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 :الملخص

فلسطيني لوساالل اإلعاالم هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى فاعلية استخدام نشطاء المجتمع ال
الجديااااد فااااي الاااادعوة إلااااى فعاليااااات إنياااااء االنقسااااام الفلسااااطيني  واعتمااااد البا اااا  علااااى مااااني  المساااا  

إطااااره اساااتمارة االستق ااااء علاااى عيناااة اإلعالماااي الاااذي ينتماااي إلاااى الب اااو  الو ااافية واساااتخدم فاااي 
 .الجديد في قطاع غزة من الناشطين الشباب المستخدمين لوسالل اإلعالم 211من  يسيرةعشوالية 

وسالل اإلعالم االجتمااعي اساتخداماب بشاكل عاام  أكثر وتو لت الدراسة إلى أن الفيسبوك كان 
ثاام مواقاع التوا ال ا،خارى  ثاام التاويتر  وأخياراب الماادونات    مان قبال المب اوثين  وجاااء بعاده اليوتياوب

ن قبل النشطاء الفلساطينيين فاي الادعوة وسالل اإلعالم الجديد استخداماب م أكثر وكان الفيسبوك أيضاب 
 عادد أكبار إلاى إلاى فعالياات إنيااء االنقساام الفلساطيني  وأن أهام أساباب االساتخدام كانات الو اول

لاى الجمياور مان ممكان العاالم  وأن درجاة ا،ثار اإليجاابي الاذي لمسا   أرجااء فاي مختلفاة أمااكن وا 
الم الجديااد كانااات قوياااة  وجاااء فاااي مقدماااة نشااطاء المجتماااع الفلسااطيني مااان اساااتخداميم لوسااالل اإلعااا

اقترا ات المب وثين تو يد الجيد الفردي والتنسيق وزيادة التوا ل مع النشطاء اآلخارين  وتباين وجاود 
عالقة ارتباطية ذات داللاة إ  االية باين درجاة اساتخدام نشاطاء اإلعاالم الجدياد للفيسابوك والمادونات 

 .ة إلى فعاليات إنياء االنقسام الفلسطينيودرجة ا،ثر اإليجابي المت قق في الدعو 
Abstract: 

This study aimed to measure the effectiveness of the use of the 

Palestinian society activists to new media in the call to end the Palestinian 

rift, The study used the survey methodology, which belongs to the descriptive 

researches and used questionnaire survey of a random sample of 100 young 

activists of new media users in the Gaza Strip. 

The study found that Facebook was the most used social network by 

the respondents, and was followed by YouTube, then Twitter, and finally 

blogs, Facebook also was the most used network by Palestinian activists  in 

calling for the rift end events, they use it basically to reach the largest 
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possible audience and to different places around the world, the respondents 

said that they were affected strongly  by using  the new media. 

 The activists suggested to gather and coordinate the individual 

efforts and increase connections with other activists, there were a significant 

correlation between activists use of Facebook and blogs and the degree of 

the positive effect achieved by the use of new media to call to end the 

Palestinian rift. 

 :مقدمة
بات اإلعالم الجديد الالعب ا،برز في  ناعة ا، دا  الجسام التي تمر بيا المنطقة العربية 
والتي ربما سيكتبيا التاريخ كأ د أبرز المنعطفات التي مرت بيا المنطقة العربية في التاريخ 

يات هذه المعا ر  وأ ب  هذا اإلعالم عامالب  اسماب في ثورات شعوب المنطقة وم ركاب لفعال
الثورات في ظل الغياب القسري لوسالل اإلعالم التقليدية التي اكتفت بدور الناقل عن وسالل اإلعالم 

 .الجديد لكل ما يتعلق بيذه الثورات من أخبار ومقاطع م ورة و ور وغيرها
 ياا  و االت أعااداد   فااي فلسااطين بشاكل كبياار اإلنترنااتوفاي فلسااطين يتزايااد أعااداد مساتخدمي 

في فلسطين إلى أرقام عالية مقارناة بعادد الساكان والظاروص ال اعبة  اإلنترنتو ت االت مستخدمي اال
م 1121في فلسطين فاي عاام  اإلنترنتالتي يمر بيا الشعب الفلسطيني   ي  و ل عدد مستخدمي 

ألاص مشاترك  تاى  011مان  أكثار من مليون مستخدم  في  ين بلغ عادد مشاتركي الفيسابوك  كثر ،
مر لااة جدياادة ماان التنااافس و ريااة : اإلعااالم الجديااد. م1122. مطاار)م 1122ام شااير إبرياال ماان عاا

 (.http://www.slideshare.net. النشر
وقد استغل نشطاء المجتمع الفلسطيني النجاح الكبير لوسالل اإلعالم الجديد وعلى رأسيا مواقع 

والتاي اساتمدت   الفلساطينيمن أجل إنجااح الفعالياات المقتر اة إلنيااء االنقساام  ؛التوا ل االجتماعي
والنجااح الكبيار الاذي   إلياميا من نجاح نشطاء اإلعالم االجتمااعي فاي ت رياك ثاورتي تاونس وم ار

 .ت قق ب ورة أساسية بفضل وسالل اإلعالم الجديد
وقد أدرك الشباب الفلسطيني أن نجاح ثورتي تونس وم ار جعليام يتعرفاون مادى القاوة الكامناة 

الثاورة تجااوزت الطارق ا،منياة الكالسايكية للرقاباة  يا  إن تيم فاي تغييار الواقاع  وتاأثيرهم وقادر  لادييم
 ااف ة )والمساااندين يلتقااون فااي عااالم افتراضااي يتبعااون فياا  ال مركزيااة القيااادة  ،ن المنظمااين ؛والمنااع

.  م1122. مليااااااااااااون2.2علااااااااااااى الفيساااااااااااابوك ت اااااااااااال إلااااااااااااى " الشااااااااااااعب يريااااااااااااد إنياااااااااااااء االنقسااااااااااااام"
http://www.alnorani.com). 

ن علااى ال ملااة ماان الشااباب الجااامعيين الااذين ال يتبعااون أي أجناادات أو يومعظاام النشااطاء القااالم
جية معينة  ويرفضون أن يطلق علاى ال ملاة اسام  ازب أو تجماع معاين   يا  توا الت ال ملاة ماع 
الشااباب الجااامعيين والمتسسااات والجاليااات الفلسااطينية والعربيااة ال ااديقة فااي العديااد ماان دول العااالم  
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ولقيت تجاوببا من قبليم للمشاركة في ال ملة والخروج لليتاص ب وت وا د يدعو إلاى إنيااء االنقساام  
  والتااااويتر  الفيساااابوك :وكااااان أهاااام الوسااااالل التااااي اسااااتخدمتيا ال ملااااة وسااااالل اإلعااااالم الجديااااد مثاااال

 .وغيرها  واليوتيوب
ع الفلسطيني لوسالل مدى فاعلية استغالل نشطاء المجتم إلىوتأتي هذه الدراسة للتعرص 

اإلعالم الجديد في الدعوة إلى فعاليات إنياء االنقسام الفلسطيني  والتي بلغت ذروتيا في مظاهرات 
مارس  والتي ربما ساهمت إلى  ٍد كبير في الو ول إلى اتفاق الم ال ة الذي  22واعت امات 

 .م1122وقع في القاهرة في الرابع من مايو 

 :أهم الدراسات السابقة

استطاع البا   بعد استعراض عدد كبير من الدراسات المتعلقة بموضوع هذه الدراسة    ر 
 :أهم الدراسات المتعلقة بيذا الموضوع على الن و اآلتي

إلى أن ن ص النقابيين ا،ردنيين يستخدمون الفيسبوك  ( م1121)أشارت دراسة  اتام العالونة 
ماتيم ليذه المواقع تتمثل بأنيا تسم  بالتوا ل مع وأن دوافع استخدا  وربعيم يستخدمون تويتر

من %( 20.0)ا، دقاء  وتتي  الفر ة للتعبير عن اآلراء ب رية مطلقة  وأوض ت الدراسة أن 
من   النقابيين يشاركون في ال راك الجماهيري الذي يطالب بإجراء اإل الح والتغيير في ا،ردن

كتيم من خالل هذه المواقع تمثلت في تقديم آراء  ول خالل مواقع التوا ل االجتماعي  وأن مشار 
ثم عرض تساتالت عن هذه   المسيرات واالجتماعات  والتعليق على فعاليات ال راك الجماهيري

المسيرات واال تجاجات  وأثبتت النتال  أن الدور الذي أدت  مواقع التوا ل االجتماعي في  فز 
 (.م1121العالونة  )ي كان متوسطاب النقابيين للمشاركة في ال راك الجماهير 

أن النشطاء الشباب في م ر استخدموا ( م1121) Nermeen Sayedوكشفت دراسة   
الشبكات االجتماعية في استكشاص م يطيم المدني واكتساب فيم أعمق للبيلة العامة  واستخدم 

والطبيعية  كما ناقش  معظميم اإلعالم االجتماعي لتشكيل شبكة عالقات تتجاوز الموانع االجتماعية
النشطاء الجوانب االيجابية والسلبية الستخدام الشبكات االجتماعية في التمكين المدني  وأن النشطاء 
الشباب يعتقدون عموماب أن المر لة الت ضيرية للممارسة الديمقراطية قد تعيق انتقال الميارات 

ن استخدام الشبكات االجتماعية في االت الية التشاركية إلى  ركات المجتمع المدني  وت عب م
 (.Sayed, 2012)المر لة االنتقالية 

بشكل  اإلنترنتإلى أن المب وثين يستخدمون ( م1121)وتو لت دراسة رضوان بلخيري 
بشكل يومي  وأن كل المب وثين يعرفون المواقع التي  اإلنترنتمنيم % 60كثيص   ي  يت ف  

رفاق ديوتسم  لمستخدمييا بمشاهدة مقاطع الفي وأن هناك نسبة   اإلنترنتوتبادل مشاهدتيا على  ياوا 
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ب فة عامة ،غراض تثقيفية  اإلنترنتو من المب وثين يستعملون الفيسبوك ب فة خا ة  ميمة
في  ين أعطت غالبية الشباب الجامعي موقع فيسبوك قيما إيجابية  ويرون أن هذا النمط تعليمية  

كبيراب في وسالط اإلعالم اإللكتروني  وأنيا تقدم خدمة إعالمية ال الجديد من اإلعالم يمثل تطوراب 
من وسيلة إعالمية كالتزامنية  أكثر اكتسابيا لخ الص و تستطيع وسيلة أخرى تقديميا لجمعيا 

 (.م1121بلخيري  )والالتزامنية 
التفاعل بين إلى أن ( م1121) Diana Bossio, and Saba Bebawi وأشارت دراسة

لسالدة البديلة للممارسات ال  فية في الفضاليات اإلخبارية أثناء الثورات العربية في م ر ا،نماط ا
وليبيا كان تعاونياب وأظير الت ليل تنوع الم ادر المستخدمة في التقارير وا،خبار  وأن تشارك 

تزايد  المعلومات كان منتشراب بين ال  فيين التقليديين والنشطاء على الشبكات االجتماعية  كما
ي ال المعلومات إالتنسيق والتعاون بين مختلص م ادر المعلومات  وتعددت ا،شكال التي يتم بيا 
 Bossio, and)إلى القنوات الفضالية  تى في  الة إعاقة السلطات لإلنترنت والشبكات االجتماعية 

Bebawi, 2012.) 
أن معظم  إلى( م1121) Catherine Strong and Hasah Harebوتو لت دراسة 

وأن أهم   من الفيس بوك أكثر المب وثات في اإلمارات العربية المت دة يفضلن استخدام تويتر 
السرعة العالية في ال  ول على آخر ا،خبار والمعلومات  وسيولة التعامل مع  : أسباب ذلك هي

مضمون  من خالل الياتص الم مول  وسيولة اكتساب ا، دقاء من خالل   وأشارت نتال  ت ليل
من اليواتص النقالة  وأن أقل من ن فيا إرساليا التغريدات إلى أن الغالبية العظمى من التغريدات يتم 

وأن معظم التغريدات هي دردشة يومية  ول فقط باللغة العربية  % 21كان باللغة اإلنجليزية مقابل 
للموضوعات التي يتم تغريدها  في  ين تأتي ا،خبار في المرتبة الرابعة  ما يقوم ب   ا ب التغريدة

(Strong, and Hareb, 2012 .) 
ا تل  دارة " الجزيرة نت"فتو لت إلى أن موقع ( م1122)الرواس  أما دراسة ط  نجم وأنور

المواقع اإللكترونية المفضلة لمتابعة طالب جامعة السلطان للموضوعات السياسية  وكانت أهم 
لجرأة في معالجة الموضوعات ال  فية  وابتعادها عن التوج  ا: أسباب تفضيل المواقع اإللكترونية

ال كومي  وارتفاع درجة الم داقية  في  ين ت درت خا ية إعطاء القارئ الفر ة لقراءتيا  دارة 
الخ الص التي تميز ال  افة اإللكترونية من وجية نظر طالب جامعة السلطان قابوس  ثم 

خدمة البريد اإللكتروني قابوس  وكانت أهم عوامل متابعة خا ية ال وار مع القراء  ثم استخدام 
 في فضالب عن دورها السياسية  و اجاتيم المب وثين رغبات إشباع على تعمل اإللكترونية المواقع
 (.60-20م  ص ص 1122نجم  والرواس  )السياسية  التنشلة عملية
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مواقع التوا ل االجتماعي أن استخدام المب وثين ل على (م1122)وأكدت دراسة نعيم الم ري 
أدى إلاااى انخفااااض التعامااال ماااع وساااالل اإلعاااالم ا،خااارى بااادرجات متفاوتاااة وعلاااى رأسااايا ال اااا ص 

من خالل استخداميم لمواقع التوا ل  ونأكثر  الفوالد التي ي ققيا المب وثوالمجالت واإلذاعات  وأن 
مان ثام  تعارفيم أخباار العاالم  االجتماعي أنيا تعرفيم موضوعات تساعد علاى النقااش ماع اآلخارين  و 

أن نسبة كبيرة من المب وثين ال تشارك ب ور فعالة في الجوانب وتساهم في ت قيق التسلية والمتعة  و 
فاي مقدمااة تفضايالت المب اوثين فااي  واإلخبارياةالمرلياة وال اوتية  كمااا جااءت الموضاوعات السياسااة 
ماعيااة  ثاام الدينيااة  ثاام المقاااطع الفنيااة المااأخوذة المشاااركة والتفاعاال  تلتيااا الموضااوعات الثقافيااة واالجت
 .(م1122الم ري)من المسر يات وا،فالم وا،غاني وال  ية والشباب 

إلااى أن غالبيااة ا،نماااط ال اا فية التااي عالجاات ( م1122)وقااد تو االت دراسااة علااي نجااادات 
ماااااا نسااااابت  موضاااااوعات اال تجاجاااااات ا،ردنياااااة كانااااات عباااااارة عااااان ا،خباااااار والتقاااااارير اإلخبارياااااة وب

وأن   %(26.6)وأن معظااااام اال تجاجاااااات جااااااءت علاااااى شاااااكل مسااااايرات وبماااااا نسااااابت  %(. 60.6)
وقااد تركاازت مطالااب الم تجااين علااى القضااايا   المنظمااين ليااذه المساايرات كااانوا ماان قطاعااات مختلفااة

وباإجراء     وقد نادى الم تجون بشكل رلايس بم ارباة الفسااد والمفسادين%(2..0)العامة وبما نسبت  
كمااا تو االت الدراسااة إلااى أن ضااعص   عااديالت علااى القااوانين الناظمااة لل ياااة الدسااتورية والديمقراطيااةت

وتجاذر   وعادم جدياة ال كوماة فاي تنفياذ بارام  اإل االح  المجلس النيابي ال الي الساادس عشار أداء
ت سوص ياتدي إلاى عادم ت قياق اإل اال ا  مع وجود قوى الشد العكسي المناهضة لإل الح  الفساد

 (.م1122نجادات  )في ا،ردن 
  قناة الجزيرة :القنوات اإلخبارية العربية مثلإلى أن ( م1122)وتو لت دراسة أ مد رضوان 

كانت في مقدمة وسالل اإلعالم التي تابع من خالليا أفراد العينة أ دا  الثورة   وقناة العربية
ا المطبوعة أو مواقعيا اإللكترونية   يلييا ال  ص الخا ة الم رية سواء نسخيهاوأخبار  الم رية

والم ري اليوم  ويرى أفراد العينة أن وسالل اإلعالم إجماالب قد قامت بدور إيجابي   مثل اليوم السابع
وجاء في مقدمتيا   المختلفة اإلنترنتأكد أفراد العينة متابعتيم ، دا  الثورة عبر مواقع   و أثناء الثورة

ل الفيس بوك وتويتر وموقع اليوتيوب  وأن من أهم أسباب استخدام هذه مواقع التوا ل االجتماعي مث
المواقع إمكانية التفاعل مع ما ينشر ومع اآلخرين سواء بالتعليق أو مشاركة ا،خبار والتعليقات إلى 

 .(م1122رضوان  )جانب سرعتيا في نقل ا،خبار وتبادليا 
 ال  فية الفنون مقدمة في خبرال إلى أن جاء( م1122)كما تو لت دراسة مروة شبل 

  وأن المقال ثم فالت قيق ال دي  ثم العمود تاله اال تجاجات الشعبية في م ر قضايا لمعالجة
 تاله  ياومواقع ال  فية التي اعتمدت علييا   ص الدراسة الم ادر مقدمة في كان المندوب
 وأخيربا مراسل  يلييا أخرى  مإعال فوسالل المواقع  أو ال  يفةفي كاتب  ثم الخارج  من الكاتب
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 ثم السياسية  قضايا اال تجاجات مقدمة جاء في ال ريات إطالق  وتشير النتال  إلى أن أنباء وكالة
 وأخيربا الدستور  فتغيير االنتخابات  تزوير ثم التوري   تالها غزة  ثم   ار الطوارئ  قانون

 .(م1122عجيزة  )التعذيب والقتل 
إلى أن ن ص عينة الدراسة من الشباب ( م1112)د عبد القوي وتو لت دراسة م مو 

الجامعي الم ري يستخدمون شبكة الفيس بوك ،غراض سياسية  وتبين وجود فروق ذات داللة 
إ  الية بين المستويات االقت ادية واالجتماعية المختلفة للمب وثين واستخداميم للفيس بوك 

أن  توجد عالقة و االقت ادية واالجتماعية المرتفعة   وذلك في  ال  المستويات ؛،غراض سياسية
ارتباطية بين استخدام الشباب للفيس بوك ،غراض سياسية واتجاهيم ن و المشاركة السياسية  ويرى 

عبد )من أفراد عينة النقاش المعمق أن التأثير السياسي لشبكة الفيس بوك سوص يزيد مستقبالب % 01
 (. 2011-2222م  ص ص 1112القوي  

الستخدامات الشباب الجامعي لموقع يوتيوب أن معظم ( م1112)وأظيرت دراسة رضا أمين 
رفاق الفيديو ملفات عرض في أخرى متخ  ة مواقع يعرفون المب وثين ال  اإلنترنت شبكة على ياوا 

 مقدمة في المعرفية اإلشباعات وجاءت يوتيوب  وأن أغلبيم يستخدمون الموقع  موقع سوى
 مقدمة في العالمية التطورات أ د  على واالطالع المعرفة جاءت زيادة  ي  للمب وثين  اإلشباعات

 الجامعي الشباب التسلية  وغالبية إشباعات لت قيق عالية نسبة سجلت الدراسة كما اإلشباعات  هذه
 يةإعالم خدمة تقدم اليوتيوب أن ويرون إيجابية  ايوتيوب قيمب  ا،فالم مقاطع عرض موقع أعطوا قد
والال  كالتزامنية إعالمية وسيلة من أكثر  وأنيا تكتسب خ الص  تقديميا أخرى وسيلة تستطيع ال

 (.2.0-222م  ص ص 1112أمين  )تزامنية 
من المب وثين في السعودية يقبلون %  ..66أن ( م1112)فيما أثبتت دراسة أسامة المدني 

وضوعات يفضلون استخداميا في المضمون للمدونات  وأن أهم الم السياسي المضمون على استخدام
 كوسيلة  ال ة المدونات أن إلى منيم % ٣٤ السياسي  فيما أشار السياسية ثم النقد السياسي النظم

كبير  وكانت أهم اشباعات المب وثين من استخدام المضمون السياسي للمدونات هي  إلى  د إعالم
 (.016-222م  ص ص 1112المدني  )معرفة المعلومات 

إلى أن أهداص المب وثين من سكان اإلمارات ( م1116)Azza Mohamed وتو لت دراسة 
تمثلت في المنفعة الشخ ية والتسلية  والب   عن  اإلنترنتالعربية المت دة من استخدام شبكة 

ا،خبار  والتسوق اإللكتروني  وأن  ال توجد فروق ذات داللة إ  الية في  جم مشاركة المب وثين 
ة وفقاب لكثافة استخداميم لإلنترنت  كما تبين عدم فروق ذات داللة إ  الية بين المب وثين المدني

والمب وثين الذي يعتمدون على وسالل اإلعالم التقليدية في اكتساب  اإلنترنتالذين يعتمدون على 
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-Mohamed, 2009, pp 165)المعلومات  ول ا،نشطة المدنية في اإلمارات العربية المت دة 
186 .) 

 :التعقيب على الدراسات السابقة
يال ظ على الدراسات السابقة أن عدداب منيا ركز على الشباب باعتبارهم الغالبية العظمى من 

  (م1121) Sayedواإلعالم الجديد وشبكات التوا ل االجتماعي  مثل دراسة  اإلنترنتمستخدمي 
  وهو ما (م1112)أمين   ودراسة (م1112)عبد القوي   ودراسة (م1122)ودراسة نجم الرواس 

يتشاب  مع الدراسة ال الية  فيما ركزت بعض الدراسات على الجميور العام مثل دراسة الم ري 
التي أجريت على عينة من النقابيين ا،ردنيين  ودراسة ( م1121)  ودراسة العالونة (م1122)

Diana, and Bebawi  (1121م )ن ونشطاء اإلعالم الجديد  فيما التي تناولت ال  فيين التقليديي
 .النساء المستخدمات لشبكة تويتر( م1121) Strong and Harebتناولت دراسة 

كما تتشاب  بعض الدراسات السابقة مع هذه الدراسة في استخدام استمارة االستق اء كما نرى 
راسات التي   وتختلص عن بعض الد(م1122)  ودراسة نجم والرواس (م1121)دراسة العالونة  :في

 (.م1122)  ودراسة شبل (م1122)دراسة نجادات  :استخدمت استمارة ت ليل المضمون مثل
تتناول الدراسة ال الية دور اإلعالم الجديد في ال راك السياسي  وتتشاب  في ذلك مع عدد من و 

الجتماعي أو الدراسات السابقة التي ناقشت دور الشبكات االجتماعية والمواقع والمدونات في ال راك ا
التي تناولت ال راك الجماهيري الذي يطالب ( م1121)دراسة العالونة  :المدني أو السياسي  مثل

التي تطرقت لدور الشبكات ( م1121) Sayedبإجراء اإل الح والتغيير في ا،ردن  ودراسة 
دور المواقع التي ب ثت في ( م1122)االجتماعية في التمكين المدني للشباب  ودراسة نجم والرواس 

موضوع اال تجاجات في ال  افة ( م1122)اإللكترونية في التنشلة السياسية  فيما درس نجادات 
اعتماد الجميور الم ري على وسالل اإلعالم التقليدية ( م1122)ا،ردنية  وتناولت دراسة رضوان 

التي ( م1112)م  ودراسة عبد القوي 1122يناير  12وال ديثة كم در للمعلومات أثناء ثورة 
 .ف  ت دور اإلعالم البديل في تفعيل المشاركة السياسية لدى الشباب

 :مشكلة الدراسة

مدى فاعلية استخدام نشطاء المجتمع الفلسطيني لوسالل  إلىتت دد مشكلة الدراسة في التعرص 
ي اإليجابيات اإلعالم الجديد في الدعوة إلى فعاليات إنياء االنقسام الفلسطيني  ورأي هتالء النشطاء ف

التي ت ققت من استخدام وسالل اإلعالم الجديد في هذه الفعاليات  وكيفية تطوير دور هذه الوسالل 
 .واستغالليا لت قيق أهداص الشعب الفلسطيني
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 : أهداف الدراسة وتساؤالتها
هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى فاعلية استخدام نشطاء المجتمع الفلسطيني لوسالل 

الجديد في الدعوة إلى فعاليات إنياء االنقسام الفلسطيني من وجية نظر هتالء النشطاء  من اإلعالم 
رأي هتالء النشطاء في التعرص إلى مواقع التوا ل االجتماعي المختلفة  وموقع يوتيوب وغيرها  و 

اإليجابيات التي ت ققت من استخدام وسالل اإلعالم الجديد في هذه الفعاليات  ومعرفة أهم 
لمشكالت التي قللت من فاعلية هذا الدور  وكيفية تطوير دور هذه الوسالل واستغالليا لت قيق ا

 .أهداص الشعب الفلسطيني

وقااد تمااات  اااياغة هاااذه ا،هاااداص فاااي مجموعاااة مااان التسااااتالت التاااي ت قاااق اإلجاباااة عنياااا 
 :أهداف الدراسة

م الجديد في الادعوة ما خ الص نشطاء المجتمع الفلسطيني الذين استخدموا وسالل اإلعال -2
 إلى فعاليات إنياء االنقسام الفلسطيني؟ وما أسباب استخداميم ليذه الوسالل؟

ما أهم وسالل اإلعالم الجديد التي استخدميا النشطاء الفلسطينيون في الدعوة إلى فعالياات  -1
 إنياء االنقسام الفلسطيني؟

اإلعالم الجديد في الادعوة  كيص استخدم نشطاء المجتمع الفلسطيني الذين استخدموا وسالل -.
 إلى فعاليات إنياء االنقسام الفلسطيني؟

ما ا،ثر اإليجابي المت قق من استخدام نشطاء المجتمع الفلسطيني لوسالل اإلعالم الجديد  -2
 في الدعوة إلى فعاليات إنياء االنقسام الفلسطيني؟

الل اساتخدام وساالل ما أهم المشاكل والمعوقات التي واجيت نشطاء المجتمع الفلسطيني خ -2
 اإلعالم الجديد في الدعوة إلى فعاليات إنياء االنقسام الفلسطيني؟

مااا أهاام اقترا ااات نشااطاء المجتمااع الفلسااطيني لتطااوير الاادور الااذي تتدياا  وسااالل اإلعااالم  -0
 الجديد في خدمة جوانب القضية الفلسطينية المختلفة؟

 :فروض الدراسة
لية باااين درجاااة اساااتخدام نشاااطاء اإلعاااالم الجدياااد توجاااد عالقاااة ارتباطياااة ذات داللاااة إ  اااا -2

لوسااالل اإلعااالم الجديااد فااي الاادعوة إلااى فعاليااات إنياااء االنقسااام الفلسااطيني ودرجااة ا،ثاار 
 .اإليجابي المت قق لدييم

توجااد فااروق ذات داللااة إ  ااالية فااي معاادل اسااتخدام وسااالل اإلعااالم الجديااد وفااق متغياار  -1
 .العمر
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في درجة ا،ثر اإليجابي المت قق من الدعوة إلى فعالياات  توجد فروق ذات داللة إ  الية -.
 .إنياء االنقسام الفلسطيني عبر وسالل اإلعالم الجديد وفق متغير درجة التعليم

توجد فروق ذات داللة إ  الية في درجة ا،ثر اإليجابي المت قق من الدعوة إلى فعالياات  -2
 .يد بين الذكور واإلنا إنياء االنقسام الفلسطيني عبر وسالل اإلعالم الجد

 
 :نوع الدراسة

تنتماااي هاااذه الدراساااة إلاااى الب اااو  الو ااافية التاااي تياااتم بدراساااة واقاااع ا، ااادا  والظاااواهر 
بغرض الو ول إلاى اساتنتاجات مفيادة  إماا لت ا ي  هاذا الواقاع  ؛والمواقص واآلراء وت ليليا وتفسيرها

وال تقاااص الدراساااات الو ااافية عناااد   ( 22م  ص 2222عمااار  )أو ت ديثااا  أو اساااتكمال  أو تطاااويره 
بل تتجاوز ذلك إلى و اص العالقاات الساببية ،غاراض اكتشااص ال قاالق    دود الو ص والتشخيص

 (..22م  ص 1111عبد ال ميد  )المرتبطة بيا وتعميميا 
 

 :منهج الدراسة
  اعتمد البا   في دراست  على مني  المس  اإلعالمي الاذي ينتماي إلاى الب او  الو افية

 .يعد جيداب علمياب منظماب يساعد على و ص الظاهرة من خالل جمع المعلومات والمال ظات عنياو 
إطار مني  المس  اإلعالمي أسلوب االستق اء من خاالل اساتمارة االساتبيان واستخدم في 
سااتاالب مختلفاااب  ليااتمكن ماان الوقااوص علااى فاعليااة اسااتخدام نشااطاء المجتمااع  .2التااي تاام إعاادادها ماان 

 .سطيني لوسالل اإلعالم الجديد ودورها في إنجاح فعاليات إنياء االنقسام الفلسطينيالفل
 

 :أداة الدراسة
واالسااااتبيان هااااو أ ااااد ا،ساااااليب : اسااااتخدمت هااااذه الدراسااااة أداة وا اااادة هااااي أداة االسااااتبيان

المسااتخدمة فااي جمااع بيانااات أوليااة ماان العينااة المختااارة أو جميااع مفااردات العينااة عاان طريااق توجياا  
 قااالق معينااة أو وجيااات نظاار المب ااوثين أو الاادوافع  إلااىجموعااة ماان ا،سااللة المعاادة ساالفاب للتعاارص م

  واستخدم البا   استمارة االساتبيان المقانن التاي (266م  ص 1110 سين  )والعوامل المتثرة فييم 
 .ت توي على أسللة مغلقة فقط

 
 :مجتمع الدراسة والعينة

لفلساطينيين الااذي سااهموا فاي الادعوة إلاى فعالياات إنياااء مجتماع الدراساة هاو كال النشاطاء ا
االنقسام عن طريق الوسالل المختلفة وعلى رأسيا وساالل اإلعاالم الجدياد ويقادر عاددهم بالملاات  وتام 
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 22  وذلاك فاي الفتارة مان يسايرةمانيم مان خاالل عيناة عشاوالية  211توزيع استمارة االستق اء علاى 
 %.20استمارة بنسبة  20م  وعاد من هذه االستمارات 1122مايو  12م  و تى 1122مايو 

 :في الدراسة يموسماتوفيما يلي أهم خ الص المب وثين 
 يمثل خصائص وسمات المبحوثين( 1)جدول رقم 

 المجموع % ك البيانات السمة
 

 النوع
 49.0 47 ذكر

96 100 
 51.0 49 أنثى

 
 
 
 

 العمل

 54.2 52 طالب

96 100 

 10.4 10 موظص
 10.4 10  ر عمل
 2.1 2 طبيب
 4.2 4 ميندس
 13.5 13 بدون

 2.1 2   في
 3.1 3 آخر عمل

 
 درجة التعليم

 4.2 4 فأقل عامة ثانوية
 93.8 90 بكالوريوس 100 96

 2.1 2 عليا دراسات
 
 

                    مكان السكن

 11.5 11 الشمالية الم افظة

96 100 
 6.2 6 رف  م افظة
 51.0 49 غزة م افظة
 16.7 16 الوسطى الم افظة
 14.6 14 يونس خان م افظة

 
 العمر

 11.5 11 عاماب  20 من أقل

96 100 
 82.3 79 عاماب  30 من أقل - 20 من
 3.1 3 عاماب  40 من أقل - 30 من

 3.1 3 عاماب  40 من أكثر 
 :ةالمعالجة اإلحصائي

قام البا   بمعالجة البيانات التي تم جمعيا في   يفة االستق اء  من خالل برنام  
 :  وتم خالل  استخدام المعامالت اإل  الية اآلتيةSPSSالت ليل اإل  الي 
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 .التكرارات  والنسب الملوية  والمتوسطات -2
بين  ياواتجاه لقياس شدة العالقةPearson  Correlation  معامل ارتباط بيرسون   -1

 .متغيرين
 .لقياس الفروق بين مجموعتين T. Testمعامل  -.
 .من مجموعتين أكثر لقياس الفروق بين  One-Way ANOVAمعامل ت ليل التباين  -2
 . لت ديد م در التباين بين المجموعات LSDمعامل  -2

 
 نتائج الدراسة الميدانية

لااى اسااتخدام نشااطاء المجتمااع يساتعرض البا اا  النتااال  التااي تو االت إلييااا الدراساة الميدانيااة ع
 .الفلسطيني لوسالل اإلعالم الجديد  وفاعلية ذلك في نجاح فعاليات إنياء االنقسام الفلسطيني

 
 :درجة استخدام وسائل اإلعالم الجديد -أوالا 

 درجة استخدام المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديديمثل ( 2)جدول رقم 
 الدرجة     

 الوسيلة       
المتوسط  ضعيفة جداا  ضعيفة متوسطة ويةق قوية جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك الحسابي
 4.06 10.4 10 4.2 4 12.5 12 14.6 14 58.3 56 الفيسبوك
 3.43 18.8 18 6.2 6 21.9 21 19.8 19 33.3 32 اليوتيوب

مواقع التوا ل 
 ا،خرى

8 8.3 6 6.2 35 36.5 10 10.4 37 38.5 
2.35 

 2.27 44.8 43 12.5 12 24.0 23 8.3 8 10.4 10 التويتر
 2.18 42.7 41 22.9 22 16.7 16 9.4 9 8.3 8 المدونات

 69= ن 
وساالل اإلعاالم االجتماااعي  أكثاار مان متابعاة بيانااات الجادول الساابق يتضاا  أن الفيسابوك كاان 

 وهو متوساط يفاوق  2.10وذلك بمتوسط  سابي و ل إلى   استخداماب بشكل عام من قبل المب وثين
وهاي   ثم مواقع التوا ل ا،خرى مثل الماي سبيس  بقية الوسالل بشكل واض   وجاء بعده اليوتيوب

 .وغيرها  ثم التويتر  وأخيراب المدونات  فايص
وهااي نتيجااة   تشااير هااذه النتااال  إلااى تفااوق واضاا  فااي اسااتخدام النشااطاء للفيساابوك بشااكل عااامو 

موقاع الاذي اساتطاع الو اول إلاى أرقاام هاللاة مان  يا  منطقية تتوافق ماع االنتشاار المتعااظم لياذا ال
شااخص  يااونملماان مليااار ومالااة  أكثاارعاادد المسااتخدمين فااي أرجاااء العااالم  وتشااير التقااديرات إلااى أن 

  اااااليات عاااان الشاااابكات إ: م  تقرياااار1122باااان ي يااااى  ا)يسااااتخدمون الفيساااابوك فااااي أرجاااااء العااااالم 
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  كماااااا أن عااااادد مساااااتخدمي /(http://www.tech-wd.com  1122فاااااي  اإلنترناااااتو االجتماعياااااة 
مااان ن ااافيم  أكثااار م 1122ملياااون مساااتخدم فاااي ماااارس  01الفيسااابوك فاااي الاااوطن العرباااي تجااااوز 

ملياون مساتخدم فاي العاالم العرباي   01: فايس باوك) يستخدمون الفيسبوك من خالل اليواتص الجوالاة 
 .(http://www.france24.com/arم  1122

  عاماااب  1.-11اليااة ماان المب ااوثين كااانوا ماان الشااباب بااين وتشااير النتااال  إلااى أن نساابة ع
% 62وهو ما يتوافق مع نتال  تقرير كلية دبي لإلدارة ال كومية التاي أشاارت إلاى أن الشاباب يمثلاون 

ارتفااااع عااادد المساااتخدمين العااارب لفيسااابوك فاااي عاااام )فاااي البلااادان العربياااة " فيسااابوك"مااان مساااتخدمي 
  كما أن متوسط أعمار مستخدمي هاذه الشابكة (http://www.alarabiya.net م 1121م  1121
 م  عااااادد مساااااتخدمي الفااااايس باااااوك ي ااااال إلاااااى ملياااااار مساااااتخدم 1121الياااااواوي  )عامااااااب  11هاااااو 

http://www.tech-wd.com.) 
أن  علااى عاماااب  2.و 26وأكااد اسااتطالع رأي للشااباب الفلسااطيني فااي قطاااع غاازة فااي ساان 

أن لاادييم  ساااب علااى اليوتيااوب  فيمااا بلغاات % 2612لاادييم  ساااب علااى الفيساابوك  وقااال % 6211
فقاط  وهاو ماا يتوافاق ماع ترتياب اساتخدام المب اوثين فاي % 6.2نسبة من يملكاون  سااباب علاى تاويتر 

 (.م1122الشباب وشبكات التوا ل االجتماعي  )الجدول السابق 
بااوك فااي  والتااي جااء فييااا الفايس( م1121)وتتوافاق هااذه النتيجاة مااع نتاال  دراسااة العالوناة 

العالوناة  )مقدمة الشبكات االجتماعية التي يستخدميا النقابيون ا،ردنيون وبنسبة تقتارب مان الن اص 
( م1121) Strong and Hareb  كماا تتفاق ماع نتاال  دراساة وتختلاص عان نتاال  دراساة (م1121

 ,Strong, and Hareb)التاي فضاالت فيياا معظاام المب وثاات اسااتخدام تاويتر علااى الفايس بااوك 
  وربماااا كاااان هاااذا االخاااتالص مفيومااااب فاااي ظااال انتشاااار أجيااازة اليواتاااص النقالاااة الذكياااة وشااابكة (2012
 .الالسلكية في اإلمارات العربية المت دة اإلنترنت

  ويااأتي مجاايء اليوتيااوب فااي المرتبااة الثانيااة لياادلل علااى ماادى أهميااة هااذا الموقااع ال يااوي
م ل التلفزيون الذي غاب قسرياب عن المشايد اإلعالماي والذي ساهم في الثورات العربية ا،خيرة لي ل 

فاااي هاااذه الثاااورات  واساااتطاع الناشاااطون فاااي مختلاااص البلااادان العربياااة توثياااق ا، ااادا  التاريخياااة التاااي 
كال أرجاااء العاالم عبار اليوتياوب وتكارر هااذا ا،مار ماع تجرباة إنيااء االنقسااام  فاي يمارون بياا ونشارها 

 .ونشرها عبر اليوتيوب هاوت وير  ات المختلفة إلنياء االنقسام ي  تم توثيق الفعاليات والنشاط
علااى اإلقبااال  ياا  إن وكاناات الماادونات فااي المرتبااة ا،خياارة عنااد نشااطاء إنياااء االنقسااام  

زال ضعيفاب رغم اإلمكانيات الكبيرة للمادونات   يا  بلاغ عادد المادونات  ماالمدونات في العالم العربي 
ألص مدونة  221ن و ” دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الم ري“ره مركز لتقرير أ د العربية وطبقاب 

فاي  م  وطبقااب لتقاديرات الشابكة العربياة لمعلوماات  قاوق اإلنساان  المتخ  اة1116 تاى منت اص 
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ألااص مدونااة  011فقااد بلااغ عاادد الماادونات العربيااة ن ااو   اإلنترنااتو  ريااة التعبياار فااي وسااالل اإلعااالم 
  وهااو عاادد ضااليل مقارنااة مااع ( http://www.anhri.netم  1122العربااي   فااي العااالم اإلنترناات)

 .مستخدمي الفيسبوك العرب
فقط من مستخدمي % 11وبينت نتال  استطالع رأي الشباب الفلسطيني في قطاع غزة أن 

الشاااباب وشااابكات التوا ااال االجتمااااعي  )شااابكات التوا ااال االجتمااااعي لااادييم مااادونات خا اااة بيااام 
 (.م1122

 :أهم وسائل اإلعالم الجديد المستخدمة في الدعوة إلى فعاليات إنهاء االنقسام الفلسطيني -ثانياا 
 وسائل اإلعالم الجديد المستخدمةيمثل ( 3)جدول رقم 

 % ك الوسيلة
 71.9 92 الفيسبوك
 14.1 18 اليوتيوب
 7.8 10 المدونات
 6.2 8 التويتر

 100 128 المجموع
وساالل اإلعاالم الجدياد اساتخداماب فاي  أكثار ق إلى أن الفيسابوك كاان تشير بيانات الجدول الساب

ماااان %  6212الاااادعوة إلااااى فعاليااااات إنياااااء االنقسااااام الفلسااااطيني  وو اااالت نساااابة مسااااتخدمي  إلااااى 
  ثم وبنسبة متقارباة المادونات % 2212المب وثين  وجاء بعده وبفرق كبير اليوتيوب بنسبة ت ل إلى 

م أ د من المب وثين أي من مواقع التوا ال االجتمااعي ا،خارى فاي هاذه والتويتر  في  ين لم يستخد
 .الفعاليات

وساااالل اإلعااالم الجدياااد اسااتخداماب فاااي الاادعوة إلاااى  أكثاار وتبااين هااذه النتاااال  أن الفيساابوك هاااو 
سيولة إلى نجاعة في الثورات العربية المختلفة ويرجع ذلك  كثر فعاليات معينة   ي  كان الوسيلة ا،

استخدام  وو ول  إلاى أعاداد كبيارة مان الجمياور فاي منااطق مختلفاة  وتشاير إ  االيات مساتخدمي 
م بنسابة ت ال 1121ألص مساتخدم فاي  611الفيسبوك في فلسطين إلى أن عددهم و ل إلى  والي 

عدد المستخدمين للفيس بوك )وهي من النسب ا،على في العالم   من نسبة السكان% 21إلى  والي 
 (.http://kdaqqa.blogspot.comم  1122  في الوطن العربي

أن علااى ماان المب ااوثين فااي اسااتطالع رأي الشااباب الفلسااطيني فااي قطاااع غاازة % 6112وأكااد 
الشاباب وشابكات التوا اال )عربياة اهتمااميم زاد باساتخدام شابكات التوا ال االجتمااعي بعاد الثاورات ال

  وهاو ماا يفسار اهتماام نشاطاء المجتماع الفلساطيني باساتخدام شابكات التوا ال (م1122االجتماعي  
 .يايلإاالجتماعي وعلى رأسيا الفيسبوك في تنظيم فعاليات إنياء االنقسام والدعوة 

http://kdaqqa.blogspot.com/2011/07/blog-post_12.html
http://kdaqqa.blogspot.com/2011/07/blog-post_12.html
http://kdaqqa.blogspot.com/2011/07/blog-post_12.html
http://kdaqqa.blogspot.com/2011/07/blog-post_12.html
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فعالياات إنهاااء االنقسااام  أهاام األسااليب المسااتخدمة فاي وسااائل اإلعاالم الجديااد للادعوة إلااى -ثالثااا 
 :الفلسطيني

 يمثل أهم األساليب المستخدمة( 4)جدول رقم 
 % ك األساليب
 26.0 52 ال ور

 17.0 34 الرأي استطالعات
 14.5 29 النقاشات

 13.0 26 المقاالت روابط
 12.5 25 الفيديو
 9.5 19 المواقع روابط

 5.5 11 المناسبات
 2.0 4 ال وت مقاطع

 100 200 المجموع
من متابعاة بياناات الجادول الساابق نارى أن ال اور كانات فاي مقدماة ا،سااليب المساتخدمة 

  تلتياا %10في وساالل اإلعاالم الجدياد للادعوة إلاى فعالياات إنيااء االنقساام الفلساطيني  وذلاك بنسابة 
اااااااة ا،خياارة مقاطااااع ثاام الفيااديو  وفااي المرتب  ثاام رواباااااط المقاااالت  ثاام النقاشاااات  استطالعاااااات الااارأي

 .ال وت
وهذه النتيجة تشاير إلاى أهمياة عن ار ال اورة فاي إباراز ا، ادا  المتعلقاة بفعالياات إنيااء 
االنقسااام  كمااا أن اسااتطالعات الاارأي جاااءت فااي مرتبااة متقدمااة بمااا ينبااأ بااتعطش الشااباب الفلسااطيني 

الع رأي الجميااور فااي القضااايا مسااتخدمي وسااالل اإلعااالم الجديااد للعماال الااديمقراطي واسااتط والساايما
المختلفاة المتعلقااة بفعاليااات إنياااء االنقسااام  ويتوافااق مااع هااذه النتيجااة أن النقاشااات جاااءت فااي المرتبااة 

وجياات النظار إلاى الثالثة في إشارة واض ة إلى إقبال الشباب الفلسطيني على إبداء الرأي واالستماع 
 .دالرة النقاش وتوسيع  وطرح مختلص القضايا للنقاش  المختلفة

 
 :أسباب استخدام وسائل اإلعالم الجديد في الدعوة إلى فعاليات إنهاء االنقسام الفلسطيني -رابعاا 

 يمثل أسباب المبحوثين استخدام وسائل اإلعالم الجديد( 5)جدول رقم 
 % ك السبب                                                                       

لى الجميور من ممكن عدد أكبر إلى ولالو   37.7 75 .العالم أرجاء في مختلفة أماكن وا 
 والت دي  بيا ةتوثق الجميور سرعة من الياللة الجديد اإلعالم مميزات من االستفادة
 .رالمستم

30 15.1 
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 13.6 27 .وتطويرها المعلومات وزيادة المستمر الت دي 
 12.6 25 .الجميور وتناثر انوالمك الوقت ضيق عقبات على التغلب
 12.1 24 .الرسمية الجيات من والمنع والقمع الرقابة على التغلب

 9.0 18 .الوسالل ليذه استخداميم طريقة وتقليد وتونس م ر لثورتي الكبير الزخم استغالل
 100 199 المجموع

لاى الجمياور مان ممكان عادد أكبار إلاى يتض  من نتال  الجادول الساابق أن الو اول  أمااكن وا 
ساالل اإلعاالم الجدياد فاي لو العاالم جااءت فاي مقدماة أساباب اساتخدام المب اوثين  أرجااء فاي مختلفاة

  وهو ماا يشاير إلاى % .61.الدعوة إلى فعاليات إنياء االنقسام الفلسطيني  وذلك بنسبة و لت إلى 
الااذات مواقااع اإلعااالم وب  اإلنترنااتم اولااة نشااطاء المجتمااع الفلسااطيني لالسااتفادة ماان إمكانيااات شاابكة 

 .الجديد التي أ ب ت ت ل إلى أعداد هاللة من الجميور وفي أماكن مختلفة
 والت ادي  بياا تيموثق الجميور سرعة من الياللة الجديد اإلعالم مميزات من جاء بعد ذلك االستفادةو 

 اول علاى وتطويرهاا  وهاو ماا ينباه بأهمياة ال  المعلوماات وزياادة المساتمر المساتمر  ثام الت ادي 
الجمياور   وتنااثر والمكاان الوقات ضايق عقباات علاى المعلومات بسرعة وفي وقت  دوثيا  ثم التغلب

 .الرسمية الجيات من والمنع والقمع الرقابة على ثم التغلب
الوساالل  لياذه اساتخداميم طريقاة وتقلياد وتاونس م ار لثاورتي الكبيار الازخم ويأتي استغالل

فعاليااات إنياااء إلااى لااى أن اسااتخدام وسااالل اإلعااالم الجديااد فااي الاادعوة ليشااير إ ؛فااي المرتبااة ا،خياارة
االنقسام ليس نابعاب من رغباة فاي تقلياد الثاورات العربياة بقادر ماا هاو ناابع مان  اجاة  قيقياة لالساتفادة 

وقدراتيا الكبيارة فاي الو اول والتفاعال ماع الجمااهير   من اإلمكانيات الياللة التي تتي يا هذه الوسالل
 .تلفةالمخ

 
درجة األثر اإليجابي من اساتخدام وساائل اإلعاالم الجدياد فاي الادعوة إلاى فعالياات إنهااء  -خامساا 

 :االنقسام الفلسطيني
 درجة األثر اإليجابييمثل ( 9)جدول رقم 

المتوسط  ضعيفة جداا  ضعيفة متوسطة قوية قوية جداا 
 % ك % ك % ك % ك % ك الحسابي

17 17.7 41 42.7 26 27.1 12 12.5 0 0 3.66 
 69= ن 

من متابعة بيانات الجدول السابق يتض  أن درجة ا،ثار اإليجاابي الاذي لمسا  نشاطاء المجتماع 
الفلسطيني من اساتخداميم لوساالل اإلعاالم الجدياد فاي الادعوة إلاى فعالياات إنيااء االنقساام الفلساطيني 
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إلااى اقتناااع هااتالء النشااطاء  وهااو مااا يشااير  100. ياا  و اال متوسااط شاادة الدرجااة إلااى   كاناات قويااة
 .بمدى قدرة هذه المواقع على إ دا  التأثير المطلوب على الجميور

ي أكاااد فيااا  ذوالااا  وتتوافاااق هاااذه النتيجاااة ماااع نتاااال  اساااتطالع رأي الشاااباب الفلساااطيني فاااي قطااااع غااازة
 أن شابكات التوا ال االجتمااعي تسااهم فاي التغييار والتاأثير فاي قضاايا علاى من المب اوثين% 0111

 (.م1122الشباب وشبكات التوا ل االجتماعي  )خا ة بالمجتمع الفلسطيني 
 

طبيعة األثر اإليجابي المتحقق من استخدام وسائل اإلعالم الجديد في الدعوة إلى فعاليات  -سادساا 
 :إنهاء االنقسام الفلسطيني

 يمثل طبيعة األثر اإليجابي( 7)جدول رقم 
 % ك                            طبيعة األثر                     

 30.8 52 .تفاعل الجميور مع الدعوة ومشاركتيم في العمل على إنجا يا
 23.7 40 .تكثيص الضغط الشعبي على قادة الرأي و ناع القرار

نياء االنقسام  23.1 39 .زيادة التأييد لموضوع الم ال ة وا 
 22.5 38 . يد الجيد وا،هداصالتوا ل مع النشطاء اآلخرين وتبادل ا،فكار وتو 

 100 169 المجموع
من مال ظة بيانات الجدول الساابق نارى أن تفاعال الجمياور ماع الادعوة ومشااركتيم فاي العمال 

التااي ياارى نشااطاء المجتمااع الفلسااطيني أنيااا ت ققاات   علااى إنجا يااا جاااء فااي مقدمااة اآلثااار اإليجابيااة
وذلااك   لاادعوة إلااى فعاليااات إنياااء االنقسااام الفلسااطينيلاادييم ماان اسااتخدام وسااالل اإلعااالم الجديااد فااي ا

  تالهاااا تكثياااص الضاااغط الشاااعبي علاااى قاااادة الااارأي و اااناع القااارار  ثااام زياااادة تأيياااد % 116.بنسااابة 
نيااااء االنقساااام  وأخياااراب التوا ااال ماااع النشاااطاء اآلخااارين وتباااادل ا،فكاااار  الجمياااور لفكااارة الم اااال ة وا 

 . وتو يد الجيد وا،هداص
النتال  أن النشطاء يرون أن الجميور تفاعل مع الدعوة عبار وساالل اإلعاالم الجدياد وتبين هذه 

ي ذوالاا  (2)إلااى فعاليااات إنياااء االنقسااام  وهااو مااا يتوافااق مااع النتيجااة التااي تو اال إلييااا جاادول رقاام 
لاى الجمياور مان ممكان عدد أكبر إلى ظير أن الو ولي العاالم كاان أهام  أرجااء فاي مختلفاة أمااكن وا 

 .استخدام هذه الوسالل أسباب
أن مااان أهااام النتاااال  اإليجابياااة الساااتخدام وساااالل اإلعاااالم الجدياااد تكثياااص علاااى كماااا يتكاااد المب وثاااون 

 تياوقدر وفي هذا إدراك ،همية وسالل اإلعالم الجديد   الضغط الشعبي على قادة الرأي و ناع القرار
شعبي ليذه الفعاليات  وأبرز دليل تشكيل عن ر ضغط على المسلولين من خالل  شد التأييد ال على

سماعيل هنية في اليوم السابق النطالق الفعاليات إعلى ذلك هو خروج رليس الوزراء في  كومة غزة 
والقباول الساريع مان قبال  غازة  زياارةإلاى بمبادرة م ال ة دعاا فيياا الارليس الفلساطيني م ماود عبااس 
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ار طرفاي االنقساام بالضاغط الشاعبي الكبيار الاذي الرليس لفكارة الزياارة  بماا يشاير بوضاوح إلاى استشاع
مثلتا  وسااالل اإلعااالم الجدياد  وبخا ااة بعااد النجاااح الكبيار لنشااطاء اإلعااالم الجدياد فااي ثااورتي تااونس 

سقاط النظام  لى غزة و مااس والمقالاة إيعلن استعداده الذهاب " أبو مازن)وم ر في ت ريك الشارع وا 
 (./http://www.maannews.netم  1122تر بان  

 
المشاااكل والمعوقااات خااالل اسااتخدام المبحااوثين لوسااائل اإلعااالم الجديااد فااي الاادعوة إلااى  -سااابعاا 

 :فعاليات إنهاء االنقسام الفلسطيني
 يمثل المشاكل والمعوقات( 8)جدول رقم 

 % ك المشاكل والمعوقات                                      
 36.1 52 .د الفردية وضعص التنسيق فيما بينياتشتت الجيود واقت ارها على الجيو 

 31.2 45 .ضعص ثقة الجميور بالمعلومات المنشورة في هذه الوسالل
 20.1 29 .الوقت الطويل الذي يقضي  المستخدم في رفع المعلومات
 12.5 18 .قلة مستخدمي وسالل اإلعالم الجديد نسبةب إلى الجميور

 100 144 المجموع
لجدول السابق إلى أهم المعوقاات والمشاكالت التاي يارى المب وثاون أنياا واجياتيم تشير بيانات ا

خالل استخدام وسالل اإلعالم الجدياد فاي الادعوة إلاى فعالياات إنيااء االنقساام الفلساطيني وهاي تشاتت 
  وهاااو مااا يوضااا  %012.الجيااود واقت اااارها علااى الجياااود الفرديااة وضاااعص التنساايق  وذلاااك بنساابة 

 .ضعص التنسيق بينيم وضياع كثير من الجيود دون داعٍ شعور النشطاء ب
   ي  جااء فاي (6)وتتوافق هذه النتيجة مع النتال  التي تو لت إلييا الدراسة وتظير في جدول رقم 

المرتبااة ا،خياارة ل ثااار اإليجابيااة التااي ياارى نشااطاء المجتمااع الفلسااطيني أنيااا ت ققاات ماان اسااتخداميم 
دعوة إلاااى فعالياااات إنيااااء االنقساااام الفلساااطيني التوا ااال ماااع النشاااطاء لوساااالل اإلعاااالم الجدياااد فاااي الااا

اآلخرين وتبادل ا،فكاار وتو ياد الجياد وا،هاداص  وهاذا يشاير بوضاوح إلاى إ سااس النشاطاء بضاياع 
كثير من جيودهم نتيجة ضعص التنسيق وتشتت الجياود الفردياة  ونارى ذلاك أيضااب فاي الجادول القاادم 

ا ات المب وثين لتطوير الدور المطلوب من وسالل اإلعاالم الجدياد تو ياد  ي  جاءت في مقدمة اقتر 
 . من المب وثين%  1.الجيد الفردي والتنسيق وزيادة التوا ل مع النشطاء اآلخرين بنسبة تقترب من 

وجاء في المرتبة الثانية ضعص ثقة الجميور بالمعلومات المنشورة في هذه الوسالل  وهو ما يمكن 
ثقة الجميور بعد نتيجة أنيا تأخذ معلوماتيا من على وسالل اإلعالم الجديدة لم ت ز تفسيره بأن 

الجميور العادي وليس من متسسات إعالمية ت ظى بثقة الجميور  تال ذلك الوقت الطويل الذي 
 .يقضي  المستخدم في رفع المعلومات  ثم قلة مستخدمي اإلعالم الجديد نسبةب إلى الجميور
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قتراحات المبحوثين لتطوير الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم الجديد فاي خدماة جواناب أهم ا -ثامناا 
 :القضية الفلسطينية المختلفة

 يمثل اقتراحات المبحوثين( 6)جدول رقم 
 % ك االقتراحات                                                                       

 29.2 57 .وزيادة التوا ل مع النشطاء اآلخرين تو يد الجيد الفردي والتنسيق
 19.5 38 .وخدماتيا المختلفة في الوطن اإلنترنترفع كفاءة 

 17.9 35 .زيادة الدورات التدريبية والتعليمية للشباب على هذه الوسالل
االستفادة من وسالل اإلعالم الجديد التي تستخدم اللغات ا،جنبية من خالل النشطاء 

 .بيذه اللغات للو ول إلى جماهير غير ناطقة بالعربية المت دثين
35 17.9 

من الميتمين الستغالل وسالل اإلعالم لخدمة القضية  استراتيجيةإعداد خطة 
 .الفلسطينية

30 15.4 

 100 195 المجموع
من متابعة بيانات الجدول السابق يتض  أن تو يد الجيد الفاردي والتنسايق وزياادة التوا ال ماع 

طاء اآلخرين جاء في مقدمة اقترا ات المب وثين لتطوير الدور الذي تتدي  وسالل اإلعالم الجديد النش
وهو ما يتوافق ماع النتاال  التاي   %1211في خدمة جوانب القضية الفلسطينية المختلفة  وذلك بنسبة 

يجابيااة التااي   والتااي أشااارت إلااى أن أقاال اآلثااار اإل(6)  و(6)تو االت إلييااا الدراسااة فااي جاادولي رقاام 
يارى نشاطاء المجتماع الفلساطيني أنياا ت ققات مان اساتخداميم لوساالل اإلعاالم الجدياد فاي الادعوة إلااى 
فعاليات إنياء االنقسام الفلساطيني كاان التوا ال ماع النشاطاء اآلخارين وتباادل ا،فكاار وتو ياد الجياد 

طاء اآلخارين جااء فاي مقدمااة وا،هاداص  وأن تو ياد الجياد الفاردي والتنسايق وزياادة التوا اال ماع النشا
اقترا اااات المب اااوثين لتطاااوير الااادور الاااذي تتديااا  وساااالل اإلعاااالم الجدياااد فاااي خدماااة جواناااب القضاااية 

 .الفلسطينية المختلفة
المختلفااة فااي الااوطن  ثاام زيااادة الاادورات التدريبيااة  وخدماتاا  اإلنترنااتتااراح رفااع كفاااءة تااال ذلااك اق

والتعامال ماع  اإلنترناتو ما يشير إلى  عوبات في اساتخدام والتعليمية للشباب على هذه الوسالل  وه
والعمااال علاااى توعياااة الشاااباب بإيجابياتياااا  اإلنترناااتوساااالل اإلعاااالم الجدياااد  ويتطلاااب تساااييل خااادمات 

 .إلي ال  وت القضية الفلسطينية إلى العالم ؛وطرق التعامل معيا
ع رأي الشباب الفلساطيني فاي قطااع غازة وتتوافق النتيجة السابقة مع النتال  التي تو ل إلييا استطال

ماان المب ااوثين فااي ال  ااول علااى تاادريب ومعلومااات  ااول كيفيااة %  2212والتااي أشااارت إلااى رغبااة 
 (.م1122الشباب وشبكات التوا ل االجتماعي  )استخدام شبكات التوا ل االجتماعي 

دم اللغاات ا،جنبياة مان خاالل وجاء في المرتبة الرابعة االستفادة من وسالل اإلعالم الجديد التي تستخ
 اساتراتيجيةالنشطاء المت دثين بيذه اللغات للو ول إلى جماهير غير ناطقة بالعربية  ثم إعداد خطة 
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كيفية استغالل هذه الوسالل رسمياب وشعبياب لخدمة القضية الفلسطينية  ولعل تأخر هذين بمن الميتمين 
تماة علاى التنسايق والعمال ير فاي قادرة الجياات الماالقترا ين يشير إلاى ضاعص ثقاة النشاطاء والجمياو 

وطنيااة  وضااعص ثقااتيم فااي القاادرة علااى مخاطبااة اآلخاار بطريقااة تضاامن  اسااتراتيجيةعلااى إعااداد خطااة 
 .الو ول إلى تعريص غير الناطقين بالعربية بالقضية الفلسطينية وعدالتيا وجوانبيا المختلفة

 :اختبار فروض الدراسة -تاسعاا 

جد عالقة ارتباطية ذات داللة إ  الية بين درجة اساتخدام نشاطاء اإلعاالم الجدياد تو  -الفرض األول
لوسااالل اإلعااالم الجدياااد فااي الااادعوة إلااى فعالياااات إنياااء االنقساااام الفلسااطيني ودرجاااة ا،ثاار اإليجاااابي 

 .المت قق لدييم
ض فااي ثبتاات  اا ة الفاارض فيمااا يتعلااق بدرجااة اسااتخدام الفيساابوك والماادونات  وعاادم  اا ة الفاار وقااد 

ماان خااالل اسااتخدام   وتاام الت قااق ماان ذلااك درجااة اسااتخدام اليوتيااوب وتااويتر ومواقااع التوا اال ا،خاارى
 :معامل ارتباط بيرسون كما نرى في الجدول اآلتي

 العالقة بين درجة االستخدام ودرجة األثر اإليجابي المتحقق لدى المبحوثين( 11)جدول رقم 
 

 المتغيرات
 درجة األثر اإليجابي

 مستوى المعنوية ة معامل بيرسونقيم
 0.59 0.05 .درجة استخدام اليوتيوب
 0.04 0.21** .درجة استخدام الفيسبوك
 0.00 0.32* .درجة استخدام المدونات

 0.15 0.15 .درجة استخدام تويتر
 0.77 0.03 .درجة استخدام مواقع التوا ل ا،خرى

     1.11مستوى المعنوية دال إحصائياا عند مستوى * 
 1.15مستوى المعنوية دال إحصائياا عند مستوى **  

تشااير نتااال  المعااامالت اإل  ااالية فااي الجاادول السااابق إلااى عاادم وجااود عالقااة ارتباطيااة 
بين درجاة اساتخدام نشاطاء اإلعاالم الجدياد لليوتياوب وتاويتر ومواقاع التوا ال ا،خارى ودرجاة إيجابية 

 .فعاليات إنياء االنقسام الفلسطينيا،ثر اإليجابي المت قق في الدعوة إلى 
فااي  ااين ثباات وجااود عالقااة ارتباطيااة إيجابيااة بااين درجااة اسااتخدام نشااطاء اإلعااالم الجديااد للفيساابوك 
ودرجااة ا،ثاار اإليجااابي المت قااق فااي الاادعوة إلااى فعاليااات إنياااء االنقسااام الفلسااطيني  وقااد بلغاات قيمااة 

مماا يادل علاى ( 1.12)لياب عناد مساتوى معنوياة وهي قيمة دالة إ  اا 1.12معامل بيرسون لالرتباط 
وجاااود عالقاااة ارتباطياااة متوساااطة  كماااا ثبااات وجاااود عالقاااة ارتباطياااة إيجابياااة باااين درجاااة اساااتخداميم 
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وهاي قيماة دالاة   12..1للمدونات ودرجة ا،ثر اإليجابي   ي  بلغت قيمة معامل بيرساون لالرتبااط 
 (.1.11)إ  الياب عند مستوى معنوية 

 
توجااد فااروق ذات داللااة إ  ااالية فااي معاادل اسااتخدام وسااالل اإلعااالم الجديااد وفااق  -انيالفاارض الثاا
 .متغير العمر

  كماا (ANOVA)معامل ت ليل التباين من خالل استخدام   وتم الت قق من ذلك ثبتت   ة الفرض
 :نال ظ في الجدول اآلتي

ي استخدام وسائل اإلعالم الجديد لبيان معنوية الفروق ف( ANOVA)معامل تحليل التباين ( 11)جدول رقم 
 بين المراحل العمرية المختلفة للمبحوثين

متوسط  العدد الفئات العمرية
معدل 

 االستخدام

االنحراف 
 المعياري

 درجتي
 الحرية

قيمة 
 (ف)

مستوى 
 المعنوية

  0.00 5.00 11 عاماب  20 من أقل
 
3 
92 
 

 
 
 

3.39 

 
 
 

0.02 

 30 من أقلإلى  20 من
 عاماب 

79 
4.01 1.40 

 40 من أقلإلى  30 من
 عاماب 

3 
2.67 1.15 

 0.57 3.33 3 عاماب  40 من أكثر 
 95 1.35 4.06 96 المجموع

 .1.15مستوى المعنوية دال إحصائياا عند مستوى 
وجااااود فاااروق ذات داللااااة إ  اااالية فااااي معاااادل علاااى تتكاااد نتااااال  المعاااامالت اإل  ااااالية 

( ص)باااين الفلاااات العمرياااة المختلفاااة للمب اااوثين   يااا  بلغااات قيماااة اساااتخدام وساااالل اإلعاااالم الجدياااد 
ولمعرفاة   (21  و.)ودرجتاي  رياة ( 1.11)  وهي قيمة دالة إ  الياب عناد مساتوى معنوياة (2...)

م اادر التباااين بااين الفلااات العمريااة المختلفااة فااي متوسااطات اسااتخدام وسااالل اإلعااالم الجديااد أجاارى 
 :تتضح نتائجه من خالل الجدول اآلتيوهو ما   (LSD)البا   اختبار 

 
 
لتحديد التباين بين الفئات العمرية المختلفة في استخدام وسائل اإلعالم ( LSD)اختبار ( 12)جدول رقم 

 الجديد
مستوى الفرق بين  المجموعة المقارنة المجموعات
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 المعنوية المتوسطين
 0.02 **0.98 عاماب  30 من أقلإلى  20 من عاماب  20 من أقل

 0.00 *2.33 عاماب  40 من أقلإلى  30 من
 0.05 1.66 عاماب  40 من أكثر 

 0.76 1.34 عاماب  40 من أقلإلى  30 من عاماب  30 من أقلإلى  20 من
 0.76 0.68 عاماب  40 من أكثر 

 1.06 0.67- عاماب  40 من أكثر  عاماب  40 من أقلإلى  30 من
 .1.11وى مستوى المعنوية دال إحصائياا عند مست *

 .1.15مستوى المعنوية دال إحصائياا عند مستوى  **
يتض  من بيانات الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إ  الية في متوسطات اساتخدام 

عامااب ماع الفلاات  11مان أقال: المب اوثين لوساالل اإلعاالم الجدياد باين الفلاات العمرياة المختلفاة  وهاي
عامااب إلاى  1.    ومن1.26عاماب بفارق متوسط  1. من أقل إلى 11من : ا،خرى  وهذه الفلات هي

ل اال  فلاة أقال  2.00عاماب بفاارق متوساط   21 من أكثر   و ...1عاماب بفارق متوسط  21 من أقل
عامااب فكاان فاارق متوساط اساتخداميا لوساالل اإلعاالم  1. من أقل إلى 11عاماب  أما فلة من  11من 

 21 من أكثر مع فلة و  1.06  و2..2عاماب  21 من أقلماب إلى عا 1. الجديد ل ال يا مع فلة من
 21 مان أقالعامااب إلاى  1.عاماب وفلاة مان  21من   أكثر عاماب  في  ين بلغ متوسط الفارق بين فلة 

 . ل ال  ا،ولى 1.06عاماب 
جديااد وسااالل اإلعاالم اللوتشاير هاذه النتااال  إلاى أن الفلاة العمريااة ا،علاى مان  ياا  معادل اساتخداميا 

اسااتخدام وسااالل  ياا  إن   وهااي نتيجااة منطقيااة 2عاماااب بمتوسااط  سااابي بلااغ  11كاناات ا،قاال ماان 
  االيات إاإلعالم الجديد وبالذات الشبكات االجتماعية يرتفع عند الفلات ا، غر ساناب  كماا توضا  

كلماا ارتفاع عاماب  وتتعزز هذه النتيجاة عنادما نجاد أنا   11عمار المستخدمين هو أالفيسبوك أن معدل 
عامااب بمتوساط  1. مان أقال إلاى 11 يا  جااءت فلاة مان   معدل ا،عمار انخفضت نسبة االستخدام

عامااااب  إال أنناااا نجاااد أن المرتباااة الثالثاااة  11تالياااة فاااي  جااام االساااتخدام لفلاااة أقااال مااان  2.12 ساااابي 
 .....عاماب بمتوسط  سابي بلغ  21من  أكثر ا تلتيا فلة 

ق ذات داللة إ  االية فاي درجاة ا،ثار اإليجاابي المت قاق مان الادعوة إلاى توجد فرو  -الفرض الثالث
 .فعاليات إنياء االنقسام الفلسطيني عبر وسالل اإلعالم الجديد وفق متغير درجة التعليم

معاماال ت لياال التباااين ماان خااالل اسااتخدام   وتاام الت قااق ماان ذلااك ثباات عاادم  اا ة الفاارض
(ANOVA)كما نال ظ في الجدول اآلتي  : 
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لبيان معنوية الفروق في درجة األثر اإليجابي المتحقق ( ANOVA)معامل تحليل التباين ( 13)جدول رقم 
 من الدعوة إلى فعاليات إنهاء االنقسام الفلسطيني بين درجات التعليم المختلفة للمبحوثين

متوسط األثر  العدد الفئات العمرية
 اإليجابي

االنحراف 
 المعياري

 درجتي 
 الحرية

 قيمة
 (ف)

مستوى 
 المعنوية

  0.00 4.00 4 .ثانوية عامة فأقل
 
2 
93 

 
 

0.44 

 
 

0.46 
 0.94 3.63 90 .بكالوريوس

 4.00 4.00 2 .دراسات عليا

 95 0.91 3.66 96 المجموع
 .1.15مستوى المعنوية دال إحصائياا عند مستوى 
لااة إ  ااالية فااي درجااة عاادم وجااود فااروق ذات دالعلااى تتكااد نتااال  المعااامالت اإل  ااالية 

ا،ثر اإليجابي المت قق من الدعوة إلى فعاليات إنياء االنقسام الفلسطيني عبر وسالل اإلعالم الجدياد 
  وهاااي قيماااة غيااار دالاااة (1.22( )ص)باااين درجاااات التعلااايم المختلفاااة للمب اااوثين   يااا  بلغااات قيماااة 

 (..2  و1)ودرجتي  رية ( 1.20)إ  الياب عند مستوى معنوية 
قااد البا اا  أن الساابب فااي عاادم وجااود فااروق فااي ا،ثاار المت قااق ماان الاادعوة إلااى فعاليااات إنياااء ويعت

م المختلفااة يكماان فااي أن النشاااط ماان خااالل ات الااتعلاالنقسااام الفلسااطيني بااين المب ااوثين  سااب درجاا
مسااتخدمي هااذه الوسااالل ي ملااون  ياا  إن وسااالل اإلعااالم الجديااد لاايس مرتبطاااب بدرجااة تعلاايم معينااة  

نياء االنقساام ال ت تااج   ص الدرجات العلميةمختل م معيناة درجاات تعلاإلاى كما أن قضية الم ال ة وا 
 .يايلإللتعاطص معيا والتأثر بالدعوات 

توجاد فاروق ذات داللاة إ  االية فاي درجاة ا،ثار اإليجاابي المت قاق مان الادعوة إلاى  -الفرض الرابع
 .عالم الجديد بين الذكور واإلنا فعاليات إنياء االنقسام الفلسطيني عبر وسالل اإل

 .Tاختبار معامل الفروق ل ال  الذكور  وتم الت قق من ذلك باستخدام ثبت   ة الفرض  وكانت 
Testكما نال ظ في الجدول اآلتي  : 

 
لبيان معنوية الفروق في درجة األثر اإليجابي المتحقق بين النشطاء الذكور ( T)اختبار ( 14)جدول رقم 

 واإلناث
درجة األثر  العدد مجموعاتال

 اإليجابي
 االنحراف
 المعياري

مستوى  (ت)قيمة  درجة الحرية
 المعنوية

  1.09 4.40 47 الذكور
94 

 
2.49 

 
 1.49 3.73 49 اإلنا  0.01
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 .1.11مستوى المعنوية دال إحصائياا عند مستوى   
ا،ثااار اإليجاااابي  تشاااير النتاااال  الساااابقة إلاااى وجاااود فاااروق ذات داللاااة إ  اااالية فاااي درجاااة

للنشااطاء الفلسااطينيين ماان اسااتخدام وسااالل اإلعااالم الجديااد بااين الااذكور واإلنااا    ياا  و االت قيمااة 
  وهاو (22)  ودرجاة  رياة (1.12)  وهي قيمة دالة إ  الياب عند مساتوى معنوياة (1.22)إلى ( ت)

ور مان اساتخدام وساالل ما يتكد أن متوساط درجاة ا،ثار اإليجاابي المت قاق للنشاطاء الفلساطينيين الاذك
اإلعالم الجديد أعلى من المت قق للناشطات اإلنا   وربما كان هذا االمر عالداب إلى استجابة الاذكور 

نياء االنقسام من مظاهرات ومسيرات وفعاليات أخرى  في  ين تكتفاي إا،وسع للمشاركة في فعاليات 
 .سالل اإلعالم الجديدوو  ةمعظم الناشطات بالمشاركة من خالل الشبكات االجتماعي

 :توصيات الدراسة
طااالع علااى نتااال  الدراسااة الميدانيااة السااابقة الخااروج بعاادد ماان التو اايات يمكاان للبا اا  بعااد اال

والمقتر ات التي من شأنيا زيادة فاعلية دور وسالل اإلعالم الجدياد واإلعاالم االجتمااعي فاي مختلاص 
 :عب الفلسطيني العادلة  وهذه التو يات هيمن أجل خدمة قضية الش ؛شلون القضية الفلسطينية

لما لياا مان قادرة وتاأثير هالال  ؛تركيز النشاط الفردي والمتسساتي على وسالل اإلعالم الجديد -2
لضاامان االبتعاااد  ؛علااى الجميااور  وزيااادة التنساايق والتعاااون بااين ا،فااراد والمتسسااات المختلفااة

 .عن تشتيت الجيود وضياعيا
مسااتخدمة فاي وسااالل اإلعاالم الجديااد مان  ااور واستطالعااااات الااارأي التنوياع فااي ا،سااليب ال -1

 .والنقاشاات  والرواباااط المختلفة وملفات الفيديو وال وت
وزيااادة ساارعتيا وتكثيااص الاادورات التدريبيااة والتعليميااة  وخدماتاا المختلفااة  اإلنترنااترفااع كفاااءة  -.

 .ةللشباب على استغالل هذه الوسالل لم ل ة القضية الفلسطيني
االستفادة من وسالل اإلعالم الجديد التي تستخدم اللغة اإلنجليزية وغيرها مان خاالل النشاطاء  -2

 .المت دثين بيذه اللغات للو ول إلى جماهير غير ناطقة بالعربية
كيفياااة اساااتغالل هاااذه الوساااالل رسااامياب وشاااعبياب لخدماااة بمااان الميتماااين  اساااتراتيجيةإعاااداد خطاااة  -2

 .القضية الفلسطينية
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 :راجع الدراسةم
 :المراجع العربية

  متتمر "اإلنترنتاستخدامات الشباب الجامعي لموقع يوتيوب على شبكة (. "م1112. )أمين  رضا
 2.0-222: تكنولوجيا جديدة لعالم جديد  جامعة الب رين: اإلعالم الجديد

يير في المجتمع لكترونية ودورها في إ دا  التغمنتديات الدردشة اإل(. "م1121. )نبلخيري  رضوا
 ثقافة التغيير: متتمر فيالدلفيا الدولي السابع عشر:   عمان"الجزالري
 م ر. القاهرة. عالم الكتب. .ط. ا،سس والمبادئ: ب و  اإلعالم(. م1110. ) سين  سمير
اعتماد الجميور الم ري على وسالل اإلعالم التقليدية وال ديثة (. "م1122. )رضوان  أ مد

متتمر دور وسالل اإلعالم في الت والت  ". 1122يناير  12ات أثناء ثورة كم در للمعلوم
 إربد  جامعة اليرموك  كلية اإلعالم  المجتمعية

. القاهرة. عالم الكتب. 2ط. الب   العلمي في الدراسات اإلعالمية(. م1111. )عبد ال ميد  م مد
 م ر

  "عيل المشاركة السياسية لدى الشبابدور اإلعالم البديل في تف(. "م1112. )عبد القوي  م مود
الواقع والت ديات  الجزء الثال   : المتتمر العلمي الدولي الخامس عشر  اإلعالم واإل الح

 2011-2222: كلية اإلعالم  جامعة القاهرة
 اإلنترنتمعالجة ال  افة الم رية ومواقع اال تجاجات على شبكة (. "م1122. )عجيزة  مروة

   /http://www.itdacademy.co.uk". الشعبية في م ر ،زمة اال تجاجات
دور مواقع التوا ل االجتماعي في ت فيز المواطنين ا،ردنيين على (. "م1121. )العالونة   اتام

 ثقافة التغيير: متتمر فيالدلفيا الدولي السابع عشر: عمان". المشاركة في ال راك الجماهيري
جراءات  ومناهج  :الب   العلمي(. م2222. )عمر  أ مد . جامعة قار يونس. 2ط. مفيوم  وا 
 ليبيا. بنغازي

 السياسي للمدونات للمضمون الجامعي السعودي الشباب استخدامات(. "م1112. )المدني  أسامة
 016-222: 10. مجلة كلية اآلداب بجامعة  لوان". منيا المت ققة واإلشباعات اإللكترونية
مات الطلبة الجامعيين لمواقع التوا ل االجتماعي وأثرها على استخدا(. "م1122. )الم ري  نعيم

  كلية اإلعالم  متتمر دور وسالل اإلعالم في الت والت المجتمعية". وسالل اإلعالم ا،خرى
 إربد  جامعة اليرموك

مر لااااااااة جدياااااااادة ماااااااان التنااااااااافس و ريااااااااة النشاااااااار  : اإلعااااااااالم الجديااااااااد(. م1122)مطاااااااار  مااااااااأمون 
http://www.slideshare.  
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اال تجاجات في ال  ص ا،ردنية اليومية والت والت المنشودة في (. "م1122. )نجادات  علي
جامعة   كلية اإلعالم  متتمر دور وسالل اإلعالم في الت والت المجتمعية" المجتمع ا،ردني

 إربد  اليرموك
 الجديدة عالماإل لوسالل العماني الشباب تعرض بين العالقة(. "م1122. )نجم  ط  والرواس  أنور

دفاتر السياسة والقانون  جامعة قا دي مرباح  الجزالر  العدد ". السياسية المعرفة ومستوى
 60-20: يناير: الرابع

ملياااااااون  2.2علاااااااى الفيسااااااابوك ت ااااااال إلاااااااى " الشاااااااعب يرياااااااد إنيااااااااء االنقساااااااام" اااااااف ة (. م1122)
http://www.alnorani.com/  

. 1122في  اإلنترنتو ت عن الشبكات االجتماعية   الياإ: تقرير(. م1122. )بن ي يى  عمادا
http://www.tech-wd.com 

. مليون مستخدم في العالم العربي 01: فيس بوك(. م1122. )اإلنترنتعلى شبكة  12موقع فرنسا 
http://www.france24.com/ar 

ك في عام ارتفاع عدد المستخدمين العرب لفيسبو (. م1121. )اإلنترنتموقع العربية نت على شبكة 
 http://www.alarabiya.net. م1121

. عدد مستخدمي الفيس بوك ي ل إلى مليار مستخدم(. م1121. )اليواوي  سعود
http://www.tech-wd.com 
غزة   –استطالع رأي لمركز شلون المرأة (. م1122. )الشباب وشبكات التوا ل االجتماعي

 فلسطين 
عية وا دة ذات رسالة متمردة  موقع الشبكة العربية شبكة اجتما-في العالم العربي  اإلنترنت

 http://www.anhri.net. اإلنترنتلمعلومات  قوق اإلنسان على شبكة 
. اإلنترنتعلى شبكة  خالد أبو دقةمدونة . عدد المستخدمين للفيس بوك في الوطن العربي

http://kdaqqa.blogspot.com 
موقع وكالة معا اإلخبارية على . لى غزة و ماس والمقالة تر بانإيعلن استعداده الذهاب " أبو مازن" 

  http://www.maannews.net. اإلنترنتشبكة 
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