األحػػداث الجاريػػة مػػف اإلعبلمػػي  كمػػا تتطمبػػو طبيعػػة العمػػؿ يػػةكخمفياتيػػا المعرف
لدييا القدرة أكثػر مػف غيرىػا عمػى إصػدار أحكػاـ إلػى  معمكمات المختمفة، كبالتالي تنامىمصادر ال

 العاـ خبلؿ العدكاف عمى غزة.الرأم  الجديد في التأثير عمىاإلعبلـ  حد كبير بشأف تقييـ أداء
تعتمد الدراسة التي تجرييا الباحثة عمى مسك جميكر كسائؿ اإلعبلـ، كىك  نة الدراسة:ثانًيا: عي

ككنو يشكؿ  ؛في قطاع غزة ةالفمسطينية، كالمكجكداإلعبلمية  جميكر متخصص مف النخبة
نظرنا لعدـ قدرتيا عمى الكصكؿ إلى باقي  التي تستطيع الباحثة الكصكؿ إليو؛المجاؿ الجغرافي 

 عمى النحك التالي:  فف مجتمع الدراسة مف فئتيطينية، كقد تككٌ األراضي الفمس
كيتككف مجتمع الدراسة مف الصحفييف كالصحفيات الذيف : مجتمع الصحفيين واإلعالميين -1

كالمسجميف في كشكؼ نقابة الصحفييف بقطاع غزة، كيبمغ  ،عامنا 15تجاكزت فترة عمميـ 
تكاجدكا فعمينا عمى  فٍ مى تمع الصحفييف بً ( صحفينا كصحفية، كحصرت الباحثة مج90عددىـ )

 ( منيا.77( استمارة استعادت )85رأس عمميـ الصحفي، حيث كزعت كفقنا ليذه المعايير )
 يتككف الجزء الثاني مف مجتمع الدراسة مف األكاديمييف في أقساـمجتمع األكاديميين:  -2

المسجميف في دكائر شئكف المكظفيف في كؿ  في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزةاإلعبلـ 
( أكاديمييف، 3( أكاديمييف، جامعة األزىر كفييا )7)الجامعة اإلسبلمية كفييا )   ،جامعة

( أكاديمييف، جامعة األمة 7، كجامعة فمسطيف كفييا )يمينا( أكاد12جامعة األقصى كفييا )
( 4امعة بكلتيكنؾ فمسطيف كفييا )( أكاديمييف، كج4( أكاديمييف، جامعة غزة فييا )6فييا )

( حيث تـ تعبئة االستمارات مف خبلؿ األكاديمييف المسجميف في 43أكاديمييف( كمجمكعيـ )
 (.55ـ ممف كافؽ عمى اإلجابة مف أصؿ )2018الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ 

 :اإلحصائيةاألسالي،  -1
األسػػػاليب  ةالباحثػػػ تسػػػتخدماالبحػػػث كلمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة فركضػػػو  أسػػػئمةلئلجابػػػة عمػػػى 

 تية:اإلحصائية اآل
كاختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف  ،كالنسػػػب المئكيػػػة ،كاالنحرافػػػات المعياريػػػة ،المتكسػػػطات الحسػػػابية

 كمعامؿ ارتباط بيرسكف. ،كاختبار شيفيو لممقارنات البعدية ،األحادم
 متغيرات البحث: -2

 .الجديداإلعبلـ  المتغير المستقؿ: -أ
 العاـ.الرأم  المتغير التابع: -ب
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 خطوات البحث: -3

 تية:سيتم اتباع الخطوات اآل ،لإلجابة عن أسئمة البحث والتحقق من صحة فروضو
الجديػػػد كالػػػرأم العػػػػاـ اإلعػػػبلـ  دراسػػػة األدبيػػػات كاألبحػػػاث كالدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تناكلػػػت -1

 ككذلؾ عبلقتيا مع بعضيما البعض. ،مفيكميا كأنكاعيا كأىميتيا كتطكرىا إلىلمتعرؼ 
 تصميـ أدكات البحث كبناؤىا كالتأكد مف صدقيا كثباتيا. -2
 .اختيار عينة البحث -3
 تطبيؽ أدكات البحث. -4
كعرضيا في  ،اكتحميميا إحصائين  ،SPSSا بكساطة برنامج جمع البيانات كتفريغيا حاسكبين  -5

 جداكؿ.
 كصياغة التكصيات كالمقترحات. ،تفسير نتائج البحث كمناقشتيا -6

 الدراسات السابقة:أىم 
محمية  عدة بمراجعة التراث العممي المرتبط بمكضكع الدراسة تـ التكصؿ إلى دراسات

كالرأم العاـ، فقد تـ اختيار العديد مف الدراسات السابقة الجديد اإلعبلـ  تناكلت كأجنبيةكعربية 
  :الدراسات ىذه تطكيرىا. كفيما يمي عرض ألىـالتي تخدـ الدراسة الحالية، كتساىـ في 

 : الدراسات العربيةأواًل 

الفمسطيني في تدعيم الجيود الدبموماسية اإلعالم  دور: "( بعنوان2017 دراسة )ضاىر، -1
 .الفمسطينية"اإلعالمية  لالعتراف بالدولة من وجية نظر النخبة

تدعيـ الجيكد الدبمكماسية، كذلؾ الفمسطيني في اإلعبلـ  دكر إلىالتعرؼ  ىدفت الدراسة
مف خبلؿ كجية نظر النخبة اإلعبلمية، حيث ناقشت الدراسة التطكر التاريخي لفكرة الدكلة 

إلى  المعاصرة مف خبلؿ استعراض المكاقؼ كرصد األحداث،ك  الفمسطينية في المرحمتيف: الحديثة
 و عمى المجتمع، ككذلؾ اإلشارةالفمسطيني كمككناتو كانعكاساتاإلعبلـ  مفيـك إلىجانب التعرؼ 

إلى  التاريخي، باإلضافة المنيج السياسي بالنظاـ اإلعبلمي. اعتمدت الدراسةعبلقة النظاـ إلى 
إلى  المنيج الكصفي التحميمي؛ كذلؾ لتناسؽ المنيجيف مع مكضكع الدراسة، كلضماف الكصكؿ

ماسية لبلعتراؼ بالدكلة مف كجية الفمسطيني في تدعيـ الجيكد الدبمك اإلعبلـ  نتائج متعمقة لدكر
الشامؿ  عمى العينة العمدية، بنظاـ الحصردراسة ال الفمسطينية، كتعتمداإلعبلمية  نظر النخبة
مجموعة إلى  وخمصت الدراسة ( إعبلمينا،170، كبمغ عددىـ )الفمسطينية يةاإلعبلم عمى النخبة

 من النتائج كان من أىميا:
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مف  (%82.6)لجيكد الدبمكماسية، حيث أشار ما نسبتو الفمسطيني دعـ ااإلعبلـ  أف   -1
قائع الجيكد الدبمكماسية الدعـ مف خبلؿ: نقؿ ك إلى  استجابات المبحكثيف مكضع التحميؿ

 %(.28.7العاـ )الرأم  ، إثارة%(31.7)
في دعـ الجيكد الدبمكماسية فيما يتعمؽ باالعتراؼ  الفمسطيني أدل دكرنا ميمنااإلعبلـ  أف   -2

 بالدكلة.
 الفمسػطيني لػـ يػؤًد دكرنااإلعػبلـ  أف  مػف اسػتجابات المبحػكثيف مكضػع التحميػؿ، يػركف  اعددن  أف   -3

ػػ ذلػػؾ بسػػبب السياسػػة اإلعبلميػػة، كاالنقسػػاـ  (%23.3)نسػػبتيا ك ا فػػي الجيػػكد الدبمكماسػػية ميمن
 السياسي.

القانكنية فيما يتعمؽ بالجيكد ك  الفمسطيني في معالجة بعض القضايا السياسيةاإلعبلـ  إسياـ -4
 الدبمكماسية لبلعتراؼ بالدكلة.

المعمكمات الصحيحة كالدقيقة فيما يتعمؽ  جميععمى تكصيؿ  الفمسطينياإلعبلـ  حرص -5
 %( تؤكد ذلؾ.80بالجيكد الدبمكماسية لبلعتراؼ بالدكلة كذلؾ بنسبة )

الدولية اإلعالم  استخدامات النخبة الفمسطينية لوسائل: "( بعنوان2016 دراسة )الدعس، -2
 .(1)(2014أثناء العدوان عمى محافظات غزة )

 في الدكليةاإلعبلـ  استخدامات النخبة الفمسطينية لكسائؿإلى  ىدفت الدراسة التعرؼ
 كمعرفة دكافع النخبة الفمسطينية الستخداـ كسائؿ ـ،2014أثناء العدكاف عمى محافظات غزة 

إلى  كالتعرؼ، المتحققة، كمدل الثقة بمعمكماتياكاإلشباعات  أثناء العدكاف في الدكليةاإلعبلـ 
اإلعبلـ  المقترحات لبلستفادة مف كسائؿك  الدكلية،اإلعبلـ  السمبيات في كسائؿك  أبرز اإليجابيات

 ة.الدكلية لخدمة القضية الفمسطيني
لدراسات كتعد ىذه الدراسة مف ا ،كاإلشباعات اعتمدت الدراسة عمى نظرية االستخدامات

قصدية مككنة  منيج المسك اإلعبلمي، كتـ اختيار عينة عشكائية الكصفية، كاعتمدت الدراسة
، األكاديمييف، اإلعبلمييف( المتمثمة في: )السياسييفك  ،مف النخب الفمسطينية مفردة (150)

 أىميا: ،مجموعة من النتائجإلى  وخمصت الدراسةفي محافظات قطاع غزة. المقيميف 
اإلعبلـ  %( مف النخبة الفمسطينية يستقي معمكماتو مف كسائؿ70) كشفت الدراسة أف   -1

 الدكلية.

                                  
، رسالة ماجستير غير منشكرة، برنامج الدراسات العميا المشترؾ بيف 2016)أحمد شحدة أحمد الدعس،  (1)

 ياسة لمدراسات العميا كجامعة األقصى بغزة(.أكاديمية اإلدارة كالس
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النخبة الفمسطينية ىي شبكات  التي تعرض ليااإلعبلمية  أكثر الكسائؿ أف  أظيرت الدراسة  -2
يا حصمت كما أن   ،%(83.80التي حصمت عمى المرتبة األكلى بنسبة )االجتماعية  التكاصؿ

 عمى أعمى النسب في مدل التزاميا بالمعايير المكضكعية اإلعبلمية.
التحركات الدكلية مف العدكاف عمى غزة تصدرت أبرز المكضكعات التي  أف  بينت الدراسة  -3

تبلىا المفاكضات بيف  ،%(70.5الدكلية بنسبة )اإلعبلـ  يتابعيا المبحكثكف في كسائؿ
 .%(63.7ـ بنسبة )2014أثناء فترة العدكاف  في الطرفيف

 اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى الصحافة" :( بعنوان2016)أبو مراد،  دراسة -3
 .(1)أثناء األزمات"اإللكترونية 

 الصحافةمدل اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى التعرؼ إلى  ىدفت الدراسة
أثناء  في التي تمجأ إلييا النخبةاإللكتركنية  المكاقعأىـ  كمعرفة، أثناء األزمات في اإللكتركنية

، كتدخؿ ىذه اإللكتركنيةاألزمات، كمعرفة اآلثار الناجمة عف اعتماد المبحكثيف عمى الصحافة 
راسة عمى عينة منيج المسك، كتـ تطبيؽ الد ضمف البحكث الكصفية، كاعتمدت الدراسة الدراسة
 ومن أبرز النتائج:، ا( مبحكثن 207قكاميا )

سباب في مقدمة األاإللكتركنية  التحديث المستمر الذم تتمتع بو الصحافةك  جاءت الفكرية -1
بنسبة اإللكتركنية  االعتماد عمى الصحافةك  ،اإلنترنت التي تدفع المبحكثيف الستخداـ شبكة

 .(%70)بمغت 
العربية اإللكتركنية  المرتبة األكلى عمى صعيد مكاقع الصحافةجاء مكقع الجزيرة في  -2

 .(%75)األزمات بنسبة  أثناء فيكاألجنبية مف حيث مطالعة المبحكثيف 
تزيد اإللكتركنية  الصحافة أف  مف عينة الدراسة يعتبركف  (%52)نسبة  أف  أكضحت الدراسة  -3

 معرفتيـ بدرجة عالية.

 

 

                                  
(. اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى الصحافة اإللكتركنية أثناء األزمات، 2016أبك مراد، ماجد. ) (1)

 غزة، كمية اآلداب، قسـ الصحافة. -دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية 
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نحو التزام المواقع اإلخبارية اإلعالمية  اتجاىات النخبة" :( بعنوان2016سة )خميفة، درا -4
 .(1)الفمسطينية بأخالقيات المينة"

نحك التزاـ المكاقع اإلخبارية اإلعبلمية  اتجاىات النخبةالتعرؼ إلى  تيدؼ الدراسة
الفمسطينية بأخبلقيات المينة كرصد أكثر المكاقع متابعة مف قبؿ النخبة اإلعبلمية، كتقييميـ 

المينية، كتنتمي الدراسة لمدراسات ك  القانكنيةك االجتماعية  لمدل التزاـ المكاقع اإلخبارية بمسئكليتيا
( مف األكاديمييف في 154طبقت الدراسة عمى )ك المنيج المسحي،  كاعتمدت الدراسة ،الكصفية
 وكان من أبرز النتائج:الصحفييف، ك اإلعبلـ  مجاؿ

بكاقع اإلعبلمية  أكثر المكاقع متابعة مف قبؿ النحبةالمركز األكؿ ك احتمت ككالة معنا -1
 كتقاسمت ككالة صفا كككالة سما الترتيب الثالث (%83.8)، يمييا مكقع دنيا الكطف (93.5%)
 الرابع.ك 
أسباب متابعة لممكاقع اإلخبارية ىي متابعة األخبار بشكؿ منتظـ، ثـ  أف  أظيرت الدراسة  -2

الدكلي، ثـ بنسب أقؿ قراءة التحميبلت ك  الكاقع الفمسطيني لىإالتعرؼ ك  ،تطكرات الكضع السياسي
 . المتعمقة باألحداث اليكمية، كمتابعة التقارير اإلنسانية

 (%58.7)بكاقع االجتماعية  كشفت الدراسة تدني نسبة مراعاة المكاقع اإلخبارية مسئكليتو -3
 .(%58)كمسؤكليتيا المينية بنسبة  (%61)كمسئكليتيا القانكنية بنسبة 

، 2016ديسمبر  3-2حؽ، طرابمس ك  قضية. ..المؤتمر الدكلي الثالث عشر: فمسطيف
في تسكيؽ القضية الفمسطينية"، د. إبراىيـ محمكد االجتماعي  "استخداـ النخبة لمكاقع التكاصؿ

 جامعة غزة. -المغاتك  المساعد بكمية عمـك االتصاؿاإلعبلـ  المصرم، أستاذ
 اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التواصل" :بعنوان( 2015دراسة )خاطر،  -5

 .": دراسة ميدانية2014في أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة االجتماعي 

 رصػػػد اعتمػػػاد طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية عمػػػى شػػػبكات التكاصػػػؿإلػػػى  تيػػػدؼ الدراسػػػة
ىػػػػذا االعتمػػػػاد كأىدافػػػػو  بكأسػػػػبا، ـ2014فػػػػي أثنػػػػاء العػػػػدكاف اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى غػػػػزة االجتمػػػػاعي 

مػػػدل ثقػػػة الطػػػبلب فػػػي مضػػػمكف  إلػػػىالتعػػػرؼ ك  كدكافعػػػو، كالتػػػأثيرات الناتجػػػة عػػػف ىػػػذا االعتمػػػاد،
، كتنتمػػي ـ2014أثنػاء العػدكاف عمػى غػزة  فػي االجتمػاعي كمكضػكعية مػا تقدمػو شػبكات التكاصػؿ

( 400مػػنيج المسػػك، كتػػـ عمػػى عينػػة قكاميػػا ) كاعتمػػدت الدراسػػة ،البحػػكث الكصػػفية إلػػىالدراسػػة 
                                  

(. بعنكاف: "اتجاىات الخبة اإلعبلمية نحك التزاـ المكاقع اإلخبارية الفمسطينية 2016خميفة، شيريف حامد. ) (1)
 بأخبلؽ المينة" دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، كمية اآلداب، قسـ الصحافة.
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إلاااى  وتوصاامت الدراسااة ،اإلعػػبلـ كاعتمػػدت الباحثػػة عمػػى نظريػػة االعتمػػاد عمػػػى كسػػائؿ ا،مبحكثنػػ
 أىميا: ،مجموعة من النتائج

المصػػػادر التػػػي يعتمػػػد عمييػػػا المبحػػػكثيف فػػػي متابعػػػة االجتمػػػاعي  تصػػػدرت شػػػبكات التكاصػػػؿ -1
 .(%56.8)بنسبة  ـ2014أحداث العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة 

في المبحكثيف لمحصكؿ عمى المعمكمات  التي اعتمد عمييااالجتماعي  أىـ شبكات التكاصؿ -2
تبله  (%78.3)في المرتبة األكلى بنسبة  (الفيس بكؾ)ـ جاء 2014أثناء العدكاف اإلسرائيمي 

 .(تكتير)
االجتماعي  اصؿف بالمعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ شبكات التك كثك يثؽ المبح -3

أسباب ىذه الثقة في أىـ  ، مع العمـ أف  (%41)بدرجة متكسطة بنسبة  ـ2014أثناء العدكاف في 
 السرعة في نقؿ األخبار.ك  الصكرةك  يا تربط األحداث بالصكتالمعمكمات أن  

 ( بعنوان: "اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصل2015دراسة )بربخ،  -6
 .(1)"م2014كمصدر معمومات أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة االجتماعي 

مدل اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التعرؼ إلى  ىدفت الدراسة
ـ، كمعرفة 2014أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة في كمصدر لممعمكمات االجتماعي  التكاصؿ

 ،ب المرتبطة بيذه المتابعة كأسباب التفضيؿ ليذه الشبكاتمدل المتابعة ليا، كمعرفة األسبا
الشبكات التي تـ االعتماد عمييا، كمعرفة اآلثار الناتجة عف اعتماد النخبة أىـ  إلىالتعرؼ ك 

لبحكث السياسية الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي، كتأتي ىذه الدراسة ضمف ا
اختيار عينة حصصية مف ك اإلعبلمي، حيث تـ يج المسمن الكصفية، حيث اعتمدت الدراسة

 (164)كبمغ قكاميا  ،معمـك السياسيةكمحمميف سياسييف كأكاديمييف ل ،كقادة الفصائؿ مسؤكلي
 أىميا: ،مجموعة من النتائجإلى  وخمصت الدراسة ا،مبحكثن 

 في مقدمة المصادر التي اعتمد عمييا المبحكثكفاالجتماعي  جاءت شبكات التكاصؿ -1
 (%70.14)ما نسبتو  أف  في حيف  (%78.66)أثناء العدكاف بنسبة  في كمصدر لممعمكمات

 . أثناء العدكاف في اعتبركا اإلذاعات مصدرىـ لممعمكمات

                                  
ت التكاصؿ االجتماعي كمصدر معمكمات (. اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكا2015بربخ، ) (1)

غزة، كمية اآلداب، قسـ الصحافة -أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية
 كاإلعبلـ.
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التي اعتمد عمييا االجتماعي  في مقدمة شبكات التكاصؿ (الفيس بكؾ)جاءت شبكة  -2
كتبلىا شبكة  (،%96.34)ة العدكاف بنسب ءأثنا في المبحكثكف لمحصكؿ عمى المعمكمات

 .(%22.56)بنسبة  (اليكتيكب)بينما جاء  (،%31.71)بنسبة  (تكيتر)
االجتماعي  تناكؿ شبكات التكاصؿأف ثقة المبحكثيف كانت متكسطة بإلى  أشارت الدراسة -3

 .(%47) المتعمقة بالعدكاف بنسبة
االجتماعي  شبكات التكاصؿالمعمكمات السياسية كالميدانية ىي أكثر المعمكمات تداكالن عبر  -4

 أثناء العدكاف.في 
 اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواقع: "( بعنوان2015 دراسة )أبو قوطة، -7

 .(1)مفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية"في اكتسا، المعمومات عن الاإللكترونية 
الفمسطينية  مدل اعتماد النخبة السياسية عف المفاكضاتإلى  ىدفت الدراسة التعرؼ

المكاقع التي يعتمدكف أىـ  ، كمعرفةاإللكتركنيةاإلسرائيمية، كمعرفة مدل متابعة النخبة لممكاقع 
في اإللكتركنية  عمييا، كمدل ثقتيـ بيا، كمعرفة اآلثار الناجمة عف اعتمادىـ عمى المكاقع
الدراسة عمى نظرية اكتساب المعمكمات عف المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية، كقد اعتمدت 

منيج المسك اإلعبلمي، كتـ جمع البيانات  الدراسة عمى كسائؿ اإلعبلـ، كاعتمدت االعتماد
( مف النخب السياسية الفمسطينية 132عمى عينة حصصية قكاميا )االستبانة  باستخداـ أداة

 نتائجلت الدراسة وقد توصم ،المحمييف السياسييفك  المتمثمة بقادة الفصائؿ كاألكاديمييف السياسييف
 أىميا: عدة،

لمحصكؿ  اإللكتركنية مف النخبة السياسية الفمسطينية يتابعكف المكاقع الغالبية العظمى إف   -1
 %(.93.5المعمكمات المتعمقة بالمفاكضات بنسبة ) عمى
التي تعتمد عمييا عينة الدراسة في اإلعبلمية  في مقدمة الكسائؿاإللكتركنية  جاءت المكاقع -2

 .%(31.9اإلسرائيمية بنسبة ) -قضية المفاكضات الفمسطينيةمتابعة 
 
 

                                  
"اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع اإللكتركنية في  (.2015) أبك قكطة، محمكد حامد. (1)

 -، رسالة ماجستير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية-دراسة ميدانية –المفاكضات اإلسرائيمية  اكتساب المعمكمات عف
 قسـ الصحافة. ،غزة، كمية اآلداب
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العام الرأي  في تشكيلاالجتماعي  دور شبكات التواصلبعنوان: "( 2015دراسة )المدني،  -8
 .أم القرى نموذجًا" ةلدى طمبة الجامعات السعودية. "جامع

 ،العاـالرأم  في تشكيؿاالجتماعي  معرفة دكر شبكات التكاصؿإلى  تيدؼ الدراسة
كمدل  ،االجتماعي القضايا التي يتناكليا ىؤالء الطمبة في شبكات التكاصؿإلى  باإلضافة

حيث درس  ،المنيج المسحي الدراسة ا الطمبة مف ىذه المكاقع، كاعتمدتاالستفادة التي يحققي
مف الشباب في جامعة أـ القرل. مف خبلؿ االجتماعي  جميكر المستخدميف لشبكات التكاصؿ

وتوصمت  ( مف طمبة جامعة أـ القرل،200التي قكاميا )ك  نة كزعت عمى عينة الدراسةاستبا
 :كان من أىميا عدة، الدراسة إلى نتائج

التي يستخدمكنيا المبحكثكف عمى شبكات المعمكمات االجتماعي  شبكات التكاصؿأىـ  جاءت -1
كجاء في الترتيب الثاني  (،%69.77)بنسبة بمغت  (فيس بكؾ)بشكؿ رسمي في الترتيب األكؿ 

 .(%50)بنسبة  (اليكتيكب)
لمتعرؼ  في الترتيب األكؿاالجتماعي  أسباب استخداـ المبحكثيف لشبكات التكاصؿأىـ  جاء -2

قضايانا  إلىلمتعرؼ كجاء في الترتيب الثاني بيا آراء  (%66.86)آراء اآلخريف بنسبة إلى 
آخر تطكرات األحداث بنسبة التعرؼ إلى  الثكجاء في الترتيب الث (%61.63)كمشكبلتنا بنسبة 

(51.16%). 
عمى الوعي السياسي االجتماعي  أثر مواقع التواصل"(، بعنوان: 2015 دراسة )يعقو،، -9

 ."بالقضية الفمسطينية لدى طمبة جامعة النجاح الفمسطينية
عمى الكعي االجتماعي  التكاصؿ لكقكؼ عمى األثر الذم تتركو مكاقعا تيدؼ الدراسة

مف أكبر جامعات  ككنيا ؛طمبة جامعة النجاح الكطنية السياسي بالقضية الفمسطينية لدل شريحة
في حياة الطالب الجامعي سكاء في حياتو  دكرنا ىامنااالجتماعي  إذ تمعب مكاقع التكاصؿ ،الضفة

المنيج الكصفي التحميمي، لتحميؿ أثر مكاقع  الدراسة اسية، كاعتمدتالعامة أك حياتو السي
 عمى الكعي السياسي بالقضية الفمسطينية مف كجية نظر طمبة جامعةاالجتماعي  التكاصؿ

كتككنت  ،عينة طبقية عشكائية لعدد مف طمبة جامعة النجاح النجاح الكطنية، كاختارت الدراسة
 عدة، وتوصمت الدراسة إلى نتائج ،( مف طمبة جامعة النجاح الكطنية273مف ) عينة الدراسة
 :اكان من أىمي

كتدعيـ القيـ  ،ساىمت في تعزيز الكعي السياسي كاالجتماعياالجتماعي  مكاقع التكاصؿ إف   -1
 المشاركة السياسية.ك  السياسية
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سكاء عمى المستكل الخارجي أك المستكل  ،تكعية الناس بما يدكر حكليـ مف أحداث كمكاقؼ -2
 الداخمي الفمسطيني.

بالنسبة لطمبة جامعة النجاح  تعتبر مصدرنا أكلينااالجتماعي  مكاقع التكاصؿ أثبتت الدراسة أف   -3
 الكطنية لمحصكؿ عمى المعمكمات.

كجكد الدكلة الفمسطينية في العالـ االفتراضي، كدعمت االجتماعي  عززت مكاقع التكاصؿ -4
طبلؽ العديد مف الفعاليات مثؿ إطبلؽ  القضية الفمسطينية مف خبلؿ تفاعؿ الشباب الفمسطيني، كا 

 كتنشر الثقافة السياسية اليادفة. ،الحمبلت التي تبث الكعيك  ،الصفحاتك  ،ياشتاجال
في توعية االجتماعي  دور شبكات التواصل" :بعنوان (1)(2014 دراسة )سكيك، -10

 .الشبا، الفمسطيني بالقضايا الوطنية"
في تكعية الشباب االجتماعي  دكر شبكات التكاصؿالتعرؼ إلى  ىدفت الدراسة

بقضاياه الكطنية التي تناكلتيا الشبكات، كتأتي ىذه الدراسة في إطار الدراسة  الفمسطيني
كاستخداـ منيج المسك،  ،كاإلشباعات نظرية االستخدامات لدراسةا تالكصفية، حيث اعتمد

ت كاستخدم ،كشابة فمسطينية ( شابنا426مف المبحكثيف قكاميا ) كطبقت الدراسة عمى عينة
وقد . السياسييفك  الجديد األكاديمييفاإلعبلـ  لشخصية لعدد مف نشطاءأداة المقابمة ا الدراسة

 :كان من أىمياعدة، نتائج إلى  توصمت الدراسة
تبلىا  (،%93.3)بنسبة  ، كذلؾفي المتابعة عمى المرتبة األكلى (الفيس بكؾ)حصمت شبكة  -1

 .(%35)خرل بنسبة تبلىا الشبكات األ، %(49.65)بنسبة  (تكتير)بفارؽ كبير 
االجتماعي  متابعتيا عمى شبكات التكاصؿ حازت قضية األسرل عمى المرتبة األكلى في -2

 (.%67.1)بنسبة 

 .(%56.9)ثـ المصالحة الفمسطينية بنسبة  (%61.2)تبلىا قضية القدس بنسبة قريبة تقدر ب 

كىي نسبة  (%64.8)االجتماعي  بمغت درجة ثقة الشباب الفمسطيني بشبكات التكاصؿ -3
 متكسطة.

                                  
(. دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تكعية الشباب الفمسطيني 2014سكيؾ، ىشاـ أحمد عبد الكريـ. ) (1)

 غزة، كمية اآلداب، قسـ الصحافة كاإلعبلـ. -ة بالقضايا الكطنية، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمي
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االجتمػػػػػػاعي  تتصػػػػػػدر األخبػػػػػػار المتعمقػػػػػػة بالقضػػػػػػايا الكطنيػػػػػػة صػػػػػػفحات الشػػػػػػبكات التكاصػػػػػػؿ -4
تبلىػا بشػكؿ معػدـك تنػاكؿ القضػايا بشػكؿ غيػر  (،%96.9)حيث حصمت عمػى نسػبة  ،الفمسطينية

 .(%1.9)إخبارم بنسبة 
تزيد مف مستكل كعي الشباب الفمسطيني االجتماعي  شبكات التكاصؿ د المبحكثكف أف  أك   -5

 ىاتبل (%43)أنيا تزيد مف كعييـ بشكؿ كبير بنسبة بمغت  ىاتبل (،%61)ة متكسطة بمغت بنسب
 .(%5)أنيا تزيد مف كعييـ بشكؿ متدني بنسبة 

 في تعبئةاالجتماعية  استخدامات الشبكات" :بعنوان (2013 ،وىاجر ؛محمود)دراسة  -11
 ".م2013 المصري نموذجًا:أزمة الدستور  –الطارئة العام أثناء األزمات السياسية الرأي 

فػي العػاـ الرأم  في تعبئةاالجتماعية  استخدامات الشبكاتالتعرؼ إلى  إلى الدراسة ىدفت
 تكاونو  ،دير األزمااتت احيث كاف مجتمع الدراسة ىـ النخبة المصرية التػي  ،أثناء األزمات الطارئة

زيػػادة معرفػػة النخبػػة  فااياالجتماعيااة  مساااىمة الشاابكات أن  إلااى  العااام، وتوصاامت الدراسااةالاارأي 
 دكافػع اسػتخداـ النخبػة لمكاقػع التكاصػػؿأىػـ  المصػرية حػكؿ أزمػة المصػرم. كمػا أبػرزت الدراسػػة أف  

مصدر ميػـ لممعمكمػات عػف القضػايا المختمفػة، ثػـ مناقشػة االجتماعية  الشبكات أف  ىك االجتماعي 
كمشػػػػاركة كتكػػػػكيف رأم عػػػػاـ نحػػػػك القضػػػػايا  كاسػػػػتخداميا لتبػػػػادؿ ،القضػػػػايا السياسػػػػية كاالجتماعيػػػػة

 السياسية كاالجتماعية.
في تشكيل االجتماعي  دور مواقع التواصل( بعنوان: "2013سة )عبد الرزاق، درا -12

 .الوعي السياسي"
)الفيس بكؾ،  :االجتماعي دكر شبكات كمكاقع التكاصؿالتعرؼ إلى  ىدفت الدراسة

أال كىي فئة الشباب الجامعي مف ثبلث  ،لفئة ميمة تكتير، يكتيكب( كأثرىا عمى الكعي السياسي
المنيج الكصفي كاعتمدت الدراسة جامعات عراقية حككمية كانت تشيد بدايات الحراؾ الشعبي، 

كتـ اختيارىا بطريقة العينة العشكائية،  ا،( مبحكثن 400كتككنت عينة الدراسة مف ) ،التحميمي
 ميا ما يمي:أى ،مجموعة من النتائجإلى  صمت الدراسةو وت

ا أف   -1 بنسػػػػػػػبة  (تػػػػػػػكيتر)ك ،%(75.5بنسػػػػػػػبة ) (الفػػػػػػػيس بػػػػػػػكؾ)ىػػػػػػػي  أكثػػػػػػػر المكاقػػػػػػػع اسػػػػػػػتخدامن
 %(.12.75بنسبة ) (يكتيكب)ك ،%(11.75)
كاف محرضان االجتماعي  شبكات التكاصؿ ف بأف  مقتنعك العينة أفراد  %( مف80) ما نسبتو أف   -2

رافضيف  (%20)أساسيان عمى بعض التغيرات في الساحة السياسية العربية بينما كانت نسبة 
 لذلؾ.
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األحداث التي شيدتيا الدكؿ العربية كانت  ف بأف  العينة مقتنعك أفراد  مف (%90)نسبة  أف   -3
 سببان الستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي.

زاد كعييـ السياسي نتيجة الستخداميـ لمكاقع التكاصؿ  العينةأفراد  مف (%62.8)نسبة  أف   -4
 ألفراد العينة لـ يتأثر كعييـ السياسي. (%37.2)االجتماعي، بينما كانت نسبة 

في  2012األطر الخبرية لمعدوان عمى غزة عام " بعنوان: (2012دراسة )عوض اهلل،  -13
 .(1)"بالمغة العربيةاإللكترونية  مواقع الفضائيات

رصد كتحميؿ مضمكف المكاد الخبرية المنشكرة عمى مكاقع الفضائيات إلى  الدراسةىدفت 
 ،ـ2012بالمغة العربية بما يتعمؽ بأحداث العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة اإللكتركنية  األجنبية

كاعتمدت  ،الدراسات الكصفيةإلى  كتنتمي ،كاألطر الخبرية التي قدمت مف خبلليا أحداث العدكاف
نيج الدراسات المسحية، كمنيج العبلقات المتبادلة، كيتككف مجتمع الدراسة مف مكاقع مالدراسة 

عمى ثبلثة فضائيات أجنبية كتـ إجراء الدراسة  ،بالمغة العربيةاإللكتركنية  الفضائيات األجنبية
، قناة الحرة األمريكية، قناة  :كىي إلكتركنية، إلى  وتوصمت الدراسة ،(France 24)ركسيا اليـك
 من أىميا:عدة، نتائج 

الخبر ىك الشكؿ  ككالة أنباء إسرائيمية، كأف   قع الثبلثة بعدـ اعتمادىا عمى أماتفاؽ المكا -1
 عينة الدراسة.اإللكتركنية  الصحفي الغالب لممكاد الخبرية المنشكرة عمى المكاقع

ت، ت كاالتصاالغالبية حاالت ردكد األفعاؿ عمى العدكاف اإلسرائيمي تمثمت في االجتماعا أف   -2
 المعارضة تمثمت في معارضة العدكاف.معظـ اتجاىات التػأييد ك  كأف  
أىـ كأبرز األسباب الفمسطينية لمعدكاف كانت النزعة العدكانية اإلسرائيمية كضركرة مقاكمتيا،  -3

طبلؽبينما تركزت األسباب اإلسرائيمية حكؿ عم  الصكاريخ. ميات المقاكمة الفمسطينية كا 

الفمسطينية في تدعيم قيم اإللكترونية  دور الصحافة"بعنوان:  (2012، يحيي)دراسة  -14
 ".لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة المواطنة

الفمسطينية في تدعيـ قيـ المكاطنة اإللكتركنية  دكر الصحافةإلى  ىدفت الدراسة التعرؼ
كالتي تـ تنفيذىا عمى عينة مف طمبة الجامعات في قطاع  ،لدل طمبة الجامعات بمحافظات غزة

ىا المنيج الكصفي التحميمي مف خبلؿ استبانة أعد  اعتمدت الدراسة ، اطالبن  (980)غزة بمغت 

                                  
ـ في مكاقع الفضائيات األجنبية 2014(. األطر الخبرية لمعدكاف عمى غزة عاـ 2014عكض اهلل، أحمد. ) (1)

 اإللكتركنية بالمغة العربية دراسة تحميمية مقارنة "رسالة ماجستير غير منشكرة"، غزة، الجامعة اإلسبلمية.
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أكثر المكاقع  أف   :كان من أىميا ،الدراسة إلى نتائج وتوصمتلتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة. 
ا اإلخبارية" تبلىا في المرتبة الثانية "المكاقع ككالة معن نت مكقع "ا لدل المبحكثيف كاتصفحن 
الفمسطينية بدرجة جيدة اإللكتركنية  قيـ المكاطنة تـ تدعيميا مف خبلؿ الصحافة " كأف  الحزبية

 .(65.5%) بكزف نسبي

ر التعبيو الرأي  الجديد بحريةاإلعالم  مدى عالقة: "( بعنوان2012 دراسة )الفطافطة، -15
 .(1)"الفيس بوك نموذجًا"في فمسطين 

التعبير في فمسطيف ك الرأم  الجديد بحريةاإلعبلـ  عبلقةالتعرؼ إلى  ىدفت الدراسة
لكثرة إقباؿ النشطاء عميو كلدكره في  ،"الفيس بكؾ"االجتماعي  كتطبيؽ ذلؾ عمى مكقع التكاصؿ

 .عالـ االفتراضي أك الكاقعيلالتعبير سكاء عمى المستكل اك الرأم  تجسيد حرية

االستفادة التي ك  مدل التبادؿ عف المنيج الكصفي، كأفصك الباحثكاعتمدت الدراسة 
 الفمسطينية في تنظيـ ذاتيااالجتماعية  يكفرىا المجاؿ االتصالي الجديد لمحركات يمكف أفٍ 

 وخمصت الدراسةأىميا االحتبلؿ كليس آخرىا االنقساـ.  ؛التعبير عف أحبلميا في قضايا كبرلك 
 من أىميا: ،نتائج مجموعةإلى 

كمف في ككف الفاعؿ التقني الكعي الجماعي ي سقاية في مصدر ىنالؾ تحكالن عالمينا أف   -1
 التحكالت عكست نفسيا عمى المجتمع الفمسطيني. لمفاعؿ اإلنساني، كأف   منافسنا قكينا

عطائيا متنفسناي تعز فالمجاؿ التقني ساىـ  أف   -2 كطريقة النشر لكنو لـ يبًف  يز حرية التعبير، كا 
 . اآلخرالرأم  ثقافة االختبلؼ كاحتراـ

 الجديد لبناء رأم عاـ، لكنو لـ يستطع تجاكز طرؽاإلعبلـ  الجيد الفمسطيني استغؿ أف   -3
 التقميدية في األداء الفمسطيني.اإلعبلـ 

االفتراضية إلعبلء الجديد لـ يستغؿ الشبكات العالمية اإلعبلـ  الجيد الفمسطيني في أف   -4
 صكت القضية الفمسطينية، كخمؽ حالة مف التضامف العالمي.

 

                                  
(. "مدل عبلقة اإلعبلـ الجديد بحرية الرأم كالتعبير في فمسطيف" الفيس بكؾ 2012محمكد. )القطافطة،  (1)

نمكذجان" دراسة غير منشكرة، راـ اهلل، فمسطيف، المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعبلمية، قسـ اإلعبلـ، 
 جامعة بيرزيت، فمسطيف.
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الرأي  التفاعمية في توجيواالجتماعية  دور المواقع: "( بعنوان2012دراسة )أبو زيد،  -16
 ." )دراسة ميدانية(ني وأثرىا عمى المشاركة السياسيةالعام الفمسطي

 العاـالرأم  التفاعمية كمدل تأثيرىا عمىالمكاقع اإلخبارية التعرؼ إلى  ىدفت الدراسة
 التفاعمية إبافاالجتماعية  سيما بعد النتائج الكبيرة التي حققتيا المكاقع المشاركة السياسية الك 

جانب المنيج التاريخي إلى  ،المنيج الكصفي التحميمي ت الدراسةثكرات الربيع العربي، كقد اعتمد
كطالبة مف  اطالبن  (381)عينة عشكائية طبقية قكاميا  يج تحميؿ المضمكف، حيث تـ اختياركمن

 أىميا: كان من عدة، نتائجإلى توصمت الدراسة و  ،أكثر مف جامعة

لممشاركة  العاـ الفمسطينيالرأم  ا في تكجيوإيجابين  التفاعمية تمعب دكرنااالجتماعية  المكاقع إف   -1
بداء الرأم. السياسية، كتتيك مجاالن   لمتعبير كا 

 بالمسؤكلية اد شعكرن كىذا كل   ،رفع الكعي السياسي التفاعمية تساىـ فياالجتماعية  المكاقع -2
 كرفعت مف مستكل الحراؾ السياسي. ،االجتماعية

االجتماعية  الرأم العاـ حكؿ قضية معينة يتأثر بالمشاركات المختمفة عمى صفحات المكاقع -3
 التفاعمية.

 الجماىير عمى المشاركة في ثكرات الربيع العربي.زت التفاعمية حف  االجتماعية  المكاقع -4
في الحمبلت االنتخابية ألم انتخابات فمسطينية  دكرناالتفاعمية ستمعب االجتماعية  المكاقع -5

 قادمة.

الرأي  في تعبئةاالجتماعي  دور شبكات التواصل"(، بعنوان: 2012 دراسة )عابد، -17
 ."والسياسياالجتماعي  العام الفمسطيني نحو التغيير

قد اإلنترنت  كاعتبر الباحث أف   ،كاإلشباعات اعتمدت الدراسة عمى مدخؿ االستخدامات
إلى  كىدفت الدراسة ،المنيج الكصفي التحميميكاعتمدت الدراسة . كغيرىااالجتماعية  غزا الحياة

العاـ لدل جميكر طمبة الجامعات الرأم  في تشكيؿاالجتماعي  معرفة دكر شبكات التكاصؿ
الفمسطينية، كاعتمدت الدراسة عمى منيج المسك لعينة مف طمبة الجامعات في قطاع غزة، كقاـ 

وتوصمت الدراسة  ،ا( مبحكثن 500الباحث باختيار عينة عشكائية طبقية مف الطمبة بمغ قكاميا )
 :كان من أىمياعدة، إلى نتائج 

العاـ نحك الرأم  في تعبئةاالجتماعي  مستكل دكر شبكات التكاصؿ أف  إلى  أشارت النتائج -1
اؿ في يا تقـك بدكر فع  ، كيرل طبلب الجامعات أن  كسطناالسياسي كاف متك االجتماعي  التغيير

 .(%64.8)تعزيز السمـ المجتمعي بنسبة 
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 طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة يستخدمكف شبكات التكاصؿ أف  أظيرت النتائج  -2
%( كتتراكح مدة استخداميـ ليا ما بيف 89.6منازليـ. كبنسبة ) في المرتبة األكلى فياالجتماعي 

 .(%40)ساعات بنسبة  3أقؿ مف إلى  الساعة

العام في الرأي  في تكويناالجتماعية  دور الشبكات: "( بعنوان2012دراسة )حسن،  -18
 .(1)المجتمع العربي نحو الثورات العربية"

العاـ الرأم  في تشكيؿاالجتماعية  الشبكاتالدكر الذم لعبتو التعرؼ إلى  ىدفت الدراسة
عمى منيج المسك اإلعبلمي، كتنتمي ىذه كاعتمدت الدراسة ، العربي نحك الثكرات العربية،

، امبحكثن  (500)الدراسات الكصفية، كتـ إجراء الدراسة عمى عينة عشكائية قكاميا  إلى الدراسة
 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:أىم  وكان من

الرأم  االعتماد عمييا في تككيفك االجتماعية  استخداـ الشبكات بيف كجكد فركؽ دالة إحصائينا -1
 )السف، الجنسية، الدرجة التعميمية(. :لمتغيراتتيعزل  العاـ تجاه الثكرات

االجتماعية  تكجد عبلقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بيف استخداـ الشبكات -2
 العاـ تجاه الثكرات العربية.الرأم  فكاالعتماد عمييا في تككي

في التغيير االجتماعي  دور شبكات التواصل: "( بعنوان2012دراسة )الرعود،  -19
 .(2)من وجية نظر الصحفيين األردنيين"السياسي في تونس ومصر 

في التغيير السياسي في االجتماعي  معرفة دكر شبكات التكاصؿإلى  ىدفت الدراسة
 كذلؾ مف كجية الصحفييف األردنييف، كالكشؼ عف دكر شبكات التكاصؿ ؛تكنس كمصر
العاـ المحمي الرأم  التحريض عمى االحتجاجات، كدكرىا في التأثير عمىك  في التييئةاالجتماعي 
اإلعبلـ  الدكلي، كاستخدـ الباحث في دراستو نظريتي االعتماد عمى كسائؿك  كاإلقميمي

المنيج الكصفي، كتككنت عينة الدراسة مف مدت الدراسة كاعت. كاإلشباعاتكاالستخدامات 
 نتائج الدراسة:أىم  ومنبأسمكب العينة العشكائية البسيطة،  امبحكثن  (342)

                                  
ي تككيف الرأم العاـ في المجتمع العربي نحك الثكرات (. "دكر الشبكات االجتماعية ف2012حسف، أشرؼ. ) (1)

اليمف(، بحث مقدـ  -سكريا  –ليبيا  –تكنس  -العربية، دراسة ميدانية مقارنة عمى الجميكر العربي في )مصر
، ص 2012يكليك  2-1في المؤتمر الدكلي الثامف عشر، اإلعبلـ كبناء الدكؿ الحديثة" القاىرة ، جامعة القاىرة ،

 .436-387ص
(. كر شبكات التكاصؿ االجتماعي في التغيير السياسي في تكنس كمصر مف 2012( الرعكد، عبد اهلل. )2)

 كجية نظر الصحفييف األردنييف" رسالة ماجستير غير منشكرة، األردف، جامعة الشرؽ األكسط.
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العاـ المحمي كاإلقميمي الرأم  ليا دكر كبير في التأثير عمىاالجتماعي  شبكات التكاصؿ -1
 ده المبحكثكف.كالدكلي كىذا ما أك  

 :لمتغيراتتيعزل  داللة إحصائية في التغيير السياسي في تكنس كمصرؽ ذات ال تكجد فرك  -2
)النكع االجتماعي، العمر، المؤىؿ العممي، الخبرة، نكع المؤسسة اإلعبلمية، الفترة الزمنية 

 لعضكية نقابة الصحفييف(.

"اتجاىات الصحافة األردنية نحو العدوان  :بعنوان (2011، )عالونة ونجاداتدراسة  -20
 ".والدستورالرأي  مقارنة في صحيفتيي عمى غزة" دراسة تحميمية اإلسرائيم

معرفة اتجاىات الصحافة األردنية اليكمية نحك العدكاف اإلسرائيمي إلى  ىدفت الدراسة
كىي مف الدراسات  ـ،2008/12/27مف  اا بدءن يكمن  22عمى قطاع غزة الذم استمر مدة 

إجراء تـ مسك اإلعبلمي، حيث استخدمت أداة تحميؿ المضمكف ضمف منيج ال ،الكصفية المقارنة
، ر( األردنيتيف خبلؿ فترة العدكافالتحميؿ كالمقارنة عمى افتتاحيات صحيفتي )الرأم كالدستك 

العدكاف اإلسرائيمي عمى  أف  إلى  تكصمت الدراسة من أىميا:عدة، نتائج  إلىوتوصمت الدراسة 
 ،( مف مجمكع االفتتاحيات97%ات الصحافة األردنية اليكمية بنسبة )غزة طغى عمى اىتمام

مف العدكاف جاء في مقدمتيا المكقؼ  ااتجاىن  (25) وكعرضت الصحافة األردنية ما مجمكع
كالكطف  فيما حظيت اتجاىات جرائـ العدكاف اإلسرائيمي ،(20%الرسمي األردني بما نسبتو )

حصؿ المكقؼ األردني مف  ،100%)بالمعارضة المطمقة بنسبة ) االبديؿ في الصحيفتيف معن 
 .(100%الصحفييف عمى تأييد بنسبة )

في تنشيط الحراك السياسي العربي، اإلعالم  "دور :( بعنوان2011 دراسة )خورشيد، -21
 .(1)نموذجًا"االجتماعي  شبكات التواصل

مكانات مكاقع إل فية تكظيؼ الحراؾ السياسي العربيكيالتعرؼ إلى  ىدفت الدراسة
 كذلؾ في تأجيج الثكرات العربية كتعبئة شبابيا. التكاصؿ االجتماعي؛

 أىم نتائج الدراسة:

 أصبحت محطات حشد لممشاركة في الحراؾ السياسي العربي.االجتماعي  مكاقع التكاصؿ أف   -1
 ات.كحققت حضكرىا في نشر أفكار الثكر ، قامت بدكر التعبئة اإليديكلكجية لمثكرات -2

                                  
بكات التكاصؿ (. "دكر اإلعبلـ في تنشيط الحراؾ السياسي العربي، ش2011خكرشيد، مراد كامؿ. ) (1)

االجتماعي نمكذجان" المؤتمر العممي كسائؿ االتصاؿ أدكات تعبير كتغيير، األردف، عماف، جامعة البتراء، كمية 
 اإلعبلـ.
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إلى  لت العمؿ السياسي السرمكسرت حاجز الخكؼ كحكٌ االجتماعي  مكاقع التكاصؿ إف   -3
 نشاط عمني.

 .(1)الجديد في عصر المعمومات"اإلعالم " :( بعنوان2010دراسة )شيخاني،  -22
القرف العشريف كبدايات القرف  أكاخرتطكر االتصاؿ في التعرؼ إلى  ىدفت الدراسة

 ظيكرإلى  معرفة العكامؿ التي أدتك  ،الجديداإلعبلـ  اىيةمإلى  التكصؿك  العشريف،ك  الحادم
كاعتمدت الدراسة الجديد في كسائؿ االتصاؿ. اإلعبلـ  الجديد كدراسة تأثير تكنكلكجيااإلعبلـ 

 ،نتائجإلى  وتوصمت الدراسةالمنيج الكصفي في تحميؿ مضمكف كسائؿ تكنكلكجيا االتصاؿ. 
 كان أىميا:

المختمفة التي اإلعبلـ  اندماج كسائؿك  الجديد كاإلعبلـالتطكر اليائؿ في تكنكلكجيا االتصاؿ  -1
 كانت مستقمة في الماضي.

ا ادكرن  اإلخباريةلقد كاف لممادة  -2 زيادة إلى  كذلؾ أدل، الجديداإلعبلـ  في تطكر اكبارزن  ميمن
 ي كالدكلي.فاعمية كسائؿ االتصاؿ بما تنقمو مف أخبار عمى الصعيديف المحم

البديل في تفعيل المشاركة اإلعالم  "دور بعنوان: (2009، عبد القوي)دراسة  -23
 .(2)االفتراضية"االجتماعي  السياسية لدى الشبا،: دراسة تطبيقية عمى مواقع التواصل

البديؿ في تفعيؿ المشاركة السياسية لدل اإلعبلـ  دكر إلى تعرؼال الدراسة ىدفت
دكافع استخداـ الشباب  إلى تعرؼال شبكة "الفيس بكؾ". كىدفت الدراسةالشباب، بالتطبيؽ عمى 

الفيس بكؾ"، كدكره في نشر الكعي السياسي بيف الشباب. كقد تـ إجراء الدراسة بأسمكب  "لمكقع
العديد من إلى  وتوصمت الدراسةمفردة مف طبلب جامعة المنيا. ( 380) العينة المتاحة عمى

 النتائج، أىميا:
، راسة( يستخدمكف مكقع "الفيس بكؾ"مف الشباب الجامعي )عينة الد (%83.48)نسبة  أف   -1

 .(%16.52)بينما ال يستخدمو 
دكافع استخداـ الشباب الجامعي )عينة الدراسة( لمكقع "الفيس بكؾ" في أىـ  كتمثمت -2

 .ثارة، كاليركباالسترخاء، الترفيو كالتسمية، كاإلمداد بالمعمكمات، كاإل

                                  
، العدد 26(. "اإلعبلـ الجديد في عصر المعمكمات"، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد2010شيخاني، سميرة. ) (1)

 األكؿ+ الثاني، دمشؽ، جامعة دمشؽ.
(. "دكر اإلعبلـ البديؿ في تفعيؿ المشاركة السياسية لدل الشباب: دراسة 2009عبد القكم، محمكد. ) (2)

تطبيقية عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي االفتراضية"، المؤتمر العممي الدكلي الخامس عشر، اإلعبلـ كاإلصبلح: 
 .يكليك 9-7الكاقع كالتحديات، جامعة القاىرة، كمية اإلعبلـ، 
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 مف الشباب الجامعي عينة الدراسة ال يستخدمكف (%49.33)ما نسبتو  أف  اسة ككشفت الدر  -3
 .يستخدمكنو ألغراض سياسية (%50.67)الفيس بكؾ" ألغراض سياسية، كنسبة "
 .(1)"اإللكترونيالعام الرأي  تشكيل: "( بعنوان2009دراسة )اليماش،  -24

اإللكتركني  العاـالرأم  كأىمية، اإللكتركنيالعاـ الرأم  تحديد مفيـكإلى  تيدؼ الدراسة
، اإللكتركنيالعاـ الرأم  في بحث كتحميؿ االتجاىات، كما ىي األدكات الحديثة التي تشكؿ

في تشكيؿ رأم الجميكر حكؿ القضايا اإللكتركني  العاـالرأم  مدل االستفادة مفإلى  باإلضافة
تحديد اإليديكلكجيات ك  ي قياسا يمكف االستفادة مف تطبيقاتو المختمفة فعمٌ  ، فضبلن المختمفة

 المعاصرة، كانعكاساتيا في المجتمع.

شر ما ني  جميعكذلؾ لتقييـ  ؛المدخؿ الكثائقي المنيج الكصفي مستخدمناكاعتمدت الدراسة 
امف معارؼ أك حق اإللكتركني  العاـالرأم  لبياف نشأة تشكيؿ ؛استخدـ المنيج التاريخي ائؽ، أيضن

 كتطكره.

 نتائج الدراسة:أىـ  ككاف مف

 كأف   ،في معظـ الدكؿ العربية ما زاؿ في الميداإللكتركني  العاـالرأم  مكضكع تشكيؿ إف   -1
 تطبيقاتو محدكدة.

 إمكانية استثمار ىذه التقنيات الحديثة بشكؿ عممي كاسع خبلؿ السنكات القادمة. -2

طينية عمى "اعتماد طمبة الجامعات الفمس :( بعنوان2008تربان، و  ؛دراسة )أبو شن، -25
عمى  الجديدة في الحصول عمى المعمومات وقت األزمات" دراسة تطبيقيةاإلعالم  وسائل

 .(2)"األزمة الداخمية الفمسطينية
اإلعبلـ  مدل اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى كسائؿالتعرؼ إلى  ىدفت الدراسة

كمصدر لممعمكمات في أكقات األزمات بكجو عاـ، كفي أزمة االقتتاؿ الداخمي بيف حركتي فتك 
المنيج الكصفي التحميمي، مجتمع الدراسة طمبة الجامعات الفمسطينية كاعتمدت الدراسة كحماس، 

 .( طالبنا200)عمى عينة عشكائية تبمغ قكاميا 
                                  

(. مؤتمر تقنيات االتصاؿ كالتغير االجتماعي، جامعة الممؾ 2009ليماش، متعب بف شديد بف محمد. )ا (1)
 سعكد، قسـ اإلعبلـ، الرياض.

(. "اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى كسائؿ اإلعبلـ 2008أبك شنب، حسيف؛ كترباف، ماجد. ) (2)
تطبيقية عمى األزمة الداخمية الفمسطينية" بحث مقدـ الجديدة لمحصكؿ عمى معمكمات أثناء األزمات، دراسة 

لممؤتمر الرابع لؤلكاديمية الدكلية لعمـك االتصاؿ ككسائؿ اإلعبلـ الجديدة كآفاؽ المستقبؿ" القاىرة، جامعة القاىرة، 
 مايك.
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 عبلـ.نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإل كاستخدمت الدراسة
 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:أىم  وكان من

جاء اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الفضائيات العربية في الدرجة األكلى في  -1
 .(%76.6)الحصكؿ عمى المعمكمات بنسبة 

الحصار اإلسرائيمي الدكلي، ثـ نتائج االنتخابات التشريعية إلى  تعكد أسباب األزمة الداخمية -2
الثانية، تمييا التدخبلت اإلقميمية كاألجنبية، ثـ ضعؼ السمطة المركزية، ثـ غياب سمطة منظمة 

 التحرير الفمسطينية.
لحركة اإللكتركنية  أثناء األزمات جاءت المكاقع في اإلعبلـ مف حيث درجة الثقة في كسائؿ -3

 المحمية ثـ اإلذاعات العربيةيمييا تمفزيكف فمسطيف، ثـ الصحافة الدكلية ك ، فتك في المرتبة األكلى
 اإلذاعات المحمية. ، كأخيرنااألجنبيةك 

 ثانيًا: الدراسات األجنبية
"استخدامات طمبة الجامعات  :( بعنوانBellarmine, A. Ezumah, 2012دراسة ) -1

عادة النظر في نظرية االستخدامات االجتماعي لشبكات التواصل ، المواقع المفضمة وا 
 .(1)واإلشباعات"
مف قبؿ طمبة االجتماعي  استخدامات شبكات التكاصؿالتعرؼ إلى  الدراسة ىدفت

 ،كاإلشباعات الجامعات األمريكية، مستندة في إطارىا النظرم عمى فركض نظرية االستخدامات
ة عمى منيج المسك عمى عيناسة مف الدراسات الكصفية، كاعتمدت الدراسة كتعتبر ىذه الدر 

 إلييا: التي توصمتالنتائج أىم  ومنمف الجامعات األمريكية.  ( طالبنا جامعينا287قكاميا )

استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي: ىك إلى  األسباب التي تدفع طمبة الجامعاتأىـ  مف -1
 األىؿ.ك  البقاء عمى اتصاؿ مع األصدقاء

ثـ جاء  ،مف حيث االستخداـاالجتماعي  جاء مكقع الفيس بكؾ في مقدمة شبكات التكاصؿ -2
 ا لينكد إف.كأخيرن  ،ثـ مام سبيس، تكيتر

 
 

                                  
(1) Bellarmine A. Ezumah,, college Students, use of social Media: site Preferehces, 
uses and Geatif cations Theory Revisi ted,, Unpublished Master,s Thesis Murray 
State University ky. 
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االجتماعي  تأثير شبكات التواصل: "( بعنوانHeinrichs & others, 2011دراسة ) -2
 دراسة ميدانية".االجتماعية اإلعالم  وطريقة دخول المستخدمين عمى تقييم وسائل

كتجربة كصكؿ االجتماعي  تأثير مكاقع شبكات التكاصؿالتعرؼ إلى  ىدفت الدراسة
 (226)إجراء الدراسة عمى عينة قكاميا كتـ  االجتماعية،اإلعبلـ  المستخدـ عمى تقييـ كسائط

مف جماعة مناقشة محترفة ثـ تزكيدىا بمعمكمات تتعمؽ بكجية نظرىـ لمكاقع شبكات  امبحكثن 
 التكاصؿ االجتماعي.

 

 التعقي، عمى الدراسات السابقة
ت رى ثٍ األجنبية، فقد أىك  العربيةك  قة المحميةمف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى الدراسات الساب

تككف ىذه  آممة أفٍ  ؛كأعطتيا رؤيا كأفكار جديدة ،ىذه الدراسات المعمكمات لدل الباحثة
 يطمع عمى ىذه الدراسة. فٍ كتفيد كؿ مى  ،مبحث العمميمفيدة لالمعمكمات كاألفكار 

 (1)جدول 
 الفجوة البحثيةيوضح 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
 (2017دراسة )ضاىر، 

الفمسطيني اإلعبلـ  أكضحت الدراسة دكر
كذلؾ مف  ؛في تدعيـ الجيكد الدبمكماسية
 كجية نظر النخبة اإلعبلمية.

 (2015دراسة )خاطر،
أكضحت ىذه الدراسة مدل اعتماد طمبة 

الجامعات الفمسطينية عمى شبكات 
 التكاصؿ االجتماعي

 2012دراسة الفطافطة، -
الجديد اإلعبلـ  أظيرت ىذه الدراسة عبلقة

بداء ،التعبير في فمسطيفك الرأم  بحرية  كا 
في القضايا الكبرل مف أىميا قضية الرأم 

 االحتبلؿ
 2015دراسة المدني، -

 أظيرت الدراسة دكر شبكات التكاصؿ
العاـ لطمبة الرأم  في تشكيؿاالجتماعي 

 ات الفمسطينية.الجامع
 2012 ،دراسة عكض اهلل -

معظـ الدراسات السابقة  -
 لـ تتحدث عف تقييـ أداء

الجديد في التأثير اإلعبلـ 
العاـ بشكؿ الرأم  عمى

 مفصؿ.
أبرزت ىناؾ دراسات  -

الجديد كلكف اإلعبلـ  دكر
مف كجية نظر طبلب 

الجامعات كليس مف منظكر 
مثؿ دراسة اإلعبلمية  النخبة

 (.2015)خاطر،
تميزت ىذه الدراسة أنيا  -

 تحدثت عف مراحؿ تطكر
 الجديداإلعبلـ 

الجديد اإلعبلـ  كسائؿ -
 اكاضحن  اكاف ليا تأثيرن 

أثناء العدكاف  ا فيسن كمممك 
اإلسرائيمي عمى غزة 

ركزت ىذه الدراسة عمى التطكر  -
 التاريخي لئلعبلـ الجديد.

تناكلت الباحثة في ىذه الدراسة  -
كاإلشباعات  نظرية االستخدامات

 ينيما.العبلقة بك  كنظرية االعتماد
دكر إلى  أشارت ىذه الدراسة -

الجديد كمدل تأثيرىا اإلعبلـ  كسائؿ
أثناء  في عمى الحراؾ الشعبي

 .2014العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة 
 أظيرت ىذه الدراسة مدل تأثير -

الرأم  الجديد في تشكيؿاإلعبلـ 
 العاـ.

أكضحت ىذه الدراسة مدل  -
 مصداقية كمكضكعية األخبار

تكتب كتنشر عبر المعمكمات التي ك 
أثناء  في الجديداإلعبلـ  كسائؿ

 العدكاف اإلسرائيمي.
 نبذة عفإلى  تطرقت ىذه الدراسة -
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 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
ناقشت كحممت مضمكف المكاد الخبرية 
 المنشكرة عمى مكاقع الفضائيات األجنبية

بالمغة العربية فيما يتعمؽ اإللكتركنية 
 .2012بأحداث العدكاف عمى غزة 

 (2013)عبد الرازؽ، -
 دكر مكاقع التكاصؿإلى  تطرقت الدراسة
السياسي في تشكيؿ الكعي االجتماعي 

 لفئة الشباب الجامعي.
 2012دراسة حسف، -

في االجتماعية  دكر الشبكاتإلى  تطرقت
العاـ في المجتمع العربي الرأم  تككيف

 كذلؾ تجاه الثكرات العربية.
 2008 دراسة ترباف، -

اعتماد طمبة الجامعات إلى  أشارت
الجديد في اإلعبلـ  الفمسطينية عمى كسائؿ

ثناء أفي الحصكؿ عمى المعمكمات 
 العدكاف

 (2015دراسة )بربخ، -
أظيرت مدل اعتماد النخبة السياسية 

 الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ
 في كذلؾ ؛كمصدر لممعمكماتاالجتماعي 

أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة 
 .ـ2014

 (2013دراسة )أسعد،  -
 ناقشت ىذه الدراسة أسس ككسائؿ صناعة

العاـ في المجتمعات المعاصرة الرأم 
خاصة بعد اضمحبلؿ الدكر الذم كانت 

 التقميدية.اإلعبلـ  تقـك بو كسائؿ
 2016دراسة خميفة،  -

 أكضحت ىذه الدراسة اتجاىات النخبة
نحك التزاـ المكاقع اإلخبارية اإلعبلمية 

 الفمسطينية بأخبلقيات المينة.

2014. 
لـ تذكر الدراسات  -

السابقة بعد اطبلع الباحثة 
العاـ الرأم  عمى

 .اإللكتركني
 

 .اإللكتركنيالعاـ الرأم 
 ربطت ىذه الدراسة بيف كسائؿ -

الجديد كبيف السياسة عمى اإلعبلـ 
 الساحة الفمسطينية.

قدمت ىذه الدراسة تكصيات  -
اإلعبلـ  كمقترحات لتطكير مسار

كاألخذ بعيف االعتبار  الجديد
 ركئ النخبك  إرشادات كمقترحات

في النيكض باإلعبلـ اإلعبلمية 
 الجديد.

 

 (2015.دراسة )أبك قكطة،
أكضحت اعتماد النخبة السياسية 

في اإللكتركنية  الفمسطينية عمى المكاقع
اكتساب المعمكمات عف المفاكضات 
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 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
 الفمسطينية اإلسرائيمية.

 (2016)الدعس، -
استخدامات النخبة الفمسطينية إلى  أشارت
أثناء العدكاف  في الدكليةاإلعبلـ  لكسائؿ

 .ـ2014عمى محافظات غزة 
 (2011)خكرشيد، -

تحدثت عف كيفية تكظيؼ الحراؾ 
السياسي العربي، إلمكانات مكاقع 

التكاصؿ االجتماعي، كذلؾ في تأجيج 
 الثكرة كالشباب.

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة:
اطبلع الباحثة عمى الدراسات الفمسطينية كالعربية كاألجنبية أيقنت الباحثة أىمية ىذه بعد 

العاـ، الرأم  الجديد كتأثيرىا عمىاإلعبلـ  الدراسات كما تكصمت إليو مف الدكر الفاعؿ لكسائؿ
 التي أثرت معمكمات الباحثة كتنكيرىا بأفكار جديدة آممة أفٍ ك  ،كبعد االطبلع عمى ىذه الدراسات

كذلؾ كفؽ  ؛يطمع عمى ىذه الدراسة فٍ كتحقيؽ المنفعة لكؿ مى  ،في خدمة البحث العممي يككف ذلؾ
 ما يمي:

 الجديد بشكؿ اإلعبلـ  معرفة ما يتعمؽ بكسائؿك  ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في اإللماـ
 كبير.

  كتحديد األىداؼساعدت الباحثة في تحديد المشكمة كصياغة التساؤالت المتعمقة بالدراسة 
 إثباتيا كتحقيقيا.إلى  الفركض التي تسعى الدراسةك 
 الحقائؽ التي تفيد الجانب النظرمك  كفرت الدراسة السابقة قاعدة كفيرة مف المعمكمات 

 العممي.ك 
  في عمؿ صحيفة االستقصاء. اكبيرن  االدراسات السابقة كاف ليا دكرن 

 :أىم نقاط االتفاق
 الميـالباحثاف )حسف، الرعكد( في الدكر إلييا يجة التي تكصؿ ترل الباحثة تحقؽ صدؽ النت -1

الرأم  الدكر الكبير في التأثير عمىك  في تككيف آراء الجميكراالجتماعي  لشبكات التكاصؿ
 الدكلي.ك  اإلقميميك  العاـ المحمي
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جارية الثكرة االنف ضحت أف  ك كأ ،الرأم العاـك اإلعبلـ  أكدت دراسة )أسعد( االرتباط الكثيؽ بيف -2
 ،العاـالرأم  كانت مف العكامؿ األساسية في تككيف كصناعة كصياغةاإلعبلـ  في كسائؿ

 كىذا ما تكصمت إليو الباحثة في ىذه الدراسة.
الدراسات الخاصة ك  كذلؾ لتشجيع البحث العممي ؛تكصيات )عابد(إلى  تضـ الباحثة صكتيا -3

 باإلعبلـ الجديد.
العاـ كمدل قدرة ىذه الرأم  الجديد عمىاإلعبلـ  كسائؿ أكدت العديد مف الدراسات مدل تأثير -4

 الكسائؿ عمى تشكيؿ كعي الجميكر ككجيات النظر حكؿ مكضكع معيف.
 لتكاصؿاأكدت دراسة )بربخ، أبك مراد( مدل اعتماد النخب الفمسطينية عمى مكاقع  -5

 .ـ2014أثناء األزمات كال سيما العدكاف عمى غزة في االجتماعي 

 ي اعتمدت عمييا الدراسة:النظريات الت
 ونظرية االعتمادواإلشباعات  نظرية االستخدامات -1

 النظرية: 

مداىا أبعد مف المعارؼ المجمكعة أك  ألف   ؛النظرية كؿ شيء كأىـ شيء في العمـ
 ا عف بعضياكاالستغناء أحيانن المنقكلة كىي ضرب مف االقتصاد الذىني يسيؿ جمع المعارؼ 

 .(80ص، ـ2011، المشابقة)
 غوي:التعريف الم  

م يحمؿ كلفظ نظرية مشتؽ مف النظر الذ ،مفيـك النظرية يتمثؿ في الداللة الشائعة إف  
كيتـ  ،درج مف األفكارأك نسؽ" مت"بناء  :كفي الفرنسية تعني النظرية داللة معنى التأمؿ العقمي،
 (.162ص، ـ2012)مناؿ،  إلى النتائجاالنتقاؿ فيو مف المقدمة 

 ف االصطالحي:التعري

مرحمة مف التطكر إلى  النظرية ىي محصمة دراسات، كأبحاث، كمشاىدات كصمت
 (.162ص، ـ2012)مناؿ،  نظرينا كعممينا لما تحاكؿ تفسيره إطارناكضعت فيو 

 :واإلشباعاتنظرية االستخدامات 

مثار اختبلؼ بيف الباحثيف، اإلعبلمي  في االصطبلحكاإلشباعات  مدخؿ االستخدامات
رغبات كامنة معينة استجابة  إلشباع إعبلميةكتعني النظرية باختصار: تعرض الجميكر لمكاد 
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ة االتصاؿ الجماىيرم بدراسكاإلشباعات  كدكافع الحاجات الفردية، كتيتـ نظرية االستخدامات
 (.297ص، ـ2010)حجاب،  دراسة منظمة
 نشأة النظرية:

ألكؿ مرة في كتاب استخداـ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم لمؤلفو "اليا  ظيرت ىذه النظرية
 ".ـ1974ىك كاتز كجي بمكمر 

مكجو لتحقيؽ اإلعبلـ  مف استخداـ الناس لكسائؿ جزءنا ميمنا كتقكؿ تمؾ النظرية أف  
 احتياجاتيـ مثمما قاؿ إلشباعمعينة  إعبلميةأىداؼ يحددىا األفراد، كىـ يقكمكف باختيار كسائؿ 

التكجو  –)مراقبة البيئة اإلعبلـ  لكسائؿ اإلنسافأىداؼ مف استخداـ ( 5)ىناؾ  ،مارؾ ليفي
 (.144ص، ـ2011)مراد،  التسمية( –التكجو العاطفي  –عدـ الرضا  –المعرفي 

كعندما يتكفر ىذا  ،لشيء معيف حاجة الفرد تنبع مف شعكره بالنقص أف   وترى الباحثة
 كىذه الحاجة قد تككف فسيكلكجية أك نفسية. ،و أشبع حاجاتوكأن   ،الشيء يشعر الفرد بالرضا

 جوىر النظرية:

التػػػي اإلعبلميػػػة  فػػػي األسػػػاس بجميػػػكر الكسػػػيمةكاإلشػػػباعات  نظريػػػة االسػػػتخدامات تيعنػػػى
 الجميػػػػكر لػػػػيس سػػػػمبينا يقبػػػػؿ أف  ذلػػػػؾ  تشػػػػبع رغباتػػػػو كتمبػػػػي حاجاتػػػػو الكامنػػػػة فػػػػي داخمػػػػو، كمعنػػػػى

 اتحقيقيػػػػػػػإلػػػػػػػى  ، بػػػػػػػؿ يمتمػػػػػػػؾ غايػػػػػػػة محػػػػػػػددة يسػػػػػػػعىاإلعػػػػػػػبلـكػػػػػػػؿ مػػػػػػػا تعرضػػػػػػػو عميػػػػػػػو كسػػػػػػػائؿ 
 (.144ص، ـ2011)مراد، 

 :واإلشباعاتفروض نظرية االستخدامات 

الكف في عممية االتصاؿ الجماىيرم، كيستخدمكف كسائؿ الجميكر مشارككف فعٌ  أعضاءى  إف   -1
 (.182ص، ـ2012)المزاىرة،  لتحقيؽ أىداؼ مقصكدة في تكقعاتيـاالتصاؿ 

الحاجات كاختيار كسائؿ معينة  إشباعيمتمؾ أعضاء الجميكر المبادرة في تحديد العبلقة بيف  -2
 (.284ص، ـ2010يا تشبع حاجاتو )عبد الحميد، يرل أن  

الجميكر ىك الذم يختار الرسائؿ كالمضمكف الذم يشبع حاجاتو، فػاألفراد ىػـ  أف  التأكيد عمى  -3
 االتصػػػػػاؿ ىػػػػػي التػػػػػي تسػػػػػتخدـ األفػػػػػراد سػػػػػائؿالػػػػػذيف يسػػػػػتخدمكف كسػػػػػائؿ االتصػػػػػاؿ، كلػػػػػيس ك 

 (.241ص، ـ2001)مكاكم، 
يمكف االستدالؿ عمى المعايير الثقافية السائدة في المجتمع مف خبلؿ استخداـ الجميكر  -4

 (.182ص، ـ2012)المزاىرة،  تصاؿ، كليس مف خبلؿ محتكاىا فقطلكسائؿ اال
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 :واإلشباعاتأىداف نظرية االستخدامات 

الجميػكر النشػط إلػى  كيؼ يستخدـ األفراد كسائؿ االتصاؿ، كذلؾ بػالنظر اكتشاؼإلى  السعي .1
 سػػػػػػػػػػػػائؿ التػػػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػػػبع حاجاتػػػػػػػػػػػػو كتكقعاتػػػػػػػػػػػػويختػػػػػػػػػػػػار كيسػػػػػػػػػػػػتخدـ الك  الػػػػػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػػػػػتطيع أفٍ 

 (.241ص، ـ2001السيد، ك  )مكاكم؛
فاعؿ الذم يحدث نتيجة ىذا شرح دكافع التعرض لكسيمة معينة مف كسائؿ االتصاؿ، كالت .2

 (.241ص، ـ2001السيد، ك  )مكاكم؛ التعرض
 صػػػػػػػػػػؿ إلييػػػػػػػػػػاالفيػػػػػػػػػػـ العميػػػػػػػػػػؽ لعمميػػػػػػػػػػة االتصػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػبلؿ النتػػػػػػػػػػائج التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػـ التك  .3

 .(186ص، ـ2012، )مزاىرة
تمبيتيا مف خبلؿ استخدامو لكسائؿ إلى  المطمكبة التي يسعى الفرداإلشباعات  الكشؼ عف .4

 .(60ص، ـ2000)سعد،  المختمفة مف كراء ىذا االستخداـكاإلشباعات  االتصاؿ
 دؼ فيػػػػػـ عمميػػػػػة االتصػػػػػاؿ الجمػػػػػاىيرمالتأكيػػػػػد عمػػػػػى نتػػػػػائج اسػػػػػتخداـ كسػػػػػائؿ االتصػػػػػاؿ بيػػػػػ .5

 (.241ص، ـ2001السيد، ك  )مكاكم؛

 ونظرية االعتماد عمى وسائل االتصال:واإلشباعات  العالقة بين االستخدامات

رغبة الفرد في الحصكؿ عمى المعمكمات ىي المتغير الرئيسي  أف  ترل نظرية االعتماد 
قكل االعتماد عمى الكسائؿ يى  أف  الذم يفسر التأثيرات المعرفية كالنفسية لكسائؿ االتصاؿ، كما 

عندما يرل الفرد تحقؽ أىدافو مف خبلؿ المعمكمات التي يحصؿ عمييا، كالجديد ىنا ىك الربط 
فالتأثير االتصالي مف كجية نظر العديد مف الباحثيف  ؛إلشباعاتكا بيف استخداـ كسائؿ االتصاؿ

يحدث إما نتيجة لبلعتماد عمى كسائؿ االتصاؿ في جمب المعمكمات، أك نتيجة لمجرد 
 استخداميا.

كتمثؿ العبلقة بيف االعتماد عمى كسائؿ االتصاؿ كاالستخدامات الكظيفية ليا قدرة 
سائؿ بيف المفاىيـ الخاصة بنظرية االعتماد عمى ك  النظرية عمى تكجيو البحكث المستقبمية

 (.121ص، ـ2008)حمادة،  االتصاؿ كنظرية االستخدامات
فقد يككف ىناؾ حدث ما  ؛تؤثر في مشاعر الجميكراإلعبلـ  كسائؿ أف   وترى الباحثة

اإلعبلمية  ذات أىمية، ىذا الحدث يفرض عمى الجميكر أف يتابعو بأىمية مف خبلؿ الكسيمة
الجميكر ليس  أف  ي تشبع حاجاتو لمعرفة أدؽ التفاصيؿ عف ىذا الحدث، كيجب التأكيد ىنا الت

سمبييف، كلكنو يبحث عف المعمكمات حتى يشبع حاجاتو كفؽ رؤيا تكجو في أفراد  مجمكعة
 .اإلعبلـاختيار كاستخداـ كسائؿ 
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الجديدة ـ اإلعبل لماذا ككيؼ يستخدـ الجميكر كسائؿ ،كىنا السؤاؿ الذم يطرح نفسو
 لمكفاء بحاجاتو كحاجات اآلخريف؟

كالفكػػرة خمػػؼ ىػػذا التسػػاؤؿ البحثػػي مسػػتقاة مػػف طبيعػػة الكسػػائؿ الجديػػدة التػػي تمكػػف الفػػرد 
النشيط مف االستخداـ لمجرد تمبية حاجاتو كلكف لتمبية حاجات اآلخريف في الكقت نفسو، فكػؿ فػرد 

 ، كمصػػػدرناسػػيمة اتصػػاؿ متحػػررةشػػر متنقمػػة كك ن يصػػبك دارى  ألفٍ  كاإلمكانيػػةلديػػو الحريػػة  تكػػكفقػػد 
 اؿ.و يمتمػػػػػؾ ميػػػػػارات التعامػػػػػؿ الفٌعػػػػػن ػػػػػاحتياجػػػػػات اآلخػػػػػريف طالمػػػػػا أ إلشػػػػػباع كأداةن  الميػػػػػـ لمحػػػػػدث
 (.128-127ص ص، ـ2008)حمادة، 

دراؾ كفيـ الجديدة بكعي كا  اإلعبلـ  كنشيط يستخدـ كسائؿ إيجابيإذف ىناؾ جميكر 
حاجاتو مف المعمكمات، كجميكر عمى درجة عالية مف الكعي كالتعمـ، مثقؼ، عمى  إلشباع

تمؾ  إيصاؿفيك يمتمؾ القدرة كالميارة عمى  كالميمة؛اطبلع دائـ بالقضايا كاألحداث اليكمية 
 اآلخريف.إلى  المعمكمات

 نظرية االعتماد:

فراغ كال بمعزؿ عف  ال يأتي مفاإلعبلـ  استخداـ كسائؿ أف  انطمقت ىذه النظرية مف 
تزداد في التأثير عندما تقـك اإلعبلـ  قدرة أف  مف منطمؽ ك  ،التأثير بالرأم العاـ الذم تعيش فيو

كالمتمثمة في نقؿ المعمكمات بشكؿ مميز  ،بأدكارىا بكؿ فعالية كاقتداراإلعبلـ  كسائؿ كظائؼ
، كقد ظيرت ىذه النظرية في العقد السابع كاإلعبلـتعمقة بالقائـ باالتصاؿ كمكثؼ لمنظريات الم

ؤسساف الحقيقياف لنظرية مف القرف الماضي عمى يد كؿ مف "دم فمكر" ك "بكؿ ركيش" فيما الم
 .(95ص ،ـ2011 )المشابقة، االعتماد

 يمكن تمخيص الفكرة األساسية لنظرية االعتماد عمى النحو التالي:

مػػف التػػأثير المعرفػػي كالعػػاطفي كالسػػمككي  رقػػد كبػػرأقػػدرة كسػػائؿ االتصػػاؿ فػػي تحقيػػؽ  ف  إ
كىذا االحتمػاؿ  ،سكؼ يزداد عندما تقـك ىذه الكسائؿ بكظائؼ نقؿ المعمكمات بشكؿ متميز مكثؼ

 اع كالتغيػػػػرفػػػػي المجتمػػػػع بسػػػػبب الصػػػػر جػػػػد عػػػػدـ اسػػػػتقرار بنػػػػائي اسػػػػكؼ تزيػػػػد قكتػػػػو فػػػػي حالػػػػة تك 
 (.ـ2013)عبد الظاىر، 

نظرية االعتماد تعد نظرية شاممة، حيث تقدـ نظرية كمية  ف  إ :"إسماعيؿكيذكر "محمكد 
المجتمع يؤثر في  أف  لمنظرية ىي  إضافةأىـ  أف  لمعبلقات بيف االتصاؿ كالرأم العاـ، كما يذكر 

إلى  الحديثة، كىك الميؿاالجتماعية  ، كىذا يعكس الميؿ العممي السائد في العمـكاإلعبلـكسائؿ 
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ة مركبة مف العناصر المتفاعمة، كليست نماذج منفصمة مف األسباب يا منظكمالحياة عمى أن  
 (.301ص، ـ2010كالنتائج. )حجاب، 

 نشأة وتطور النظرية:

ازدادت أىمية ىذه الكسائؿ في نقؿ اإلعبلـ  لمتطكر التكنكلكجي المستمر لكسائؿ نظرنا
مف أحداث داخمية كالتي أصبحت المصدر الرئيسي لتزكيد الجميكر بكؿ ما يستجد  ،المعمكمات

كالنظاـ  ؛مع النظـ األخرلاإلعبلـ  كخارجية، كمف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات تتفاعؿ كسائؿ
 االقتصادم، كالسياسي كالديني.

عمى يد الباحثة اإلعبلـ  كمف ثـ كانت البيانات األكلى لنظرية االعتماد عمى كسائؿ
"منظكر  :ا كرقة بحثية بعنكاف، عندما قدمك ـ1974"ساندرا بكؿ رككيتش" كزمبلئيا عاـ 

التي ترل قكة كسائؿ كنظاـ معمكماتي مستمد مف اعتمادات اآلخريف عمى المصادر  ،المعمكمات"
 (.207ص، ـ2012)مناؿ،  اإلعبلـالنادرة لممعمكمات التي تسيطر عمييا كسائؿ 

 فرضيات النظرية:

التغيرات المستمرة، إلى  يعكداالجتماعي  اختبلؼ درجة االستقرار كالتكازف في النظاـ ف  إ .1
لمحاجة ليذه األخبار  ات كاألخبار تتزايد كتتناقص تبعناالحاجة لممعمكم كبالتالي فإف  
في الحصكؿ عمى اإلعبلـ  عمى كسائؿ ، حيث يككف األفراد أكثر اعتمادناكالمعمكمات
 (.149ص، ـ2011)مراد،  المعمكمات

عيػػا يتػػأثراف بمػػا يتعممػػو الفػػرد مػػف المجتمػػع كمػػف كتفاعمػػو ماإلعػػبلـ  اسػػتخداـ الجميػػكر لكسػػائؿ .2
 حػػػػػػػػػػدث نتيجػػػػػػػػػػة تعرضػػػػػػػػػػو لكسػػػػػػػػػػائؿ االتصػػػػػػػػػػاؿكسػػػػػػػػػػائؿ االتصػػػػػػػػػػاؿ، كيتػػػػػػػػػػأثر الفػػػػػػػػػػرد بمػػػػػػػػػػا ي

 (.214ص، ـ2012)المزاىرة، 
عمى االستجابة  قادرنااإلعبلمي  كمما كاف النظاـاإلعبلـ  يزداد اعتماد الجميكر عمى كسائؿ .3

 أٍف يتطكراإلعبلـ  كفي ىذه الحالة ينبغي عمى ،أك الجميكراالجتماعي  الحتياجات النظاـ
 (.214ص، ـ2012)المزاىرة، 

 اختبلؼ حاجات الجماىير كأىدافيـ الفردية كالنفسية تؤثر في درجة اعتمادىا عمى كسائؿ .4
 (.150ص، ـ2011)مراد، اإلعبلـ 

 قػػد يكػكف ليػػـ ،فالصػفكة قمػػة اليػـر ؛اإلعػػبلـ يختمػؼ الجميػػكر مػف حيػػث اعتمػاده عمػػى كسػائؿ .5
لمصػػفكة مصػػادرىا فػػي الحصػػكؿ  خاصػػة بيػػـ غيػػر الكسػػائؿ التقميديػػة، بمعنػػى أف   إعػػبلـكسػػائؿ 

 رىػػػػػا، كالتػػػػػي ليسػػػػػت متاحػػػػػة لكػػػػػؿ النػػػػػاسعمػػػػػى المعمكمػػػػػات كالبرقيػػػػػات أك ككػػػػػاالت أنبػػػػػاء كغي
 (.214ص، ـ2012)المزاىرة، 
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 :اإلعالمثار االعتماد عمى وسائل آ

 فيةأواًل: اآلثار المعر 

كالذم ىك المسئكؿ المباشر  ،عف نقص المعمكمة الغمكض الناجـ أصبلن لمتمثمة بكشؼ كا
كترتيب  ،اىاتعف عدـ القدرة عمى تفسير الحدث، كمف آثارىا المعرفية قدرتيا عمى تشكيؿ االتج

 ،خفي أخرلكتطمس كتي  ،تبرز القضايا المثارةك  تعززاإلعبلـ  كسائؿ ف  مف منطمؽ أ ،األكلكيات
 ،حرية التعبير :كخاصة مثؿ ،اىتمامات الجميكر بالمعارؼ التي يجيمياكتساىـ في زيادة اتساع 

 (.98ص، ـ2011)المشابقة،  اإلنسافكانتياؾ حقكؽ  ،كالديمقراطية ،كالمساكاة

 نيًا: اآلثار العاطفية الوجدانيةثا

 تجػػػاه مػػػا يحػػػيط  اإلنسػػػافكيقصػػػد بالتػػػأثيرات العاطفيػػػة المشػػػاعر كالعكاطػػػؼ التػػػي يككنيػػػا 
 تػػػػػػؤثر اإلعػػػػػػبلـ  ىػػػػػػذا التػػػػػػأثير عنػػػػػػدما تقػػػػػػـك معمكمػػػػػات معينػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ كسػػػػػػائؿبػػػػػو، كيظيػػػػػػر 
 ، اإلعبلميػػػػةبالتػػػػالي فػػػػي االتجػػػػاه الػػػػذم تسػػػػتيدفو الرسػػػػائؿ ك  ،كاسػػػػتجاباتيـ داألفػػػػراعمػػػػى مشػػػػاعر 

 القمػػػػػػػػػؽ، كالػػػػػػػػػدعـ المعنػػػػػػػػػكم كاالغتػػػػػػػػػرابالفتػػػػػػػػػكر العػػػػػػػػػاطفي، الخػػػػػػػػكؼ ك  :كمػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذه التػػػػػػػػػأثيرات
 (.229-228ص ص، ـ2012)المزاىرة، 

 ًا: اآلثار السموكيةلثثا

 كتنشػػػػػيط المشػػػػػاعر  ؛اإليجابيػػػػػةتسػػػػػاىـ فػػػػػي زيػػػػػادة اآلثػػػػػار السػػػػػمككية اإلعػػػػػبلـ  كسػػػػػائؿ إف  
 تسػػػػاىـ فػػػػي عػػػػزكؼ األفػػػػراد عػػػػف العمػػػػؿيػػػػا أم أن   ؛كػػػػالخمكؿ ؛كالسػػػػمككيات السػػػػمبية ،كالكجػػػػدانيات
 (.98ص، ـ2011)المشاقبة، 
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 المبحث األول
 الجديد وأىميتواإلعالم  تطور

 ،يا بدأت مع بداية البشريةنقكؿ أن   كسائؿ االتصاؿ التي يمكننا أفٍ  أحداإلعبلـ  يعتبر
اتبادؿ معمكمات بيف أكؿ بشر سكنكا األرض  أكككاف أكؿ حكار  ، ـ2012)سمطاف،  إعبلمن

 حقيقة كجكده بدءنا اإلنسافكعي  (. فاإلعبلـ قديـ قدـ المجتمع البشرية، فيك قائـ منذ أفٍ 23ص
، ـ2011، )مراد الحديثةاإلعبلـ  استخداـ كسائؿإلى  ات كانتياءن باكتشاؼ المغة ككصكالن باإلشار 
 أصبك أفٍ إلى  نقؿ األخبار كتبادؿ المعمكمات فٍ مً فى  ؛عبر التاريخاإلعبلـ  (. كلقد تطكر156ص

 في حياة الشعكب كاألمـ. االن كفعٌ  اقكين  امؤثرن اإلعبلـ 

 حداث التطكرىك العامؿ الرئيسي في إاإلعبلـ  تطكر كسائؿ أف  كمما ال شؾ فيو 
 لمبشرية.االجتماعي 

، إلػى  ت بيػا، حتػى كصػمتفمكؿ مرحمة اجتماعية، مرحمة اتصاؿ مناسبة مرٌ  مػا نػراه اليػـك
ػػػػااإلعػػػػبلـ  أصػػػػبك بعػػػد أفٍ   بذاتػػػػو يتصػػػؿ بأسػػػػباب الحضػػػػارة كينبػػػػع الجمػػػػاىيرم، فننػػػا حضػػػػارينا قائمن

 ىػػػػػػي التػػػػػػي تصػػػػػػكغ الحضػػػػػػارةاإلعػػػػػػبلـ  لغػػػػػػة أف  حػػػػػػد صػػػػػػار يقػػػػػػاؿ فيػػػػػػو: إلػػػػػػى  منيػػػػػػا كيغػػػػػػذييا،
 (.156ص، ـ2011، )مراد

 :وأحد أبرز تجميات الكيب، كالذم يعرؼ بأن  االجتماعي اإلعبلـ  الجديد أك كاإلعبلـ
تغيير سمكؾ الشبكة إلى  عة التقنيات الجديدة كالتطبيقات التي أدتمجمك إلى  "مصطمك يشير

مف اإلعبلمي  الجديد الجانباإلعبلـ  (. كيمثؿ53ص ـ،2013 " )حمكدة،إنترنت" اإلعبلمية
االكيب فيك يمخص أىمية التفاعؿ بيف المستخدميف كالجماعات، ذات  ، كىك يمثؿ تغييرنا ميمن

 (.53ص ـ،2013 )حمكدة، الجديد كاإلعبلـركائز الكيب أىـ  االىتمامات المشتركة، التي تمثؿ

 اإلعالم: مراحل تطور أواًل 

 سريع ليذه المراحؿ: ، كفيما يمي عرضه عدة مراحؿب اآلفمنذ نشأتو كحتى اإلعبلـ  مر  

 والعالمات: اإلشاراتعصر  -1

عنيا كالعبلمات كالرمكز، كىي أكلى المراحؿ التي يمكف الحديث  اإلشاراتكىي عصر 
، ـ2011في مجاؿ دراسة التطكر التاريخي لكسائؿ االتصاؿ عبر العصكر التاريخية )مراد، 

البدائي االتصاؿ المباشر مف خبلؿ عدد محدكد مف األصكات  اإلنساف(. كلقد مارس 159ص
أك أصكات غير مباشرة  (13ص، ـ2010)حجاب،  زمجرة، اليميمة، الدمدمة، الصراخمثؿ ال
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النار أك حركات  إشعاؿكقركف الحيكانات كقرع الطبكؿ، كالعظاـ، أك  ؛نسافاإلمف بعض أدكات 
المرحمة المبكرة مف  تمؾأفراد  اليد أك الجسد، كؿ ىذه الكسائؿ كانت تعني مفاىيـ متفؽ عمييا بيف

(. كتعتبر ىذه المرحمة ىي األقدـ لتقنيات االتصاؿ التي 159ص، ـ2011)مراد،  عمر البشرية
 البشرية.عرفتيا 

 عصر االتصال المفظي: -2

عصر إلى  كىك ينتقؿ ببطء مف العصر الحجرم ،دفعت الحاجة لمبقاء اإلنساف لمتعمـ
الحياة المستقرة في جماعات، كبدأت تصنع لنفسيا لغة تخاطب منطكقة ساعدت عمى تأقمـ الناس 

ال يمكف ليا أٍف تقـك  إنسانيةكالتفرغ لبناء حضارة  ،مع بعضيـ كدفعتيـ لحؿ نزاعاتيـ الشخصية
كذلؾ مع  ؛(. كلقد تطكر االتصاؿ بيف األفراد كالجماعات14ص، ـ2010)حجاب،  دكف لغة

 ظيكر المغات كتعددىا كبنيانيا.
أكؿ نشرة أخبار عرفيا التاريخ، تمثمت في شخص المنادم، الذم  اإلنسافكاستحدث 

خبار أك المعمكمات. كما زالت فكرة األ بإلقاءآخر، كيجذب انتباه الجماعة، إلى  ينتقؿ مف مكاف
اآلف، فإنساف العصر الحديث، يستخدـ إلى  استخداـ االنتقاؿ في تحقيؽ االتصاؿ المباشر متبعة

كسائؿ االنتقاؿ الحديثة مف سفف كطائرات، لنقؿ رسالة شفكية بيف األشخاص، أك لمتفاكض كعقد 
 (.15-14ـ، ص ص2010صفقات التجارية )حجاب، ال
 كتابة:عصر ال -3

صدار لغة خاصة بو مف أكلى الثكرات في مجاؿ  اإلنسافكاف استخداـ  لصكتو كا 
، حيث قبؿ الميبلد بثبلثيف قرننا السوفرييناالتصاؿ، كبرزت الثكرة الثانية بظيكر الكتابة لدل 

(. 17ص، ـ2012)الياشمي،  صفة الدكاـ عمى الكممة المنطكقة البشرم اإلنجازأضفى ىذا 
، ثـ بعد كاإلشاراتبدكف الرمكز  اإلنسافمرحمة سابقة عندما كاف إلى  ا العصركترجع جذكر ىذ

سكمة كمكتكبة عمى نقكش مر إلى  كاإلشاراتالمغة المنطكقة  اإلنسافؿ مدة طكيمة مف الزمف حك  
ألكاح الطيف كلفائؼ البردل، كاأللكاح إلى  (. ثـ انتقمت162ص، ـ2011)مراد،  الحجر كالجدراف

 كانت صكرية أصبحت مسمارية ثـ ىيركغميفية. بالشمع، كبعد أفٍ المغطاة 
كلقد استخدـ المصريكف كرؽ البردل في الكتابة، كىك كرؽ مصنكع مف ألياؼ نبات 
كالقصب، ككانت ىذه الصناعة مف أكج الصناعات في العصر المتأخر، كقد بقي كرؽ البردل 

 بلدم.المادة الرئيسية في الكتابة حتى القرف التاسع المي
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حيث ساعد عمى سيكلة  ،حد كبير في حؿ المشاكؿ االتصاليةإلى  كساىـ تكفر الكرؽ
يصاؿاالتصاالت  نجاز ،المعمكمات كا  إلى  األعماؿ الحككمية، كحفظ المعمكمات، باإلضافة كا 

 (.18ص، ـ2012)الياشمي،  التعميـ كالتثقيؼ
 عصر الطباعة: -4

ت بالعديػد مػف مراحػؿ الطباعة أحد أبرز االبتكارات البشرية في كؿ العصكر، كقد مػرٌ  تيعد  
ف الطباعػة أك النسػخ بػاأللكاح الخشػبية المحفػكرة قبػؿ المػيبلد بحػكالي ألػؼ ؼ الصػينيك رً التطكر. كعىػ

بلدم بكاسػػػطة أكربػػػا خػػػبلؿ القػػػرف الرابػػػع عشػػػر المػػػيإلػػػى  كسػػػتمائة سػػػنة، كقػػػد انتقمػػػت ىػػػذه الطريقػػػة
(. فكسائؿ االتصاؿ كانت كثيػرة كمتنكعػة فػي تمػؾ 16ص، ـ2010)حجاب،  حيف اليكلندييفالمبل

 ابػة(، حتػى ظيػكر المطبعػة )جػكتنبرج،ت بأطكار متعددة مػف )الرمػكز كالكػبلـ ثػـ الكتمرٌ ك العصكر 
( التػػي كانػػت بحػػؽ تمثػػؿ الفاصػػؿ الحقيقػػي بػػيف العصػػكر القديمػػة كالعصػػكر الحديثػػة مػػف ق1436

يػػا أمػػدت العػػالـ الحػػديث بكسػػائؿ اتصػػاؿ ذلػػؾ ألن   طػػكر كسػػائؿ االتصػػاؿ طبعػػان؛باطيػػا بتحيػػث ارت
/ أكؿ  1605ىكلنػػػػدا : جديػػػػدة ابتػػػػداءن مػػػػف الكتػػػػب كالنشػػػػرات ثػػػػـ الصػػػػحؼ )أكؿ صػػػػحيفة منتظمػػػػة

االتصػاؿ األكلػى فػي العصػر  ( كأصبحت بذلؾ الكممػة المقػركءة ىػي كسػيمة1702يكمية: بريطانيا 
 (.48–47صص ، ـ2010)دليمك،  الحديث

 واالتصال الجماىيري:اإلعالم  عصر -5

شيد القرف التاسع عشر معالـ ثكرة االتصاالت الجماىيرية، كالتي اكتمػؿ نمكىػا فػي القػرف 
ككاكػػب ذلػػؾ ظيػػكر المخترعػػات  ،العشػػريف، ككػػاف مػػف أسػػبابو الثػػكرة الصػػناعية فػػي العػػالـ المتقػػدـ

اكتشػػؼ المختػػرع  ـ1896كفػػي العػػاـ  ،راؼكتتبعػػو الفكتػػكغ ،ـ1837الحديثػػة، مثػػؿ التمغػػراؼ عػػاـ 
مسػافات بعيػدة إلػى  ككانت المرة األكلى التي انتقؿ فييا الصكت –البلسمكي  –مارككني  اإليطالي

 ،ـ1919الصكتية ألكؿ مرة في كنػدا كألمانيػا عػاـ  اإلذاعيةظيكر الخدمة إلى  دكف أسبلؾ، كأدت
تجػارب األمريكيػة األكلػى الختػراع الخػػدمات ثػـ بػدأت بعػػدىا بػأعكاـ ال ـ،1920ثػـ فػي أمريكػا عػاـ 

االختراعػػػات السػػػابقة، كىنػػػا اكتممػػػت معادلػػػة االتصػػػاؿ الجمػػػاىيرم  جميػػػعالتمفزيكنيػػػة مسػػػتفيدة مػػػف 
 اؿ الجمػػػػػاىيرم المرئػػػػػيلػػػػػتعمف عػػػػػف دخػػػػػكؿ البشػػػػػرية عصػػػػػر االتصػػػػػ كاإلخبػػػػػارمبشػػػػػقييا الثقػػػػػافي 

 (.22ص، ـ2010)أبك عيشة، 
 عصر االتصال التفاعمي: -6

اإللكتركنيػػػة  ، كقػػد تطػػػكرت فيػػو االختراعػػاتاإلعػػبلـىػػك قػػػرف  لقػػرف العشػػػريف حقنػػايعتبػػر ا
كاسػعة أمػاـ البشػر، كلػـ يعػد يختمػؼ اثنػاف  ثػكرة االتصػاالت فتحػت آفاقنػا بسػرعة ىائمػة كمذىمػة، إف  

كحقبػػػة جديػػػدة فػػػي حيػػػاة  ،العػػػالـ قػػػد دخػػػؿ مرحمػػػة جديػػػدة نتيجػػػة لمثػػػكرة االتصػػػالية فػػػي القػػػكؿ بػػػأف  
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 ال يمكػػػػف تصػػػػكره مػػػػف حػػػػدو إلػػػػى  حيػػػػث قاربػػػػت بػػػػيف البشػػػػر كاألمػػػػـ ،البشػػػػرية قاطبػػػػةالمجتمعػػػػات 
 عبػػػػػارة عػػػػػف قريػػػػػة صػػػػػغيرة ؿاالتصػػػػػاكأصػػػػػبك العػػػػػالـ الكاسػػػػػع األرجػػػػػاء بفضػػػػػؿ تكنكلكجيػػػػػا  ،قبػػػػػؿ

 (.175ص، ـ2011)مراد، 

 الجديداإلعالم  : تعريفثانًيا
 لغة: اإلعالم -

ػػػػػا ، يقػػػػػاؿ: بٌمغػػػػػت القػػػػػـكاإليصػػػػػاؿأم  ؛كاإلبػػػػػبلغىػػػػػك التبميػػػػػغ  أم أكصػػػػػمتيـ الشػػػػػيء  ببلغن
ىا أم أكصػػػمك  ؛"بمغاااوا عناااي ولاااو آياااةأم كصػػػمؾ، كفػػػي الحػػديث: " ؛المطمػػكب، كالػػػببلغ مػػػا بمغػػػؾ

ا  أم فميعمـ الشػاىد الغائػب، كيقػاؿ أمػر اهلل  ؛: "فميبمغ الشاىد الغائب"غيركـ كاعممكا اآلخريف، كأيضن
 أم نػػػػػاقع يبمػػػػػغ أم يريػػػػػد بػػػػػػو (أمااااااره اهلل باااااال  إن  )غ أم بػػػػػالغ، كذلػػػػػؾ فػػػػػي قكلػػػػػػو تعػػػػػالى: بمػػػػػ

 (.10ص ـ،2011)عبد الجبار، 
 الجديد:اإلعالم  اتتعريف -

الجديد أك البديؿ بعد، بالرغـ مف أنو أحدث نقمة نكعية اإلعبلـ  لـ تتضك معالـ ىذا
 كمكاقع ،كالبكابات ،كالمدكنات ،االجتماعية كالمكاقع ،اإللكتركنية بمفيـك اإلعبلـ، تمثمت بالمكاقع

القديـ اإلعبلـ  كغيرىا عمى شبكة اإلنترنت، ككذلؾ أثر في تغيير مفيـك أك الدردشة ،المحادثة
كالتميفزيكف، فقد شيدت جميعيا تحكالت كبيرة في  ،كاإلذاعة ،كالصحافة ؛كتطكر كسائمو المعتادة

إلعبلـ ا لـ يتـ االتفاؽ عمى تعريؼ محدد ليذاحتى يكمنا ىذا السنكات القميمة الماضية، كلكف 
 الجديد. 

تمؾ الكسائؿ الحديثة لبلتصاؿ متمثمة بػ )الفيس بكؾ  ف  إياد الدليمي بالقكؿ: "إفيعرفو 
تككف مكممة لئلعبلـ التقميدم، لينتج إعبلـ يزاكج بيف المينية كصرامة  كتكيتر كيكتيكب( يمكف أفٍ 

التقميدم الفرصة كبيف التقنية الحديثة التي تتيك لئلعبلـ  ،التقاليد التي نشأت عمييا السمطة الرابعة
نما مف الناس أيضن  ،ليس مف الحدث فحسب اليككف أكثر قربن   كىذا ىك جكىر المكضكع" ،اكا 

 مكقع إلكتركني(.  79)

بطريقة  ارؼ كالثقافات الفكرية كالسمككيةنقؿ لممعمكمات كالمع :والجديد بأن  اإلعبلـ  يعرؼ
الظاىرة كالمعنكية، ذات الشخصية الحقيقية أك  كالنشراإلعبلـ  دكات ككسائؿخبلؿ أ ،معينة

 لـ يعبر، كسكاء أكاف التعبير لعقمية الجماىير أك بقصد التأثير، سكاء عٌبر مكضكعينا االعتبارية،
 (.11ص ـ،2011أك لغرائزىا )عبد الجبار، 

"اندماج  :وكيصفو بأن   ،مختصرالجديد بشكؿ اإلعبلـ  قامكس التكنكلكجيا الرفيعة كيعٌرؼ
 (.10ص ـ،2011، إسماعيؿالكمبيكتر كشبكات الكمبيكتر كالكسائط المتعددة" )
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ؿ التي تكلدت الجديد باختصار ىك مجمكعة تكنكلكجيات االتصا اإلعبلـكيعرفو ليستر: "
ي كالصكت كير الفكتكغراف، الطباعة كالتصلئلعبلـمبيكتر كالكسائؿ التقميدية مف التزاكج بيف الك

 (.28ص، ـ2015 )يعقكب، كالفيديك"
الرقمية اإلعبلـ  : "أجيزةوبأن  الجديد اإلعبلـ  المكجز تعبيراإلنترنت  كيعرؼ قامكس

ا اإلعبلـ  ألجيزة إشارة، كفي أحياف يتضمف التعريؼ اإلنترنت، أك صناعة الصحافة عمى عمكمن
تقميدية جديدة:  إعبلميةؼ نظـ يستخدـ أيضان لكص ،القديمة، كىك ىنا تعبير غير انتقاصي

 (.52ص ـ،2008)صادؽ،  ، الراديك، السينما"التمفزيكفالطباعة، 
المعمكمات يتـ عرضيا  ف  ، بحيث إمتعدد الكسائط إعبلـو أن  كتعرفو سميرة الشيخاني: 

، ىذه يجعؿ المعمكمات أكثر قكة كتأثيرنافي شكؿ مزيج بيف النص كالصكرة كالفيديك؛ مما 
 لكتركني، ككصفتإكتخزينيا كتعديميا كنقميا بشكؿ  إعدادىاالمعمكمات ىي معمكمات رقمية يتـ 

اط رت مف أنمكىذه المميزات غي   ،كسيكلة استخداميا ،و يمتاز بتنكع كسائموالجديد بأن  اإلعبلـ 
 (.ـ2010)الشيخاني،  السمكؾ الخاصة بكسائؿ االتصاؿ

ككظائفػػو ىػػك تزكيػػد النػػاس بػػأكثر قػػدر مػػف اإلعػػبلـ  جبػػاتكاأىػػـ  مػػف ف  أ وتاارى الباحثااة
 ،كنقػػػؿ األخبػػػار ،التنػػػكير ؛فيػػػك يرتكػػػز عمػػػى محػػػاكر عػػػدة منيػػػا ؛المعمكمػػػات، كالحقػػػائؽ الصػػػادقة

، كتنشػ  المعرفػة. ا كمعرفينػا، كحضػاريناكالمعمكمات الصػحيحة كالثابتػة، كبالتػالي يرتقػي األفػراد ثقافينػ
مفػاىيـ كآراء صػائبة ذات عمػؽ اتجاىػات ك  كعي الكػافي عمػى تكػكيفكبالتالي تككف لدييـ القػدرة كالػ

 صائب كرشيد.

 الجديداإلعالم  ا: تاريخثالثً 
رؼ التقدـ اإلنساني ىدنة، فعمميات تراكـ الثقافة تتحرؾ ببل عٍ العصكر لـ يى  عمى مرٌ 

انسيابية كما ىكادة، تارة بشكؿ استمرارم كتدريجي، كتارة بصكرة طفرات نكعية غير متصمة كغير 
يحدث اليـك بفعؿ ثكرات االتصاؿ المتبلحقة التي ما تزاؿ تستكمؿ بآليات متسارعة، رسـ مبلمك 
ية حقبة معمكماتية جديدة، محدثة تأثيرات غير مسبكقة، ليس في مضمار الحياة المادية كاإلنتاج

 (.ـ2002)مينا،  فحسب، بؿ في جميع فركع الحياة
الغرض منيػا خدمػة  ؛كرؤل نجد أفكارنا و يمكف أفٍ أن   اإلنترنتفالفكرة الجكىرية عمى شبكة 

لػػػـ تتػػػاح لػػػكال  اإلنترنػػػتفػػػالتطكر اليائػػػؿ فػػػي كسػػػائط  ،الجمػػػاىير كلػػػيس خدمػػػة المصػػػالك الضػػػيقة
نترنػت كػاف يركػز اإلنترنػت؛ فالجيػؿ األكؿ مػف تطبيقػات اإلالتقنيات المبتكػرة كالمتسػارعة فػي شػبكة 

يكػكف لػو أم قػدرة عمػى  د المستخدـ بالمعمكمات كالبيانات دكف أفٍ عمى بناء مكاقع تعمؿ عمى تزكي
( فبعػد تطبيقػات الجيػؿ 2لجيؿ الثػاني الكيػب )أما ا، التفاعؿ مع تمؾ المكاقع أك التأثير في محتكاىا
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ػػا تطبيقػػات عمػػى صػػفحات الكيػػب تتػػيك لممسػػتخدـ المشػػاركة  األكؿ مػػف اإلنترنػػت بػػدأت تظيػػر تباعن
 :كثكريػة مثػػؿبالتطبيقػات األكثػر حداثػة  كانتيػاءن  ،مكاقػع الدردشػة كغيرىػػا :كالتفاعػؿ مػع المكقػع مثػؿ

ىػػػي  اإلنترنػػػتىػػػذه القفػػػزة فػػػي تغييػػػر طريقػػػة التعامػػػؿ مػػػع صػػػفحات ، غيرىػػػاكتػػػكيتر ك ، الفػػػيس بػػػكؾ
كالتي تنطمؽ مف تمكػيف المسػتخدميف ( 2)عرؼ بتطبيقات الجيؿ الثاني الكيب ا يي مى قيقية لً البداية الح

ن  لػػػػػيس فقػػػػػط مػػػػػف ال تاحػػػػػة المجػػػػػاؿمػػػػػا تطكيرىػػػػػا تفاعػػػػػؿ مػػػػػف المػػػػػكاد المطركحػػػػػة عمػػػػػى المكقػػػػػع كا   كا 
 كمفيػػػػػـك ال يتعمػػػػػؽ بالحكاسػػػػػيب  فاإلنترنػػػػػت، المسػػػػػتخدميف مػػػػػف المشػػػػػاركة فػػػػػي صػػػػػياغتيا لجميػػػػػع

 كالمكاقػػػػػػػؼ كالمعمكمػػػػػػػػات اآلراءبقػػػػػػػدر مػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بجميػػػػػػػػكر مػػػػػػػف النػػػػػػػاس يتحػػػػػػػػدثكف كيتبػػػػػػػادلكف 
 .(14-13ص ص ،ـ2011، )الفطافطة
فقد  ؛الجديد في السبعينات مف القرف العشريفاإلعبلـ  كانت أكؿ بدايات ظيكركما  

ككانت قكائـ البريد اإللكتركني  ،مف النكع البدائياالجتماعية  ظيرت بعض الكسائؿ اإللكتركنية
Bullotin board systems (BBS)  ٌمت التعاكف كالتفاعؿ مف أكائؿ التقنيات التي سي

، كغالبنا لتفاعؿ لئلنساف تطكير عبلقات ثابتة كطكيمة األمد مع اآلخريفاالجتماعي، كأتاح ىذا ا
 .(kiehne, 2004, P.3) ما كانت بأسماء مستعارة

في اإلنترنت  عمى شبكة theglpbe.comاالجتماعي  كلقد ظير أكؿ مكقع لمتكاصؿ
، ثـ gerocitiesكفي العاـ نفسو تبله مكقع  ـ1994الكاليات المتحدة عمى شكؿ تجمعات عاـ 

زت ىذه المكاقع عمى ربط لقاءات بيف األفراد لمسماح ليـ ، كركٌ ـ1995عاـ  tripod تبلىا مكقع
كتشارؾ المعمكمات كاألفكار الشخصية حكؿ مكاضع مختمفة  ،بالتفاعؿ مف خبلؿ غرؼ الدردشة

 (.70ص، ـ2013الطاىات، ك  )الدبيسي؛ ـ كسائؿ شخصية لمنشر عبر الصفحاتباستخدا
 ـ،1995عاـ  classmatesكفي منتصؼ التسعينات، صمـ راندم ككنرادز مكقع 

ككاف اليدؼ منو مساعدة األصدقاء كالزمبلء الذيف جمعتيـ الدراسة في مراحؿ حياتية معينة 
ككاف ىذا المكقع يمبي رغبة ىؤالء األصدقاء  ،كفرقتيـ ظركؼ الحياة العممية في أماكف متباعدة

 (.32ص، ـ2015)خميؿ،  لكتركنينافيما بينيـ إكالزمبلء في التكاصؿ 
 كتبػػػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػػؾ محاكلػػػػػػػػػػة ناجحػػػػػػػػػػة لمكقػػػػػػػػػػع تكاصػػػػػػػػػػؿ اجتمػػػػػػػػػػاعي آخػػػػػػػػػػر، كىػػػػػػػػػػك مكقػػػػػػػػػػع

sixdegrees.com ، ز ذلػػػػؾ المكقػػػػع عمػػػػى الػػػػركابط كرٌكػػػ ـ،1997ككػػػاف ذلػػػػؾ فػػػػي خريػػػػؼ عػػػػاـ
المباشػػرة بػػيف األشػػخاص بغػػض النظػػر عػػف انتمػػاءاتيـ العمميػػة أك العرقيػػة أك الدينيػػة، ككػػاف ذلػػؾ 

بػػدكف حػػدكد، كقػػد أتػػاح ذلػػؾ المكقػػع لممسػػتخدميف االجتمػػاعي  بدايػػة لبلنفتػػاح عمػػى عػػالـ التكاصػػؿ
رسػاؿ الرسػائؿ الخاصػة لمجمكعػة  ،إنشػاء الممفػات الشخصػية :مف أىميا ،مجمكعة مف الخدمات كا 

مف األصػدقاء، كبػالرغـ مػف ذلػؾ فقػد تػـ إغػبلؽ المكقػع لعػدـ قدرتػو عمػى تمكيػؿ الخػدمات المقدمػة 
 (.ـ2013لو )خمؼ اهلل، مف خبل
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 كىك مف أكائؿ مكاقع التكاصؿ ،myspace.com( ظير مكقع ـ2003كفي بداية )
كما ظير العديد مف المكاقع مثؿ  ،المفتكحة كاألكثر شيرة عمى مستكل العالـاالجتماعي 

linkdin.com، كمف ثـ مكقع facebook.com،  ككاف األكؿ  ـ،2004في  طمؽ رسميناالذم أي
، ـ2005عمى مستكل العالـ ككذلؾ ظير مكقع يكتيكب في االجتماعي  كاقع التكاصؿمف بيف م

كقد  ،لممدكنات الصغيرة بظيكر مكقع تكيتراالجتماعي  كبعد ذلؾ انتشرت فكرة مكاقع التكاصؿ
عمى الساحة االجتماعي  كقد بدأ باالنتشار كخدمة جديدة لمتكاصؿ ـ،2006ظير في عاـ 

 (.33ص، ـ2015)خميؿ،  العالمية
األفراد كالجماعات يختاركف ما يحتاجكنو كيشبع حاجاتيـ كرغباتيـ  عمى الرغـ مف أف  

المختمفة، كالتي تتفؽ مع آرائيـ اإلعبلـ  مف مضاميف الرسائؿ االتصالية التي تبثيا كسائؿ
كعمى تشكيؿ  ،ليذه الكسائؿ دكر كبير في التأثير عمى ىؤالء األفراد أف  كميكليـ كاتجاىاتيـ إال 

حيث يساىـ ىذا البناء في تشكيؿ  ،البناء اإلدراكي كالمعرفي لؤلفراد كلممجتمع الذم يعيشكف فيو
ااإلعبلـ  كسائؿ أف  رؤية األفراد كالمجتمع تجاه قضايا معينة، كما  قادرة عمى تغيير سمكؾ  أيضن

 (.65ص، ـ2012)المزاىرة،  أنماط المجتمعك 
ا باألخطار المحدقة ى كسيمة تراقب لو األحداث كتحيطو عممن في حاجة إل فاإلنساف دائمنا

بو، أك الفرص المتاحة لو، كسيمة تقـك بنشر اآلراء كاألفكار كالحقائؽ، كتساعد الجماعة عمى 
دة في كقتيا إلى األجياؿ اتخاذ القرارات، كسيمة تقـك بنقؿ حكمة األجياؿ السابقة كالثقافات السائ

 (.365ص، ـ1978)رشتي،  البلحقة
العربي، كسط ىذا اإلعبلـ  يتكقؼ عند شكؿ كسمات فإن وأما الدكتكر تيسير أبك عرجو 
اإلعبلمية  الحديثة، كعند جدكل كمضمكف الرسالةاإلعبلـ  التطكر التكنكلكجي اليائؿ في كسائؿ

 االتصالية، التي يحتاجيا المكاطف العربي، كالتي ينسجـ مع تطمعاتو بالقكؿ: "إننا كنحف نعيش
)اإلعبلـ  أف  بشكؿ كبير، عمينا أف ننبو إلى اإلعبلـ  ىذا التقدـ التكنكلكجي الذم يفيد منو قطاع

العربي الذم نريد(، لصالك اإلنساف العربي، ىك الذم يكرس العقبلنية، كيسمك لمخطاب ألتعددم، 
كييتـ اني، فاؽ المعرفية، كيخاطب العمؽ اإلنسنية الديمقراطية، كيفتك اآلكيشيع الثقافة الكط

في  كيستخدـ المعمكمة الجديدة، متبعناعف القشكر كالمسائؿ الشكمية،  بالنفاذ إلى األعماؽ بعيدنا
ا في خطابو حقكؽ اإلنساف العربي األساسية، كمنيا حقو الكتابة أسمكب التحميؿ كالكشؼ، مراعين 

 (. 23ص د. ت، ،أبك عرجةة، كحقو في حرية القكؿ كالتعبير" )في المعرف
كافة مف النكاحي اإلعبلمية  شمؿ الكسائؿ اا جكىرين تغيرن  ىناؾ أف   ةالباحث رىتو 

أكثر استجابة  منو التكنكلكجية كالتطبيقية، كغيرت ىذه التطكرات الشكؿ المألكؼ لئلعبلـ، كجعمت
دكف خكؼ مف أحد أك تجنب لمقص كافة لمتطمبات الجميكر، كأكثر حرية لتناكؿ المكاضيع 
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ذلمت التكنكلكجيا الحديثة الصعكبات القديمة الكامنة في طريؽ الكصكؿ إلى الرقيب، كذلؾ 
، ناىيؾ عف كافة المعمكمة الصحيحة، كمعرفة التطكرات كاألحداث التي تجرم في أنحاء العالـ

بقعة مف  كأىمو كأساتذتو في أم التكاصؿ السيؿ كاليسير، الذم يربط بيف الفرد كأصدقائو كمعارفو
 األرض.

 الجديداإلعالم  خصائص رابًعا:
فػػػػي مميػػػػارات  متمػػػػثبلن اإلنترنػػػػت  لقػػػػارة األلفيػػػػة الجديػػػػدة تشػػػػيد امتػػػػدادنا عنكبكتينػػػػا ىػػػػائبلن  إف  

 تػػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػػكؿ مكتبػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػخمة مػػػػػػػػػػػف المجمػػػػػػػػػػػداتكال ،الصػػػػػػػػػػػفحات المتػػػػػػػػػػػكفرة عمػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػبكة
 (.198ص ـ،2004)رابك، 

ني ظاىرة تحكؿ كاالتصاؿ عمى المستكل الكك اإلعبلـ  التطكر اليائؿ لتقنيات أنتجلقد 
 المعاصر، لذلؾ فإف   اإلنسافتقـك بدكر كبير في تشكيؿ ثقافة اإلعبلـ  كسائؿ حضارم، فإف  

كذلؾ إذا  حتى يرتقي الفرد معرفينا كحضارينا؛ اإيجابين  الجديد يجب استخدامو استخدامنااإلعبلـ 
 أحسف استخداـ ىذه الكسائؿ كتكظيفيا لصالحو.

اإللكتركني  الجديد ىك مصطمك يستخدـ لكصؼ أشكاؿ مف أنكاع االتصاؿ اإلعبلـ"
مف  ؛الصحافة المكتكبة الذم يشمؿالقديـ  لئلعبلـأصبحت ممكنة باستخداـ الكمبيكتر كمقابؿ 

 كغيرىا مف الكسائؿ الساكنة. كيتميز –حد ما إلى  - كالراديك ،كالتمفزيكف ،كمجبلت ،جرائد
الفكاصؿ  فإف   ؛كار بيف الطرفيف صاحب الرسالة مستقبميا، كمع ذلؾالجديد بخاصية الحاإلعبلـ 

القديـ نفسو أعيد تككينو كتحسينو كمراجعتو ليمتقي مع  ألف   الجديد كالقديـ ذابت؛اإلعبلـ  بيف
 الجديد في بعض جكانبو.

 الجديد مف القديـ حكؿ الكيفية التي يتـ بيا بث مادةاإلعبلـ  كىنالؾ حالتاف تميزاف
خدماتو، فيك يعتمد عمى اندماج إلى  الجديد، كالكيفية التي يتـ مف خبلليا الكصكؿعبلـ اإل
مبيكتر كآلية رئيسة لو في عممية ص كالصكرة كالفيديك كالصكت، فضبلن عف استخداـ الكالن

، التقميدماإلعبلـ  عف م يميزهفيي التي تمثؿ الفارؽ الرئيسي الذأما التفاعمية  ،كالعرض اإلنتاج
 (،33ص ـ،2008سماتو )صادؽ، أىـ  كىي

 أف  نجد  ،الجديد في العصر الحديث لئلعبلـكمع التطكر التكنكلكجي المستمر كالسريع 
 يحمؿ في طياتو العديد مف الخصائص كالمبررات التي جعمتو بحؽ يتفكؽ عمىاإلعبلـ  ىذا

ية احتياجاتو، بة لتمالتقميدم بمراحؿ، مما جعؿ جيؿ ىذا العصر الحديث يتجو نحكه بقك اإلعبلـ 
 كمف ىذه الخصائص ما يمي:
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 ىناؾ أدكارنا أف  أم  ؛مف أبرز صفاتيا ىي تبادؿ األدكار بيف المرسؿ كالمستقبؿ :التفاعمية -1
مف  ائميف باالتصاؿ لفظ مشاركيف بدالن كيطمؽ عمى الق ،مشتركة بينيما في العممية االتصالية

الممارسة  :في عممية االتصاؿ مثؿكمف ذلؾ نجد استعماؿ مصطمحات جديدة  ،مصادر
يتيك  الذم (video text)الثنائية التبادؿ، التحكـ، كأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ استعماؿ نظاـ 

ا النصكص المتمفزة  مف أنظمة المستقبؿ، كىذا النظاـ يعد كاحدنابيف المرسؿ ك  تفاعبلن كاضحن
 (.506ص ـ،2009)النجار، 

 ؛المعمكمات التي تتبادؿ سكؼ تككف محددة الغرض أف  كتعني ىذه السمة  تحديد المستفيد: -2
ىناؾ درجة مف التحكـ في معرفة المستفيد الحقيقي مف معمكمات معينة دكف غيرىا،  أف  أم 

 :أال كىي ،اإللكتركني أنظمة البريد بإحدلتكنكلكجيا االتصاالت المتمثمة  أنتجتياكىذه السمة 
لمعمكمات لمتحكـ بكمية ا الن كاسعناؾ بيا مجا)الرـز البريدية الخادمة( التي تتيك لممشتر 

 (.506ص ـ،2009المرغكبة )النجار، 
تستيدؼ الكسائط المتعددة المساعدة في إيضاح المعاني، كتقـك عمى  الوسائط المتعددة: -3

دمج النصكص كالرسـك كالصكر الثابتة كالمتحركة باألصكات كالتأثيرات المختمفة، لتكصيؿ 
اإلنترنت  كأسيمت الكسائط المتعددة بتكفير بيئة متميزة تساعد مستخدمياألفكار كالمعاني، 

عمى اكتساب الميارات كالخبرات كالمعرفة، كما ساعدت الجميكر لمتفاعؿ مع النصكص 
ا كاريكاتكرية كرسكمن  لنصكص لقطات مسمكعة كمرئية كصكرناالجامدة مف خبلؿ تضميف ا

 المتعددة بما يمي:(. كتتميز الكسائط 93ص ـ،2010)أبك عيشة، 
 إذ يمكف الرجكع لؤلرشيؼ في أحداث  ،تكفير قاعدة معمكمات مف المكضكعات المنشكرة

سابقة، كىي تقابؿ األرشيؼ الصحفي مع تقدـ في مجاؿ استدعاء المعمكمة كتصنيفيا 
 . (ـ2015بلؿ آليات بحث خاصة. )بربخ، كتبكيبيا كعرضيا مف خ

 :؛ة تناقؿ المعمكمات بيف المستفيديف عمى مستكل العالـكنعني إمكاني العالمية أو الكونية 
كىذه السمة مف السعة في  ،كذلؾ لتكافر كميات كنكعيات مف التقنيات التي تسمك بذلؾ

تناقؿ المعمكمات بيف البشر تضفي الكثير مف المميزات عمى التكاصؿ العممي كالتقني 
 (.507ص ـ،2009)النجار،  ينا، كبالتالي يككف التكاصؿ عالمكفي تناقؿ الخبرات بينيـ

 :حيث يسيؿ عمى المتمقي تخزيف كحفظ الرسائؿ االتصالية  التخزين والحفظ
 (.ـ2010)الميمرم،  ء مف قدرات كخصائص الكسيمة ذاتياكاسترجاعيا، كجز 

 :كتسمك ىذه السمة في بث المعمكمات كاستقباليا مف أم مكاف إلى آخر  قابمية التحرك
التمفكف  :كذلؾ باستعماؿ عدد مف األجيزة مثؿ ؛كمستقبؿ المعمكماتأثناء حركة منتج في 
س الذم يمكف كجياز الفاك ،كالتمفاز المدمج في ساعة اليد ،كىاتؼ السيارة ،النقاؿ

 (.507ص ـ،2009استعمالو في السيارة )النجار، 
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 :طيػػة العػػالـ الجديػػد، كتتحقػػؽ الديمقرااإلنترنػػت  يمثػػؿ ديمقراطيااة الوصااول إلااى المعمومااات
االعالمية عبر بكاباتيا ل رأيو، كيشػارؾ فػي  يشاء عف فٍ يعبر فيو كؿ مى  تصبك برلماننا مفتكحن

ىػذه األخيػرة تمثػؿ أقصػى صػكر  أف  لئلنترنت  اتخاذ القرارات كصيغيا، فحسب المتحمسيف
 فػػػي كػػؿ مكػػػاف، ككػػػؿ كقػػت، كلكػػػؿ النػػػاساإلنترنػػػت  لديمقراطيػػة المعمكمػػػات، تحػػػت شػػعار

 (.21ص ،ـ2012)أبك زيد، 
 كىػذه ، تخطي الحكاجز المكانية كالزمانيػة كفػتك البػاب المعمكمػاتي كاالتصػالي أمػاـ الجميػع

 لكتركنيػة صػػغيرة بعػػد أفٍ العػػالـ تحػػكؿ إلػى قريػػة إ إف   :الخاصػية سػػاىمت فػي ترسػػيخ مقكلػة
كىػػك ثابػػت ، يقػػـك بأعمػػاؿ كثيػػرة حسػػب ماكمكىػػاف فيسػػتطيع قاطنيػػا أفٍ ، كػػاف قريػػة عالميػػة

 تمػػػػػػػؾ الخاصػػػػػػػية الفريػػػػػػػدة المتعػػػػػػػددة اإلنترنػػػػػػػتمسػػػػػػػتقر فػػػػػػػي مكانػػػػػػػو عبػػػػػػػر اسػػػػػػػتخدامات 
 أصػبك ييعػرؼ بالمجتمعػات االفتراضػيةعبر مػا  إنسانينا تشاركينا اإلنترنت بعدنا أعطتالتي 

 .(14ص، ـ2011 )الفطافطة،

 شبكات التواصل االجتماعي:

مفات كالكتابة حكؿ مكاضيع محددة تتيك ىذه الشبكات اإلمكانية لمستخدمييا بإرفاؽ الم
 كتخدـ مصالحيـ المشتركة، ففي كؿ المكاقع ،كمعينة، تيـ المشتركيف اآلخريف في نفس الصفحة

تتكفر إمكانية التعميؽ عمى المكاضيع المطركحة فييا، كىذا ما يدفع زائرم تمؾ االجتماعية 
 كاالىتماـ. ،كاالختصاص ،مينةكال ؛الشبكات لممشاركة بعد التعريؼ بأنفسيـ ككتابة شيء عنيـ

 ،أك ثقافية ،مثؿ: منتديات إعبلمية ،متخصصة بمجاالت محددةاجتماعية  ىناؾ مكاقع
خاصة بالتجارة اجتماعية  كغيرىا تيـ مجمكعة محددة مف الناس، كما تكجد مكاقع ،أك تربكية

ذلؾ إلى  يضاؼتيـ شريحة معينة مف الناس يرتادكنيا كيتفاعمكف معيا،  اكالتسكؽ، كىي أيضن 
مف خبلؿ اليكاتؼ النقالة،  ؛، التي يتكاصؿ فييا مرتادييااالجتماعيةنكع جديد مف الشبكات 

جراء محادثات كنقاشات  كتبادؿ المعمكمات عبر شاشات اليكاتؼ النقالة. ،كتككيف صداقات كا 
بيف البشر في فضاء االجتماعي  مف التكاصؿ االعالـ في السنكات األخيرة نكعن  شيد

ىذا  يى مً ب المسافات بيف الشعكب كألغى الحدكد كزاكج بيف الثقافات، كسي إلكتركني افتراضي، قرٌ 
(، كتعددت ىذه الشبكات كاستأثرت االجتماعيالنكع مف التكاصؿ بيف الناس )شبكات التكاصؿ 

تعريؼ في ال اا بارزن سياسية كالطبيعية في العالـ دكرن بجميكر كاسع مف المتمقيف، كلعبت األحداث ال
كالرسائؿ  ،ليذه الشبكات في إيصاؿ األخبار السريعة اشبكات، كبالمقابؿ كاف الفضؿ أيضن بيذه ال
كمقاطع الفيديك عف تمؾ األحداث، األمر الذم ساعد في شيرة كانتشار ىذه الشبكات  ،النصية

 كأىميا: )الفيس بكؾ، تكيتر، كاليكتيكب(: 
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 الفيس بوك -

عمػػى يػػد شػػاب عشػػريني أمريكػػي اسػػمو  ـ2004العػػاـ تأسسػػت فػػي اجتماعيػػة  ىػػي شػػبكة
كقػػد كػػاف  ،بالتعػػاكف مػػع اثنػػيف مػػف رفاقػػو بالسػػكف الجػػامعي فػػي جامعػػة ىػػارفرد (مػػارؾ زيكربيػػرج)

 غيػػػػػة تعزيػػػػػز التكاصػػػػػؿ بػػػػػيف الطمبػػػػػةعمػػػػػى طمبػػػػػة جامعػػػػػة ىػػػػػارفرد، بي  مقتصػػػػػرناالمكقػػػػػع فػػػػػي البدايػػػػػة 
 العػػػػػػػػالـك  أكركبػػػػػػػػاإلػػػػػػػػى  ذلػػػػػػػػؾكاإلبقػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى الػػػػػػػػركابط بيػػػػػػػػنيـ بعػػػػػػػػد التخػػػػػػػػرج، ثػػػػػػػػـ خػػػػػػػػرج بعػػػػػػػػد 

 (.360ص، ـ2012 )سمطاف،

، كمػع انطػبلؽ المكقػع حقػؽ ـ2004د مارؾ فكرتو التي رأت النكر في فبراير كبالفعؿ جسٌ 
ػػا كبيػػرنا  ألف   ؛فػػي غضػػكف أسػػبكعيف بػػدأ نصػػؼ تبلمػػذة بكسػػطف بالمطالبػػة لشػػبكة الفػػيس بػػكؾ نجاحن

، انفتحػت الشػبكة عمػى طمبػة ـ2005ر الشبكة كانت مقتصرة عمػى طمبػة ىػارفرد فقػط، كفػي سػبتمب
كسػػبو شػػعبية س بػػكؾ لمسػػتخدمو تبػػادؿ الصػػكر ممػػا أالثانكيػػة كفػػي أكتػػكبر مػػف نفػػس السػػنة أتػػاح فػػي

كزيػػادة طاقػػة  ،كبيػػرة كتكالػػت االسػػتثمارات كعقػػكد التمكيػػؿ التػػي سػػاعدت المكقػػع عمػػى تطػػكير نفسػػو
 عمػى االسػتخداـ العػاـ فػي  تك أخيػرنابكات األعمػاؿ قبػؿ أٍف تنفػاستيعابو التي امتدت لتشتمؿ عمى ش

ػػػػـ2006سػػػبتمبر   أف ينضػػػػـ لمفػػػيس بػػػػكؾ ا إلكتركنينػػػايمتمػػػؾ بريػػػػدن  فٍ ، حيػػػػث أصػػػبك بإمكػػػػاف كػػػؿ مى
 (.64ص، ـ2013)حمكدة، 

( 7000)العرب" ككانت عينة الدراسة االجتماعي  كفي دراسة "قمة ركاد التكاصؿ
كما  ،مف قبؿ الشباب العربي كاستخدامناىك أكثر المكاقع شيرة  الفيس بكؾ ، اتضك أف  مبحكثنا
يـ أظيرت الدراسة أن   داـ في الدراسة في فمسطيف تحديدنامف المبحكثيف استخ (%84)نسبتو 

نسبة المتابعيف لمفيس بكؾ في فمسطيف بشكؿ يكمي بنسبة  أف  ك يفضمكف استخداـ الفيس بكؾ، 
(99%). 

حكؿ استخداـ الشباب  كفي إحصائية أصدرىا منتدل شارؾ الشبابي كرقة عمؿ
ااالجتماعي  الفمسطيني لكسائؿ التكاصؿ ( حيث أشارت اإلحصائيات الرسمية )الفيس بكؾ نمكذجن
مشترؾ في الفيس بكؾ باسـ فمسطيف،  (1.600.000)ىناؾ قرابة  أف  الصادرة عف المكقع نفسو 

كثر مف سجمت في أ فمسطيف قد أف  ات المكقع حيث تشير إحصائي ،كيزداد ىذا الرقـ بتسارع كبير
، حيث تشير بيانات كاستطبلعات سابقة نشرىا عدؿ لبلشتراؾ في الفيس بكؾ شيرينامرة أعمى م

االستخداـ يتزايد بكؿ متسارع، حيث أفادت  أف   المنتدل مف خبلؿ تقارير كاقع الشباب السنكية
يـ، كغالبية تصؿ لمعمكمات مصدرنا رئيسينااإلنترنت  مف الشباب يعتبركف (%44) لنتائج أف  ا
 .(مكقع إلكتركني)مصدرىـ اإلخبارم الرئيسي اإلنترنت  يعتبركف المكاقع اإلخبارية عبر (74%)
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كالحشد لؤلحزاب، ، كلذلؾ يعتبر الفيس بكؾ منصة قكية لمتنظيـ االجتماعي كالسياسي
ممعمكمات لعدد الة لمنشر الفكرم لباعتباره طريقة فعٌ ، كالتعبير عف حرية الرأم، تكزيع المعمكماتك 

 .(22ص، ـ2011، )الفطافطةـ اىتماـ بنفس المكضكع أك القضية كبير مف األفراد الذيف لديي
 م:2014العدوان عمى غزة و  الفيس بوك

كذلؾ مف خبلؿ  ـ؛2014أثناء العدكاف عمى غزة  ا فيكبيرن  اكاف لمكقع الفيس بكؾ دكرن 
 الكشؼ عف الدمار اليائؿ الذم ألحقتو ترسانة العدك اإلسرائيمي مف السبلح الجكم كالبحرم

البرم ككـ المجازر اليكمية لشعبنا العظيـ المرابط، فمقد قامت شريحة كبيرة مف الشباب ك 
اف عمى لتأييد كدعـ كنصرة أىؿ غزة خبلؿ العدك  ؛الفمسطيني بإنشاء مئات بؿ آالؼ المجمكعات

اإلحصائيات  كأرقاـالقصص المؤلمة ك  كقاـ ىؤالء النشطاء بنشر آالؼ المشاىد ـ،2014غزة 
كذلؾ لجمب التعاطؼ كالتأييد لمقضية الفمسطينية،  ؛عف ما خمفو العدكاف مف خسائر بشرية كمادية
ب كعف ما يرتكبو مف مجازر يكمية بحؽ الشع ،كالكشؼ عف الكجو الحقيقي لممحتؿ اإلسرائيمي

 مف شعكب كثير مف دكؿ العالـ. قت ىذه الدعكات استجابة كتفاعبلن كبيرناالفمسطيني، كلقد ال
 تويتر -

التفاعػؿ المتسػارع عمػى الشػبكة ك  الفيػديكك  يمثؿ "تكيتر" كسيمة مميزة لنقػؿ األخبػار كالصػكر
أم نصػؼ مشػتركي منافسػو فػيس بػكؾ، كتعنػي كممػة  ؛مميػكف مشػترؾ (500)التي تعج بأكثر مػف 

"Twitter باإلنجميزية )تغريد( كىك ما يظيػر فػي شػكؿ الطػائر األزرؽ فػي )لكجػك( المكقػع، كتقػـك "
" أك التػػػدكيف المصػػغر مػػف خػػػبلؿ Microbloggingفكػػرة ىػػذه الشػػبكة التفاعميػػػة عمػػى مػػا يسػػمى "

كمشػركع بحثػي قامػت  ـ2006كقد ظير المكقػع أكائػؿ عػاـ  ،مف األصدقاءاجتماعية  تككيف شبكة
يػع، لكػف بعػد ذلػؾ تػـ إطبلقػو األمريكية عمى نطاؽ ضيؽ كغير متاح لمجم Obviousعميو شركة 

 كىػػك خدمػػة مصػػغرة تسػػمع لممغػػرديف إرسػػاؿ رسػػائؿ ،(2015 ،ربخ)بػػـ 2006فػػي أكتػػكبر  رسػػمينا
ػػػػػػػا  لمرسػػػػػػػالة الكاحػػػػػػػدة، ( حرفنػػػػػػػا140نصػػػػػػػية قصػػػػػػػيرة ال تتعػػػػػػػدل )  كيجػػػػػػػكز لممػػػػػػػرء أٍف يصػػػػػػػنع نصن

 ، كىػػػػػػيمكػػػػػػف إرسػػػػػػاؿ تحػػػػػػديثات تػػػػػػكيتر كفػػػػػػؽ ثػػػػػػبلث طػػػػػػرؽلتفاصػػػػػػيؿ كثيػػػػػػرة. كي مػػػػػػكجزنا مكثفنػػػػػػا
 (:79ص ـ،2013)حمكدة، 

 مف خبلؿ المكقع أك بعض التطبيقات التي تسمك بذلؾ. عبر نموذج الوي،: -
 مف الياتؼ النقاؿ لمحساب الشخصي عمى المكقع. SMSكذلؾ بإرساؿ  عبر رسالة قصيرة: -
 مف خبلؿ برامج الرسائؿ الفكرية. :عبر رسالة فورية -

ا اشبكة تكيتر لعبت دكرن  إف   في األحداث السياسية في العديد مف الدكؿ  االن كفعٌ  ميمن
ا تكفره ىذه الشبكة مف مميزات مف إمكانية الحصكؿ عمى صفحة خاصة عمى شكؿ مى لً  ؛العربية
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"Twitter.com/usernamالكصكؿ إلييا، ك  إيجاد صفحة "، كىك األمر الذم يسيؿ كثيرنا
مكانية التسجيؿ في  اك  المكقع مجاني، كبالتالي إنشاء حسابكا  يمكف  التحكـ في إعداداتو، أيضن

كيمكف ليـ  ،يتتبع أخبارىـ كما يمكف لو أفٍ  ،لممستخدـ تككيف شبكة أصدقاء بكاسطة أداة البحث
اأ  . ٍف يتتبعكا أخباره كتحديثاتو أيضن

اتضػحت قػكة تػأثير تػكيتر  ـ2008عػاـ في فتػرة االنتخابػات األمريكيػة كعمى سبيؿ المثاؿ 
الػػذيف كانػػت لػػدييـ حسػػابات  اآلخػػريفكالمرشػػحيف ، عبػػر اسػػتخدامو مػػف قبػػؿ المرشػػك بػػاراؾ أكبامػػا

 حيـ المفضػػػػػؿمػػػػػع مرشػػػػػ باالرتبػػػػػاطككػػػػػاف بإمكػػػػػاف مؤيػػػػػدييـ رؤيػػػػػة التحػػػػػديثات كالشػػػػػعكر  ،تػػػػػكيتر
 .(35ص، ـ2011، )الفطافطة

 المدونات -

 ( ىػػػػك أكؿ مػػػػف صػػػػاغ ىػػػػذارغرجػػػػكف بػػػػا)، ككػػػػاف ـ1997ظيػػػػرت المػػػػدكنات فػػػػي عػػػػاـ 
بػدأت خدمػة  ـ، إذ1999إال بعػد العػاـ اإلنترنت  المدكنات لـ تنتشر عمى شبكة أف  المصطمك، إال 

 تصػػػػة بيػػػػـ بصػػػػكرة سػػػػريعة كسػػػػيمة االستضػػػػافة فػػػػي السػػػػماح لممسػػػػتفيديف بإنشػػػػاء المػػػػدكنات المخ
ػػػػػػا نسػػػػػػبينا؛ ػػػػػػا مختصن ػػػػػػا مجاننػػػػػػػاكجعمػػػػػػو مت ،بالتػػػػػػدكيف كذلػػػػػػؾ عنػػػػػػدما طػػػػػػٌكر )بيػػػػػػراالبس( برنامجن  احن

 نيػػػػػػػػة الكصػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػى أم مكقػػػػػػػػع إلكتركنػػػػػػػػيإمكا ، ممػػػػػػػػا أتػػػػػػػػاح ألم فػػػػػػػػرداإلنترنػػػػػػػػتلمسػػػػػػػػتعممي 
 (.30ص، ـ2011 كالسامكؾ، ؛)عبد الرازؽ

األشخاص الذيف يكتبكف المدكنات كينفذكف التدكيف، إلى  كيشير مصطمك المدكنيف
 المدكنات المتاحة عمىك  دكنيفمف الم كيبلن عالـ المدكنات بالمجتمع الذم يربط إلى  كيشار

المستخدميف  فإف   ؛أدكات التدكيف بسيطة كمتاحة كمجانية في أجزاء العالـ كمو، كألف  اإلنترنت 
كمجتمعاتيـ الجغرافية، حيث االجتماعية  يستطيعكف االتصاؿ بسيكلة مع اآلخريف في شبكاتيـ

 عمى التفاعؿ مف خبلؿ المشاركة تساعد األفراد منظمة ذاتينااجتماعية  تمثؿ المدكنات أنظمة
 السياسية، كمفك االجتماعية  عف حؿ المشكبلت المعمكمات، فضبلن ك  التعميـ عبر تبادؿ األفكارك 

األخرل، اإلعبلـ  يا تكفر حالة مف التفاعمية غير المكجكدة في كسائؿأن   ؛ما يميز المدكناتأىـ 
المدكف مف رؤل كأفكار كمكضكعات بشكؿ إذ تسمك المدكنات لقرائيا بالتعميؽ عمى ما يطرحو 

 (.30ص، ـ2011 كالسامكؾ، ؛آني دكف قيكد )عبد الرازؽ

 اليوتيو،   -
الشييرة، كالذم استطاع بفترة زمنية قصيرة الحصكؿ عمى االجتماعية  ىك أحد المكاقع

دكره المتميز في األحداث في  ا، كخصكصن االجتماعيمكانة متقدمة ضمف مكاقع التكاصؿ 
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كالتحركات  ،منيا: الككارث الطبيعية ،التي جرت ككقعت في أنحاء مختمفة مف العالـ األخيرة
 كالثكرات الشعبية.  ،ت الجماىيريةكاالنتفاضا

ىك: مكقع لمقاطع الفيديك متفرع مف )غكغؿ(،  باليكتيك  ف  إمكقع اليكتيكب؟ فما  ؛إذف
تركيف يك، كىناؾ أعداد كبيرة لممشيتيك إمكانية التحميؿ عميو أك منو لعدد ىائؿ مف مقاطع الفيد

بعرض مقاطع الفيديك، التي لـ تتمكف اإلعبلـ  ، كتستفيد منو كسائؿافيو كيزكره المبلييف يكمين 
شبكات مراسيميا مف الحصكؿ عمييا، كما يستفيد مرتادم الفيس بكؾ مف مقاطع الفيديك التي 

شرؽ األكسط كعرضيا عمى صفحات تتعمؽ باالنتفاضات الجماىيرية في كؿ البمداف العربية كال
 .الميمةاالجتماعية  مف شبكات التكاصؿ باليكتيك الفيس بكؾ، كيعتبر 
 YouTube: The Company and Its" في كتابيا "Rebecca. Rowellتتحدث: "

Founders عػػف ظػػاىرة اليكتيػػكب كالعقػػكؿ البلمعػػة كراء تمػػؾ الظػػاىرة، ككيػػؼ بػػدأ اليكتيػػكب مػػف "
 االجتمػػػػػػػػاعيشػػػػػػػػبكات التكاصػػػػػػػػؿ أىػػػػػػػػـ  أصػػػػػػػػبك شػػػػػػػػركة كبػػػػػػػػرل كمػػػػػػػػف أفٍ إلػػػػػػػػى  فكػػػػػػػػرة بسػػػػػػػػيطة

(Rowell, 34.) 
التي اإللكتركنية  ، كىك أشير المكاقعاإلنترنتبدأ مكقع يكتيكب في الظيكر عمى شبكة 

بكاسطة ثبلثة  ـ2005فبراير عاـ  15تقدـ المكاد المصكرة المنتجة بكاسطة المستخدميف في 
مكظفيف مف شركة بام باؿ، كقد نشأت فكرة إنشاء مكقع يكتيكب في مدينة ساف بركنك 
كاليفكرنيا، الكاليات المتحدة األمريكية، عندما كاف األصدقاء في حفمة ألحد األصدقاء، كالتقطكا 

و لـ يكف ألن   ؛يميؿاإلكلـ يستطيعكا إرساليا عبر  ،مقاطع فيديك كأرادكا أف ينشركىا بيف زمبلئيـ
. اإلنترنتيقبؿ الممفات الكبيرة، كمف ىنا بدأت تتبمكر فكرة مكقع إلرفاؽ أفبلـ الفيديك عمى شبكة 

اإلنترنت  أم ممفات تتككف مف مقاطع الفيديك عمى شبكة إرساؿ كتقـك فكرة المكقع عمى إمكانية
ع يتمكف مف إرفاؽ أم عدد قـك المستخدـ بالتسجيؿ في المكقي دكف أم تكمفة مالية، فبمجرد أفٍ 

 . (520ـ، ص2009ليراىا مبلييف األشخاص حكؿ العالـ )أميف،  مف ىذه الممفات

الفنيػة، حيػث ك االجتماعيػة  فييػا، اكثػر الجكانػب التػي كػاف لممكقػع أثػر كبيػر ككاضػحن كمف أ
ة التػي الكحيػداإلعبلميػة  أصبك كثير ممف يبحثكف عف الشيرة يتكجيكف لميكتيكب، باعتباره الكسػيمة

اف المبليػػيف، كعمػػى المسػػتكل السياسػػي كػػإلػػى  كتمنحػػو الفرصػػة لمكصػػكؿ ،تتػػيك ألم كػػاف الظيػػكر
ػػا  حشػد الجمػػاىيرإلػى  فػي الحمػبلت السياسػػية التػي كانػت تيػػدؼ لميكتيػكب حضػكرنا كاسػعنا خصكصن

 (.45ص، ـ2012)الرعكد، 

مػػػى اإلنترنػػػت منػػػذ كيعتبػػػر يكتيػػػكب المكقػػػع المسػػػيطر فػػػي مجػػػاؿ تبػػػادؿ ممفػػػات الفيػػػديك ع
 .(25ص، ـ2011، )الفطافطةـ 2005إطبلقو عاـ 
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مميار  (1.65)عف شراء المكقع مقابؿ  ـ2006في أكتكبر  Googleكلقد أعمنت شركة 
 اآلف، أما ( مميكف دكالر شيرينا15)كعف أرباح المكقع قبؿ شراء جكجؿ لو كانت ، دكالر أمريكي

 (. 521ص، ـ2009عمنة )أميف، اإلعبلنات فيو قميمة كأرباحو غير م فإف  

 رامانستج -
ااجتماعية  ىك تطبيؽ مجاني لتبادؿ الصكر ثـ الفيديك كشبكة ، أطمؽ في أكتكبر أيضن

ضافة ـ2010عاـ  كمف ثـ مشاركتيا في ، رقمي إلييا تأثير، ليتك لممستخدميف التقاط صكرة، كا 
 نفسيا. مجمكعة متنكعة مف خدمات الشبكات االجتماعية، كشبكة انستجراـ

قمة ركاد " في العالـ العربي" الذم أعدتواالجتماعي  كسائؿ التكاصؿكبحسب تقرير "
مف عينة الشباب الفمسطيني يفضؿ استخداـ  (%7) فإف   ـ2015عاـ  "االجتماعي التكاصؿ

مميزات انستجراـ التعامؿ مع مختمؼ أنكاع الكاميرات، أىـ  انستجراـ بشكؿ منتظـ. كممف
 ، كالسماح بكتابة أم تعميؽ بشكؿ مباشر،مع األصدقاء كمعالجتيا مجانيناكر كمشاركة الص
ضافة أسماء  (.63ص، ـ2016شركحات عمى الصكر كتصنيفيا )المبابيدم، ك  كا 

 العدوان اإلسرائيمي عمى غزة أثناءالجديد اإلعالم  دورخامًسا: 
خبلؿ العدكاف اإلعبلمية  كبير عمى الساحةالقياـ بدكر  الجديد فياإلعبلـ  ساىـ

 إيصاؿالتقميدم، حيث ساىـ النشطاء الشباب في اإلعبلـ  جانبإلى  " عمى قطاع غزةاإلسرائيمي"
 أنحاء العالـ كبمغاتو عدة. جميعإلى  صكرة األلـ كالمعاناة مف داخؿ القطاع

الجديد أجرتيا الباحثة بتاريخ اإلعبلمي  أ. خالد صافي مسؤكؿ المركزكفي مقابمة مع  -
؛ كذلؾ مف جية أثناء العدكاف في شبكة تكيتر تربعت عمى القمة أف  د عمى أك   ـ5/4/2017

يا غير ن  أباإلضافة  ،فكانت تغريدات تكيتر تصؿ إلى عدد كبير مف المتابعيف التأثير عالمينا،
رج نطاؽ حدكد غزة كفمسطيف عممية النشر مف خبلؿ تكيتر خا نتفكا ،محصكرة باألصدقاء

تفاعؿ النشطاء عمى مكاقع التكاصؿ قد تميز بشكؿ الفت خبلؿ ىذه "كقاؿ صافي  .تحديدنا
في الكعي األمني لدل كثيريف  اكظير ذلؾ جمين  ،في الحركب السابقةكبشكؿ كبير  ،الحرب

مف النشطاء الذيف تجنبكا الحديث عف أماكف إطبلؽ الصكاريخ كأكقاتيا كتحركات 
 ،ريك بعبلقتو بالمستيدفيف مف الشيداء المقاكميفكحتى ذىب بعضيـ لعدـ التص ،المجاىديف

 حتى ال يقع فريسة االحتياؿ اإلسرائيمي عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي".
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 ،كأضاؼ الناشط الفمسطيني مف ناحية أخرل التزاـ كثير مف النشطاء بالتكاصؿ مع جميكرىـ -
كبأكثر مف  ،ك العالميسكاء عمى المستكل المحمي أ ،كمدىـ بالكثير مف األخبار كالمنشكرات

 لغة.
يثبتكا صدؽ ركايتيـ  ف استطاعكا في أكثر مف مكضع أفٍ يف صافي أف النشطاء الفمسطينيكبي   -

كالتغريد في كثير مف األحياف عمى الكسـك الخاصة بالنشطاء  ،كدحض الركاية "اإلسرائيمية"
 اإلسرائيمييف بما يثبت جرائـ االحتبلؿ في غزة.

حيث كصؿ عدد  ،الذم انتشر بشكؿ كبير كسـ #غزة_تحت_القصؼ ككاف مف أبرز الكسـك -
يميو كسـ:  ،مميكف تغريدة( 6)يـك مف الحرب نحك  (30)التغريدات عميو في أكؿ 

 مميكف. (3.3)#غزة_تقاـك 

ظيار المجازر  ،عمى مكضكع مخاطبة الغرب بأدكاتو فالفمسطينييكنشط كثير مف  كا 
مما أدل لمظاىرات ميدانية في الشكارع العظمى لكثير مف التي يتعرض ليا المكاطنكف ببل ذنب، 

 .حسب صافي ببلد العالـ

لكتركنينػػػػببلد ميػػػػدانين كأسػػػػيمت مشػػػػاركات كثيػػػػرة مػػػػف الػػػػ ،ىػػػػذا فػػػػي العػػػػدكاف عمػػػػى غػػػػزة  اا كا 
كجنػػػكب أفريقيػػػا التػػػي  ،إيرلنػػػدا :بالمظػػػاىرات كالمنشػػػكرات عمػػػى مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي، مثػػػؿ

مػف نسػبة التغريػدات  (%31)كماليزيا التي كانػت فييػا  ،شيدت أكبر نسبة مشاركة في المظاىرات
 . PrayForGazaعمى كسـ #
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 المبحث الثاني
 العامالرأي 

 

في عالـ اليـك أصبك لمرأم العاـ ىكية خاصة كمعنى جديد ينشأ في الظركؼ الثقافية 
إلى  العاـ، األمر الذم دفع بالكتاب كالمفكريف كالباحثيفالرأم  الذم يمثمو كاالجتماعية لممجتمع

 (.ـ2007ات كالرؤل بشأنو )زريقات، يتناكؿ ىذا المكضكع كدراستو كطرح النظر 

نما يرجع تاريخ ظاىرةالرأم  لـ يكف مصطمك إلى  العاـالرأم  العاـ كليد ىذا العصر، كا 
عاـ عرفتيا الحضارات عمى مختمؼ العصكر، كقد ظير ىذا الالرأم  المجتمعات القديمة، فظاىرة

صمى اهلل عميو  -ا، فقد أرسى الرسكؿ العاـ كاضحن الرأم  كاف حيث ؛ا في العصر اإلسبلميجمين 
 العاـ يؤدم كظائفو بفعالية.الرأم  ؛ مما جعؿدعائـ الحرية في المجتمع اإلسبلمي -كسمـ 

كاف  ، حيثكالمناقشةالرأم  أصحابو عمى حرية -صمى اهلل عميو كسمـ – د النبيكقد عك  
كاألحزاب كغيرىا. كأرسى بذلؾ دعائـ  ،غزكة بدر :مثؿ ،كيأخذ بآرائيـ في أدؽ المكاقؼ ،يشاكرىـ

 .(120ص، ـ2002، ـ2001 ،فطافطة) القكم كالحر، المعبر عف المجتمع العاـالرأم  بناء

ػ أكؿ( Mikavellyكفي العصػر الحػديث يعتبػر )ميكػافيممي  ضػركرة إلػى  كجػو األنظػار فٍ مى
الػذم سػاعد الرأم  عف( )ىنرم الرابع ر شكسبير بمسافكقد عب   ،االىتماـ بصكت الشعب كاتجاىاتو

السػػائد، كلػػـ الػػرأم  الحكػػـ، كػػذلؾ عممػػت النزاعػػات كالحػػركب عمػػى ظيػػكر عبػػارةإلػػى  فػػي الكصػػكؿ
 كفػػػػػاح طكيػػػػػؿ مػػػػػف أجػػػػػؿ الحريػػػػػة، كثمػػػػػرة اف الثػػػػػكرة الفرنسػػػػػيةالعػػػػػاـ إال إب ػػػػػالػػػػػرأم  يسػػػػػتخدـ تعبيػػػػػر

  .(5ص ـ،2012)عابد، 

 العام:الرأي  مفيوم
العاـ مف المصطمحات القميمة التي يصعب عمى الباحثيف تحديدىا الرأم  يعتبر مصطمك

 ا.ا دقيقن تحديدن 

 كالعاـ.رأم، ال: ىما ،العاـ مف كممتيفالرأم  كيتككف مصطمك

 ،كالنظر ،كالتدبر ،كالعقؿ ،االعتقاد: كما جاء في المعجـ الكسيط ىي لغة:الرأي  كممة
 فتعني الشامؿ كعكسو الخاص، كجذر: أما كممة العاـ لغة، (25ص ـ،2011، كالتأمؿ )الدبيسي

ا  (.26ص، ـ2011، عاـ )الدبيسي، الكممة عـ  )عمـ(، يعـٌ، عمكمن
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 المعنى االصطالحي لمكممتين: 

مكانية تحقيقيا، تعني االعتقاد أك االقتناع بكجية نظر يؤمف : رأم الفرد بصحتيا، كا 
مرتبة الحقيقة أك اليقيف. أما كممة عاـ: فتعني كما يقكؿ ىربرت إلى  كلكف ىذا االقتناع ال يصؿ

قاسـ مشترؾ بيف أعضاء الجماعة إلى  جماعة مف عامة الشعب، كتشير ىذه الكممة :بمكمر
 (.13ص، ـ1998لمصمحة أك مسألة تثير اىتماىـ )حجاب، 

ػػػ"الػػػرأ :ىػػػك قااااموس وبساااتر:يعرفاااو  - ما يظيػػػر أن ػػػو رأم العامػػػة مػػػف ا عنػػػدم المشػػػترؾ خصكصن
   ."الناس

مجمكعػػػة مػػػف اآلراء التػػػي يػػػديف بيػػػا النػػػاس إزاء القضػػػايا  :م العػػػاـ ىػػػك"الػػػرأ جااايمس براسااامين: -
 (.328ص ـ،1984الجماعة كتؤثر فييا" )حسيف،  كالمكضكعات التي تيـ

تعبير عف مكقؼ في قضية متنازع عمييا  :م العاـ ىكالرأ" الدكتور محمد عبد القادر حاتم: -
الذم ينتج عف المؤثرات كردكد األفعاؿ الرأم  العاـ ىك ذلؾالرأم  قابمة لمجدؿ، كمف ثـ فإف  

 (.49ص ـ،1972ماعة كبيرة مف الناس" )حاتـ، أم جأفراد  المتبادلة بيف
اجتماع كممة األفراد عمى أمر معيف، تجاه  :الرأم العاـ ىك" محمد صبحي أحمد يوسف: -

 .(24ص ـ،1990كاحدة" )يكسؼ، اجتماعية  مجمكعةإلى  مكضكع معيف، في حالة انتمائيـ
 السائد الذم ينبع مف األفراد كغايتو الجماعةالرأم  :الرأم العاـ ىك"الدكتورة حميدة سميسم:  -
جاه أمر ما، في كقت ف اإلرادة كالكعي تا عبعد السؤاؿ كاالستفياـ كالنقاش، تعبيرن  -الجماىير -

مكافقتو لمشريعة كالسير في حدكدىا، مف أجؿ تنظيـ العبلقة بيف الحاكـ كالمحكـك معيف، كيشترط 
 .(32ص، ـ2002)سميسـ،  "القكمي كالكطني كالديني ألفراد األمة كترتبط اتجاىاتو بالكالء

حصيمة أفكار كمعتقدات كمكاقؼ األفراد كالجماعات  :"الرأم العاـ ىكعمي مسعود:  إسماعيل -
يؤثر في  كالتي يمكف أفٍ  ،كأفراد أك منظمات كنظـاالجتماعي  إزاء شأف مف شؤكف تمس النسؽ

الجماعة  را في مجريات أمك ا أك كمين مف خبلؿ عمميات االتصاؿ التي قد تؤثر نسبين  ،تشكيميا
 (.42ص ـ،1996د الرازؽ، عب) "عمى النطاؽ المحمي أك الدكلي اإلنسانية

مكقػػؼ مجمكعػػة مػػف النػػاس تجػػاه مسػػػألة أك  :وم العػػاـ يعػػرؼ بأن ػػ"الػػرأ عبااد الاارازق الاادليمى: -
 حكػػػػػػػـ الػػػػػػػذمكىػػػػػػػك القػػػػػػػرار أك ال ،مشػػػػػػػكمة معينػػػػػػػة تػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػى مصػػػػػػػالحيـ العامػػػػػػػة أك الخاصػػػػػػػة

 "اقشػػػػػػة كافيػػػػػػةتصػػػػػػؿ إليػػػػػػو الجماعػػػػػػة فػػػػػػي مسػػػػػػألة ذات أىميػػػػػػة ليػػػػػػـ بعػػػػػػد دراسػػػػػػة تمحػػػػػػيص كمن
 (.257ص، ـ2011 )الدليمي،

عمؿ إنساني اجتماعي يتـ بالحكار كالنقاش اليادؼ بالكسائؿ  :"الرأم العاـ ىكتعريف آخر:  -
رابطة معينة إزاء مكضكع معيف أفراد  كمحصمتو نتاج تفاعؿ الجميكر التي تربط ،أك بدكنيا

 (.58ص، ـ2007)اليماش،  "في زمف معيف ا كجدالن كيثير نقاشن  ،ييميـ
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كفي  ،العاـ ديناميكي غير ثابتالرأم  أف   ترى الباحثةمف خبلؿ عرض ىذه التعريفات 
العاـ كحتى يككف الرأم ، كذلؾ الختبلؼ القضايا التي تعصؼ بالجميكر ؛تطكر كتغيير مستمر

يككف الجميكر عمى درجة مف الثقافة كالكعي كمتابعة مستمرة لما  ا كمصداقية ينبغي أفٍ أكثر كعين 
ليـ في جميع مناحي الحياة، فالرأم العاـ الكاعي في أم مجتمع ىك حصف أماف يدكر حك 

 ا.كمصدر قكة الدكلة كالمجتمع معن 

 العام:الرأي  أنواع
 :العاـالرأم  ا لمعايير خاصة تستخدـ في تقسيـتكجد أنكاع متعددة لمرأم العاـ كفقن 

 العامالرأي  : عمى أساس طبيعةأواًل 

حيػػث يمثمػػكف  ،يتكػػكف مػػف صػػفكة القػػـك كخاصػػة المتعممػػيف كالمثقفػػيف ي العااام المساايطر:الاارأ - أ
ككظيفػػتيـ فػػي المجتمػػع  ،قميمػػة مػػف الشػػعبكىػػؤالء يمثمػػكف نسػػبة  ،كالمفكػػريفالػػرأم  صػػفكة قػػادة

الشػعب  إقنػاعكليـ أىداؼ معينة يحرصكف عمى  ،كظيفة القائد الذم يقكد كيكجو كيرشد الناس
 .(21ص، ـ2006 )العبد، بيا

ف فػي المجتمػع، المتعمميف كالمثقفػيالرأم  يمثؿ ىذا النكع مف ام المثقف أو المستنير:الرأي الع - ب
ؿ منػػو درجػػة مػػف حيػػث قػػأكيختمػػؼ حجمػػو حسػػب درجػػة التعمػػيـ كالثقافػػة، كىػػك رأم يػػؤثر فيمػػا 

قافػة التػي بنسبة تتفػاكت حسػب مسػتكل الػكعي كالثاإلعبلـ  كلكنو يتأثر بكسائؿ ،الثقافة كالتعميـ
 (.334ص ـ،1984سيف، يتمتع بيا )ح

كبالذات تمؾ التي ال تيتـ ، في المجتمعكىك يمثؿ رأم األغمبية  الرأي العام المنقاد: - ت
 ،العماؿ :مثؿ ،مف التعميـ أك الثقافة سية، كتمؾ التي لـ تنؿ قسطنا كافرنابالمشاكؿ السيا

لمشائعات التي يسمعكنيا، كيتأثركف  ف، كيككنكف نيبناكالفبلحيف حيث يتأثركف بما يسمعك 
فيـ ال  ؛تكجيييـ نحك قضايا معينة أمر يسير أف  كلذلؾ نجد  ؛بسيكلةاإلعبلـ  بكسائؿ

الرأم  فيؤالء يسكقيـ ؛كذب أكمف صدؽ اإلعبلمي  يحاكلكف التفكير فيما يحتكيو الخطاب
 .(115ص، ـ1997 )عدكاف، العاـ القائد أك الزعماء السياسيكف

 داخل المجتمعالرأي  حس، المجال الذي ينتشر فيوا: ثانيً 

كىك الذم يتشكؿ لدل أفراد الشعب فيما يتعمؽ بقضية أك مشكمة محددة  الرأي العام الشامل: - أ
 العاـ تجاه كثير مف القضايا االجتماعيةالرأم  :مثؿ ،تيـ المجتمع كتؤثر عمى مصالك أفراده

 .(274ص، ـ2012 )جكدة،
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اص بفئة معينة مف فئات المجتمع أك إحدل جماعات الخالرأم  كىك: الرأي العام الجزئي - ب
 (.43ص، ـ2011)عابد،  أم عماؿ النظافة في تحديد أجكرىـر  :المصالك فيو، مثؿ

 ا: عمى أساس حجم الجميورثالثً 

الة ذات التأثير، الشخصي ألغمبية الجماعة الفعٌ الرأم  ىك تجميع كتكرار رأي األغمبية: -1
، كرأم األغمبية (%51)نسبة بالنصؼ مف األصكات أم  ا يزيد عمىكيمثؿ حصيمة رأم م

اء، الكسؿ، كترؾ شؤكنو لفئة قميمة مف غير األكفإلى  ألنو قد يركف ؛يككف أقمية معرض ألفٍ 
 (.72ص، ـ2011)الدبيسي،  لمتعبير عنو كالقياـ بأعبائو

 ؛لكف لرأييـ اعتبارىك رأم مجمكعة مف األفراد لـ يظفركا بيذه األغمبية ك  رأي األقمية: -2
ث ال يمكف إىمالو أك إنكاره يبح ،لككنيـ أقمية أىمية كبرل مف النكاحي السياسية كاالجتماعية

كبيذا  ،بأم كجو مف الكجكه، كىناؾ طائفة ال يستياف بيا مف الممتازيف المشيكد ليـ بالكفاءة
ا كقد تككف غدن  ،اتعمؿ األغمبية لؤلقمية قدرىا كتضعيا في االعتبار كتحسب حسابيا خصكصن 

 (.1043ص، ـ2002-2001ىي األغمبية )طمعت، 
ا بتراث األمة مف عادات  قكين العاـ الذم يتصؿ اتصاالن الرأم  كىك الرأي الساحق أو الجامع: -3

سمى الطابع العاـ، ككمما تعرض ىذا كتقاليد كمعتقدات كأفكار، كىذه األشياء تؤلؼ ما يي 
تقكل معظـ جماعات المناقشة بكظيفتيا داخؿ إطار كبير الطابع العاـ لمجدؿ أك المناقشة 

 (.44ص، ـ2012الب في الجماعة )عابد، نسميو رأم عاـ جامع أك غ يمكف أفٍ 

 العامالرأي  ا: عمى أساس مدة استمرارية وجودرابعً 

كىك الذم يتأثر بالحكادث اليكمية كمجريات األمكر، كتغذيو بصفة  الرأي العام اليومي: - أ
المختمفة، كالشائعات، كىك اإلعبلـ  ث السياسية الجارية كالمناقشات ككسائؿخاصة األحدا

 (.341ص، ـ1984)حسيف،  آخرإلى  ا، كيتقمب مف يـكعبارة عف رد فعؿ لما يحدث يكمين 
كىك الذم يتككف تجاه مسألة أك ىدؼ ما لكقت أك لفترة معينة ثـ ينتيي  الرأي العام المؤقت: - ب

 .(81ص، ـ2009 كالشامي، ؛ات)جراد بعد تحقيؽ اليدؼ منو
 ،العاـ الذم يقـك عمى اتجاىات نفسية حادةالرأم  كىك ذلؾ النكع مف الرأي العام الدائم: - ت

العاـ الذم يحيط بمشكمة التمييز العنصرم الرأم  تككنت عبر الحقب الحضارية كالثقافية مثؿ
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العاـ الذم يسكد جميرة ييكد العالـ نحك الشعكب الرأم ك  األمريكية،في الكاليات المتحدة 
 (.483ص، ـ1983 )عبد الرحمف، األخرل

 العامالرأي  ا: عمى أساس المحيط الذي ينتشر فيوخامسً 

فػي منطقػة جغرافيػة معينػة  ،السػائد بػيف أغمبيػة الشػعب الكاعيػةالرأم  كىك ي العام المحمي:الرأ - أ
 ددة، بالنسػػػػبة لقضػػػػية أك أكثػػػػر يحتػػػػدـيػػػػة محػػػػفػػػػي فتػػػػرة زمن ،أك محافظػػػة معينػػػػة داخػػػػؿ الدكلػػػػة

ػػػػػػػاألساسػػػػػػػ اإلنسػػػػػػػانيةكتمػػػػػػػس مصػػػػػػػالحيا أك قيميػػػػػػػا  ،النقػػػػػػػاش فييػػػػػػػا كالجػػػػػػػدؿ  اا مباشػػػػػػػرن ية مسًّ
 (.367ص، ـ2011)مراد، 

 إقميمينػػا الشػػعكب المتجػػاكرة تجػػاكرناالسػػائد بػػيف مجمكعػػة مػػف الػػرأم  كىػػك :اإلقميماايالاارأي العااام  - ب
 عربػػػػػػػػي تجػػػػػػػػاه قضػػػػػػػػية فمسػػػػػػػػطيف أك العػػػػػػػػراؽالعػػػػػػػػاـ الالػػػػػػػػرأم  مثػػػػػػػػاؿ، فػػػػػػػػي منطقػػػػػػػػة محػػػػػػػػددة

 .(114ص، ـ1997)عدكاف، 
اإلعبلـ  التقدـ اليائؿ في كسائؿإلى  كيرجع الفضؿ في كجكده الرأي العام العالمي: - ت

كلمرأم العاـ الدكلي أثره البالغ في تكجيو األمـ  ،كفي سيكلة المكاصبلت ،كاالتصاؿ المتنكعة
المتصارعة بؿ كفي السير بخطى سريعة ككاثقة نحك التكازف بيف البمداف  كفي حفظ ،المختمفة

 (.143ص، ـ2002-2001، فطافطةذلؾ )إلى  التقدـ الفني كالتكنكلكجي كما

، ـ2008العػػاـ العػػػالمي التسػػمك الػػػذرم، الحػػرب عمػػػى غػػػزة الػػػرأم  كمػػف األمثمػػػة عمػػى
 .(74ص، ـ2012)عابد،  ـ2014

 ا: حس، طبيعة تفكير الفردسادسً 

 ،الذم يتككف لدل األفراد نتيجة لتفكيره بمكضكع معيفالرأم  ىك الرأي العام الشخصي: - أ
كذلؾ الختبلؼ زاكية رؤيتو لممكضكع، كالختبلؼ  مف شخص آلخر؛الرأم  كيختمؼ ىذا

المستكل الثقافي كالتعميمي كالخبرة لكؿ منيـ، كفيو يمكف لمفرد التعبير عف كجية نظره التي 
 (.47ص ،ـ2012عابد، ) نيا بدكف خكؼ مف أحدكك  

خشػية تعػريض  ؛الػذم يحػتفظ بػو الفػرد لنفسػو كال يبػكح بػو لغيػرهالرأم  ىك الرأي العام الخاص: - ب
 تخابػػػػاتالعػػػػاـ فػػػػي حالػػػػة التصػػػػكيت السػػػػرم فػػػػي االنالػػػػرأم  مضػػػػرر كيظيػػػػر أثػػػػره فػػػػيلنفسػػػػو 
 .(117ص، ـ2011، )رضا
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العكامؿ التي اىتمت العديد مف الدراسات بدكر عدد مف العام: الرأي  العوامل التي تؤثر عمى - ت
ا، فالرأم العاـ يتشكؿ بكاسطة كتساعد عمى تعبئتو كخمقو، كتتأثر بو أيضن  ،تؤثر بالرأم العاـ

 كمف ىذه المؤثرات:  ،(370ص، ـ2011)مراد،  التي تحيط بالفرداالجتماعية  التقاليد كالبيئة
كالذم بدكره يؤثر  ،العاـ يتأثر بالتراث الثقافي لمجماعةالرأم  إف   التراث الثقافي والتعميم: -1

صالحيف االجتماعية  في تككيف رأم األفراد كاتجاىاتيـ، ككمما كاف النقؿ الثقافي كالتنشئة
التقاليد كالقيـ السائدة أحد العكامؿ  ا إف  العاـ، أيضن الرأم  عمى تككيف اإيجابين انعكس ذلؾ 

 .(130ص، ـ2012)عابد،  العاـ حكؿ مكضكعياالرأم  المؤثرة في تككف
تمثػػؿ األسػػرة أحػػد القنػػكات األساسػػية فػػي عمميػػة التنشػػئة لػػدل الشػػعكب فػػي مختمػػؼ  األساارة: -2

كيبػػدأ تػػأثير األسػػرة فػػي الفػػرد منػػذ نعكمػػة أظػػافره، كيمتػػد التػػأثير كيشػػمؿ بقيػػة  ،المجتمعػػات
حياة الفرد، مف خبلؿ مجمكعة القيـ التػي ينشػأ عمييػا فػي طفكلتػو، كتػؤثر القػيـ التػي يتربػى 

 فػػػػػي تشػػػػػكيؿ اتجاىػػػػػاتيـ كآرائيػػػػػـ تجػػػػػاه المكضػػػػػكعات كالقضػػػػػايا المختمفػػػػػػة عمييػػػػػا األفػػػػػراد
 (.7صـ، 2018)حماد، 

تأثيره في المجتمع العربي أكبر مف  كلعؿٌ  ،اإلنسانيفي السمكؾ  ميـكىك مؤثر  الدين: -3
، لما اإلسبلميالسمكؾ األقـك لمبشر، ال سيما الديف إلى  غيره، فاألدياف السماكية تدعك

 (.311ص، ـ2012داني، كالمثؿ العميا كاألخبلؽ السامية )الحم إليمافايحتكيو مف قيـ 

ا لسمكؾ الجماعة في المجتمع، إذ يشكؿ الديف في كؿ كتعمؿ القيـ الدينية كدكافع أك مثيرن 
الرأم  ا في تككيفكيمعب دكرن  ،أداة ميمة لمتأثير عمى آراء األفراء كسمككيـ اإلنسانيةالمجتمعات 

داخؿ الجماعة أك تغييره، الرأم  إثباتالعاـ كبمكرة اتجاىاتو كيساىـ الديف بتعاليمو كتقاليده في 
 ،لما يتضمنو مف تعاليـ كقيـ كأسس أخبلقية ؛كيمثؿ الديف أحد المحددات األساسية لمرأم العاـ

ا في ا مؤثرن ككؿ ذلؾ يجعؿ مف الديف عنصرن  ، عف الجكانب الركحية التي يشبعيا الفردفضبلن 
 (.139-138ص ص، ـ2011العاـ )الدبيسي، الرأم  تشكيؿ

 ،كالمعاىػػػػدات ،كػػػػالحركب ؛كىػػػػي التػػػػي تتػػػػرؾ بصػػػماتيا فػػػػي حيػػػػاة النػػػػاس :الميمااااةاألحااااداث  -4
كاالبتكػػػػػارات  ،كاالكتشػػػػػافات العمميػػػػػة ،كالكػػػػػكارث الطبيعيػػػػػة ،كاالنقبلبػػػػػات ،كالثػػػػػكرات ،كالسػػػػػبلـ

 أف  حيػا مػؤثرة عمػى أفكػارىـ كسػمككيـ، كال عجػب التكنكلكجية التي يتػذكرىا النػاس بآالميػا كأفرا
 (.312ص، ـ2012حمداني، )ال عالـ تعمف رفضيا لمحركب كالعدكافشعكب ال
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تفاعؿ الناس حكؿ أم مكضكع إلى  في حياة الشعكب الميمةكتؤدم األحداث كالتجارب 
 عابد، مصدر سابؽ(.) يتككف حكلو رأم عاـ

كذلؾ في  ؛العاـ لؤلفراد كالجماعاتالرأم  التأثير عمى ا فيا ميمن تمعب القيادة دكرن  القيادة: -5
بركز القائد أك الزعيـ الذم يستطيع التأثير عمى الجماىير ككسب كدىـ، مف خبلؿ إبراز 

و العاـ، فإن  الرأم  األفعاؿ التي تؤدم قيادتو كفي الكقت الذم يؤثر فيو القائد عمى اتجاىات
العاـ عندما يككف الرأم  تأثير القائد عمى اتجاىاتفي الكقت نفسو يتأثر بيا كتزداد درجة 

  .(،134، ص)عابد، مصدر سابؽ ة مف الثقة كالتقدير مف الجماىيرالقائد في مرحم
الػرأم  ؤثر الشػعكر الػكطني فػي تشػكيؿكييػ ،كىػك يػرتبط بالشػعكب نحػك أكطانيػا الوالء الوطني: -6

لمكاقػؼ مػػع المصػػمحة الكطنيػػة العػاـ نحػػك القضػػايا ذات الصػػبغة الكطنيػة، ففػػي حػػاؿ تعػػارض ا
 الشػػػػػػعكر بػػػػػػالحس  ألف   ؛العػػػػػػاـ بسػػػػػػرعة نحػػػػػػك األىػػػػػػداؼ كالمصػػػػػػالك الكطنيػػػػػػةالػػػػػػرأم  يتحػػػػػػكؿ

 العػػػػاـالػػػػرأم  بمجمميػػػػا عمػػػػى اتجاىػػػػاتالػػػػكطني يػػػػؤثر كيتػػػػأثر بالقضػػػػايا الكطنيػػػػة التػػػػي تػػػػؤثر 
  .(175ص، ـ2011)الدبيسي، 

قتصادية كالثقافية مف العكامؿ تعتبر المصالك المشتركة السياسية كاال المصالح المشتركة: -7
العاـ، كالمصالك المشتركة قد تككف لفئة مف فئات المجتمع في الرأم  األساسية التي تؤثر في

أك سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية  الدكلة، أك منطقة جغرافية في إطار الدكلة أك طائفة
 (.135ص، ـ2012)عابد.  ثقافية أك دينية مف طكائؼ المجتمع في الدكلة

 ،تقػـك عمػى أسػاس الصػدؽ :التاي يترتا، عمياا نشار معموماات وأخباار معيناةاإلعاالم  وسائل -8
، ـ2011)مػػراد،  العػػاـ عػػف طريػػؽ تنػػكيرهالػػرأم  كتكػػكيف ،كاحتػػراـ عقػػكؿ الجمػػاىير ،كالصػػراحة

 ،يتمقاىا الفػرد بشػكؿ مسػتمر كدائػـ، كال سػيما فػي الكقػت الحاضػراإلعبلـ  ككسائؿ .(375ص
 يػػػػا كبالتأكيػػػػد فإن   ،العػػػػاـ بكػػػػؿ الكسػػػػائؿ الممكنػػػػةالػػػػرأم  لكسػػػػباإلعػػػػبلـ  كسػػػػائؿحيػػػػث تتنػػػػافس 
 العصػػػػب تجاكرىػػػػا فػػػػي الحيػػػػاة العامػػػػة كمػػػػف، كاإلشػػػػاعاتكالسػػػػميف كالدعايػػػػة  تتضػػػػمف الغػػػػث
 (.312ص، ـ2012)الحمداني، 

تؤثر األكضاع االقتصادية كالمعيشية في أم  األوضاع االقتصادية القائمة في الدولة: -9
فالمجتمع الذم  ؛العاـ كتكجيو حكؿ أم مكضكعالرأم  ى حركة تفاعؿ كاىتماماتمجتمع عم

يعاني مف ضيؽ الحياة المعيشية، ال يتفاعؿ مع كثير مف المكضكعات التي ال تتصؿ 
 .(136ص، ـ2012بمعاناتو بشكؿ مباشر )عابد، 
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 العامالرأي  وظائف
األفراد كالجماعات إذ ال يمكف كجيات نظر التعرؼ إلى  في اا ميمن العاـ دكرن الرأم  يمعب

 .صحيفة الكسط() لفو في أم ناحية مف نكاحي الحياةتجاىمو أك العمؿ في اتجاه يخا

تي مف شأنيا أف تتيك العاـ يتطمب تكافر جك كامؿ مف الحرية الالرأم  أف  كمف المؤكد 
الرأم ىي أساس بالرأم  فمقارعة ؛يعبر عف رأيو دكف عكائؽ كال خكؼ كأفٍ  ،يفكر أفٍ لكؿ إنساف 

 الحقيقة كىي أساس تككيف رأم عاـ قكم كسميـ يصعب تضميمو أك اختراؽإلى  الكصكؿ
 .(ـ2005 )التيامي،

لغائيا -1  :سن القوانين وا 

 و عند صدكر أك سف القكانيف يشترط التمييد لذلؾ عف طريؽ كسائؿكيعني ذلؾ أن  
مدل تكافؽ ىذه القكانيف مع المصمحة العامة، كيعتبر  إلىالمختمفة حتى يتعرؼ الجميكر اإلعبلـ 
العاـ أقكل مف القكانيف حتى إذا انحرفت القكانيف عف الرأم  ألف   ؛لنجاح القكانيف اضركرين  اذلؾ أمرن 

بؿ يجب  ،مسارىا الصحيك كأىدافيا فبل يكفي عند ذلؾ مكافقة البرلمانات فقط عمى ىذه القكانيف
 العاـ.الرأم  لىإ الرجكع في ىذه األحكاؿ

 :والسياسية وقادة الرأياالجتماعية  مساندة المؤسسات -2

في الرأم  فكرة أك مكضكع تطرقيا مؤسسة مف المؤسسات أك أحد قادة أف  كيعني ذلؾ 
كتتـ المكافقة عمييا، أما إذا  ،العاـ حتى تنجكالرأم  ليا مف كسب أم مجاؿ مف المجاالت ال بد  
 مصيرىا الفشؿ ال محالة. ف  العاـ فإالرأم  ييدفقدت الفكرة أك المكضكع تأ

 :والخمقيةاالجتماعية  رعاية المثل -3
 القكة التي تصنع الحؽ. 
 العادات التي تحكـ سير المجتمع. 
 .العقؿ الذم يتحكـ بالعكاطؼ كيمنعيا مف الجمكح كاالنحراؼ 
 تقكية الركح المعنكية. -4
كخاصة في  اا كخارجين كالشعكب داخمين ة السياسية لمدكؿ الرأم العاـ لو دكر في الحيا -5

 المجتمعات الديمقراطية.
تتمثؿ في الرقابة عمى سمكؾ األفراد بما يضمف عدـ اجتماعية  لمرأم العاـ كظيفة إف    -6

 العاـ.الرأم  اختراقيـ لمعادات كالتقاليد التي يتمسؾ بيا
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 ،المأكؿإلى  كالحاجة ؛ةالعاـ يعمؿ عمى الكفاء بحاجات األفراد الحيكية كاألساسيالرأم  إف   -7
التي تمثؿ رغبات األفراد كتطمعاتيـ، ككمما زادت االجتماعية  كالحاجات الثانكية أك ،كالمشرب

 العاـ قكة في طمبيا.الرأم  الحاجات ازداد

 (.4/8/20139العاـ، بقمـ حسني الخطيب مؤسسة تحت المجير الرأم  )كظائؼ

 اإللكترونيالرأي العام 
أصبك لمػرأم العػاـ ىكيػة خاصػة كمعنػى جديػد، ينشػأ عػف الظػركؼ الثقافيػة في عالـ اليـك 

إلػى  العاـ، األمر الذم دفع بػالمحققيف كالمفكػريفالرأم  كاالجتماعية كالسياسية لممجتمع الذم يمثمو
 النظريػػػػػػات كالػػػػػػرؤل المتنكعػػػػػػة بشػػػػػػأنوتنػػػػػػاكؿ ىػػػػػػذا المكضػػػػػػكع كدراسػػػػػػة أبعػػػػػػاده المختمفػػػػػػة كطػػػػػػرح 

 (.ـ2007)زريقات، 
العاـ، فمقد أتاحت الرأم  في صناعة كتشكيؿ االن فعٌ  ادكرن اإللكتركني  مفضاءبك للقد أص

كاف قبؿ عقكد كالرأم العاـ الذم  العاـالرأم  الثكرة التكنكلكجية اليائمة لو ىذه الفرصة، فمـ يعد
 كىذا التطكر ساىـ في ،كاإلعبلـ، فمقد تأثر بيذا التطكر العمبلؽ في تكنكلكجيا االتصاؿ حالينا
العاـ، كنتج عف ىذا التطكر ىذا المصطمك الجديد "الرأم العاـ الرأم  تشكيؿ كبمكرة إعادة

الجديد المختمفة التي ما زالت في اإلعبلـ  " كالذم كاف نتيجة حتمية الستخداـ كسائؿاإللكتركني
 تطكير مستمر.

 اإللكترونيالعام الرأي  ةماىي  
ا العاـ مؤشرناالرأم  يعد لقياس مدل رضا القاعدة الشعبية عف السياسات العامة  ميمن

دكره في تشكيؿ كتحديد تكجيات المكاقؼ الشعبية المختمفة نحك إلى  باإلضافةلمدكلة مف جية، 
القضايا الداخمية كالخارجية عمى حد سكاء مف جية أخرل، كمف ثـ أصبحت عممية معرفة 

معينة تشغؿ صانعي القرار في مختمؼ دكؿ  العاـ كمدل قبكلو أك رفضو لسياسةالرأم  تكجيات
كيقمؿ مف حدة  ،كما لو مف دكر في تحقيؽ الشرعية كالرضا عف النظاـ السياسي القائـ ،العالـ

 العنؼ تجاىو.
كما  ،الثكرة التكنكلكجية ؛بسبب عدد مف المتغيرات أىميا العاـ تطكرنا ىائبلن الرأم  كشيد

تتميز  إعبلـككسيمة اإللكتركني  بحرية، كأتاح الفضاءالرأم  أتاحتو مف فرصة التعبير عف
 في صياغة كتشكيؿ ارئيسين  ابخصائص مميزة تجتذب إلييا العديد مف المشاركيف ليككف ليـ دكرن 

كقدرات ىائمة في التأثير عمى اآلخريف، األمر الذم جعؿ منو  إمكانياتالعاـ بما يكفره مف الرأم 
 (.ـ2011)عبد الصادؽ،  العاـالرأم  أحد العكامؿ التي تؤثر بقكة عمى
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 :اإللكترونيالعام الرأي  تعريف
عبارة عف آراء جماعة مف الناس تجاه قضية أك مكضكع معيف ييميـ، أك تأثركا بو 

 (.48ص ـ،1428في زمف محدد )اليماش، اإللكتركنية  يطرح لممناقشة كالحكار بكاسطة التقنية
اإللكتركني  آراء جماعة مف الناس: فالرأم العاـ ؛أوليا عدة عناصربكينفرد ىذا التعريؼ 

الرأم  ييـ مجمكعة كبيرة مف الناس تأثركا بيذاالرأم  ال يككف مف رأم كاحد فقط إال إذا كاف ىذا
اكتبنكا فكر   .تو فينتج عف ذلؾ في النياية رأينا عامن

أك قضية أك مكضكع معيف ييـ ىؤالء الناس سكاء كانت ىذه المجمكعة شعب  وثانييما
يا ألن   ؛مف خبلؿ تأثيرىا فييـ بشكؿ مباشر ،كيعتبركف ىذه القضية اىتماميـ كانتباىيـ، فئة معينة

 تمس مصالحيـ كظركؼ حياتيـ.
العاـ، فالرأم الرأم  يما السبيؿ الكحيد لتشكيؿن  فيي المناقشة كالحكار، حيث إ ثالثيماأما 

مع بعضيـ البعض، كقدرتيـ عمى التعبير عف العاـ يتشكؿ لتفاعؿ اتصاؿ األفراد كتبلقي أفكارىـ 
 آرائيـ.

، حيث أصبحت اإلنترنت: كيقصد بيا الشبكة العنكبكتية مكاقع اإللكتركنيةالتقنية  رابعيما
 (.49ص ـ،1428عف آراء الناس كأخذ استطبلعاتيـ )اليماش،  لمتعبير مبلذنا آمننا نسبينا

 :اإللكترونيالعام الرأي  خصائص
ليو العديد إعبلـ تتميز بخصائص مميزة تجتذب إككسيمة اإللكتركني  لقد أتاح الفضاء

 إمكانياتالعاـ بما كفره مف الرأم  في صياغة كتشكيؿ ارئيسين  امف المشاركيف ليككف لو دكرن 
 كقدرات ىائمة في التأثير عمى اآلخريف، األمر الذم جعؿ منو أحد العكامؿ التي تؤثر بقكة عمى

 (.ـ2011ؽ، )عبد الصاد العاـالرأم 

 االنتشار والوصول: -1

شريحة كبيرة مف إلى  و يصؿبأن  اإللكتركنية  العاـ المكتكب عبر الكسائؿالرأم  يتميز
سكاء اإللكتركنية  فيتفاعؿ معو مستخدمي التقنية ؛كبسرعة فائقة ،الناس في جميع أنحاء العالـ

االتصاؿ كالتغير االجتماعي، )مؤتمر تقنيات  رضتو أك التعميؽ عميو بالمبلحظاتبتأييده أك معا
 .(ـ2009الرياض، اإلعبلـ  جامعة الممؾ سعكد قسـ
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 سيولة قياسو واتجاىاتو: -2

 إحصػائياتمػف خػبلؿ بػرامج تقنيػة تػكفر  ،بطرؽ عمميػة عػدةاإللكتركني  العاـالرأم  يقاس
 القػػػراراتلعبػػػارات فػػػي صػػػنع كاتخػػػاذ حػػػد يمكػػػف االعتمػػػاد عميػػػو مػػػف قبػػػؿ اإلػػػى  دقيقػػػة لمػػػرأم العػػػاـ

 (.49ص ـ،1428)اليماش، 

 يتفاعل مع غالبية المواضيع التي تيمو: -3

في أغمب القضايا التي تيـ الناس سكاء كاف المكضكع اإللكتركني  العاـالرأم  يتكاجد
 أك العالمي. اإلقميميييـ المجتمع المحمي أك 

 كػػػػػؿ حسػػػػػب القضػػػػػية التػػػػػي تيمػػػػػو الكتركنينػػػػػإكليػػػػػذا يبلحػػػػػظ تفاعػػػػػؿ النػػػػػاس مػػػػػع بعضػػػػػيـ 
 (.49ص ـ،1428)اليماس، 

 باستمرار:اإللكتروني  العامالرأي  تجدد -4

لتغير  تمرار؛ فيك ال يتسـ بالثبات، نظرناو متغير باسبأن  اإللكتركني  العاـالرأم  يتميز
أصكات كآراء  إيصاؿتكفر اإللكتركنية  التقنية كألف   ات األحداث مف حيث الكقت كالقضية؛مجري
 (.49ص ـ،1428بسرعة فائقة )اليماش، اس كمستجدات األحداث الن

 انخفاض التكمفة: -5

ااإللكتركنية  كالتقنياتاإلنترنت  ففي اآلكنة األخيرة أصبك  رخيصة التكمفة، كما أنو أيضن
)مؤتمر تقنيات االتصاؿ كالتغير  ةفي بعض المدف الذكي مجاننااإلنترنت  استخداـ باإلمكافأصبك 

 .(ـ2009الرياض، عبلـ اإل االجتماعي، جامعة الممؾ سعكد قسـ

 خصوصية المبحوث )المستطمع(: -6

 ف  إحيػػػػػث  ،العػػػػػاـالػػػػػرأم  اسػػػػػتطبلعات إجػػػػػراء إمكانيػػػػػةفػػػػػي اإللكتركنيػػػػػة  سػػػػػاعدت التقنيػػػػػة
 و ال يقابػػػؿ الباحػػػث أك المركػػػز ألن ػػػ يتمتػػػع بميػػػزة الخصكصػػػية؛اإللكتركنيػػػة  المبحػػػكث عبػػػر التقنيػػػة

 كىػػػي التقنيػػػة بأنكاعيػػػا المختمفػػػة عبػػػر كسػػػيط الػػػذم يقػػػـك باسػػػتطبلع اآلراء مباشػػػرة، بػػػؿ يػػػتـ ذلػػػؾ
 (.49ص ـ،1428)اليماش، 
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 العام: الرأي  الجديد عمىاإلعالم  تأثير
المكٌجو الرئيسي لعقكؿ الناس كتكجياتيـ في كقتنا الحالي، فيـ محاطكف اإلعبلـ  عتبري
كبة كالمسمكعة مف كؿ الجيات كفي كؿ األمكنة، كذلؾ ابتداءن مف الكسائؿ المكتالمختمفة بكسائمو 

اإلنترنت  المختمفة التي أصبحت ميتاحة بفضؿ انتشاراإللكتركنية  كاإلذاعة كالتمفزيكف، كالمكاقع
، كالقضائٌية، السمطة الرابعة بعد السمطات التشريعٌيةاإلعبلـ  كالتقدـ التكنكلكجي اليائؿ. كما يعد

لتأثيره الكبير عمى تغيير كصنع اتجاىات الناس الفكرٌية، كالسياسٌية، كاالجتماعٌية  اكالتنفيذٌية؛ نظرن 
 .العاـ في المحصمةالرأم  التي تشكؿ

اإلعبلـ  تشكيؿ االتجاىات عند الشعكب أصبحت مف المجاالت التي بإمكاف كسائؿ ف  إ
كتفسر ىذا الدكر، القياـ بدكر كبير بيا، فظيرت الكثير مف النظريات كالنماذج التي تشرح 

ر حتى لك لـ ييدؼ ذلؾ، تتطكر كتتغي حيث يمكف أفٍ  ،كالعكامؿ التي تؤثر في اتجاىات األفراد
 ،ما يسعكف لذلؾ كلكنيـ يتعرضكف بعض األحياف لمكاقؼ كمعمكمات تجعميـ يفكركف اكىـ نادرن 

 .اتجاىاتيـ كمف ثـ تتغير مشاعرىـ تجاه بعض األشياء، أك القضايا كبالتالي تتطكر كتتغير

كتكجييو، كأصبك ليذه الرأم  سٌرع إعبلـ العصر الجديد مف القدرة عمى صناعةك  
الصكرة النمطية رسكخ كثبات كقدرة عمى تشكيؿ آراء كاتجاىات الشعكب، كيدرس آثاره السمبية 

العاـ نحك شيء آخر مختمؼ، كما حصؿ الرأم  مف تشكيؿ صكرة نمطية تقمب الحقائؽ كتكجو
التي تـ مف خبلليا استغبلؿ الكراىية كالعداء  ـ2011لحادم عشر مف سبتمبر في أحداث ا

الكامنيف في ثقافة كاعتقاد المجتمع الغربي ضد العرب كالمسمميف، كىذا الدكر السياسي لئلعبلـ، 
الذم لعبت فيو القنكات الفضائية بما في ذلؾ كسائؿ االجتماعي اإلعبلـ  كاف ىناؾ ما يشبيو في

 .في رسكخو، كمحاكلة تأكيده عمى نحك يقمب الحقائؽ كيشكىيا اتمفزيكف كالسينما دكرن لترفيو كالا

تقنية المعمكمات  أف   (1)يؤكد الدكتكر نديـ منصكرم« اإلنترنت سيسيكلكجيا»ي كتابو ف
التي يمارسيا اإلنساف، بعد اإلعبلمية  ا في طبيعة اآللياتا جكىرين تغييرن »كأدكاتيا الرقمية أحدثت 

عناصرىا إلى  منحتو فرصة جمع كـ ىائؿ مف البيانات في بيئة رقمية تكفر لو فرصة تحميميا أفٍ 
عادة تشكيؿ مادتيا بالطريقة التي يريد، مع تكفر فرصة زج الكسائط المتعددة المفعمة  األكلية، كا 

بلـ اإلع لـ تعد عبلقة»اإلنترنت  و بعدأن  إلى  كيشير منصكرم. «بالمؤثرات السمعية كالبصرية
بالرأم العاـ تقتصر عمى المفيـك المحدكد لئلعبلـ التقميدم المرتبط بالمعمكمة كاإلرساؿ، بؿ 

ا يرتبط بالمعمكمة كالتفاعؿ، ففقدى المكجو القديـ قدرتو عمى حصر المعمكمة ا متشعبن أضحى مفيكمن 
 كينظر البعض. «اا كمتعددن العاـ، كأصبك مصدر المعمكمة متنكعن الرأم  ضمف إدارة مركزية تكجو

                                  
 (. سيسيكلكجيا اإلنترنت.2011المنصكرم، نديـ. ) (1)
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أك اإلعبلمي  يا تشجع التنكع كتخفؼ مف الكبتمثؿ ىذه التحكالت برضا عمى اعتبار أن  إلى 
بالعقكؿ، كلكف ما يجب تكقعو في المجتمعات التي تكثر فييا المعاناة حدكث اإلعبلـ  تبلعب

  .ا مف نزؼ الدـانقبلبات بعضيا قد يسبب مزيدن 
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 المبحث الثالث
 م2014قطاع غزة  ان اإلسرائيمي عمىالعدو 

 

العصر الحديث،  لفمسطيف ىك آخر احتبلؿ عرفو التاريخ في اإلسرائيمييعد االحتبلؿ 
دعـ إلى  مارية التي سعت منذ زمف بعيد جدنالمسياسة البريطانية االستع كالذم جاء تجسيدنا

 قياـ دكلتيـ عمى أرض اإلسرائيميةكتكطيف الييكد في فمسطيف، فأعمنت العصابات الصييكنية 
، مصر، كسكريا :كىي ،ثر ذلؾ شنت خمس دكؿ عربيةـ، كعمى إ1948مايك  15فمسطيف في 

، استمرت عممياتيا السكرية حتى اإلسرائيميةعمى دكلة االحتبلؿ  األردف، كالعراؽ، كلبناف، حربنا
ة تمثمت ، كأسفرت تمؾ الحرب عف نتائج خطيرة عمى صعيد القضية الفمسطينيـ1949يناير 

مف مساحة فمسطيف التاريخية، ككذلؾ تشريد كتيجير  (%77)لما نسبتو حكالي  إسرائيميباحتبلؿ 
أماكف المجكء كالشتات. كمنذ إلى  مف بيكتيـ كقراىـ رب مف ثمثي الشعب الفمسطيني قسرناما يق

ية كبيف ذلؾ الحيف لـ يتكقؼ مسمسؿ الحركب كالمعارؾ بيف العرب الفدائييف الفمسطينييف مف ج
 (.38ص ـ،2015مف جية أخرل )عكدة،  اإلسرائيميالمحتؿ 

يعػد العػدكاف اإلسػػرائيمي األخيػر عمػػى قطػاع غػػزة الػذم بػدأ فػػي الثػامف مػػف تمػكز )يكليػػك( ك 
"الجػرؼ الصػامد"، كىػك المسػمى المقتػبس مػف الكتػاب  بػػ ايتو إسػرائيمين ، كاصطمك عمى تسػمـ2014

العػػػدكاف الثالػػػث عمػػػى القطػػػاع خػػػبلؿ السػػػنكات الخمػػػس المقػػػدس ليحمػػػؿ معنػػػى التطيػػػر كالصػػػمكد؛ 
الماضػػية، كلكنػػو يعتبػػر العػػدكاف األخطػػر مػػف حيػػث األىػػداؼ كالطمكحػػات اإلسػػرائيمية، كمػػف حيػػث 

عمػى الجانػب اإلسػرائيمي،  حجػـ الخسػائر كالتػدمير الػذم لحػؽ بالقطػاع، كمػف حيػث حجػـ الخسػائر
سػر أسػباب العػدكاف مػف ناحيػة، كفشػميا فػي كفشؿ الحككمة اإلسرائيمية فػي تػكفير غطػاء سياسػي يف

 القضػػػػػػاء التػػػػػػاـ عمػػػػػػى قػػػػػػدرات المقاكمػػػػػػةتحقيػػػػػػؽ األىػػػػػػداؼ مػػػػػػف ناحيػػػػػػةو ثانيػػػػػػة، كبالػػػػػػذات ىػػػػػػدؼ 
 ؿ قطػػػػػػػػػاع غػػػػػػػػػزة عػػػػػػػػػفعػػػػػػػػػز إلػػػػػػػػػى  الفمسػػػػػػػػػطينية، كىػػػػػػػػػدؼ فػػػػػػػػػرض كاقػػػػػػػػػع سياسػػػػػػػػػي جديػػػػػػػػػد يقػػػػػػػػػكد

فشػػػػػػػاؿ حككمػػػػػػػة التكافػػػػػػػؽ الػػػػػػػكطن الضػػػػػػػفة الغربيػػػػػػػة  يكتقػػػػػػػكيض تجربػػػػػػػة المصػػػػػػػالحة الفمسػػػػػػػطينية كا 
 (.ar.html-598-http://www.shuun.ps/page مكقع إلكتركني: شعت،)

 م2014عمى غزة لمعدوان اإلسرائيمية المؤشرات : أواًل 
التي المؤشرات اإلسرائيمية سبؽ العدكاف اإلسرائيمي عمى محافظات قطاع غزة العديد مف 

مكقع ككاف مف ىذه المؤشرات )أبك سعدة،  ،اإلسرائيمية تجاه القطاع كشفت بكضكح النكايا
 : (https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1140342  :إلكتركني

http://www.shuun.ps/page-598-ar.html
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مصادقة المجمس الكزارم اإلسرائيمي المصغر لمشؤكف السياسية كاألمنية )الكابنيت( عمى  - أ
جمسة خاصة عقدىا إلقرار الميزانية خبلؿ  شيكؿمميار  (2.75) زيادة ميزانية الجيش بػ
 .ـ2014المتعمقة بالجيش لمعاـ 

اتخاذ المجمس الكزارم اإلسرائيمي المصغر قرارنا بتشكيؿ طاقـ برئاسة مدير مكتب رئيس  - ب
الكزراء ىارئيؿ لككير، بيدؼ اإلشراؼ عمى عممية تسريع نقؿ معسكرات الجيش مف كسط 

 .جنكبيا في حاالت الطكارئإلى  "إسرائيؿ"
بدء قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي تدريبات عسكرية في مطار "اسديو دكؼ" في "تؿ أبيب"  - ت

عبلف إسرائيؿ عف تدريبات عسكرية غير مسبكقة في مدينة عسقبلف، تحاكي  لسبلح الجك، كا 
 .احتبلؿ غزة

قياـ جيش االحتبلؿ بإجراء اختبارات كاسعة لصفارات اإلنذار بخمس مستكطنات محيطة  - ث
 .في مدف العمؽ إلسرائيؿ كالقدس كتؿ أبيب كحيفا بغزة، ككذلؾ

تقديـ مندكب "إسرائيؿ" في األمـ المتحدة ركف بركس شككل لمجمس األمف حكؿ إطبلؽ  - ج
 .قذائؼ صاركخية مف قطاع غزة

كرغبتيا في السيطرة عمى حقؿ الغاز الذم عيًثرى عميو قبالة  إلسرائيؿاالقتصادية  األطماع - ح
 .ـ24/2/2014شكاط  غزة بتاريخ 

 عمى غزة اإلسرائيميا: أىداف العدوان ثانيً 
: مكقػع إلكتركنػي)أبػك سػعدة،  أىميػا ،الحرب اإلسرائيمية لتحقيؽ عدد مػف األىػداؼىدفت 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1140342):(1) 
 .تدمير قكاعد إطبلؽ الصكاريخ، كمخازف السبلح كالذخيرة -1
 .القضاء عمى ما يمكف مف البنية العسكرية لممقاكمة الفمسطينية -2
حدكدية" كالغربية  الحتبلؿ المناطؽ الخالية مف السكاف ممثمة في األطراؼ الشرقية "الكصكالن  -3

تدمير مراكز  كىذا ييدؼ إلى ،ككذلؾ تقطيع محافظات قطاع غزة، "الساحمية" لقطاع غزة
 .المقاكمة الفمسطينية

إلحاؽ ىزيمة نفسية في صفكؼ المكاطنيف مف خبلؿ مشاىدة قكات االحتبلؿ في أماكف  -4
 . متعددة بالقطاع

                                  
 أبك سعدة، محمد أحمد. )د. ت(. اإلمكانيات كاألسباب كاألىداؼ.. "حرب غزة" الثالثة: (1)

 :عده، شبكة فمسطيف لمحكار، انظرسيناريكىات التصعيد كمك 
 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1140342. 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1140342
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1140342
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1140342
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 .لتيديد بدخكلياا عمى التجمعات السكانية بالقطاع، مع االضغط عسكرين  -5
خكض إسرائيؿ لحرب استنزاؼ كاممة مع المقاكمة يمكف إسرائيؿ مف محاكلة اجتياح قطاع  -6

 .غزة بالكامؿ
التزامو بأمف  أف   إظياريتعمؽ بطبيعة التحالؼ الحككمي الذم يقكده نتنياىك، كحرصو عمى  -7

 (.106ص، ـ2015الدكلة العبرية ال يقؿ عف التزاـ ىؤالء الحمفاء. )بربخ، 
 لممستكطنات كبخاصة في غبلؼ غزة. األمفالعمؿ عمى تحقيؽ  -8
 تدمير األنفاؽ التي تكصؿ بيف قطاع غزة كاألراضي الفمسطينية المحتمة.  -9

 ا: أسبا، ومبررات العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزةثالثً 
نا أن   إاللشف عدكانيا عمى قطاع غزة،  عدة أسباببتذرعت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي 

 نمخص أسباب العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة فيما يمي: يمكف أفٍ 

 قياس تطور قوة المقاومة الفمسطينية: -

في كؿ حرب جديدة تقـك بيا فصائؿ المقاكمة الفمسطينية في غزة خاصة حركتي حماس 
 ياإلسرائيمبالكشؼ عف ميارات قتالية جديدة كأسمحة نكعية، مما حدا بالجيش  اإلسبلميكالجياد 

أم مدل كصمت ليا المقاكمة في تسميحيا، كما ىي القدرات الجديدة التي إلى  بمحاكلة معرفة
كصمت إلييا المقاكمة خبلؿ العاميف ما بيف عامكد السحاب كالجرؼ الصامد، كمع بداية ىذه 

مف القكة العسكرية لفصائؿ المقاكمة الفمسطينية كما أبدتو مف صبلبة  إسرائيؿالحرب تفاجأت 
 سؾ طيمة فترة الحرب، كمف كمية األسمحة المستخدمة كنكعيتيا كمداىا الجديد الذم كصؿكتما
 .مركز الزيتكنة( ـ،2014)جرادات،  ما بعد تؿ أبيبإلى 

بمعاقبة الفمسطينية عمى تشكيؿ حككمة الكفاؽ الكطني،  إسرائيؿرغبة الحككمة المتطرفة في  -
حيث أكد نتنياىك في  ،فيي الدكلة الكحيدة في العالـ التي عارضت تشكيؿ ىذه الحككمة

" كاتبع ذلؾ إسرائيؿيختار ما بيف حماس أك السبلـ مع  "عمى عباس أفٍ  :وتصريحات لو أن  
أمكاؿ الضرائب لمسمطة ير تحكيؿ بخطكات عقابية ضد السمطة الفمسطينية تمثمت بتأخ

 (.115ص، ـ2014)المسممي،  الفمسطينية
ىذا  أف  نذكر  فٍ مى األسباب الحقيقة لمعدكاف يجب أكجكد بيئة حاضنة لمعدكاف: لمكقكؼ ع -

عمى الشعب  اإلسرائيميةبؿ ىك حمقة متكاصمة مف حمقات االعتداءات  العدكاف ليس جديدنا
عمى  إسرائيؿكالشتات، كقد سبقو عدكاناف شرساف شنتيما الفمسطيني في قطاع غزة كالضفة 
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حككمة اليميف  أنشأهفيناؾ بيئة حاضنة لمعدكاف  ـ(،2012–2008قطاع غزة عامي )
 كتمثمت في: ،اإلجراءاتالمتطرفة بزعامة بنياميف نتنياىك كذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف 

  المفاكضات بعد رفض  كالفمسطينييف نتيجة لتعثر إسرائيؿحالة الجمكد السياسي بيف
 لخطة كيرم، استمرار بناء المستكطنات. ؽ الدفعة الرابعة مف األسرل تبعناطبلإ إسرائيؿ

 بعد خطؼ المستكطنيف الثبلثة في الخميؿ مف  إسرائيؿالتعسفية التي اتخذتيا  اإلجراءات
 جممة المداىمات كاالعتقاالت الظالمة.

  ؽ النار عمى المزارعيف طبلمف خبلؿ إ ـ2012المتكاصؿ لتفاىمات  إسرائيؿانتياؾ
 (.114-113ص ص ـ،2014كالصياديف )المسممي، 

 قراءة أولية: 2014عمى قطاع غزة  اإلسرائيميالعدوان 

مف حيث ضيؽ مساحتو مع كثافة  ؛كال زاؿ معضمة بالنسبة إلسرائيؿ ؿ قطاع غزةشكٌ 
البلجئيف الذيف إلى  غالبية سكانوانتماء ك ، قمة المكارد كالضغط الناجـ عف ذلؾك سكانية ىائمة، 

كجكد  عمى النضاؿ مف أجؿ العكدة، إصرارىـىك يؤجج يركف بقايا بيكتيـ بالعيف المجردة 
 تشكيبلت عسكرية مدربة كمجيزة كقادرة.

ا كمصر إسرائيؿكقكع قطاع غزة في منطقة تقاطع النيراف بيف  ، كاعتبار القطاع امتدادن
صبلبة أىؿ غزة، كقدرتيـ الفائقة عمى الصمكد إلى  ضافةلشبو صحراء سيناء، باإل طبيعينا

ا، لمتخمص ، مثممإسرائيؿكالتحمؿ كالمقاكمة؟ يبقى قطاع غزة معضمة حقيقية، تسعى  ا فعمت دكمن
 (.3ص ـ،2014منيا )محسيف، 

 مقدمات العدوان :رابًعا
حربيػػة ال دخمػػت المكاجيػػة اإلسػػرائيمية الفمسػػطينية مرحمػػة جديػػدة مػػف التصػػعيد بشػػف القػػكات

اإلسػػرائيمية  -عمػػى قطػػاع غػػزة، كذلػػؾ بعػػد تجميػػد المفاكضػػات الفمسػػطينية ا شػػامبلن اإلسػرائيمية عػػدكانن 
، عمػػى خمفيػػة اسػػتمرار األنشػػطة االسػػتيطانية فػػي الضػػفة الغربيػػة ـ2014فػػي شػػير نيسػػاف )أبريػػؿ( 

كعػػدـ إطػػبلؽ  كمدينػػة القػػدس المحتمػػة، كمراكغػػة إسػػرائيؿ فػػي تمبيػػة اسػػتحقاقات التسػػكية السياسػػية،
ثبلثػة مػف  اسػتغمت إسػرائيؿ اختفػاء سراح الدفعة الرابعة مف األسرل الفمسطينييف القػدامى، كبعػد أفٍ 

، كمػػف ثػػـ ـ2014حزيػػراف )يكنيػػك(  12مسػػتكطنييا فػػي محافظػػة الخميػػؿ فػػي الضػػفة الغربيػػة، فػػي 
سػتكطنيف ضػد حزيراف )يكنيك(، كبعد تزايد أعماؿ العنؼ مف جانػب الم 30العثكر عمى جثثيـ في 

الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة الغربيػػة، كقػػد كصػػؿ األمػػر لذركتػػو مػػع اختطػػاؼ كقتػػؿ الفتػػى "محمػػد أبػػك 
االعتػػداء المبػػرح عمػػى إلػػى  ، باإلضػػافةـ2014تمػػكز )يكليػػك(  2خضػػير"، مػػف مدينػػة القػػدس، فػػي 

تيػة بدأت إسرائيؿ عممية "الجرؼ الصػامد" بيػدؼ تػدمير البنيػة التحك ". ابف عمو "طارؽ أبك خضير
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لحركة "حماس"، كالقضاء التاـ عمى القدرات العسكرية كالصاركخية لممقاكمػة الفمسػطينية، كتقػكيض 
فشاؿ حككمة التكافػؽ الػكطني، التػي عارضػتيا الحككمػة اإلسػرائيمية،  تجربة المصالحة الفمسطينية كا 

ر عػدـ إجػراء كعبرت عف استيائيا الشػديد إزاء تشػكيميا، كقػرر المجمػس الػكزارم اإلسػرائيمي المصػغ
حككمة إسرائيؿ اسػتبقت القػرار الفمسػطيني بػالتكافؽ عمػى  أف  األكثر مف ذلؾ،  .أم مفاكضاتو معيا

يػػا لػػف تسػػمك بمشػػاركة فصػػائؿ فمسػػطينية مكعػػد إجػػراء االنتخابػػات الرئاسػػية كالتشػػريعية، كأعمنػػت أن  
مػػػكد عبػػػاس"، )إرىابيػػػة( فػػػي ىػػػذه االنتخابػػػات، ككاصػػػمت تحريضػػػيا ضػػػد الػػػرئيس الفمسػػػطيني "مح
تمػػؾ الضػػغكط  أف  كبػػدأت حممػػة لمنػػع اعتػػراؼ المجتمػػع الػػدكلي بحككمػػة التكافػػؽ الفمسػػطينية، غيػػر 

مف الترحيب الكاسع بحككمة التكافػؽ مػع  ابتغاىا. كاف ذلؾ كاضحن كالمساعي اإلسرائيمية لـ تحقؽ م
http://www.shuun.ps/page-598-شػػػػػػػػػػػػعت، ) السػػػػػػػػػػػػاعات األكلػػػػػػػػػػػػى لئلعػػػػػػػػػػػػبلف عنيػػػػػػػػػػػػا

ar.html)(1). 
أىدافيا الرئيسية إلى  في الكصكؿ حككمة االحتبلؿ اإلسرائيمي فشبلن ذريعنا كفشمت

فرض عقكبات إلى  مقاطعة حككمة التكافؽ الفمسطينية، فمجأتإلى  خاصة دفع المجتمع الدكلي
 إضافة ،تعامميا مع ىذه الحككمة كعرقمة عمميا إسرائيمية ضد حككمة التكافؽ مف خبلؿ إيقاؼ

تكثيؼ أنشطتيا االستيطانية في مختمؼ أنحاء الضفة الغربية بما في ذلؾ مدينة القدس إلى 
المحتمة، كذلؾ لمتأكيد عمى عدـ اكتراثيا بمطالب المجتمع الدكلي كالسمطة الكطنية لكقؼ النشاط 

 اإلسرائيمية.-مسطينيةالمفاكضات الفاستئناؼ إلى  االستيطاني كشرط

http://www.shuun.ps/page-شاااعت، ) ن اإلسااارائيمي عماااى قطااااع غااازة:العااادوا نتاااائج
ar.html-598) 

يعتبػػػر العػػػدكاف الحربػػػي اإلسػػػرائيمي عمػػػى قطػػػاع غػػػزة ىػػػك األعنػػػؼ كاألكثػػػر دمكيػػػة ضػػػد 
ػاتيـ، فقد استخدمت قكات االحػتبلؿ المدنييف الفمسطينييف كممتمك  ااإلسػرائيمي خػبلؿ عػدكانيا، أنكاعن

مختمفػػػة مػػػف األسػػػمحة، كقامػػػت القػػػكات الجكيػػػػة كالبريػػػة كالبحريػػػة بػػػإطبلؽ قػػػذائفيا باتجػػػاه المنػػػػازؿ 
شػماليا. ككانػػت إلػى  السػكنية كالمنشػآت العامػة كالخاصػة فػي مختمػؼ محافظػػات غػزة، مػف جنكبيػا

لمعمميػػػػػات الحربيػػػػػة  امحافظػػػػػات غػػػػػزة األكثػػػػػر عرضػػػػػة كتركيػػػػػزن المنػػػػػاطؽ الحدكديػػػػػة شػػػػػماؿ كشػػػػػرؽ 
 .اقتصادية مضاعفة في تمؾ المناطؽ ار الذم أكقع خسائر بشرية كأضرارن اإلسرائيمية، األم

 

                                  
ـ. ت. ؼ، مركز العدكاف الحربي اإلسرائيمي عمى قطاع غزة: األسباب كالتداعيات، شعث، عزاـ. )د. ت(.  (1)

 األبحاث، شؤكف فمسطينية.

http://www.shuun.ps/page-598-ar.html
http://www.shuun.ps/page-598-ar.html
http://www.shuun.ps/page-598-ar.html
http://www.shuun.ps/page-598-ar.html
http://www.shuun.ps/page-598-ar.html
http://www.shuun.ps/page-598-ar.html
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 اإلسرائيميالنتائج التي حققيا الجيش خامًسا: 

 :اإلنساني الصعيدعمى 

ائية لمعدكاف عمى قطاع غزة، بحسب تقرير كزارة الصحة الفمسطينية، بمغت الحصيمة الني
( امرأة. 259، ك)( طفبلن 567( مف الشيداء، بينيـ )2102، )ـ2014آب )أغسطس(  23في 

 أف  المبلحظ ىنا،  .( امرأة2018، ك)( طفبلن 3192)(، بينيـ 10630فيما بمغ عدد الجرحى )
ما يكفره القانكف اإلنساني الدكلي مف حماية خاصة لممدنييف القكات الحربية اإلسرائيمية لـ تراًع 

كقت الحرب، كأجمعت جميع االتفاقيات المنبثقة عف تمؾ القكاعد، بما في ذلؾ اتفاقية جنيؼ 
، كاتفاقية مناىضة التمييز ضد المرأة، ـ1949الرابعة بشأف حماية المدنييف كقت الحرب لمعاـ 

طفاؿ في حاالت الطكارئ كالمنازعات المسمحة؛ عمى ضركرة كاإلعبلف بشأف حماية النساء كاأل
أثناء اندالع النزاعات المسمحة. كألزمت تمؾ في حماية النساء كاألطفاؿ، بشكؿ خاص، 

االتفاقيات كاإلعبلنات األطراؼ المتنازعة عمى ضركرة تجنب النساء كاألطفاؿ غير المنخرطيف 
يمثؿ القانكف صة. ك الرعاية كالمعاممة الخاإلى  حاجةفي األعماؿ القتالية بصفتيـ الجية األكثر 

اإلنساني الدكلي المظمة القانكنية التي تحدد القكاعد العامة لمسمكؾ الحربي لمقكات العسكرية 
كتشمؿ تمؾ القكاعد اتفاقيات جنيؼ األربعة  .الجكية، كالبحرية كالبرية خبلؿ العمميات العسكرية

في أكقات  اقيف بيا. كتسعى ىذه القكاعد دكمن فييف الممحكالبركتكككليف اإلضا ـ1949لعاـ 
تقييد السمكؾ العسكرم لتمؾ القكات في نطاؽ ما إلى  النزاعات المسمحة الدكلية، أك غير الدكلية،

يعرؼ بالضركرة الحربية، كعمى قاعدة الحماية العامة لمسكاف المدنييف كممتمكاتيـ، كتكفير 
مف أحكاـ القانكف  امزماف إلسرائيؿ باعتبارىما جزءن ة ليـ. كىما مالمتطمبات كاالحتياجات اإلنساني

 العرفي الدكلي. 
شكمت جرائـ قصؼ المنازؿ عمى رؤكس ساكنييا، إحدل سمات العدكاف اإلسرائيمي عمى 
قطاع غزة، عمى الرغـ مف عمـ القكات الحربية اإلسرائيمية المسبؽ بكجكد مدنييف داخؿ ىذه 

( 5238يا )( كحدة سكنية، من40.000) الطائرات اإلسرائيمية أكثر مفالمنازؿ. كقد استيدفت 
( كحدة سكنية 4374ا )، منيا( كحدة سكنية ميدمة جزئين 30.000)، كاكحدة سكنية ميدمة كمين 

إخبلء منازليـ إلى  كاضطر مئات اآلالؼ مف السكاف. بشكؿ غير صالك لمسكف اميدمة جزئين 
تمكز  17رائيمية عف بدء العمميات البرية في القطاع في ، خاصة مع إعبلف القكات اإلساقسرن 

أكثر مف لتحقيقات المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، فقد أخمى  اككفقن  .ـ2014)يكليك( 
دمار كاسع في إلى  كذلؾ بسبب العمميات الحربية التي أدت ؛( مكاطف منازليـ300.000)
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مدف القطاع، أك خشية مف تعرض منازليـ أحياء، كقرل، كمخيمات ك  جميعالمباني السكنية في 
  ة.ب قصؼ منشآت أك منازؿ أخرل مجاكر لمتدمير بسب

 عمى الصعيد العسكري:

 .ضرب العديد مف منصات الصكاريخ لممقاكمة الفمسطينية 
  االستراتيجية حسب اعترافات العدك األنفاؽتدمير العديد مف . 
 كاألجيزة األمنية تدمير البنية التحتية لمقرات الحككمة الفمسطينية . 
 قصؼ المكاقع العسكرية لممقاكمة الفمسطينية . 
  بعمؽ كيمك متر كنصؼ في معظـ الجيات داخؿ قطاع غزة بزخـ نارم تدميرم التقدـ

 مف الجك كاألرض.
 (.112ص، ـ2015 )أبك كطفة،لقيادات الميدانية اغتياؿ قيادات مف المقاكمة كبعض ا 

 دماتي:عمى صعيد القطاع االقتصادي والخ

غػبلؽعمػى غػزة بعػد ثمػاني سػنكات مػف الحصػار  اإلسػرائيمييأتي العدكاف  ممػا  ؛الحػدكد كا 
نسػػبة كبيػػرة مػػف  تا مػػف الفقػػر كالبطالػػة حتػػى أصػػبحكمزيػػدن  ،سػػاىـ فػػي عزلػػة القطػػاع كمعانػػاة أىمػػو

كقػػػػد زاد ىػػػػذا ، مػػػػف الككػػػػاالت الدكليػػػػة كاإلنسػػػػانيةسػػػػكانو يعتمػػػػدكف عمػػػػى المسػػػػاعدات االجتماعيػػػػة 
 اف مف المعاناة كذلؾ مف خبلؿ ما يأتي:العدك 

  جميػػعفػي  اإلنتاجيػةتػدمير البنيػة التحتيػة لقطػاع الخػدمات االقتصػػادية كالعامػة كتكقفػت الحيػاة 
تقمػػيص تقػػديـ الخػػدمات األساسػػية لسػػكاف القطػػاع البػػالغ  إلػػىممػػا أدل  ؛األنشػػطة االقتصػػادية

التػي  المنشػآتفرص العمؿ فػي الؼ لؼ نسمة باإلضافة إلى فقداف آ( أ800)عددىـ مميكف ك
 كالجزئػػػي منشػػػأة اقتصػػػادية تعرضػػػت لمتػػػدمير الكمػػػي (560)كالتػػػي بمغػػػت  ،تعرضػػػت لمتػػػدمير

 .(19ص ،ـ2014 )مركز عبد اهلل الحكراني،
 تدمير العديد مف شبكات الصرؼ الصحي كشبكات الطرؽ كخطكط كمحكالت الكيرباء ،

كمحطات ضخ  ،المياه العامة كآبار كاليكائية،كشبكات االتصاؿ األرضية ، كخزانات الكقكد
، كاألراضي الزراعية كالمعدات الزراعية، اآلبارمياه الصرؼ الصحي كمحطات ضخ مياه 

كصالة  ،كميناء الصياديف ،كبركسات األبقار كالماشية ،كاألشجار المثمرة كمزارع الدكاجف
يع مناحي الحياة عمى مدار شمؿ كامؿ في جم إلىمما أدل  ؛معبر رفك الداخمية كالخارجية

 .(20ص، ـ2014 )مركز عبد اهلل الحكراني، ايكمن ( 51)
  ت المؤسسػػػػػػػػػات كالمستشػػػػػػػػػفيات كالمػػػػػػػػػدارسا بصػػػػػػػػػكرة كميػػػػػػػػػة كعشػػػػػػػػػرامسػػػػػػػػػجدن  (73)تػػػػػػػػػدمير 

 (.450ص، ـ2018 )السحار،
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 ع المساعدات اإلنسانية مف كمن ،تشديد الحصار عمى قطاع غزة حتى بعد تكقؼ الحرب
 (.450ص، ـ2018 )السحار،الخارج 

 :النتائج التي حققتيا المقاومة

 كقكع أكثر  إلى باإلضافة ،قتيبلن  (150)ىناؾ أكثر مف  أف   إسرائيميةتقارير سرية  أكضحت
 . مف العسكرييف امصابن  (2000)مف 

 مميكف دكالر (379)كالذم بمغ  اإلسرائيمية،لحاؽ الضرر بالفنادؽ إ . 
  كذلؾ  ؛كقدرت بمئات مبلييف الدكالرات سرائيمي،اإلالخسائر التي لحقت قطاع الطيراف

مع ذركة  اإلسرائيميةالمقاكمة صكاريخيا عمى مطار بف غكريكف أكبر المطارات  إلطبلؽ
 مكسـ الصيؼ السياحي.

  مميكف دكالر( 350) إلى إسرائيؿارتفاع حجـ الضرر االقتصادم في . 
 ( مميار 1.2)كالتي بمغت  ،عف تكمفة حرب الجرؼ الصامد اإلسرائيميكزارة الدفاع  إعبلف

 .(53-52ص ص )معيد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية،دكالر 
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 الفصل الثالث
 (الميدانية )اإلجراءات المنيجيةات الدراس

 

اإلجػػراءات كالخطػكات المنيجيػػة التي تمت في مجػاؿ إلى  الفصؿنتعػػرض في ىذا 
 كتحديد اختيار ككيفية الدراسة الميدانية، حيث نتناكؿ ىنا منيػج الدراسػة، كمجتمػع الدراسػػة،

 التي العينةأفراد  خصائص تحميؿب الفصؿا يقـك ىذا كأيضن العينػة التي طبقت عمييػا الدراسػة، 
تكضيػك األدكات إلى  ، باإلضػافػةةاالستبان مف ؿاألك  القسـ بكاسطة عنيا البياناتجمعت 

المستخدمػة في الدراسػة كخطكاتيػا، كاألساليب اإلحصائيػة التي استخدمت في تحميػؿ البيانػات 
 مي تفاصيػؿ مػا تقػدـ:كمف ثـ تحقيؽ أىداؼ الدراسة، كفيما ي ،النتائجإلى  لمتكصػؿ

 منيج الدراسة:
العاـ خبلؿ الرأم  الجديد في التأثير عمىاإلعبلـ  أداء تقييـ ىك الدراسة ىدؼ كاف لما

 ؛عمى محافظات قطاع غزة مف كجية نظر النخبة اإلعبلمية ـ2014العدكاف اإلسرائيمي العاـ 
 التحميمي الكصفي المنيج ألف   كذلؾ ؛الدراسة ىذه في التحميمي الكصفي المنيج استخداـ تـ فقد

 اتعبيرن  عنيا كيعبر ا،دقيقن  اكصفن  بكصفيا كييتـ ،الكاقع في تكجد كما الظاىرة دراسةإلى  ييدؼ
 النتائجإلى لمكصكؿ  تحميميا ثـ كمف ،عنيا كالمعمكمات الحقائؽ جمع عمى كيعمؿ ،اككمين  اكيفين 

 .كالتكصيات
 :البيانات عمى الحصول

 كذلػؾ ،األكلية البيانات كمصادر الثانكيةر المصاد طريؽ عف البيانات عمى الحصكؿ تـ
 :يمي كما
 :الثانوية البيانات مصادر .1

 كالمراجع الكتب، في المتمثمة الثانكية المصادر طريؽ عف البيانات عمى الحصكؿ تـ
 كالمجبلت الدراسة بمكضكع المتعمقة السابقة كالدراسات، كالمقاالت كالدكريات كاألجنبية، العربية
 .اإلنترنت شبكة عمى الصمة ذات المكاقع كبعض المتخصصة، كالمينية العممية

 :األولية البيانات مصادر  .2

 كمػف، لمبحػث رئيسية اةدأك ةاناستب تصميـ خبلؿ مف األكلية المصادر عمى الحصكؿ تـ
برنػامج  باسػتخداـ المناسػبة اإلحصػائية االختبػارات كاسػتخداـ ،إحصػائينا كتحميميػا ،تفريغيػا ثػـ

SPSSالدراسة مكضكع مؤشرات تدعـك  قيمة ذات الكصكؿ لدالالت بيدؼ ؛. 
 



76 
 

 مجتمع الدراسة:
 بمغ عددىـ اإلعبلمييف المختصيف في ىذا المجاؿ حيثيتككف مجتمع الدراسة مف جميع 

(120). 

 عينة الدراسة:
عينة أفراد  حيث تـ تكزيع ،اإلعبلمييف المختصيف في ىذا المجاؿىي عينة عشكائية مف 

 حسب البيانات الشخصية لممبحكثييف.الدراسة 
 : السمات الشخصية:أواًل 

 (2) جدول
 النوع العينة حس،أفراد  توزيعيوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 88.3 106 ذكر
 11.7 14 أنثى

 100.0 120 المجمكع
 عينة الدراسة ذككر،أفراد  مف (%88.3) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 

كىذا  ،%(76.6مت نسبة الذككر أعمى مف نسبة اإلناث بكاقع )حيث شكٌ  .اإناثن  (%11.7)ك
العادات إلى ييعزل  الفارؽ يعتبر كبير فيك يمثؿ ما يقارب ستة أضعاؼ عدد اإلناث، كذلؾ

كىذا ما  ،اإلعبلمي نظرة المجتمع لعمؿ المرأة خاصة في المجاؿكركاسب االجتماعية  كالتقاليد
%( مف 10ىناؾ ) أف   ،ـ2012لعاـ  إحصائيةالمركزم الفمسطيني في  اإلحصاءيؤكده جياز 

الرجاؿ، رغـ %( مف 90سطيف مف النساء مقابؿ )في فماإلعبلـ  طار كسائؿرؤساء التحرير في إ
في اإلعبلـ  ات األخيرة مع افتتاح العديد مف كميات كأقساـىذه النظرة بدأت تتراجع في السنك  أف  

قباؿ الفتيات عمى االلتحاؽ بيا.  مؤسساتنا التعميمية، كا 
 (3) جدول

 العمرالعينة حس، أفراد  توزيعيوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 50 60 35 – 30مف 
 30 36 40 – 35مف 
 17.5 21 50 – 40مف 
 2.5 3 كثرفأ 50مف 

 100.0 120 المجموع
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ما  أعمارىـعينة الدراسة يتراكح أفراد  مف (%50) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 
 سنة، 40إلى  سنة 35ما بيف  أعمارىـيتراكح  (%30)ك سنة، 35إلى  سنة 30بيف 

كثر أ أعمارىـمتكسط  (%2.5)ك سنة، 50إلى  سنة 40ما بيف  أعمارىـيتراكح  (%17.5)ك
 .سنة 50مف 

بما  (%50)( تمثؿ نسبة 35-30العينة التي تتراكح بيف )أفراد  كيتضك مف الجدكؿ أف
 العامميف في المجاؿ أف  إلى ييعزل  ذلؾ أف   وترى الباحثةيعادؿ نصؼ عينة المبحكثيف، 

 العمؿ في المجاؿ كذلؾ ألف   ؛ىذه الفئة العمرية المتكسطة أك الشبابيةإلى  يحتاجاإلعبلمي 
كيتكاجدكا مع  ،النشاط المستمر لجمع المعمكمات كاألخبارك  العمؿك  الحركةإلى  يحتاجاإلعبلمي 
 بأكؿ. الحدث أكالن 

 (4) جدول
 المؤىل العمميالعينة حس، أفراد  توزيعيوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 49.2 59 بكالكريكس
 32.5 39 ماجستير
 18.3 22 دكتكراه
 100.0 120 المجموع

مؤىميـ العممي عينة الدراسة أفراد  مف (%49.2) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 
"، مؤىميـ العممي "دكتكراه (%18.3)ك ،"مؤىميـ العممي "ماجستير (%32.5)ك ،""بكالكريكس
. خاصة في ظؿ افتتاح كميات (%49.2)إلى  سارتفاع متكسط حممة البكالكريك إلى  مما يشير
نسبة مف يتخرجكف بدرجة  ف  إحيث  ،ىذه النسبة معقكلة أف   وترى الباحثة. إعبلـكأقساـ 
الجامعات  أف  كبيرة في المجتمع الفمسطيني، كقد كجدت الباحثة بعد البحث  سالبكالكريك 

 في قطاع غزة.اإلعبلـ  الفمسطينية لـ تمنك درجة الدكتكراه في
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 (5) جدول
 طبيعة العمل العينة حس،أفراد  توزيعيوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 35.8 43 كاديميأ

 5.8 7 رئيس تحرير
 30.8 37 محرر
 8.3 10 كاتب
 19.2 23 أخرل
 100.0 120 المجموع

طبيعة عمميـ عينة الدراسة أفراد  مف (%35.8) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 
 (%8.3)ك ،"أخرلطبيعة عمميـ " (%19.2)ك ،"طبيعة عمميـ "محرر (%30)ك ،"كاديمي"أ

 طبيعة عمميـ رئيس تحرير. (%5.8)ك طبيعة عمميـ "كاتب"،
 (6) جدول

 سنوات الخبرة العينة حس،أفراد  توزيعيوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 16.7 20 سنكات 5إلى  مف سنة

 32.5 39 سنكات 10إلى  سنكات 5مف 
 32.5 39 سنة 15إلى  سنكات 10مف 

 18.3 22 كثرسنة فأ 15مف 
 100.0 120 المجموع

لدييـ سنكات عينة الدراسة أفراد  مف (%32.5) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 
 (%18.3)ك ،سنة 15إلى  سنكات 10ما بيف  أكسنكات  10إلى  سنكات 5خبرة تتراكح ما بيف 

 تتراكح سنكات الخبرة لدييـ مف سنة (%16.7)ك ،كثرسنة فأ 15سنكات الخبرة لدييـ مف  متكسط
 سنكات. 5إلى 

العينة تتراكح خبراتيـ ما أفراد  مف (%32.5)نسبة  أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 
اإلعبلـ  الكثيريف بكميات كأقساـ لتحاؽىذا يؤكد ما ذكرتو الباحثة سابقنا مف اك  ؛سنة 10-5بيف 

 ا ميمة في قطاع غزة.خاصة خبلؿ العقد األخير الذم شيد أحداثن 
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 (7) جدول
 التعاطف السياسي العينة حس،أفراد  توزيعيوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 18.3 22 حركة فتك
 25 30 حركة حماس

 16.7 20 حركة الجياد اإلسبلمي
 14.2 17 الجبية الشعبية

 13.3 16 الجبية الديمقراطية
 12.5 15 أخرلأحزاب 

 100.0 120 المجموع

تعاطفيـ السياسي عينة الدراسة أفراد  مف (%25) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 
 ،إسبلميتعاطفيـ السياسي جياد  (%16.7)ك ،تعاطفيـ السياسي فتك (%18.3)ك ،حماس

 (%12.5)ك الجبية الديمقراطية، (%13.3)ك تعاطفيـ السياسي الجبية الشعبية، (%14.2)ك
 .أخرلأحزاب 

 كذلؾ يرجع ؛مف خبلؿ ىذه الجدكؿ تقارب األحزاب السياسية في النسبة وترى الباحثة
نعكس عمى مما ا ؛كتكابع االنقساـ الفمسطيني ،الكضع المتشرذـ عمى الساحة الفمسطينيةإلى 

 . آلخركفقد الثقة في ا يني سمبناالمكاطف الفمسط
 الجديداإلعالم  ا: درجة االستخدام والمشاركة لوسائلثانيً 

 (8)جدول 
 الجديداإلعالم  العينة لوسائلأفراد  استخداميوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 95 114 نعـ
 0 0 ال

 5 6 أحياننا
 100.0 120 المجموع

 كسائؿ الدراسة يستخدمكفعينة أفراد  مف (%95) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 
 .تقميدمالاإلعبلـ  كسائؿ أحياننايستخدمكف  %(5)ك الجديد،اإلعبلـ 



80 
 

ترى الجديد، اإلعبلـ  يستخدمكف كسائؿ (%95)نسبة  أف  كيكضك الجدكؿ السابؽ 
 باإلضافة ،االنتشار السريع ليا في كؿ مكافك  االتصاؿغزك تكنكلكجيا إلى ييعزل  ذلؾ أف   الباحثة
المعمكمة في أم ك  الحصكؿ عمى الخبرةك  ،الجديدةاإلعبلمية  سيكلة استخداـ ىذه الكسائؿإلى 

 كقت بدكف أم مجيكد.

 (9) جدول
 الجديد في اليوماإلعالم  العينة لوسائلأفراد  استخداميوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 7.5 9 قؿ مف ساعةأ

 27.5 33 ساعات 3إلى  مف ساعة
 33.3 40 ساعات 5إلى  ساعات 3مف 

 31.7 38 كثرساعات فأ 5مف 
 100.0 120 المجموع

العينة يتراكح استخداميـ أفراد  مف (%33.3) أف  خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك مف 
متكسط  (%31.7)ك ساعات، 5إلى  ساعات 3الجديد في اليـك ما بيف اإلعبلـ  لكسائؿ

،ساعات فأ 5الجديد مف اإلعبلـ  استخداميـ لكسائؿ يتراكح استخداميـ  (%27.5)ك كثر في اليـك
متكسط استخداميـ  (%7.5)ك ساعات، 3إلى  الجديد في اليـك ما بيف ساعةاإلعبلـ  لكسائؿ
.الجديد أاإلعبلـ  لكسائؿ  قؿ مف ساعة في اليـك

ىناؾ فئة غير قميمة تعتمد في حصكليا عمى المعمكمة مف  أف  لسابؽ يكضك الجدكؿ ا
فيي أصبحت مف ضركريات  ؛أىميتياإلى ييعزل  ىذا أف   وترى الباحثة ،الجديداإلعبلـ  كسائؿ

إلى  باإلضافة ،الحياة األساسية التي ال يكمف االستغناء عنيا كإلدراؾ المبحكثيف لدكرىا الفاعؿ
ىذا المجاؿ، كقد تككف أقؿ فئة تستخدـ ىذه الكسائؿ بشكؿ كبير  التطكر التكنكلكجي في

 النشغاليا المستمر. 
 (10) جدول

 المغة األمثل المستخدمة ألفراد العينةيوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 89.2 107 العربية
 10 12 اإلنجميزية

 0.8 1 أخرللغات 
 100.0 120 المجموع
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العينة يفضمكف المغة العربية أفراد  مف (%89.2) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 
في استخداميـ  اإلنجميزيةيفضمكف المغة  (%10)ك الجديد،اإلعبلـ  في استخداميـ لكسائؿ

 .أخرليفضمكف لغات  (%0.8)ك الجديد،اإلعبلـ  لكسائؿ

يا لغة ألن   ؛العينةأفراد  معظـالمغة العربية ىي لغة  أف  كيتضك مف الجدكؿ السابؽ 
ىي المغة األـ التي مف خبلليا ال يعبركف عف مشاعرىـ في التكاصؿ مع ك  ،الشعب الفمسطيني

كاعتادكا عمى  ،اآلخريف كترجع النسبة القميمة في ذلؾ ربما تككف دراستيـ بالمغة اإلنجميزية
 . تخداـ ىذه المغةاس

 (11) جدول
 الجديد اإلعالم  العينة لصفحات شخصية في وسائلأفراد  مدى امتالكيوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 30.5 119 الفيس بكؾ
 17.2 67 تكيتر
 9.5 37 اليكتيكب
 20.5 80 الكاتس اب
 15.9 62 انستجراـ
 5.6 22 المدكنات
 0.8 3 أخرل
 100.0 *390 المجموع

عينة الدراسة يممككف صفحة أفراد  مف (%30.5) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 
يممككف صفحة شخصية عمى  (%20.5ك)الفيس بكؾ، االجتماعي  شخصية عمى مكقع التكاصؿ

 التكيتر،االجتماعي  يممككف صفحة شخصية عمى مكقع التكاصؿ (%17.2)ك ب،الكاتس أ
 (%9.5)ك انستجراـ،االجتماعي  يممككف صفحة شخصية عمى مكقع التكاصؿ (%15.9)ك

يممككف صفحة  (%5.6)ك اليكتيكب،االجتماعي  يممككف صفحة شخصية عمى مكقع التكاصؿ
 .أخرل (%0.8)ك شخصية عمى المدكنات،

 ،أعمى نسبة مف عينة المبحكثيف يستخدمكف الفيس بكؾ أف  يتضك مف الجدكؿ السابؽ 
، كردكد التفاعؿ بيف المتصميف يتـ بشكؿ مباشرك  التكاصؿ أف  إلى ييعزل  ذلؾ قد أف   احثةوترى الب

 الكممة.ك  التكاصؿ يككف بالصكت كالصكرة ، أك ربما ألف  الفعؿ تككف بشكؿ سريع جدنا
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 (12) جدول
 الجديداإلعالم  العينة لنوع المشاركات في وسائلأفراد  تحديديوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 43.3 107 كتابة بكستات

 28.7 71 الردكد عمى التعميقات
 أكصكر  أكنشر مقاطع فيديك 
 منشكرات

69 27.9 

 100.0 *247 المجموع
عينة الدراسة يشارككف في أفراد  مف (%43.3) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 

يشارككف في الردكد عمى  (%28.7ك)الجديد عف طريؽ كتابة بكستات، اإلعبلـ  كسائؿ
 منشكرات. أكصكر  أكيشارككف في نشر مقاطع فيديك  (%27.9)ك التعميقات،

مف المبحكثيف يشارككف في ىذه الكسائؿ ( %43.3)نسبة  أف  يتضك مف الجدكؿ السابؽ 
عينة المبحكثيف تمتمؾ القدرة عمى  أف  إلى  ذلؾ الباحثة ت عزوك عف طريؽ المحادثة الكتابية

بداء ،التعبير عف النفس  بكضكح.الرأم  كا 
 (13) جدول

 الجديداإلعالم  في المعمومات المعروضة عبر وسائلأفراد  مدى ثقةيوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 9.2 11 عالية
 75 90 متكسطة
 15.8 19 منخفضة
 100.0 120 المجموع

عينة الدراسة يثقكف بالمعمكمات أفراد  مف (%75) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 
يثقكف بالمعمكمات  (%15.8ك)الجديد بدرجة متكسطة، اإلعبلـ  التي يحصمكف عمييا مف كسائؿ
يثقكف بالمعمكمات  (%9.2)ك الجديد بدرجة منخفضة،ساإلعبلـ  التي يحصمكف عمييا مف كسائؿ
 الجديد بدرجة عالية.اإلعبلـ  التي يحصمكف عمييا مف كسائؿ

مف مصدر المعمكمة عند الحصكؿ  ـكتأكدى ،العينةأفراد  ذلؾ لكعي الباحثة وتعزو
 كانتقاء المعمكمة الصحيحة. ،اإلدراؾك  كتمتعيـ بقدرة عالية مف الكعي ،عمييا
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 (14) جدول
 أثناء األزمات واألحداث الساخنةفي الجديد اإلعالم  العينة لوسائلأفراد  مدى استخداميوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 49.2 59 اكبير جدن 
 32.5 39 كبير
 15 18 متكسط
 3.3 4 قميؿ

 100.0 120 المجموع
يستخدمكف عينة الدراسة أفراد  مف (%49.2) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 

 (%32.5ك)ا، بدرجة كبيرة جدن  كاألزماتالساخنة  األحداث أثناء في الجديداإلعبلـ  كسائؿ
 (%15)ك بدرجة كبيرة، كاألزماتالساخنة  األحداث أثناء في الجديداإلعبلـ  يستخدمكف كسائؿ
 بدرجة متكسطة، كاألزماتالساخنة  األحداث أثناء في الجديداإلعبلـ  يستخدمكف كسائؿ

 بدرجة قميمة. كاألزماتالساخنة  األحداث أثناء في الجديداإلعبلـ  يستخدمكف كسائؿ (%3.3)ك

 في الجديداإلعبلـ  العينة يستخدمكف كسائؿأفراد  فئة كبيرة مف أف  يتضك مف الجدكؿ 
اكيعزل ذلؾ الىتماـ المكاطف الفمسطيني بالقضية الفمسطينية ؛أثناء األزمات بدرجة كبيرة  ، كحرصن

 .عمى متابعة األحداث 
 (15) جدول

 الجديداإلعالم  وسائل الستخدامفضل مكان يوضح أ

 النسبة المئوية التكرار 
 41.9 103 المنزؿ
 37 91 العمؿ
 13.4 33 الجامعة

 6.5 16 اإلنترنتمقيى 
 1.2 3 خرمكاف آ

 100.0 *246 المجموع
عينة الدراسة يستخدمكف أفراد  مف (%41.9) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 

 الجديد في العمؿ،اإلعبلـ  يستخدمكف كسائؿ (%37)ك الجديد في المنزؿ،اإلعبلـ  كسائؿ
 يستخدمكف كسائؿ (%6.5)ك الجديد في الجامعة،اإلعبلـ  يستخدمكف كسائؿ (%13.4)ك

 خر.الجديد في مكاف آاإلعبلـ  يستخدمكف كسائؿ (%1.2)ك ،اإلنترنتالجديد في مقيى اإلعبلـ 
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ا أف  كيتضك مف الجدكؿ السابؽ  الجديد إذا اإلعبلـ  لكسائؿ المنزؿ أكثر األماكف استخدامن
إلى  باإلضافة ،كفر كقت الفراغالمنزؿ ي أف  إلى ييعزل  ذلؾ أف  وترى الباحثة  (،%91.9)جاءت 

 ،كأصبحت فمسطيف تكاكب التكنكلكجيا بشكؿ كبير ،في معظـ المنازؿ تقريبنااإلنترنت  كجكد خدمة
 . نية الصعبةالحالة األمإلى  االتصاؿ كربما يرجع اكباألخص تكنكلكجي

 (16) جدول
 الجديداإلعالم  العينة لوسائلأفراد  دوافع استخداميوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
الجديد مساحة اإلعبلـ  تغطى كسائؿ

بداء الرأمفتكحة لمجماىير لمتعبير ك   .ما 
83 16.1 

 9.7 50 .لمتسمية كقضاء كقت الفراغ
كسيمة تعارؼ كتكاصؿ اجتماعي فعالة 
في المجتمع مع األقارب كاألصدقاء 

 .كغيرىـ
59 11.4 

لمحصكؿ عمى معمكمات في مختمؼ 
كالثقافية كالسياسية االجتماعية  القضايا

 .ذلؾ كغير
69 13.4 

 9.3 48 .اا كثقافين االرتقاء عممين 
خر المستجدات في مختمؼ معرفة أ

 .القضايا عمى الصعيد العربي كالدكلي
71 13.8 

م عاـ في مختمؼ القضايا تككيف رأ
 .التي تيـ المجتمع

41 7.9 

العاـ في القضايا الرأم  عمى التأثير
 .السياسية كاالجتماعية

41 7.9 

متابعة اآلراء كالتحميبلت حكؿ ك معرفة 
 .مختمؼ القضايا السياسية كاالجتماعية

54 10.5 

 100.0 *516 المجموع
 عينة الدراسة أكضحكا أف  أفراد  مف (%16.1) أف  سابؽ يتضك مف خبلؿ الجدكؿ ال

التي الدكافع مف أىـ الرأم  بداءا  مساحة مفتكحة لمجماىير لمتعبير ك  تعطي الجديداإلعبلـ  كسائؿ
إعبلـ تفاعمي فيك ال  كىذا يرجع إلى أف  اإلعبلـ الجديد الجديد،اإلعبلـ  يستخدمكف بيا كسائؿ

يقتصر عمى إرساؿ المعمكمة أك الخبر فقط، بؿ يتيك الفرصة لممتمقي أف يبدم رأيو بكؿ حرية 
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 خر المستجدات في مختمؼمعرفة أ ف  أكضحكا أ (%13.8ك) كجرأة دكف خكؼ مف كجكد رقابة،
 الجديد،اإلعبلـ  الدكافع التي يستخدمكف بيا كسائؿأىـ  القضايا عمى الصعيد العربي كالدكلي مف

كذلؾ ألف كسائؿ اإلعبلـ الجديد دائمنا مع الحدث أكالن بأكؿ مما يجعؿ أفراد العينة يستخدمكف 
الحصكؿ عمى  ف  أكضحكا أ (%13.4)ككسائؿ اإلعبلـ الجديد كيحرصكف عمى متابعتيا، 

الدكافع التي لثقافية كالسياسية كغير ذلؾ مف أىـ كااالجتماعية  كمات في مختمؼ القضايامعم
كسيمة تعارؼ كتكاصؿ  أكضحكا أن يا (%11.4)ك الجديد،اإلعبلـ  يستخدمكف بيا كسائؿ

الدكافع التي يستخدمكف بيا مف أىـ  مع األقارب كاألصدقاء كىيالة في المجتمع اجتماعي فعٌ 
خاصةن كأنيا كسيمة ال تحتاج إلى مجيكد أك الذىاب إلى األقارب  الجديد،اإلعبلـ  كسائؿ

لمقابمتيـ فيذه الكسائؿ كفرت ىذه السبؿ المتعبة، بؿ كجعمت التكاصؿ االجتماعي مع األصدقاء 
معرفة متابعة اآلراء  ف  ا إأكضحك  (%10.5ك) كاألقارب مف أيسر كسائؿ التكاصؿ كالتعارؼ،

الدكافع التي يستخدمكف بيا أىـ  كؿ مختمؼ القضايا السياسية كاالجتماعية مفكالتحميبلت ح
الدكافع التي أىـ  لمتسمية كقضاء كقت الفراغ مف ياإن  ا أكضحك  (%9.7)ك الجديد،اإلعبلـ  كسائؿ

أىـ  ا مفا كثقافين االرتقاء عممين  ف  ا إ( أكضحك %9.3)ك الجديد،اإلعبلـ  يستخدمكف بيا كسائؿ
كىذا يرجع إلى أف  ىذه الكسائؿ تحتكم عمى  الجديد،اإلعبلـ  لتي يستخدمكف بيا كسائؿالدكافع ا

آالؼ الكتب كالمراجع فيي مكسكعة عممية مفتكحة كىذا بدكره مكف أفراد العينة مف االرتفاء عممينا 
ف رأ ياإن  ا أكضحك  (%7.9)ك كثقافينا التأثير  أك في مختمؼ القضايا التي تيـ المجتمع اعامن  اين تككِّ
 الدكافع التي يستخدمكف بيا كسائؿأىـ  العاـ في القضايا السياسية كاالجتماعية مفالرأم  عمى

، كىذا يرجع إلى أف  كسائؿ اإلعبلـ الجديد بمثابة ساحة مفتكحة اللتقاء اآلراء في الجديداإلعبلـ 
ف القضايا، كىذا بدكره يؤثر مختمؼ القضايا كمما ال شؾ فيو أف  ىذا شك ؿ رأينا عامنا في كثير م

 .عمى الرأم العاـ

 (%16.1)الفقرة األكلى حصمت عمى أعمى مرتبة بنسبة  أف   15كيتضك مف الجدكؿ 
 كسائؿ ف  إحيث  ـ،2014خبلؿ العدكاف عمى غزة  امف نسبة المبحكثيف، كقد ظير ذلؾ كاضحن 

بداءالجديد أعطى الجماىير مساحة مفتكحة لمتعبير عف الذات اإلعبلـ  كتمتيا فقرة  ،الرأم كا 
 (%13.8)الدكلي بنسبة ك  خر المستجدات في مختمؼ القضايا عمى الصعيد العربيمعرفة أ

 خر المستجدات.اىتماميـ بمعرفة أك  زيادة كعي المبحكثيفإلى  عزل ذلؾكيي 

أما الفقرة األدنى فكانت تككيف رأم عاـ في مختمؼ القضايا التي تيـ المجتمع، كفقرة 
 أف   وترى الباحثة (،%7.9)العاـ في القضايا السياسية كاالجتماعية بنسبة الرأم  عمى التأثير
كتحتكر  ،رؾ الجميكر في القرارات السياسيةشٍ قيادات المجتمع الفمسطيني ال تي  أف  إلى ييعزل  ذلؾ

 القرار فيي صاحبة القرار.
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 (17) جدول
 الجديداإلعالم  اآلخرين عبر وسائل معكيفية التواصل يوضح 

المتوسط  ال استخدميا أحياًنا ادائمً  
 % ك % ك % ك  الحسابي

المحادثة الكتابية 
 2.700 0.8 1 28.3 34 70.8 85 )تعميقات دردشة(

االتصاؿ بالصكت 
 1.867 25.8 31 61.7 74 12.5 15 فقط

االتصاؿ بالصكت 
 1.700 36.7 44 56.7 68 6.7 8 كالصكرة

يـ يستخدمكف ن  العينة قالكا إأفراد  مف (%70.8) أف  السابؽ يتضك  مف خبلؿ الجدكؿ
اإلعبلـ  عبر كسائؿ اآلخريففي االتصاؿ مع  دائـ بشكؿو ( تعميقات دردشة) المحادثة الكتابية

في  اأحيانن بشكؿ ( تعميقات دردشة) يـ يستخدمكف المحادثة الكتابيةن  ( قالكا إ%28.3)ك الجديد،
يـ يستخدمكف االتصاؿ ن  ( قالكا إ%61.7أف  )ك الجديد، اإلعبلـ  عبر كسائؿ اآلخريفاالتصاؿ مع 
( %25.8)ك الجديد،اإلعبلـ  عبر كسائؿ اآلخريففي االتصاؿ مع  اأحيانن بشكؿ  بالصكت فقط

يـ ن  إقالكا  (%12.5)ك ،اآلخريفيـ ال يستخدمكف االتصاؿ بالصكت فقط في االتصاؿ مع ن  قالكا إ
اإلعبلـ  عبر كسائؿ اآلخريففي االتصاؿ مع  بشكؿ دائـ يستخدمكف االتصاؿ بالصكت فقط

في االتصاؿ  اأحيانن بشكؿ  يستخدمكف االتصاؿ بالصكت كالصكرةيـ ن  إقالكا  (%56.7)ك الجديد،
ال يستخدمكف االتصاؿ بالصكت يـ ن  إقالكا  (%36.4)ك الجديد،اإلعبلـ  عبر كسائؿ اآلخريفمع 

 يستخدمكف االتصاؿ بالصكت كالصكرةيـ ن  إقالكا  (%6.7)ك ،اآلخريفكالصكرة في االتصاؿ مع 
 الجديد.اإلعبلـ  عبر كسائؿ اآلخريففي االتصاؿ مع  بشكؿ دائـ

 (18) جدول
 الجديداإلعالم  العينة عبر وسائلأفراد  أىم القضايا التي تيميوضح 
 النسبة المئوية التكرار 

 20.4 80 تيكيد القدس
 7.9 31 البلجئكف

 17 67 األسرلمعاناة 
 24.7 97 االنقساـ كالمصالحة الكطنية

 17 67 فؾ الحصار
 7.1 28 المفاكضات مع إسرائيؿ

 5.9 23 أخرلقضايا 
 100.0 *393 المجموع
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االنقساـ إف  عينة الدراسة قالكا أفراد  مف (%24.7أف  )مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 
، الجديداإلعبلـ  المشاركة مف خبلؿ كسائؿعمى  أىـ القضايا كيحرصكف كالمصالحة الكطنية مف

 عمى المشاركة مف خبلؿ كسائؿيحرصكف أىـ القضايا ك  تيكيد القدس مف ف  قالكا إ (%20.4ك)
يحرصكف أىـ القضايا ك  فؾ الحصار مف أك األسرلمعاناة إف  قالكا  (%17)ك الجديد،اإلعبلـ 

أىـ القضايا  البلجئكف مفإف  قالكا  (%7.9)ك الجديد،اإلعبلـ  عمى المشاركة مف خبلؿ كسائؿ
المفاكضات مع إف  قالكا  (%7.1ك)الجديد، اإلعبلـ  عمى المشاركة مف خبلؿ كسائؿ كيحرصكف
 (%5.9)ك الجديد،اإلعبلـ  مف خبلؿ كسائؿعمى المشاركة يحرصكف أىـ القضايا ك  مف إسرائيؿ
ىي القضية ، كتعزم الباحثة ذلؾ إلى أف قضية المصالحة الكطنية  أخرلىناؾ قضايا إف  قالكا 

األىـ كالتي ال نستطيع حؿ أم مشكمة أك قضية أخرل إال بتحقيؽ المصالحة الكطنية كبالتالي 
ميع مشكبلتو ، كالتصدم لمعدكاف يقؼ الشعب صفان كاحدان ، كيككف يدان كاحدة في حؿ ج

 االسرائيمي .
 (19) جدول

 الجديداإلعالم  عدد المتابعين واألصدقاء ألفراد العينة عمى وسائليوضح 

 النسبة المئوية التكرار 
 10.8 13 300 – 100مف 
 14.2 17  500 – 300مف 
 17.5 21 800 -500مف 
 57.5 69 كثر مف ذلؾأ

 100.0 120 المجموع

 أصدقائيـعدد إف  العينة قالكا أفراد  مف (%57.5) أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضك 
 أصدقائيـعدد إف  قالكا  (%17.5)ك ،اشخصن  800كثر مف أ كمتابعييـ عمى صفحتيـ الشخصية
 (%14.2)ك ،اشخصن  800إلى  اشخصن  500تتراكح ما بيف  كمتابعييـ عمى صفحتيـ الشخصية

إلى  اشخصن  300تتراكح ما بيف  كمتابعييـ عمى صفحتيـ الشخصية أصدقائيـعدد إف  قالكا 
تتراكح  كمتابعييـ عمى صفحتيـ الشخصية أصدقائيـعدد إف  قالكا  (%10.8)ك ،اشخصن  500

، كيرجع ذلؾ إلى أف النخب اإلعبلمية بخبراتيـ كآرائيـ اشخصن  300إلى  اشخصن  100ما بيف 
لؤلستفادة مف خبراتيـ كما يطرحكف يـ لؤلحداث كالقضايا يصؿ متابعييـ إلى أعداد كبيرة كتحميم

 مف معمكمات تيـ المتابع ليـ .
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 الدراسة:  اةأد
الجديد في التأثير اإلعبلـ  أداء تقييـ التعرؼ إلى  في المتمثؿ الدراسة ىدؼ لتحقيؽ

 تـ، اإلعبلميةعمى محافظات غزة مف كجية نظر النخبة  ـ2014العاـ خبلؿ العدكاف الرأم  عمى
 الخبرة ذكم كاستشارة ،المشابية السابقة األدبيات مف باالستفادة الدراسة ةاناستب كتصميـ بناء

 (.1 نظر ممحؽ رقـ)ا المجاؿ ىذا في كاالختصاص
 السمات جمع فياألول  القسماشتممت االستبانة عمى قسميف رئيسييف: يستخدـ  كقد
المبحكثيف كالنكع، العمر، المؤىؿ العممي، طبيعة العمؿ، سنكات الخبرة، التعاطؼ  عف الشخصية

 انةاالستب مف الثاني القسم أماالجديد، اإلعبلـ  السياسي، كدرجة االستخداـ كالمشاركة لكسائؿ
العاـ الرأم  الجديد في التأثير عمىاإلعبلـ  أداء تقييـالتعرؼ إلى  ييدؼ مقياس عف عبارة فيك

 (48)تككف مف ك اإلعبلمية  عمى محافظات غزة مف كجية نظر النخبة ـ2014خبلؿ العدكاف 
 فقرة كاآلتي:

 (20جدول )
العام خالل العدوان الرأي  الجديد في التأثير عمىاإلعالم  أداء عدد فقرات مجاالت تقييميوضح 

 اإلعالميةعمى محافظات غزة من وجية نظر النخبة  م2014

 عدد الفقرات المعيار
 22 العامالرأي  عمى التأثيرالجديد في اإلعالم  : دوراألولالمحور 

 8 .معرفية تأثيرات: المجاؿ األكؿ
 7 .كجدانية تأثيرات: المجاؿ الثاني
 7 .السمككية التأثيرات: المجاؿ الثالث
 15 العدوان عمى غزة أثناء في الجديداإلعالم  تأثير: المحور الثاني

 11 قات والمقترحاتو المحور الثالث: المع
 5 .قاتك المع: األكؿالمجاؿ 

 6 .المقترحاتالمجاؿ الثاني: 
 48 اإلجمالي

 تصحياح االستبانة:

تبانة، بحيث يتػـ قامت الباحثة باستخداـ مقياس ليكرت خماسي لتصحيك فقرات االس
 ـ2014العاـ خبلؿ العدكاف الرأم  الجديد في التأثير عمىاإلعبلـ  أداء تقييـالتصحيػك حكؿ "

 ". اإلعبلميةعمى محافظات غزة مف كجية نظر النخبة 
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 (21جدول )
 مقياس ليكرت الخماسي لإلجاباتيوضح 

 االستجابة
غير موافق 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 صدق أداة الدراسة )االستبانة(:

حيثثت  ثثت قق منثث   ثث  , عػػدت لقياسػػويػػا تقػػيس مػػا أي صػػدؽ أداة الدراسػػة يعنػػي التأكػػد مػػف أن  

الصػػػدؽ ك  ،صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخميك  ،صػػػدؽ المحكمػػػيف :ىػػػي ،بثبلثػػػة طػػػرؽ صثثثأد ة قل ققأةق ثثث 
 البنائي.

 
 :المحكمين صدق. 1

 كمبلءمتيا االستبانة صبلحية مدل مف التأكد بيدؼ المحكميف، صدؽ أسمكب يستخدـ

 الخبرة ذكم المحكميف مف مجمكعة عمى الدراسة أداة عرض خبلؿ مف ذلؾ كيتـ ألغراض البحث،

 كؿ كصبلحية صدؽ بمدل يتعمؽ فيماالرأم  إبداء منيـ كيطمب البحث، قيد كالمختصيف بالمكضكع

 أعدت الذم المكضكع ككصؼ ،لقياسو كضعت ما لقياس مبلءمتيا كمدل فقرات االستبانة مف فقرة

 مف عدد عمى االستبانة كعرضت ،األسمكب ىذا تباعا تـ بالتالي فقدك  البحث فيو، أجؿ مف

 عمى التعديبلت العديد مف المحكميف السادة ـقد   حيث البحث، مكضكع في المتخصصيف المحكميف

 ضكء في صياغة االستبانة بإعادة كقاـ التعديبلت، ليذه الباحثة كاستجابت، الدراسة أداة

  في الخمؼ. النيائي شكميا االستبانة أخذت حتى المحكمكف، قدميا التي المبلحظات
 : االتساق الداخمي صدق. 2 

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ 
عمى عينة الدراسة  االستبانة لفقرات الداخمي االتساؽ حساب الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة، كقد تـ

(، كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف 03االستطبلعية البالغ حجميا )
 كالنتائج مكضحة مف خبلؿ الجداكؿ التالية:، الدرجة الكمية لممجاؿ التابعة لوك  فقرات المجاؿ
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 معرفية تأثيرات: األولالمجال 

 (22جدول )
مع الدرجة الكمية  األولالمجال عامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات يوضح 

 لممجال

 الفقااااااااارة الرقم
 معامل
 بيرسون

 الرتباطل

القيمة 
 االحتمالية

sig 

الجديػػد تزيػػد مػػف معرفػػة الجميػػكر بشػػكؿ كبيػػر عػػف اإلعػػبلـ  كسػػائؿ 1
 .العدكاف

0.746 0.00** 

كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ  ؛الجديػػػداإلعػػػبلـ  تزيػػػد معرفػػػة المتػػػابعيف لكسػػػائؿ 2
 .المتابعة اليكمية ليا

0.590 0.00** 

الكتػػب كمقػػاالت الصػػحؼ  آالؼالجديػػدة اإلعػػبلـ  اختصػػرت كسػػائؿ 3
 .المختمفة

0.570 0.00** 

ػاإلعبلـ  كسائؿ أضافت 4 لمتابعييػا ا معرفيػة ال حصػر ليػا الجديػد قيمن
 .عف العدكاف

0.657 0.00** 

الجديػػػد الحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات بشػػػكؿ اإلعػػػبلـ  سػػػيمت كسػػػائؿ 5
 .سريع عف العدكاف

0.591 0.00** 

 **0.00 0.713 .إزالة الغمكض حكؿ العدكاف 6
 **0.00 0.715 .تداعيات العدكاف عمى القضية الفمسطينية إلىالتعرؼ  7
 **0.000 0.812 .ردكد األفعاؿ المختمفة نحك العدكاف عمى غزة إلىالتعرؼ  8

 .α=0.05داللة  ىعند مستو إحصائًيا  االرتباط دال *

 مع طردينا اارتباطن  المعرفية" مرتبط التأثيراتاألكؿ " المجاؿ أف  يتضك مف الجدكؿ السابؽ 
 عمى (، كتدؿα= 0.05) مستكل معنكية عند إحصائينا دالة تقيسو، كجميعيا التي الفقرات جميع
تقيسو،  الذم المجاؿ مع اداخمين  متسقة ياأن   يعني مما، المجاؿ األكؿ تقيس التي الفقرات ارتباط
 . قياسو في أساسية كىي
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الجديد في تزكيد اإلعبلـ  ىذه النتيجة تؤكد عمى مدل أىمية كسائؿ أف   وترى الباحثة
ثراء كفي نقؿ الخبر كاألحداث خبلؿ العدكاف عمى غزة  ،الجميكر بالمعمكمات الجديدة كالسريعة كا 

 ـ.2014

 وجدانية تأثيراتالثاني:  المجال

 (23جدول )
مع الدرجة الكمية  المجال الثانيمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات يوضح 

 لممجال

 الفقااااااااارة الرقم
 معامل
 بيرسون

 الرتباطل

القيمة 
 االحتمالية

Sig 

1 
الجديػػػد فػػػي زيػػػادة التعػػػاطؼ مػػػع شػػػعبنا اإلعػػػبلـ  سػػػاىمت كسػػػائؿ

 .الفمسطيني
0.705 0.00** 

 **0.00 0.834 .الجميكر لتفريغ انفعاالتيـ أماـالجديد فرصة اإلعبلـ  تعد كسائؿ 2

3 
فػػػي زيػػػادة اىتمػػػاـ الجميػػػكر بػػػبعض  االجديػػػد سػػػببن اإلعػػػبلـ  يعتبػػػر

 .األحزاب كالشخصيات
0.680 0.00** 

 **0.00 0.636 .تعاطؼ المجتمع الدكلي مع القضية الفمسطينية 4

5 
 أصػػػػابتالشػػػػعكر بػػػػالحزف مػػػػف الخسػػػػائر الماديػػػػة كالمعنكيػػػػة التػػػػي 

 **0.00 0.627 .الشعب الفمسطيني

 **0.00 0.693 يف.سر الجنكد اإلسرائيميالشعكر بالفرح تجاه أ 6
 **0.00 0.711 .الشعكر بالقمؽ نحك مستقبؿ غزة 7

 .α=0.05داللة  ىعند مستو إحصائًيا  االرتباط دال *

 مع طردينا اارتباطن  " مرتبطكجدانية تأثيرات" الثاني المجاؿ أف  يتضك مف الجدكؿ السابؽ 
 عمى كتدؿ (،α= 0.05)مستكل معنكية  عند إحصائينا دالة تقيسو، كجميعيا التي الفقرات جميع
تقيسو،  الذم المجاؿ مع اداخمين  متسقة ياأن   يعني مما، الثاني المجاؿ تقيس التي الفقرات ارتباط
 . قياسو في أساسية كىي

الجديد كاف ليا تأثير اإلعبلـ  كسائؿ أف  بعد عرض نتيجة الجدكؿ السابؽ  وترى الباحثة
الجميكر التابع ليا ليس فقط عمى المستكل المحمي بؿ عمى  تكانفعاالقكم كفعاؿ عمى مشاعر 

لمقاكمة كنضاؿ الشعب  مؤيدةما نتج عف ذلؾ مف مظاىرات مك  ؛كالدكلي اإلقميميالصعيد 
 . عمى غزة اإلسرائيميكتستنكر كتديف العدكاف  ،الفمسطيني
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 السموكية التأثراتالثالث:  المجال

 (24جدول )
مع الدرجة الكمية  الثالثمجال المعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات يوضح 

 لممجال

معامل  الفقااااااارة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 
ممارسػات كسػمككيات إلػى  الجديد الجميكراإلعبلـ  دفعت كسائؿ
 .عمييا مف قبؿ الـ يكف متعكدن 

0.702 0.00** 

2 
لجديد مػف مجػرد جميػكر ااإلعبلـ  جميكر كمتابعي كسائؿانتقؿ 
 .جميكر فاعؿ كمشارؾإلى  متمقي

0.866 0.00** 

3 
 الجديػػد بشػػكؿ كبيػػر فػػي دفػػع الجميػػكراإلعػػبلـ  سػػاىمت كسػػائؿ

 .المشاركة السياسية كالفاعمةإلى 
0.697 0.00** 

4 
الجديػػد فػػي دفػػع الجيػػكد نحػػك المشػػاركة اإلعػػبلـ  سػػاىمت كسػػائؿ

 .المجتمعية الفاعمة
0.868 0.00** 

5 
م عػػاـ معػػارض لمعػػدكاف عمػػى دفعػػت المجتمػػع الػػدكلي لتكػػكيف رأ

 .غزة
0.853 0.046* 

6 
تقػػػػديـ المسػػػػاعدات الماديػػػػة كالنفسػػػػية مػػػػف بعػػػػض الػػػػدكؿ العربيػػػػة 

 .كاألجنبية
0.826 0.735* 

7 
العػاـ المعػارض لمعػدكاف عمػى الػرأم  كتابة المنشكرات التػي تػدعـ

 .غزة
0.811 0.00** 

 .α=0.05داللة  ىعند مستو إحصائًيا  االرتباط دال * 

 طردينا اارتباطن  " مرتبطالسمككية التأثيراتالثالث " المجاؿ أف  يتضك مف الجدكؿ السابؽ 
 كتدؿ (،α= 0.05مستكل معنكية ) عند إحصائينا دالة تقيسو، كجميعيا التي الفقرات جميع مع
 الذم المجاؿ مع اداخمين  متسقة ياأن   يعني مما، الثالث المجاؿ تقيس التي الفقرات ارتباط عمى

 . قياسو في أساسية تقيسو، كىي
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فقد  ؛الجديداإلعبلـ  مدل تفاعؿ جميكر كسائؿ ترى الباحثةكمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ 
ات كالصكر كعرض المنشكرات كالفيديكى ،أثبت كجكده كدكره مف خبلؿ المشاركات الفاعمة

 امعارضن  اعامن  اف رأين مما كك   ؛ثرىا الكبير عمى المستكل المحمي كالدكليالتي كاف ليا أ المؤلمة
 . ضد العدكاف الصييكني الغاشـ

 العدوان عمى غزة أثناءفي الجديد اإلعالم  المحور الثاني: تأثير

 (25جدول )
مع الدرجة الكمية  المحور الثانيمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات يوضح 

 لممحور

معامل  الفقااااااارة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 أثنػػػػاء فػػػػي رفعػػػػت كسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ الجديػػػػد مػػػػف درجػػػػة الػػػػكعي السياسػػػػي 15
 .العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة

0.891 0.00** 

1 
الجديد بمعرفة الجميكر لكؿ تفاصيؿ العدكاف عمػى غػزة ساىمت اإلعبلـ 

 **0.00 0.888 ـ.2014

 **0.00 0.883 .ا في تعبئة الجماىيرأدت كسائؿ اإلعبلـ الجديد دكرن  2

10 
ساىمت بعض المعمكمات المغمكطة مف قبػؿ كسػائؿ اإلعػبلـ الجديػد فػي 

 .زعزعة ثقة الجميكر بيذه الكسائؿ
0.849 0.00** 

13 
فػي  آرائيػـكسائؿ اإلعػبلـ الجديػد الفرصػة لمناشػطيف لمتعبيػر عػف  أتاحت
 **0.00 0.847 .اإلسرائيميالعدكاف  أثناء

12 
تػػػػػؤثر كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػبلـ الجديػػػػػد عمػػػػػى قػػػػػرارات كاتجاىػػػػػات صػػػػػناع القػػػػػرار 

 .الفمسطيني
0.830 0.00** 

كالمعمكمػػات  األحػػداثتنقػػؿ كتقػػدـ  فٍ أاسػػتطاعت كسػػائؿ اإلعػػبلـ الجديػػد  4
 .بكافة التفاصيؿ لمجميكر

0.808 0.00** 

8 
اسػػػػػتخدمت الفصػػػػػائؿ كاألحػػػػػزاب كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػبلـ الجديػػػػػد بشػػػػػكؿ فاعػػػػػؿ 

 .كناجك
0.808 0.00** 

 **0.00 0.776 .كانت كسائؿ اإلعبلـ الجديد عامؿ مطمئف لمجميكر 3

5 
 كالمعمكمػػات األحػػداثحققػػت كسػػائؿ اإلعػػبلـ الجديػػد المصػػداقية فػػي نقػػؿ 

 .العدكاف أثناء في
0.776 0.00** 

 **0.00 0.763 .اإلسرائيميكسائؿ اإلعبلـ الجديد دكر الناشطيف خبلؿ العدكاف  أبرزت 14

6 
 أحػػػداثتميػػزت كسػػائؿ اإلعػػػبلـ الجديػػد بالحياديػػة كالمكضػػػكعية فػػي نقػػؿ 

 **0.00 0.758 .العدكاف

 **0.00 0.734شجعت المادة اإلعبلمية المطركحة في كسائؿ اإلعبلـ الجديد الجمػاىير  11
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 .بداء الرأم في الداخؿ كالخارجا  عمى المشاركة ك 
 **0.00 0.711 .خطر ما جاء في كسائؿ اإلعبلـ الجديد تقديـ معمكمات مجانية لمعدكأ 9

7 
العػدكاف بزعزعػة  أثنػاءفػي في كسائؿ اإلعػبلـ الجديػد  اإلشاعاتساىمت 

 .الركح المعنكية لدل الجميكر الفمسطيني
0.683 0.00** 

 .α=0.05داللة  ىعند مستو إحصائًيا  االرتباط دال * 

العدكاف  أثناءفي الجديد اإلعبلـ  تأثير" المحكر الثاني أف  يتضك مف الجدكؿ السابؽ 
 عند إحصائينا دالة كجميعياتقيسو،  التي الفقرات جميع مع طردينا اارتباطن  " مرتبطعمى غزة

 يعني مما، المحكر الثاني تقيس التي الفقرات ارتباط عمى كتدؿ (،α= 0.05مستكل معنكية )
 . قياسو في أساسية تقيسو، كىي الذم المحكر مع اداخمين  متسقة ياأن  

 المحور الثالث: المعوقات والمقترحات

 :قاتالمعو  األولالمجال 

 (26جدول )
مع الدرجة الكمية  األولالمجال معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات يوضح 

 لممجال

 الفقااااااارة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 **0.00 0.712 .الجديداإلعبلـ  كثرة التحميبلت كالتعميقات التي تظير عمى كسائؿ 1

2 
اإلعػبلـ  الحقػائؽ يشػكش عمػى فاعميػة كسػائؿ إنصػاؼاالعتماد عمى 

 .الجديد
0.619 0.00** 

 **0.00 0.744 .الجديداإلعبلـ  كسائؿ كتأثيراستخداـ الشائعات يضعؼ مف قكة  3

4 
الجديد يضعؼ مف قكتيػا اإلعبلـ  النخب مف استخداـ كسائؿ حجاـإ

 .كفاعميتيا
0.765 0.00** 

 **0.00 0.648 .الجديداإلعبلـ  عمى كسائؿ الرقابة المشدة لبلحتبلؿ اإلسرائيمي 5
 .α=0.05داللة  ىعند مستو إحصائًيا  االرتباط دال * 

 مع طردينا اارتباطن  " مرتبطقاتالمعك فقرات المجاؿ األكؿ " أف  يتضك مف الجدكؿ السابؽ 
 عمى كتدؿ (،α= 0.05مستكل معنكية ) عند إحصائينا دالة تقيسو، كجميعيا التي الفقرات جميع
 الذم المجاؿ مع اداخمين  متسقة ياأن   يعني ، ممااألكؿفقرات المجاؿ  تقيس التي الفقرات ارتباط

 . قياسو في أساسية تقيسو، كىي
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 المجال الثاني: المقترحات

 (27جدول )
مع الدرجة الكمية  المجال الثانيمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات يوضح 

 لممجال

 الفقااااااارة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 
بيػػػػـ مػػػػف خػػػػبلؿ عقػػػػد دكرات تدريبيػػػػة فػػػػي  كاالرتقػػػػاءتطػػػػكير النشػػػػطاء 
 .مختمؼ المجاالت

0.569 0.00** 

2 
الجديد اإلعبلـ  تدريب النشطاء عمى التعامؿ األمثؿ كالفعاؿ مع كسائؿ

 الميمة. كاألحداث األزمات أثناءفي 
0.634 0.00** 

 **0.00 0.666 .عدكاف أك أزمةخطط مستقبمية كالتجييز التاـ لمتعامؿ مع أم  كضع 3

 **0.00 0.682 .محاربة مركجي الشائعات 4

5 
الجديد لتككيف لكبي ضػاغط عمػى اإلعبلـ  تشكيؿ تحالفات عبر كسائؿ

 .االحتبلؿ اإلسرائيمي
0.572 0.00** 

 **0.00 0.778 .الحقكؽ الفمسطينية إلبرازتصميـ صفحات ممكلة مخصصة  6

 .α=0.05داللة  ىعند مستو إحصائًيا  االرتباط دال * 

 مع طردينا اارتباطن  " مرتبطالمقترحاتفقرات المجاؿ الثاني " أف  يتضك مف الجدكؿ السابؽ 
 عمى كتدؿ (،α= 0.05معنكية )مستكل  عند إحصائينا دالة تقيسو، كجميعيا التي الفقرات جميع
 الذم المجاؿ مع اداخمين  متسقة ياأن   يعني ، ممافقرات المجاؿ الثاني تقيس التي الفقرات ارتباط

 . قياسو في أساسية تقيسو، كىي

 :. صدق االتساق البنائي3
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الدرجػة  إجمػالييقصد بالصدؽ البنػائي مػدل اتسػاؽ كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت االسػتبانة مػع 
كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ  ؛الكميػػة لفقػػرات االسػػتبانة، كقػػد قامػػت الباحثػػة بحسػػاب الصػػدؽ البنػػائي لبلسػػتبانة

كالنتػػػػائج ، الدرجػػػػة الكميػػػػة لفقػػػػرات االسػػػػتبانةك  حسػػػػاب معػػػػامبلت االرتبػػػػاط بيرسػػػػكف بػػػػيف كػػػػؿ مجػػػػاؿ
 مكضحة مف خبلؿ الجدكؿ التالي:

 
 (28) جدول

 الصدق البنائي لالستبانة نتائجيوضح 

معامل  المجال
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 **0.000 0.633 العامالرأي  عمى التأثيرالجديد في اإلعالم  : دوراألولالمحور 

 **0.000 0.737 .معرفية تأثيرات: المجاؿ األكؿ

 **0.000 0.431 .كجدانية تأثيرات: المجاؿ الثاني

 **0.000 0.611 .السمككية التأثيرات: المجاؿ الثالث

 **0.000 0.649 العدوان عمى غزة أثناءفي الجديد اإلعالم  تأثير: المحور الثاني

 **0.000 0.803 قات والمقترحاتو المحور الثالث: المع

 **0.000 0.883 .قاتك المع: األكؿالمجاؿ 

 **0.000 0.718 .المقترحاتالمجاؿ الثاني: 
 .ا عند *االرتباط دال إحصائيً 

 .ا عند ** االرتباط دال إحصائيً 
 .05.0ا عند // االرتباط غير دال إحصائيً 

 .0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة الحرية )
 .0.304( = 0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة الحرية )

المجاالت تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية أف  ( 27تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
(، 0.05ا عند مستكل داللة أقؿ مف )جميعيا دالة إحصائين ك  (،0.803–0.431تراكحت بيف )
 مجاالت االستبانة تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.أف  كىذا يدؿ عمى 

05.0

01.0
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 :ثبات االستبانة
تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تػـ إعػادة تكزيػع االسػتبانة  أفٍ  :يقصد بثبات االستبانة

أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعني االسػتقرار فػي 
 عػػدة العينػػة مػػراتأفػػراد  نتػػائج االسػػتبانة كعػػدـ تغيرىػػا بشػػكؿ كبيػػر فيمػػا لػػك تػػـ إعػػادة تكزيعيػػا عمػػى

تػػـ ( مفػػردة، 03عمػػى عينػة اسػػتطبلعية حجميػا ) بعػد تطبيػػؽ االسػتبانةك  خػبلؿ فتػػرات زمنيػة معينػػة،
 تيف:حساب الثبات لبلستبانة بطريق

 
 
 كرونباخ: -ألفا . معامل 1

قيمػػة  أف  بعػد تطبيػػؽ االسػتبانة تػػـ حسػاب معامػػؿ ألفػا كركنبػػاخ لقيػاس الثبػػات، حيػث كجػػد 
االسػتبانة تتمتػع بمعامػؿ ثبػات مرتفػع،  أف  (، كىذا دليؿ كافي عمى 0.943) ألفا كركنباخ لبلستبانة
 ت عمػى كجػكد ثبػات عػالي،كمما اقتربت مف الكاحػد دلٌػك ، (1-0مؿ ألفا بيف )احيث تتراكح قيمة مع

 :(28) كالنتائج مكضحة في جدكؿ ت عمى عدـ كجكد ثبات،كمما اقتربت مف الصفر دلٌ ك 

 (29جدول )
 نتائج معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانةيوضح 

 االستبانة الكمية
معامل ألفا  عدد الفقرات

 كرونباخ
48 0.943 

 0.876 22 العامالرأي  عمى التأثيرالجديد في اإلعالم  : دوراألولالمحور 
 0.693 8 .معرفية تأثيرات: المجاؿ األكؿ
 0.653 7 .كجدانيةتأثيرات : المجاؿ الثاني
 0.658 7 .السمككية التأثيرات: المجاؿ الثالث
 0.780 15 العدوان عمى غزة أثناءفي الجديد اإلعالم  تأثير: المحور الثاني

 0.758 11 قات والمقترحاتو المحور الثالث: المع
 0.873 5 .قاتك المع: األكؿالمجاؿ 

 0.806 6 .المقترحاتالمجاؿ الثاني: 

 التجزئة النصفية :الثبات بطريقة . 2

األرقاـ  ذات األسئمة :كىما ،جزأيفإلى  االختبار فقرات تجزئة االستبانة تـبعد تطبيؽ 
الفردية  األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب تـ األرقاـ الزكجية، ثـ ذات الفردية، كاألسئمة
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براكف  سبيرماف بمعادلة االرتباط معامؿ تصحيك تـ ذلؾ كبعد الزكجية األسئمة كدرجات

Spearman Brown: حيث  المعدؿ = االرتباط معامؿ r درجات بيف االرتباط معامؿ 
  (:29األسئمة الزكجية، كالنتائج مكضحة في جدكؿ ) كدرجات الفردية األسئمة

 

 

 

 (30جدول )
 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالستبانة يوضح 

 االستبانة الكمية
 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط

0.777 0.874 

قيمػػػػػػة معامػػػػػػؿ االرتبػػػػػػاط المعػػػػػػدؿ  أف  ( 29تبػػػػػػيف مػػػػػػف النتػػػػػػائج المكضػػػػػػحة فػػػػػػي جػػػػػػدكؿ )
(Spearman Brown( )0.874 مرتفعػػة كدالػة إحصػائين ) االسػتبانة تتمتػػع  أف  ا، كىػػذا يػدؿ عمػػى

 بمعامؿ ثبات مرتفع.

 اإلحصائية المستخدمة: تالمعالجا
قامػػػػػػت الباحثػػػػػػة بتفريػػػػػػغ كتحميػػػػػػؿ االسػػػػػػتبانة مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ برنػػػػػػامج التحميػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػائي 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) كقػد تػـ اسػتخداـ األسػاليب ،
 اإلحصائية التالية:

كالػػكزف  ،كاالنحػػراؼ المعيػارم ،كالمتكسػط الحسػابي ،منيػا: النسػبة المئكيػػة ،إحصااءات وصاافية .1
الحسػػابي النسػػبي، كيسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي بيػػدؼ معرفػػة تكػػرار فئػػات متغيػػر مػػا 

 كيفيد الباحثة في كصؼ متغيرات الدراسة.
لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي بػػيف فقػػرات االسػػتبانة كالدرجػػة  :معاماال ارتباااط بيرسااون .2

 الكمية لبلستبانة.
 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. (:Cronbach's Alphaخ )معامل ألفا كرونبا .3
 لمتجزئة النصفية المتساكية، لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. :معامل ارتباط سبيرمان براون .4
لمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة  :(One Sample T Testاختباار "ت" لعيناة واحادة ) .5

 أـ ال. 3درجة الحياد كىي إلى  االستجابة قد كصمت

r

r

1

2
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الجديػػد فػػي اإلعػػبلـ  أداءلمعرفػػة مػػا اذا كانػػت درجػػات تقػػكيـ  :اختبااار كااولمجروف ساامرنوف .6
 عمػى محافظػػات غػػزة مػف كجيػػة نظػػر النخبػػة ـ2014العػاـ خػػبلؿ العػػدكاف الػػرأم  التػأثير عمػػى
 تتبع التكزيع الطبيعي.اإلعبلمية 

 
 
 
 

 (31جدول )
 الطبيعياختبار التوزيع يوضح 

 مستوى الداللة Zقيمة  المجال

 //0.111 0.942 العامالرأي  عمى التأثيرالجديد في اإلعالم  : دوراألولالمحور 

 //0.335 0.960 .معرفية تأثيرات: المجاؿ األكؿ

 //0.097 0.979 .كجدانية تأثيرات: المجاؿ الثاني

 //0.218 0.811 .السمككية التأثيرات: المجاؿ الثالث

 //0.453 0.719 العدوان عمى غزة أثناءفي الجديد اإلعالم  تأثير: المحور الثاني

 //0.428 0.772 قات والمقترحاتو المحور الثالث: المع

 //0.447 0.735 .قاتك المع: األكؿالمجاؿ 

 //0.328 0.827 .المقترحاتالمجاؿ الثاني: 

 //0.135 0.953  اإلجمالي

 .ا عند االرتباط دال إحصائيً  *
 .ا عند ** االرتباط دال إحصائيً 

 .05.0ا عند // االرتباط غير دال إحصائيً 

كىػػذا  ،0.05كبػػر مػػف أف  مسػػتكل الداللػػة لكػػؿ مجػػاؿ أ مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ يتضػػك
 كيجب استخداـ االختبارات المعممية. ،البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أف  يدؿ عمى 

 

 

05.0

01.0
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 اختبا  فرضيات الد اسة
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 الرابعالفصل 
 اختبار فرضيات الدراسة

 

 

 النتائج المتعمقة بالفرض األول:
اإلعبلـ  لكسائؿ ةالفمسطينياإلعبلمية  النخبتكجد عبلقة ارتباطية بيف حجـ متابعة 

 .ـ2014المعرفية لدييـ حكؿ العدكاف عمى غزة  التأثيراتالجديد كزيادة 

لتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف حجـ 
 .المعرفي كالتأثيرمتابعة الجميكر 

 (32) جدول
 داللةقيمة معامل االرتباط ومستوى اليوضح العدد و 

 العدد 
قيمة معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة sigقيمة 

النخب حجـ متابعة 
 120 اإلعبلمية

 دالة 0.000 0.558-
 120 التأثيرات المعرفية

كبػػر مػػف قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط أ rقيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط  ف  أيتضػػك مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ 
كجػػػد ت ون ػػػأكىػػػذا يعنػػػي  ،0.05مسػػػتكل الداللػػػة قػػػؿ مػػػف أ ،0.000جدكليػػػة حيػػػث مسػػػتكل الداللػػػة ال

الجديػػػد كزيػػػادة اإلعػػػبلـ  لكسػػػائؿ ةالفمسػػػطينياإلعبلميػػػة  النخػػػبعبلقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف حجػػػـ متابعػػػة 
 حيػػػث كانػػػت قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط .ـ2014المعرفيػػػة لػػػدييـ حػػػكؿ العػػػدكاف عمػػػى غػػػزة  التػػػأثيرات

اإلعػػػبلـ  لكسػػائؿ ةالفمسػػػطينياإلعبلميػػة  النخػػػبكممػػا زاد حجػػػـ متابعػػة  ون ػػػأكىػػذا يعنػػي  ،0.558-
كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى  .ـ2014 عرفيػػػة لػػػدييـ حػػػكؿ العػػػدكاف عمػػػى غػػػزةالم التػػػأثيرات زادتالجديػػػد كممػػػا 

ػ ػٍف يمػارس العمػؿ الصػحفي كمينػة كبػيف  فٍ الفػركؽ الجكىريػة بػيف مى ػٍف يتػابع مى النخػب كالسياسػػييف مى
كمػػػع دراسػػػة )أبػػػك  (1)(ـ2016مػػػع دراسػػػة )خميفػػػة، إلػػػخ. كىػػػذا يتفػػػؽ ...  كاالقتصػػػادييف كالقػػػانكنييف

( التي بينت كجكد فػركؽ بػيف مسػتكل التػأثير المعرفػي المترتػب عمػى اعتمػاد الشػباب ـ2016ليمة، 

                                  
(. اتجاىات النخبة اإلعبلمية نحك التزاـ المكاقع اإلخبارية الفمسطينية بأخبلقيات المينة: 2016( خميفة، )1)

 .دراسة ميدانية
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الفمسػػطيني فػػي محافظػػات غػػزة عمػػى المكافػػؽ اإللكتركنيػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػكعييـ األمنػػي كفقنػػا لمتغيػػر 
 .(1)النكع ككانت ألفراد العينة مف الذككر

( التػػي بينػػت كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ـ2016فيمػػا تختمػػؼ مػػع دراسػػة )النجػػار، 
بػػيف متكسػػػطات تقػػػديرات المبحػػػكثيف فػػي التػػػأثيرات المعرفيػػػة المترتبػػػة عمػػى االعتمػػػاد عمػػػى المكاقػػػع 
اإللكتركنيػػػػة فػػػػي اكتسػػػػاب المعمكمػػػػات عػػػػف حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف كفقنػػػػا لمتغيػػػػر النػػػػكع ككانػػػػت لصػػػػالك 

 .(2)اإلناث

 :الثانيج المتعمقة بالفرض النتائ
اإلعبلـ  لكسائؿ ةالفمسطينياإلعبلمية  النخبتكجد عبلقة ارتباطية بيف حجـ متابعة 

 .ـ2014لدييـ حكؿ العدكاف عمى غزة  الكجدانية التأثيراتالجديد كزيادة 

لتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف حجـ 
 .الكجداني كالتأثيرجميكر متابعة ال

 (33) جدول
 قيمة معامل االرتباط ومستوى الداللةيوضح العدد و 

 العدد 
قيمة معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة sigقيمة 

النخب حجـ متابعة 
 اإلعبلمية

120 
 دالة 0.002 0.282-

 120 الكجدانيةالتأثيرات 

كبػػر مػػف قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط أ rقيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط  ف  أيتضػػك مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ 
كجػػد تو  ن ػػأكىػػذا يعنػػي  ،0.05قػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة أ ،0.002الجدكليػػة حيػػث مسػػتكل الداللػػة 

الجديػػػد كزيػػػادة اإلعػػػبلـ  لكسػػػائؿ ةالفمسػػػطينياإلعبلميػػػة  النخػػػبعبلقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف حجػػػـ متابعػػػة 
 حيػػػث كانػػػت قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط .ـ2014لػػػدييـ حػػػكؿ العػػػدكاف عمػػػى غػػػزة  الكجدانيػػػة التػػػأثيرات

                                  
اعتماد شباب محافظات غزة عمى المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية في تنمية كعييـ  (.2016. )أبك ليمة (1)

 .123ص ،األمني
اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع اإللكتركنية في اكتساب  (.2016. )النجار (2)

 .185ص، المعمكمات عف حقكؽ اإلنساف
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اإلعػػػبلـ  لكسػػائؿ ةالفمسػػػطينياإلعبلميػػة  النخػػػبو كممػػا زاد حجػػػـ متابعػػة ن ػػػأكىػػذا يعنػػي  ،0.282-
كيػدؿ ىػذا االخػتبلؼ  .ـ2014لدييـ حكؿ العدكاف عمى غػزة  الكجدانية التأثيرات زادتالجديد كمما 
ػػػ عمػػػى الفػػػركؽ ػػػ فٍ الجكىريػػػة بػػػيف مى  يتعامػػػؿ مػػػع كسػػػائؿ فٍ يمػػػارس العمػػػؿ الصػػػحفي كمينػػػة كبػػػيف مى

الصػػحافييف كاألكػػاديمييف اإلعبلميػػيف  ف  حيػػث إ ،الجديػػد كيكايػػة كمتابعػػة مػػف أجػػؿ التسػػميةاإلعػػبلـ 
الجديػػد اإلعػػبلـ  يكتبػػكا مػػف خػبلؿ كسػػائؿ كاجػػبيـ المينػػي كاألخبلقػػي يفػرض عمػػييـ أفٍ  يعتقػدكف أف  
عػػف ممارسػػػات االحػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي خػػبلؿ العػػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػػى غػػزة مػػػف كجيػػػة  بكػػؿ مينيػػػة

ػػػالمختمفػػػة بأسػػػمكب كطنػػػي يختمػػػؼ عػػػف  نظػػػرىـ ال يعايشػػػكف العمػػػؿ الصػػػحفي كاألكػػػاديمي فػػػي  فٍ مى
، كدراسػػػػػة (2)(2014، كدراسػػػػػة )سػػػػػكيؾ، (1)(2016الميػػػػػداف. كىػػػػػذه تتفػػػػػؽ مػػػػػع دراسػػػػػة )خميفػػػػػة، 

( التػػػػي أثبتػػػػت كجػػػػكد عبلقػػػػة ارتباطيػػػػة بػػػػيف اعتمػػػػاد المبحػػػػكثيف عمػػػػى المكاقػػػػع 2014)الحبيبػػػػي، 
اإلسبلمية كمصدر لممعرفة الدينية كالتأثيرات المعرفية كالكجدانية كالسمككية لممبحػكثيف الناتجػة عػف 

 .(3)ىذا االعتماد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
اتجاىات النخبة اإلعبلمية نحك التزاـ المكاقع اإلخبارية الفمسطينية بأخبلقيات المينة: (. 2016)( خميفة، 1)

 .دراسة ميدانية
 دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تكعية الشباب الفمسطيني بالقضايا الكطنية.(. 2014)سكيؾ،  (2)
الجميكر  مصداقية المضاميف الدينية اإلسبلمية في كسائؿ اإلعبلـ الجديدة لدل (.2014) الحبيبي، (3)

 .259المصرم: دراسة مقارنة، ص
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 :الثالثالنتائج المتعمقة بالفرض 
اإلعبلـ  لكسائؿ ةالفمسطينياإلعبلمية  النخبتكجد عبلقة ارتباطية بيف حجـ متابعة 

 .ـ2014لدييـ حكؿ العدكاف عمى غزة  السمككية التأثيراتالجديد كزيادة 

لتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف حجـ 
 .السمككي كالتأثيرمتابعة الجميكر 

 (34) جدول
 قيمة معامل االرتباط ومستوى الداللةيوضح العدد و 

 العدد 
قيمة معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة sigقيمة 

النخب حجـ متابعة 
 اإلعبلمية

120 
 دالة 0.004 0.260-

 120 السمككيةالتأثيرات 
كبر مف قيمة معامؿ االرتباط أ rقيمة معامؿ االرتباط  ف  أيتضك مف الجدكؿ السابؽ 

كجد تو  ن  أكىذا يعني  ،0.05قؿ مف مستكل الداللة أ ،0.004الجدكلية حيث مستكل الداللة 
الجديد كزيادة اإلعبلـ  لكسائؿ ةالفمسطينياإلعبلمية  النخبعبلقة ارتباطية بيف حجـ متابعة 

 حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط .ـ2014لدييـ حكؿ العدكاف عمى غزة  السمككية التأثيرات
اإلعبلـ  لكسائؿ ةالفمسطينياإلعبلمية  النخبو كمما زاد حجـ متابعة ن  أكىذا يعني  ،0.282-

  .ـ2014 لدييـ حكؿ العدكاف عمى غزة السمككية التأثيرات زادتالجديد كمما 

التي أشارت إلى كجكد اختبلفات بيف الطبلب ك  (1)(2016، خميفةكىذا يتفؽ مع دراسة )
الرأم  كالطالبات في الجامعات الفمسطينية في درجة دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تشكيؿ

 لمتغير الجامعة.تيعزل  العاـ نحك التغير السياسي كاالجتماعي
 

 

 

 

                                  
اإلخبارية الفمسطينية بأخبلقيات المينة: اتجاىات النخبة اإلعبلمية نحك التزاـ المكاقع (. 2016)( خميفة، 1)

 .دراسة ميدانية
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 :الرابعالنتائج المتعمقة بالفرض 
الجديد كمدل قدرتيا اإلعبلـ  الميني لدل كسائؿدرجة االلتزاـ تكجد عبلقة ارتباطية بيف 

 .ـ2014العدكاف عمى غزة  العاـ الفمسطيني خبلؿالرأم  في التأثير عمى

درجة لتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف 
 .العاـ الفمسطينيالرأم  عمى كالتأثير االلتزاـ الميني

 (35) جدول
 قيمة معامل االرتباط ومستوى الداللةيوضح العدد و 

 العدد 
قيمة معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة sigقيمة 

 120 درجة االلتزاـ الميني
 دالة 0.011 0.233-

 120 العاـالرأم  عمى التأثير
قيمة معامؿ االرتباط كبر مف أ rقيمة معامؿ االرتباط  ف  أيتضك مف الجدكؿ السابؽ 

كجد تو  ن  أكىذا يعني  ،0.05ف مستكل الداللة قؿ مأ ،0.011الجدكلية حيث مستكل الداللة 
الجديد كمدل قدرتيا في التأثير اإلعبلـ  درجة االلتزاـ الميني لدل كسائؿعبلقة ارتباطية بيف 

 مؿ االرتباطحيث كانت قيمة معا .ـ2014العدكاف عمى غزة  الفمسطيني خبلؿالرأم  عمى
 زادتالجديد كمما اإلعبلـ  كسائؿدرجة االلتزاـ الميني لدل كمما زاد و ن  أكىذا يعني  0.233-

 .ـ2014العدكاف عمى غزة  العاـ الفمسطيني خبلؿالرأم  عمى التأثير

تتشابو اىتماماتيـ كخاصة اإلعبلمية  المبحكثيف مف النخب ف  أالسبب  وت رجع الباحثة
لما لو مف أىمية كبيرة  ؛مثؿ: العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة ،بمتابعتيـ لمقضايا الكطنيةفيما يتعمؽ 

العاـ الفمسطيني فترة العدكاف عمى غزة كالتي كاف الرأم  تؤثر فييـ كخاصة فيما يتعمؽ بقضايا
 خاضكا غمارىا. فٍ اإلعبلميكف جؿ مى 

ـ كجػػػػكد فػػػػركؽ بػػػػيف ( التػػػػي بينػػػػت عػػػػد2016كىػػػػذا يتفػػػػؽ مػػػػع نتػػػػائج دراسػػػػة )أبػػػػك ليمػػػػة، 
المسػػػتكيات المعرفيػػػة لمشػػػباب الفمسػػػطيني فػػػي قطػػػاع غػػػزة المترتػػػب عمػػػى االعتمػػػاد عمػػػى المكاقػػػع 

 .(1)اإللكتركنية في الحصكؿ عمى معمكمات تتعمؽ بالمكضكعات األمنية كفقنا لمتغير العمر

 

                                  
(. اعتماد شباب محافظات غزة عمى المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية في تنمية كعييـ 2016أبك ليمة. ) (1)

 .123األمني، ص
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 :الخامسالنتائج المتعمقة بالفرض 
الجديد كمدل اإلعبلـ  ي لدل كسائؿدرجة االلتزاـ المينتكجد عبلقة ارتباطية بيف 

 .ـ2014العدكاف عمى غزة كالصكر المتعمقة ب األحداثمصداقيتيا في نقؿ 

درجة لتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف 
 .كالصكر األحداثكمدل مصداقيتيا في نقؿ   االلتزاـ الميني

 (36) جدول
 قيمة معامل االرتباط ومستوى الداللةيوضح العدد و 

 العدد 
قيمة معامل 
 مستوى الداللة sigقيمة  االرتباط

 120 درجة االلتزاـ الميني
مدل مصداقيتيا في  دالة 0.022 0.209 -

 األحداثنقؿ 
120 

معامػػؿ االرتبػػاط كبػػر مػػف قيمػػة أ rقيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط  ف  أيتضػػك مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ 
كجػػد تو  ن ػػأكىػػذا يعنػػي  ،0.05ف مسػػتكل الداللػػة قػػؿ مػػأ ،0.022حيػػث مسػػتكل الداللػػة  ،الجدكليػػة

الجديػد كمػدل مصػداقيتيا فػي نقػؿ اإلعػبلـ  درجػة االلتػزاـ المينػي لػدل كسػائؿعبلقة ارتباطيػة بػيف 
 رتبػػػػاطاال حيػػػػث كانػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ. ـ2014عمػػػػى غػػػػزة  كالصػػػػكر المتعمقػػػػة بالعػػػػدكاف األحػػػػداث

 زادتالجديػػد كممػػا اإلعػػبلـ  كسػػائؿ درجػػة االلتػػزاـ المينػػي لػػدلكممػػا زاد و ن ػػأكىػػذا يعنػػي  ،0.209-
  .ـ2014 عمى غزة كالصكر المتعمقة بالعدكاف األحداثمصداقيتيا في نقؿ 
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 نتائج الدراسة:أواًل: 
 كاف مف أىميا: ،العديد مف النتائجإلى  تكصمت الدراسة

كذلؾ ما نسبتو  ؛مف حممة البكالكريكساإلعبلمي  معظـ مف يعممكف في المجاؿ إف   -1
كأكدت الدراسة  (%32.5)حممة الماجستير بنسبة  أف  أفادت الدراسة  (، بينما49.2%)
 .(%18.3)مف يحممكف شيادة الدكتكراه نسبتو  أف  

بنسبة  حركة حماسمع يتعاطفكف سياسينا  فٍ مى أفراد العينة مً  عمى تقدـأكدت الدراسة  -2
، كالتعاطؼ السياسي مع (%18.3)فتك كانت حركة مع  السياسي كالتعاطؼ (25%)

، كمف ثـ فصائؿ اليسار ممثمة في الجبيتيف (%16.7)حركة الجياد اإلسبلمي كانت 
 .)الشعبية كالديمقراطية(

نت فكااإلعبلمية  لمجتمع النخبةالجديد اإلعبلـ  أفادت الدراسة مدل استخداـ كسائؿ -3
 .(%95)كىي  النسبة كبيرة جدنا

 الفمسطينية في قطاع غزة يستخدمكف كسائؿاإلعبلمية  النخبة أف  أظيرت نتائج الدراسة  -4
كتتراكح مدة استخداميـ  (%41.9)الجديد في المرتبة األكلى في منازليـ، كبنسبة اإلعبلـ 
 .(%33.3)ساعات بنسبة  5ساعات إلى  3ليا مف 

الفمسطينية اإلعبلمية  أكثر المغات المستخدمة تداكالن لدل النخب أف  تكصمت الدراسة إلى  -5
كيمييا  (%89.2)الجديد ىي المغة العربية بنسبة اإلعبلـ  أثناء استخداميـ لكسائؿفي 

 المغة اإلنجميزية.
%( لدييـ متابعيف أكثر مف 57.5أظيرت الدراسة أف أكثر مف نصؼ عينة النخبة ) -6

ا عمى صفحاتيـ ال 800  شخصية.شخصن
الجميكر مساحة مفتكحة لمتعبير عف  تالجديد أعطاإلعبلـ  كسائؿ أف  أكدت الدراسة  -7

بداء كذلؾ مف خبلؿ كتابة المنشكرات )البكستات( فكانت بنسبة  ؛الرأم الذات كا 
مما  (%27.9)ف في نشر مقاطع فيديك كصكر بينما كانت نسبة مف يشاركك  (43.3%)

  .لحظة بمحظة ـ2014محافظات غزة ساعد في نقؿ أحداث العدكاف عمى 
أفادت الدراسة تفاكت درجة ثقة أفراد العينة بالمعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف  -8

يثقكف بالمعمكمات بدرجة متكسطة  فٍ مى لً  (%75)الجديد فجاءت نسبة اإلعبلـ  كسائؿ
بالمعمكمات مف يثقكف ل (%9.2ك) ،يثقكف بالمعمكمات بدرجة منخفضة فٍ مى لً  (%15.8)ك

 .بدرجة عالية
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الجديد أتاحت كمكنت الجميكر مف متابعة األحداث اإلعبلـ  كسائؿ أف  أكدت الدراسة  -9
 (%49.2)فجاءت نسبة أثناء العدكاف كاألزمات الساخنة  في كمعرفة آخر المستجدات

لساخنة كاألزمات أثناء األحداث ا في الجديداإلعبلـ  مف أفراد العينة يستخدمكف كسائؿ
الجديد بنسبة اإلعبلـ  ، كانت نسبة أفراد العينة الذيف يستخدمكف كسائؿدرجة كبيرة جدناب

 ،الجديد بدرجة متكسطةاإلعبلـ  لمف يستخدمكف كسائؿ (%15ك)، (%32.5)كبيرة 
بدرجة قميمة فكانت نسبتيـ اإلعبلـ  ككانت النسبة متدنية لمف يستخدمكف كسائؿ

(3.3%). 
لتكاصؿ االجتماعي جاءت بنسب متقاربة مف بعضيا البعض أف دكافع استخداـ مكاقع ا -10

 %.16.1-%7.9تتراكح بيف 
أف اإلعبلـ الجديد لو دكر فٌعاؿ في التأثير عمى الرأم العاـ لمنخبة الفمسطينية أثناء  -11

 العدكاف عمى غزة.
 ،القضػػػايا التػػػػي تيػػػـ كتشػػػػغؿ عينػػػة الدراسػػػػةأىػػػـ  االنقسػػػاـ كالمصػػػالحة الكطنيػػػػة ىػػػي مػػػػف -12

كذلػػػؾ مناقشػػة ىػػػذه  ؛الجديػػداإلعػػػبلـ  كيحرصػػكف عمػػى مناقشػػػة ىػػذه القضػػػية عبػػر كسػػائؿ
( ثػػػـ كانػػػت قضػػػية تيكيػػػد %24.4)كذلػػػؾ بنسػػػبة  ،الجديػػػداإلعػػػبلـ  القضػػػية عبػػػر كسػػػائؿ

ا اإلعػبلـ  القضايا التي يحرص أفراد العينػة عمػى متابعيػا عبػر كسػائؿأىـ  مف القدس أيضن
أىػػػػـ  ت معانػػػػاة األسػػػػرل كفػػػػؾ الحصػػػػار ثالػػػػثثػػػػـ جػػػػاء (%24.4)الجديػػػػد كذلػػػػؾ بنسػػػػبة 

ف ذلػػػػؾ بنسػػػػبة تػػػػبل ذلػػػػؾ عمػػػػى الترتيػػػػب قضػػػػية البلجئػػػػي (،%17)بنسػػػػبة ؛ كذلػػػػؾ القضػػػػايا
 .(%7.1)ثـ قضية المفاكضات مع إسرائيؿ بنسبة  (7.9%)
ات، أثنػاء األزمػفػي الجديػد اإلعػبلـ  قػات تػؤثر عمػى فاعميػةىناؾ معك  أف  أكضحت النتائج  -13

(، %86.83)كذلػػػػػؾ بنسػػػػػبة  ؛االعتمػػػػػاد عمػػػػػى أنصػػػػػاؼ الحقػػػػػائؽقػػػػػات كمػػػػػف ىػػػػػذه المعك 
ػػػا ػػػا85.67)الجديػػػد بنسػػػبة اإلعػػػبلـ  تضػػػعؼ مػػػف فاعميػػػة كالشػػػائعات أيضن  %(، جػػػاء أيضن

 .  (%80)حجاـ النخب، كذلؾ بنسبة إ
الجديد، كذلؾ في اإلعبلـ  ، الرقابة المشددة لبلحتبلؿ اإلسرائيمي عمى كسائؿكأخيرنا -14

 .(%76.33)المرتبة األخيرة بنسبة 
 

 ثانًيا: النتائج المتعمقة بالفروض
الجديد اإلعبلـ  لكسائؿ ةالفمسطينياإلعبلمية  النخبتكجد عبلقة ارتباطية بيف حجـ متابعة  -1

ـ لصالك 2014لدييـ حكؿ العدكاف عمى غزة  كالكجدانية كالسمككية المعرفية التأثيراتكزيادة 
 النخبة األكاديمية.



110 
 

الجديػد كمػدل قػدرتيا فػي اإلعػبلـ  رجة االلتزاـ المينػي لػدل كسػائؿدتكجد عبلقة ارتباطية بيف  -2
حيػػػث كانػػػت قيمػػػة  ـ،2014العػػػدكاف عمػػػى غػػػزة  العػػػاـ الفمسػػػطيني خػػػبلؿالػػػرأم  التػػػأثير عمػػػى

 .0.233-معامؿ االرتباط 
الجديد كمدل مصداقيتيا اإلعبلـ  درجة االلتزاـ الميني لدل كسائؿتكجد عبلقة ارتباطية بيف  -3

 .اإلعبلمية لصالك النخبة ـ2014العدكاف عمى غزة األحداث كالصكر المتعمقة بفي نقؿ 

 

 التوصيات:
كتكيتر  ،كالفيسبكؾ ؛الجديداإلعبلـ  كسائؿالفمسطينية باإلعبلمية  ضركرة اىتماـ المؤسسات -1

 .لكياتيا بشكؿو أكبر كغيرىا بترتيب أك 
الجديدة بما يضمف لو عبلمية اإل كعمؿ مكازنة خاصة ليذه المؤسسة ،تكفير الدعـ المالي -2

 التطكر كالتقدـ كاالستمرارية.
الجديد" ضمف الخطط الجامعية في  اإلعبلـتخصص " إلدراجحث الجامعات الفمسطينية  -3

 مختمؼ التخصصات.
ت تدريبية لتدريبيـ في كيفية كاالرتقاء بيـ مف خبلؿ عقد دكرا اإلعبلمييفتطكير النشطاء  -4

 كتحرم الدقة كالمصداقية. ،كنقؿ الحدث بمينية كمكضكعية الخبرنشر 
جميزية في نشر الخبر كنقؿ عمى استخداـ المغة اإلن اإلعبلمييفضركرة تدريب النشطاء  -5

 الجميكر المحمي كالدكلي. . إلىاألحداث ليصؿ  
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كضيك الحقكؽ معاناة الشعب الفمسطيني كلت إلبرازضركرة تصميـ صفحات محكلة كمدعكمة  -7
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 المراجعالمصادر و 
 القرآن الكريم.
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 (1ممحق رقم )
        صحيفة استقصاء

   
 

 
 

 

 

 حصيفة اس تقصاء

 " ماجس تري بعنوان لرساةل 

على  م4102العام خالل العدواى الرأي  اجلديد يف التأثري علىاإلعالم  أداء
 حمافظات غزة مو وجهة نظر الهخبة اإلعالمية

 

 : الباحثةإعداد 

 سحر محمد عدوان

 

 :اشراف الدكتور 
 أحمد حماد

بيانات ىذه االستمارة سرية كلف تستخدـ لغير أغراض البحث العممي. مالحظة/   

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 

 

 

 اإلدارة والشياسة لمدراسات العميا ـ غزة أكادميية

 وإدارةختصص قيادة 

 برنامج الدراسات العميا املشرتك بني أكادميية اإلدارة 

 العميا وجامعة األقصى والشياسة لمدراسات
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 أواًل: السمات الشخصية

 النوع :

  أنثى   ذكر 

 العمر :

  50أقؿ مف إلى  40مف  40أقؿ مف إلى  35مف   35أقؿ مف إلى  30مف 
  فأكثر 50مف 

 المؤىل العممي :

  دكتكراه    ماجستير    بكالكريكس دبمـك 
 طبيعة العمل:

 كاتب    محرر  رئيس تحرير  أكاديمي

 ............................... .. ذكرىاأخرل ا

 سنوات الخبرة :

  سنكات  10أقؿ مف إلى  5مف    سنكات 5أقؿ مف إلى  مف سنة
  فأكثػػػػػر 15مف      سنة 15أقؿ مف إلى  10مف  

 التعاطف السياسي:

  حركة الجياد اإلسبلمي    حركة حماس    حركة فتك
   الجبية الديمقراطية    الجبية الشعبية
 حدد :....................... أحزاب أخرل

 الجديداإلعالم  ا: درجة االستخدام والمشاركة لوسائلثانيً 

 . الجديداإلعبلـ  ىؿ تستخدـ كسائؿ -1
  أحيانان   ال    نعـ

 إذا كانت إجابتؾ بنعـ كأحيانان 
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 . الجديد في اليـكاإلعالم  لوسائلما ىك متكسط استخدامؾ  -2
مف ثبلث   أقؿ مف ثبلث ساعاتإلى  مف ساعة      أقؿ مف ساعة

  مف خمس فأكثر  أقؿ مف خمس ساعاتإلى  ساعات
 الجديد اإلعبلـ  ما ىي المغة األفضؿ الستخدامؾ كسائؿ -3

  لغات أخرل  اإلنجميزية    العربية
 الجديد؟ اإلعبلـ  ىؿ تمتمؾ صفحة شخصية عمى أحد كسائؿ -4

  اليكتيكب   تكيتر    الفيس بكؾ
  المدكنات  انستجراـ     الكاتس أب

 صفحات أخرل حدد مف فضمؾ :.................................

 الجديد؟اإلعبلـ  ما نكع المشاركة في كسائؿ -5
   كتابة بكستات

   الردكد عمى التعميقات
   ....... ..نشر مقاطع فيديك أك صكر أك منشكرات

 الجديد:اإلعبلـ  عمييا مف كسائؿ ما مدل ثقتؾ بالمعمكمات التي تحصؿ -6
    عالية

     متكسطة
     منخفضة

 أثناء األحداث الساخنة كاألزمات ؟في الجديد اإلعبلـ  ما مدل استخدامؾ لكسائؿ -7
 قميؿ    متكسط  كبير    كبير جدان 

 الجديد؟اإلعبلـ  ما المكاف الذم تستخدـ فيو كسائؿ -8
 خر مكاف آ اإلنترنتمقيى  الجامعة العمؿ  المنزؿ 

 الجديد؟اإلعبلـ  ما دكافع استخدامؾ كسائؿ -9
بداءالجديد مساحة مفتكحة لمجماىير لمتعبير اإلعبلـ  تعطي كسائؿ-   . الرأم كا 

  لمتسمية كقضاء كقت الفراغ  -
   كسيمة تعارؼ كتكاصؿ اجتماعي فعالة في المجتمع مع األقارب كاألصدقاء كغيرىـ -
   كالثقافية كالسياسية كغير ذلؾاالجتماعية  في مختمؼ القضايا لمحصكؿ عمى معمكمات -
     االرتقاء عمميان كثقافيان  -
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   معرفة آخر المستجدات في مختمؼ القضايا عمى الصعيد العربي كالدكلي -
   تككيف رأم عاـ في مختمؼ القضايا التي تيـ المجتمع -
    كاالجتماعيةالعاـ في القضايا السياسية الرأم  التأثير عمى -

  معرفة كمتابعة اآلراء كالتحميبلت حكؿ مختمؼ القضايا السياسية كاالجتماعية -
 الجديد؟اإلعبلـ  ما ىي أدكات االتصاؿ التي تستخدميا لمتكاصؿ مع اآلخريف عبر كسائؿ -10
 ال استخدميا أحيانان  دائمان  

    ( تعميقات دردشة) المحادثة الكتابية
    االتصاؿ بالصكت فقط 

    االتصاؿ بالصكت كالصكرة
القضايا التي تيمؾ أىـ  الفمسطينية مف فضمؾ حدداإلعبلمية  باعتبارؾ مف النخبة -11

 الجديد اإلعبلـ  كتحرص عمى المشاركة مف خبلؿ كسائؿ
  كثر مف بديؿ أ يمكف اختيار
   البلجئكف    تيكيد القدس

المفاكضات مع   فؾ الحصار  االنقساـ كالمصالحة الكطنية  معاناة األسرل
 قضايا أخرل  إسرائيؿ 

 ما عدد أصدقائؾ كمتابعيؾ عمى صفحتؾ الشخصية ؟ -12
   500أقؿ مف إلى  300مف   300أقؿ مف إلى  100مف 
 أكثر مف ذلؾ    800أقؿ مف إلى  500مف 
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 العام الرأي  التأثير عمىالجديد في اإلعالم  المحور الثالث: دور

 أوافق 
أوافق 
 بشدة

 محايد
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 تأثيرات معرفية
الجديػػػد تزيػػػد مػػػف معرفػػػة الجميػػػكر اإلعػػػبلـ  كسػػػائؿ .1

  .بشكؿ كبير عف العدكاف
     

 ؛الجديػػػػػداإلعػػػػبلـ  تزيػػػػد معرفػػػػػة المتػػػػابعيف لكسػػػػػائؿ .2
 .كذلؾ مف خبلؿ المتابعة اليكمية ليا

     

ؼ الكتػػػػب الجديػػػػدة آالاإلعػػػػبلـ  كسػػػػائؿاختصػػػػرت  .3
 .كمقاالت الصحؼ المختمفة

     

ػػػػاإلعػػػػبلـ  أضػػػػافت كسػػػػائؿ .4 ا معرفيػػػػة ال الجديػػػػد قيمن
 .حصر ليا لمتابعييا عف العدكاف

     

الجديػػػػػد الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى اإلعػػػػػبلـ  سػػػػػيمت كسػػػػػائؿ .5
  .المعمكمات بشكؿ سريع عف العدكاف

     

      إزالة الغمكض حكؿ العدكاف  .6

تػػػػػػػداعيات العػػػػػػػدكاف عمػػػػػػػى القضػػػػػػػية  إلػػػػػػػىالتعػػػػػػرؼ  .7
 . الفمسطينية

     

ردكد األفعػػػاؿ المختمفػػػة نحػػػك العػػػدكاف  إلػػػىالتعػػػرؼ  .8
 .عمى غزة

     

 تأثيرات وجدانية
الجديد في زيادة التعاطؼ اإلعبلـ  ساىمت كسائؿ  .1

 .مع شعبنا الفمسطيني
     

الجديد فرصة أماـ الجميكر اإلعبلـ  تعد كسائؿ  .2
 .انفعاالتيـلتفريغ 

     

في زيادة اىتماـ  االجديد سببن اإلعبلـ  يعتبر  .3
  .الجميكر ببعض األحزاب كالشخصيات

     

       .تعاطؼ المجتمع الدكلي مع القضية الفمسطينية .4
الشعكر بالحزف مف الخسائر المادية كالمعنكية التي  .5

 .أصابت الشعب الفمسطيني
     

      .اإلسرائيمييفالشعكر بالفرح تجاه أسر الجنكد  .6

      .الشعكر بالقمؽ نحك مستقبؿ غزة .7
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 أوافق 
أوافق 
 بشدة

 محايد
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 التأثيرات السموكية
إلػػػػػػػى  الجديػػػػػػػد الجميػػػػػػػكراإلعػػػػػػػبلـ  دفعػػػػػػػت كسػػػػػػػائؿ .1

ممارسػػػػات كسػػػػمككيات لػػػػـ يكػػػػف متعػػػػكد عمييػػػػا مػػػػف 
  .قبؿ

     

الجديػد مػف اإلعػبلـ  انتقؿ جميػكر كمتػابعي كسػائؿ .2
 .جميكر فاعؿ كمشارؾإلى  مجرد جميكر متمقى

     

الجديػػػد بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي اإلعػػػبلـ  سػػػاىمت كسػػػائؿ .3
 .المشاركة السياسية كالفاعمةإلى  دفع الجميكر

     

 الجديػػػد فػػػي دفػػػع الجيػػػكراإلعػػػبلـ  سػػػاىمت كسػػػائؿ .4
 .نحك المشاركة المجتمعية الفاعمة

     

دفعػػت المجتمػػع الػػدكلي لتكػػكيف رأم عػػاـ معػػارض  .5
 .غزةلمعدكاف عمى 

     

مف بعض الدكؿ  تقديـ المساعدات المادية كالنفسية .6
 .العربية كاألجنبية

     

العػاـ المعػػارض الػرأم  كتابػة المنشػكرات التػي تػدعـ .7
 .لمعدكاف عمى غزة

     

 أثناء العدوان عمى غزة في الجديد اإلعالم  المحور الرابع: تأثير
أوافق  أوافق 

غير  محايد بشدة
 موافق

غير موافق 
 بشدة

الجديػػػػػد بمعرفػػػػػة الجميػػػػػكر لكػػػػػؿ تفاصػػػػػيؿ اإلعػػػػػبلـ  سػػػػػاىـ .1
 ـ.2014العدكاف عمى غزة 

     

      الجديد دكران في تعبئة الجماىير.اإلعبلـ  أدت كسائؿ .2
      .الجديد عامؿ مطمئف لمجميكراإلعبلـ  كانت كسائؿ .3
تنقػؿ كتقػػدـ األحػػداث  الجديػػد أف  اإلعػبلـ  اسػتطاعت كسػػائؿ .4

 .اصيؿ لمجميكركالمعمكمات بكافة التف
     

ألحػداث الجديػد المصػداقية فػي نقػؿ ااإلعبلـ  حققت كسائؿ .5
 .أثناء العدكاففي كالمعمكمات 

     

كالمكضػػكعية فػػي الجديػػد بالحياديػػة اإلعػػبلـ  تميػػزت كسػػائؿ .6
 .نقؿ أحداث العدكاف

     

أثنػػػاء  فػػػي الجديػػػداإلعػػػبلـ  سػػػاىمت اإلشػػػاعات فػػػي كسػػػائؿ .7
 .العدكاف بزعزعة الركح المعنكية لدل الجميكر الفمسطيني

     

بشػكؿ الجديد اإلعبلـ  استخدمت الفصائؿ كاألحزاب كسائؿ .8
 .فاعؿ كناجك
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أوافق  أوافق 
غير  محايد بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
جديػػد تقػػديـ معمكمػػات الاإلعػػبلـ  أخطػر مػػا جػػاء فػػي كسػػائؿ .9

 .مجانية لمعدك
     

 سػػػػاىمت بعػػػػض المعمكمػػػػات المغمكطػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ كسػػػػائؿ .10
 .زعزعة ثقة الجميكر بيذه الكسائؿ الجديد فياإلعبلـ 

     

اإلعػػبلـ  المطركحػػة فػػي كسػػائؿاإلعبلميػػة  شػػجعت المػػادة .11
بػػداء فػػي الػػداخؿ الػػرأم  الجديػػد الجمػػاىير عمػػى المشػػاركة كا 

 .كالخارج

   
 

  

كاتجاىات صناع  الجديد عمى قراراتاإلعبلـ  تؤثر كسائؿ .12
 .القرار الفمسطيني

     

الجديػػد الفرصػػة لمناشػػطيف لمتعبيػػر اإلعػػبلـ  كسػػائؿأتاحػػت  .13
 أثناء العدكاف اإلسرائيمي.في عف آرائيـ 

     

الجديػػػػػػد دكر الناشػػػػػػطيف خػػػػػػبلؿ اإلعػػػػػػبلـ  أبػػػػػػرزت كسػػػػػػائؿ .14
 .  العدكاف اإلسرائيمي

     

الجديػػد مػػف درجػػة الػػكعي السياسػػي اإلعػػبلـ  رفعػػت كسػػائؿ .15
 أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة.في 

     

 قات والمقترحات المحور الخامس: المعو 
 أثناء األزمات؟ في الجديد في التأثير الفاعلاإلعالم  قات وسائلكيف نرى معو 

أوافق  أوافق 
غير  محايد بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 كسػائؿ كثرة التحميبلت كالتعميقات التي تظيػر عمػى .1

 .الجديداإلعبلـ 
     

يشكش عمى فاعمية االعتماد عمى أنصاؼ الحقائؽ  .2
 .الجديداإلعبلـ  كسائؿ

     

 اسػػتخداـ الشػػائعات يضػػعؼ مػػف قػػكة كتػػأثير كسػػائؿ .3
 .الجديداإلعبلـ 

     

حجاـ النخػب مػف اسػتخداـ كسػائؿ الجديػد يضػعؼ إ .4
 .مف قكتيا كفاعميتيا

     

 عمػػى كسػػػائؿ اإلسػػرائيميالرقابػػة المشػػددة لبلحػػتبلؿ  .5
 .الجديداإلعبلـ 
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 العام؟الرأي  الجديد وتقرير دورىا في التأثير عمىاإلعالم  مقترحاتك لتطوير وسائلما ىي 

أوافق  أوافق 
غير  محايد بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

دكرات تطػػػكير النشػػػػطاء كاالرتقػػػػاء بيػػػـ مػػػػف خػػػػبلؿ عقػػػػد  .1
 .تدريبية في مختمؼ المجاالت

     

 تدريب النشطاء عمى التعامػؿ األمثػؿ كالفعػاؿ مػع كسػائؿ .2
  الميمة.أثناء األزمات كاألحداث  في الجديداإلعبلـ 

     

تػػػاـ لمتعامػػػؿ مػػػع أم كضػػػع خطػػػط مسػػػتقبمية كالتجييػػػز ال .3
 .أزمة أك عدكاف

     

      .محاربة مركجي الشائعات .4
الجديػػػػد لتكػػػػكيف اإلعػػػػبلـ  تشػػػػكيؿ تحالفػػػػات عبػػػػر كسػػػػائؿ .5

 .لكبي ضاغط عمى االحتبلؿ اإلسرائيمي
     

ممكلػػػػػػة مخصصػػػػػػة إلبػػػػػػراز الحقػػػػػػكؽ تصػػػػػػميـ صػػػػػػفحات  .6
 .الفمسطينية

     

 ،،،شكرًا لحسن تعاونكم
 الباحثة                  

  سحر محمد عدوان          
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 (2ممحق رقم )
 أسماء المحكمين

 

 األسماء الرقم
 د. إبراىيم المصري 1
 د. أمين وافي 2
 د. حسين سعد 3
 د. زىير عابد 4
 د. محمود خموف 5
 حر، غساند.  6
 

 

 

 


