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 مقدمة:
الستعـددة  سـواأ انانـت  اإلعـالملفلسطينيين علـ  سسـاحة ستفاوتـة وـا وسـائ  استحوذت قضية الالجئين ا

ثر ك  اجتياح إىذه الوسائ  ولسطينية ام عربية ام غربية  وتزداد تلك السساحة ويتضاعف االىتسام بتلك القضية 
رت قضــايا الفلســطينية السحتلـة  وكلســا اثيـ األراضـاتنفـذه قـوات االحــتالل النـييونا ضــد قـاطنا الس يســات وـا 
 تتعلق بالس يسات الفلسطينية وا الشتات و انة وا لبنان. 

وجـود  إلغـاأ ـ علـ  وال تـزالــ  طـوال احتالليـا لاراضـا الفلسـطينية دولـة النيـان النـييوناوقـد حرنـت 
النييونا وسأساة الشعب الفلسطينا   اإلجرامالس يسات عل  األراضا الفلسطينية والتا تعتبر شاىدا حيا عل  

الوقت نفسو عس  حلفاؤىا وعسالؤىا عل  إلغاأ الس يسات الفلسطينية وا الشتات سن  الل طـرح السشـاري   ووا
ديارىم التا ىجروا سنيـا  إل الستعددة للتوطين  سعيًا سنيم عل  إلغاأ السطالبة بحق عودة الالجئين الفلسطينيين 

 م.9928وا العام 
م ســ  النيـان النـييونا الغانــب  يـارىم االســتراتيجا  وبـالرغم سـن اإلعــالن الرسـسا العربـا بــأن السـال

عـن سسـارات التسـوية السياسـية وـا  والسيـاه والدولـة ـ القـدسالالجئـين ـ إلـ  جانـب قضـايا  وقيـاسيم بتغييـب قضـية
االحـتالل إلعطـاأ  ؛بداياتيا  وتأجيليا إلا سفاوضات السرحلة النيائية  ويسا يبدو وكأنو تواوق بينيم عل  التأجيـ 

الشـعب الفلســطينا ليقبــ  بســا يعــرض  و اإلرىابيــة اليادوــة لتركيــ لنـييونا سزيــدًا ســن الوقــت السـتنسال إجراأاتــا
لنــ   اىسيـةقضـية بكـ  سـا تسثلـو سـن ىـذه ال ة  بينسـا ت شـ  األنظسـة العربيـة والسـلطة الفلسـطينية سـن سواجيـعليـو

 .ولسطينا وا ولسطين والشتات عل  حد سواأ
وإنـو سـن  اغير قابلة للسوت او النسيان او التفريط  ولـذ –بالرغم  سسا تقدم  – ئينالجوال شك ان قضية ال

عل  حيويـة تجاه ىذه القضية الياسة التا تسث  سقياسا وسؤشرا  فلسطيناالسفيد التعرف عل  سوقف الراي العام ال
 سيجر إل  اراضيو.ىا حت  دحر االحتالل وتحقيق عودة الشعب الفلسطينا الر القضية الفلسطينية  واستسرا

ذا كانــت ىــذه الو  قــد حظيــت باىتســام الدارســين والبــاحثين وــا شــت  السجــاالت و انــة التاري يـــة  قضــيةا 
والسياسية  وإن الدراسات اإلعالسية لم توويـا حقيـا سـن البحـث والتحليـ   ولـذا كانـت ىـذه الدراسـة بسثابـة سـد ثغـرة 

 الطلبـة الجـاسعيينالجسيور الفلسطينا سسثاًل ب  اتجاىات لرند وتحلي ينوا ىذا الجانب  وا سحاولة سن الباحث
 والدور الذي قاست بو وسائ  اإلعالم وا إسدادىم بالسعلوسات حوليا.   إزاأ ىذه القضية

األىسيـة البالغـة ليـذه القضـية وـا الوجـدان الفلسـطينا وحجـم السعانـاة وتبرز اىسية ىذه الدراسة وـا ضـوأ 
ــين السنتشــــرين وــــا  ــــالم اليائــــ  لالجئــ ــــورة الــــدور الــــذي ينبغــــا ل عـ ــاوة إلــــ  اىسيــــة و طـ ــقاع األرض  باإلضــ ــ انـ

ــاياىم  -و انـــة الجيـــ  الناشـــ –ان يؤديـــو وـــا تعريـــف الجسيـــور الفلســـطينا الفلســـطينا  بيســـوم الالجئـــين وقضــ
 التوعية بحقوقيم السنسية وعل  راسيا حق العودة إل  ديارىم وقراىم وسدنيم.و 
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 املبحث األول:
 نجيية للدراسةاإلجراءات امل

 مشكلة الدراسة:– أواًل

الـدور الـذي تقـوم بـو وسـائ  اإلعـالم الستعـددة وـا تشـكي  وعـا الشـباب تسـع  ىـذه الدراسـة للتعـرف علـ  
وســدإ إســيام تلــك الوســائ  وــا تعريــف الشـــباب   الجــاسعا وتفســيراتيم لســا يتعلــق بقضــية الالجئــين الفلســـطينيين

 سنسية واوضاعيم النعبة.الجاسعا بقية الالجئين وحقوقيم ال
 

 الدراسة: أهموة –ًا ثانو

 تتناول الدراسة سوضوعا ال زال قائسا ويطرح نفسو باستسرار سا داست القضية الفلسطينية قائسة. -
تســيم الدراســة وــا تقيــيم دور وســائ  اإلعــالم الس تلفــة وــا زيــادة السعروــة والــوعا بقضــية الالجئــين لــدإ  -

 الشباب الجاسعا وا قطاع غزة.

تلقا ىذه الدراسة الضوأ عل  اىم السنادر اإلعالسية التا يفضليا الشباب الجاسعا وا الحنول عل   -
 السعلوسات حول قضية الالجئين واسباب تفضيليم ليا.

 

 ثالثًا ـ أهم الدراسات السابقة:

قريبة استطاع الباحثان االطالع عل  عدد سن الدراسات العربية  واألجنبية التا تطرقت إل  سوضوعات 
 :كاآلتا الدراساتىذه  استعراض يسكنو سن ىذه الدراسة  

  :(1)م(2008دراسة زينات محارب أبو شاويش ) -1
ــايا النـــراع  عــن ــاليب االتنـــال وـــا تشـــكي  اتجاىـــات الالجئـــين الفلســـطينيين نحـــو قضـ ــائ  واسـ دور وسـ

الدراسـة التحليليــة  شـسلتحيــث     واســت دست الدراسـة اداتـا تحليــ  السضـسون واالستقنـاأاإلسـرائيلا"" -العربـا
بلغـت  فلسـطينيينالالجئـين ال سـن عينـةعلـ  الدراسـة السيدانيـة    بينسـا طبقـتاأليـام وولسـطيننحيفتا عينة سن 

كنـدا  وبريطانيـا  وورنسـا  و تس  دول عل  نطاقات جغراوية س تلفة  شسلت: اسريكـا   يتوزعون عل  سفردة  022
 .ية  وسنروالسانيا  واإلسارات  وقطر  السعود

تسسـك الالجئــين   نــحيفة ولسـطين وـا تنـاول قضـايا الالجئـين علـ نـحيفة األيـام  وتونـلت الدراسـة إلـ  تفـوق 
 اعتســاد  و اواأليــديولوجالفلسـطينيين وــا الشــتات بحــق العـودة  بــرغم ا ــتالف بيئــاتيم الجغراويـة وتنــوعيم الثقــاوا 

شـباع احتياجـاتيم ويسـا يتعلـق إليات وـا السرتبـة األولـ  االنترنت والفضـائ عل الالجئين الفلسطينيين وا الشتات 
 .النييونابقضايا الوطن والدا   الفلسطينا وقضايا النراع العربا 
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  :(2)م(2007دراسة ىويدا مصطفى ) -2
استيدوت الدراسة التعرف عل  تعرض الجسيور العربا للرسائ  اإلعالسية للقنوات الفضائية العربية عن 

 سن عينةعالقة بين ىذا التعرض والسعروة باإلرىاب  وذلك باست دام نحيفة االستقناأ عل  اإلرىاب وقياس ال
 سفردة. 222السنريين والعرب السقيسين وا سنر بلغت 

وتونـلت الدراسـة إلـ  ان الـدواو  السعرويـة كانـت وـا سقدسـة دواوـ  تعـرض السبحـوثين للقنـوات الفضـائية العربيـة  
ت الفضائية العربية عكست وا تناوليا ل رىاب توجيات الدولة التا تتبعيا  وانيا لم واعتبر السبحوثون ان القنوا

 تتناول قضايا اإلرىاب بشك  ستناس .

 :(3)م(2002دراسة دمحم عبد الوىاب الفقيو ) -3
عن العالقة بين االعتساد عل  القنوات التلفزيونية الفضـائية وسسـتويات السعروـة بالسوضـوعات اإل باريـة 

لسجتس  السدنا  واست دست الدراسة اداتا تحلي  السضسون واالستقناأ  حيث طبقت الدراسة السيدانية عل  وا ا
 سفردة سن سكان العانسة اليسنية ننعاأ. 222

وبينـت الدراسـة وجــود وـروق دالـة وــا سسـتوإ السعروـة بالقضــايا اإل باريـة البـارزة بــين السبحـوثين حسـب السســتوإ 
لنالح ذوي السستوإ األعل   ووجـود ا تالوـات وـا سسـتوإ السعروـة بالقضـايا اإل باريـة االجتساعا االقتنادي  

 البارزة بين السبحوثين با تالف النوع  لحساب الذكور.

 :(4)م(2001دراسة أماني فيمي ) -4
عـن دور التعــرض لوسـائ  اإلعــالم وـا انتســاب السعلوسـات عــن قضـية البوســنة واليرسـك  وطبقــت ىــذه 

 سفردة سن طالب الجاسعة. 929الدراسة عل  
وسـن اىـم النتــائت التـا تس ضــت عنيـا وجـود عالقــة ارتباطيـة إيجابيــة بـين التعـرض للنــحف وسسـتوإ السعروــة  
سقاب  وجود عالقة سلبية بين التعرض ل ذاعة والتلفزيون وسستوإ السعروة  ووجـود عالقـة ارتباطيـة إيجابيـة بـين 

وــة  باإلضــاوة إلــ  وجــود عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة بــين سســتوإ االىتســام حجـم التغطيــة اإلعالسيــة وسســتوإ السعر 
 بالقضية وسستوإ السعروة.

 :(5)م(2001دراسة عزة الكحكي ورباب الجمال ) -5
عـن اآلثـار السعرويـة لقضــية انتفاضـة القـدس علــ  جسيـور النـحف والتلفزيــون السنـري  وقـد اســتيدوت 

بقا وكاوة التعرض عل  سستوإ سعروة الجسيور بقضية القدس  وطبقـت الدراسة التعرف عل  تأثير التفاوت الط
 سفردة سن البالغين. 222الدراسة عل  عينة سن سدينة السننورة بلغت 
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وتسثلت اىم النتائت وا وجود وروق دالة وا سستوإ السعروة العاسة بقضية االنتفاضة حسب السستوإ االجتساعا 
وجود عالقة ارتباطية دالة بين كثاوة التعرض للنحف وسستوإ السعروة  االقتنادي  لنالح السستوإ األعل   و 

 بينسا لم توجد عالقة دالة بين كثاوة سشاىدة التلفزيون وسستوإ السعروة بالقضية.

 :(6)م(2001دراسة إيمان جمعة ) -5
لية" لــدإ عـن التعـرض لوسـائ  اإلعـالم وعالقتـو بسسـتوإ السعروـة السياسـية بأحـداث االنت ابـات "اإلسـرائي

سفردة سن طالب جاسعة القاىرة والجاسعة  322الشباب الجاسعا السنري  وطبقت ىذه الدراسة عل  عينة قدرىا 
 األسريكية بالقاىرة.

وتبين ارتفاع سستوإ الوعا السياسا باالنت ابـات "اإلسـرائيلية" لـدإ اوـراد العينـة  وان فـاض سسـتوإ الفيـم لـدييم  
دالـة بــين األعلـ  واألقـ  وــا السسـتوإ االجتسـاعا االقتنــادي وـا سسـتوإ الفيــم وـا نفـس اإلطـار  ووجــود وـروق 

لنالح األعل   وا حين انعدست ىذه الفروق وا سستوإ الوعا  ووجود سستوإ ارتباط سرتف  بين حجم التعرض 
سـائ  لوسائ  اإلعالم الحديثـة وسسـتوإ السعروـة السياسـية  بينسـا يـن فض سسـتوإ االرتبـاط بـين حجـم التعـرض لو 

 اإلعالم التقليدية وسستوإ السعروة السياسية.

 : (7)م(2000دراسة جراب وآخرون ) -6
عــن التعـــرض اإلدرانــا لا بـــار التلفزيونيـــة السثيــرة لـــدإ وئــات ستفاوتـــة وـــا التعلــيم  واســـتيدوت الدراســـة 

كـا الـذي ترتفـ  ويـو التعرف عل  سدإ وجود وـروق سعرويـة بـين الفئـات األعلـ  واألقـ  تعليسـا وـا السجتسـ  األسري
ــيم  ــ ــداىسا ســــن ذوي التعلـ ــة علــــ  سجســــوعتين: إحــ ــة تجريبيــ ــد اجريــــت دراســ ــة  وقــ ــار التلفزيونيــ ــاىدة األ بــ ــبة سشــ نســ

 السن فض  واأل رإ سن ذوي التعليم السرتف  
وسن اىم سا تونلت إليو الدراسة وجود وروق سعروية بين السبحوثين وا انتساب السعروة با تالف سستوإ التعليم 

درانيا لنالح ذوي العليم السرتف . لن  الح العل  تعليسًا  ووجود وروق دالة بين السبحوثين وا ت زين السعلوسات وا 

 :(8)م(1996دراسة أمل جابر ) -7
اسـتيدوت الدراســة التعــرف علــ  دور النـحف والتلفزيــون وــا إســداد الجسيـور السنــري بالسعلوســات عــن 

ــ ــأثير بعـ ض الستغيــــرات علـــ  سســـتوإ السعروـــة  والسقارنـــة بـــين دور كـــ  ســــن األحـــداث ال ارجيـــة  والنشـــف عـــن تـ
النـحف والتلفزيـون وــا انتسـاب السعلوسـات الستعلقــة باألحـداث ال ارجيــة  واعتسـدت علـ  عينــة عشـوائية طبقيــة 

 سفردة سن البالغين وا سحاوظة القاىرة. 222قواسيا 
ضوع وسستوإ السعروة العاسة والستعسقة بو  وتبين وتونلت الدراسة إل  وجود عالقة إيجابية بين  االىتسام بالسو 

ــــاعا  ــتوإ االجتسـ ــــا السســ ــــ  واألعلــــ  وـ ــين األوــــراد األقـ ــة بــ ــ ــة والستعسقـ ــة العاســ ــ ــتوإ السعروـ ــــا سســ وجــــود ا ــــتالف وـ
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ــدين علــــ   ــو لــــدإ السعتســ ــدين علــــ  النــــحف انبــــر سنــ ــة لــــدإ السعتســ ــة الستعسقــ ــتوإ السعروــ واالقتنـــادي  وان سســ
 التلفزيون.

 : (9)م(1994) دراسة بالميو -8
ــام  اســتيدوت قيــاس تــأثير التعـــرض لبرنــاست تلفزيــونا ست نــص وـــا التغذيــة النــحية وستغيــرات االىتسـ

سفـردة  عـن طريـق سسـح تليفـونا علـ   322والتعليم  عل  سستويات السعروة  وطبقت الدراسـة علـ  عينـة قـدرىا 
ود ارتباط قوي بين االىتسام والسعروة النحية ثالثة سراح   قب  واثناأ وبعد إذاعة البرناست  واظيرت الدراسة وج

 يفوق االرتباط ين التعليم والسعروة النحية.

 : (10)م(1994دراسة ماكميود وبيرس ) -9
ا تبـرت تـأثير بعـض الستغيـرات سالسسـتوإ االجتسـاعا االقتنـادي  إدراك السنفعـة  اسـت دام األ بـار وـا 

راد  ولجأت الدراسة لقيـاس السعروـة سـن  ـالل سقيـاس سكـون سـن وسائ  اإلعالم( عل  سستوإ السعروة العاسة لاو
اربعة عشر سؤااًل سفتوحًا عن اىم األحداث التا تتضسنيا األ بار وا تلـك الفتـرة  واظيـرت النتـائت وجـود عالقـة 
قويــة بــين السســتوإ االجتســاعا االقتنـــادي وسســتوإ السعروــة  ووجــود عالقـــة إيجابيــة بــين السســتوإ االجتســـاعا 

 تنادي والىتسام السياسا.االق

 : (11)م(1993دراسة عزة عبد العظيم ) -10
عـن دور التلفزيـون وــا إسـداد الشــباب السنـري بالسعروــة حـول ظــاىرة إدسـان الس ــدرات  حيـث اســتيدوت 
الدراسة التعرف عل  اثـر اسـت دام التلفزيـون بسسـتوإ السعروـة لـدإ الشـباب بسشـكلة اإلدسـان  وطبقـت علـ  عينـة 

 سفردة سن البالغين. 222بلغت 
وتونلت الدراسة إل  وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين السستوإ االجتساعا االقتنادي وسستوإ السعروـة عـن  

إدسان الس درات  وتبين عدم ارتباط النوع بالسعروة  وعدم تأثيره وا سستوإ السعروة السكتسـبة لـدإ األوـراد  وثبـت 
ــتوإ ــ ــــؤثر وــــا سسـ ــام بالسوضــــوع يـ ــــ   ان االىتســ ــــون للحنــــول علـ ــاد علــــ  التلفزيـ ــ ــد ســــن االعتسـ ــا يزيــ ــ ــة  كسـ السعروــ

 السعلوسات.

 : (12)م(1989دراسة سترومان وسيمتزر) -11
سفـردة  واىـم سـا  289عن العالقة بين التعرض لوسائ  اإلعـالم والسعروـة باإليـدز  وطبقـت الدراسـة علـ  

ون يوسيــًا لــدييم النثيــر ســن السعروــة عـــن تونــلت إليــو ان السبحــوثين الــذين يقــرؤون النــحف ويشــاىدون التلفزيــ
 اإليدز  وا حين تبين ان الذين يعتسدون عل  النحف كسندر اساسا لا بار كانوا انثر سعروة بالسوضوع.
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 : (13)م(1988دراسة عاطف عدلي العبد ) -12
آراأ عـن االحتياجـات اإلعالسيـة لالجئــين الفلسـطينيين وـا الـدول العربيــة  وسـعت الدراسـة للتعـرف علــ  

الالجئين وا شـك  وسضـسون السـواد اإلعالسيـة السقتـرح إنتاجيـا لتلبيـة احتياجـاتيم اإلعالسيـة  واسـت دست الدراسـة 
ــــدرىا  ــيطة قـ ــ ــوائية بسـ ــ ــــة عشـ ــــ  عينـ ــة علـ ــ ــاأ بالسقابلـ ــ ــين  422نــــحيفة استقنـ ــ ــــات لالجئـ ــبعة س يسـ ــ ــــن سـ ــــردة سـ سفـ

 الفلسطينيين باألردن.
فضلون ان يقدم ليم ىذه السواد اإلعالسية ولسطينيون  بينسا يفض  وكشفت الدراسة السيدانية ان ثلث السبحوثين ي

% اشتراك شقيق عربـا سـ  الفلسـطينيين وـا ىـذا العسـ   وكانـت اىـم السوضـوعات التـا يفضـ  الالجئـون 30.5
%  ثـم التـراث الشــعبا  والسوضـوعات األثريـة  ثـم التســجيلية  ثـم الدراسيـة  وا يــرًا 22البـدأ بإنتاجيـا ىـا الدينيــة 

 التروييية.
 

 رابعًا ـ أهداف الدراسة وتساؤالتها:

ــة إلـــ   ــداد الشـــباب الجـــاسعا الفلســــطينا تيـــدف ىـــذه الدراســ ــائ  اإلعــــالم الس تلفـــة وـــا إســ الـــدور الــــذي تؤديـــو وسـ
بالسعلوسات حول قضية الالجئين  والتعرف عل  سدإ تأثير العواس  الديسوغراوية للسبحوثين عل  درجة انتسابيم 

الالجئــين ســن وســائ  اإلعــالم  باإلضــاوة إلـــ  التعــرف علــ  العالقــة بــين حجــم تعــرض الشـــباب  للسعروــة بقضــية
 الجاسعا لوسائ  اإلعالم الس تلفة وسستوإ سعروتيم بقضية الالجئين.

 وقد تمت صياغة ىذه األىداف في مجموعة من التساؤالت التي تحقق اإلجابة عنيا أىداف الدراسة:
 عا الفلسطينا لوسائ  اإلعالم الس تلفة؟سا سدإ ستابعة الشباب الجاس .9

 سا درجة اىتسام الشباب الجاسعا الفلسطينا بستابعة قضية الالجئين وا وسائ  اإلعالم الس تلفة؟ .4

سـا راي الشـباب الجــاسعا الفلسـطينا وـا حجــم التغطيـة التــا ت ننـيا وسـائ  اإلعــالم الس تلفـة لقضــية  .3
 الالجئين؟

الالجئين التا يتابعيا الشباب الجاسعا الفلسطينا وا وسائ  اإلعالم  سا اىم السوضوعات الستعلقة بقضية .2
 الس تلفة؟

سا اىم النحف الفلسطينية التا يفض  الشباب الجاسعا الفلسطينا الحنول سن  الليا عل  السعلوسات  .5
 حول قضية الالجئين  وسا اسباب تفضيليم ليا؟

لشباب الجاسعا الفلسطينا الحنول سن  الليا عل  سا اىم القنوات التلفزيونية الفلسطينية التا يفض  ا .0
 السعلوسات حول قضية الالجئين  وسا اسباب تفضيليم ليا؟
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ــــ   .7 ــا علـ ــاسعا الفلســــطينا الحنــــول ســــن  الليــ ــباب الجــ ــ ــم اإلذاعــــات الفلســــطينية التــــا يفضــــ  الشـ ــا اىــ ســ
 السعلوسات حول قضية الالجئين  وسا اسباب تفضيليم ليا؟

فلسـطينية التــا يفضـ  الشـباب الجــاسعا الفلسـطينا الحنـول ســن  الليـا علــ  سـا اىـم سواقــ  اإلنترنـت ال .8
 السعلوسات حول قضية الالجئين  وسا اسباب تفضيليم ليا؟

 سا سستوإ سعروة الشباب الجاسعا الفلسطينا بقضية الالجئين؟ .9

 
 خامسًا ـ فروض الدراسة:

باب الجاسعا الفلسـطينا لوسـائ  اإلعـالم توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحنائية بين سستوإ تعرض الش -9
 وسستوإ سعروتيم بقضية الالجئين.

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحنائية بين درجة اىتسام الشباب الجاسعا الفلسطينا بقضية الالجئين وا  -4
 وسائ  اإلعالم الس تلفة وسستوإ سعروتيم بيا.

سستوإ حجم تغطية وسائ  اإلعالم الس تلفة لقضية الالجئين توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحنائية بين  -3
 ودرجة اىتسام الشباب الجاسعا الفلسطينا بيذه القضية.

توجد وروق ذات داللة إحنائية بين كٍ  سن قنوات التلفزيون واإلذاعات والنحف وسواق  اإلنترنت وا حجم  -2
 تغطيتيا لقضية الالجئين براي الشباب الجاسعا الفلسطينا.

توجد وروق ذات داللة إحنائية وـا درجـة اىتسـام الشـباب الجـاسعا الفلسـطينا بستابعـة قضـية الالجئـين وـا  -5
 وسائ  اإلعالم الس تلفة حسب سكان السكن.

 
 سادسًا ـ نوع الدراسة:

تنتســا ىــذه الدراســة إلــ  البحــوث الونــفية التــا تيــتم بدراســة واقــ  األحــداث والظــواىر والسواقــف واآلراأ 
يليـا وتفسـيرىا  بغـرض الونـول إلـ  اسـتنتاجات سفيـدة  إسـا لتنـحيح ىـذا الواقـ  او تحديثـو او اســتنسالو او وتحل

  "وال تقـف الدراسـات الونـفية عنـد حـدود الونـف والتشـ يص بـ  تتجـاوز ذلـك إلـ  ونـف العالقــات (92ستطـويره
 ".(95سالسببية ألغراض انتشاف الحقائق السرتبطة بيا وتعسيسيا

 

 هج الدراسة: سابعًا ـ من

 اً سنظسـ اً علسي اً جيد تعتسد الدراسة عل  سنيت السسح اإلعالسا  الذي ينتسا إل  البحوث الونفية  ويعد
ــذا الســنيت تســـت دم يســاعد علــ  ونـــف الظــاىرة ســـن  ــالل جســـ  السعلوســات والسالحظـــات عنيــا   ووـــا إطــار ىـ

 سن الشباب الجاسعا الفلسطينا. الدراسة اسلوب سسح الجسيور سن  الل استسارة االستقناأ عل  عينة
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 ثامنًا ـ أداة الدراسة:

تست دم ىذه الدراسة نحيفة االستقناأ  التا تم تنسيسيا وا ضوأ اىداف الدراسة ووروضيا  وتعتسـد 
 .عل  نحيفة االستقناأ السقنن التا تحتوي عل  اسئلة سغلقة وسفتوحة

 
 تاسعًا ـ جمتمع الدراسة، وعونتها:

اســة طـالب الجاسعـات الفلســطينية وـا قطــاع غـزة  وىـا: الجاسعــة اإلسـالسية  وجاسعــة يشـس  سجتسـ  الدر 
 القدس السفتوحة  وجاسعة األقن   وجاسعة األزىر  والبالغ عددىم حوالا ستين الف طالب وطالبة.

ــــن  ــبوع سـ ــــالل اســ ــوائية  ـ ــة العشــ ــ ــة الطبقيـ ــ ــــددت وــــا العينـ ــة وتحـ ــة الدراســ ــ ــا عينـ ــــ  2/92/4228اســ م وحتـ
استسارات لوجود  7استسارات  وتم استبعاد  429استسارة  عاد سنيا  442حيث وزع الباحثان م  99/92/4228

اســتسارة وقـــط  وويســا يلـــا  424نقــص وــا بعضـــيا وتنــاقض وـــا إجابــات السبحـــوث وــا الـــبعض اآل ــر  لتتبقـــ  
 السسات العاسة لعينة الدراسة:

 ( يبين توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة1جدول رقم )
 المجموع القدس المفتوحة األقصى األزىر ةاإلسالمي

 النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار
55 47.4 38 98.8 35 97.3 72 30.0 424 922 

 ( يبين توزيع عينة الدراسة حسب النوع2جدول رقم )
 المجموع أنثى ذكر

 النسبة رارالتن النسبة التنرار النسبة التنرار
98 28.5 922 59.5 424 922% 

 ( يبين توزيع عينة الدراسة حسب التخصص3جدول رقم )
 المجموع عممية دراسات إنسانية دراسات

 النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار
942 59.2 84 22.0 424 922% 

 بيا المبحوثون  ( يبين توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة التي يسكن4جدول رقم )
 السجسوع سحاوظة روح سسحاوظة  ان يون السحاوظة الوسط  سحاوظة غزة السحاوظة الشسالية

 النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار
47 93.2 75 37.9 32 90.8 38 98.8 48 93.9 424 922% 
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 ثبني:املبحث ال
 دور اإلعالم يف التوعية بقضية الالجئني

 
يســتعرض ىــذا السبحــث نتــائت الدراســـة السيدانيــة التــا اجراىــا الباحثــان علـــ  عينــة ســن طلبــة الجاسعـــات 

 الفلسطينية وا قطاع غزة.

 

 اهتمام وسائل اإلعالم بقضوة الالجئني: :أواًل

 مستوى متابعة المبحوثين لوسائل اإلعالم: -1
 (5جدول رقم )

 وسيلة اإلعالم
 سستوإ التعرض

 اإلنترنت النحف اإلذاعة التلفزيون 
 النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار

 37.9 75 72.8 959 79.8 925 32.7 04 سن فض

 45.7 54 92.9 32 90.3 33 22.9 89 ستوسط

 37.9 75 92.2 49 99.9 42 45.4 59 عالا

 922 424 922 424 922 424 922 424 السجسوع

 4 9.30 9.2 9.95 الوسط الحسابا

تشير نتائت الجدول السابق إل  ان االنترنت قـد حـاز علـ  السرتبـة األولـ  وـا تعـرض الشـباب الجـاسعا 
لوسائ  اإلعالم حسب سا يظير سن الوسط الحسابا  وتاله التلفزيون  ثم اإلذاعة  ووا السقاب  جاأت النحف 

 األ يرة وا التعرض. وا السرتبة
ولعـ  ىـذه النتيجـة تتأنـد بسـا حــازت عليـو كـ  وسـيلة إعالسيـة علـ  حــدة سـن سسـتويات تعـرض س تلفـة  وقـد حــاز 

%  كسا حاز التعرض السن فض ويو عل  نفس النسبة   37.9االنترنت عل  سستوإ تعرض عاٍل وبنسبة بلغت 
%  وا حين ان كال سن اإلذاعة والنحف حن  22.9بينسا جاأ التعرض الستوسط وا الترتيب الثالث  بنسبة 
 % للثانية.72.8% لاول   ونسبة 79.8التعرض السن فض بيسا عل  الترتيب األول  بنسبة 

وتؤكد ىذه النتائت عل  حقيقة ان االنترنت اضح  الوسيلة اإلعالسية السفضلة لدإ الجسيور و انة وئة الشباب 
ا الحنول عل  النثير سن السعلوسات  سواأ انانـت سرتبطـة بدراسـتو  ام الذي بات ال يستغنا عنو و  الجاسعا

 لــوف  عاســة  وىـو سـا تؤكــده نتيجـة عـدد ســن الدراسـات  حيـث تتفــق ىـذه النتـائت ســ  دراسـة امسعلوسـات إ باريـة 
 .(90سم( التا تشير إل  ان النفوة الفلسطينية تعتسد بشك  شبو كلا عل  شبكة اإلنترنت4220س
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تيجـة تبـدو سنطقيـة كـذلك وـا قطــاع غـزة   حيـث ان نسـبة سسـت دسا االنترنـت انـبحت عاليـة كســا ولعـ  ىـذه الن
ــًا بعـــد تـــوور االشـــتراك السجــانا لالنترنـــت عبـــر اليـــاتف  والـــذي ال يتطلـــب رســـوسا  تشــير اإلحنـــاأات   نونـ

نسا تأتا تناليف االسـت دام سراوقـة لفـاتورة اليـاتف نفسـو  وكـذلك انتشـار نظـام اال شـتراك الشـيري السحـدد سسبقة  وا 
ساعة  حيث 42( الذي يتيح بقاأ االتنال باالنترنت سفتوحا عل  سدارDSLحسب سرعة االنترنت ووق نظام س
 95.9م بلغت نسبة األسر التا يتوور لدييا  دسة اإلنترنت وا البيت 4220تشير اإلحنائيات إل  انو وا عام 

 .(97س% سن األسر الفلسطينية
 

 نة الدراسة بمعرفة المعمومات حول قضية الالجئين في وسائل اإلعالم:مستوى اىتمام عي -2

 (6جدول رقم )
 وسيلة اإلعالم

 سستوإ االىتسام
 اإلنترنت النحف اإلذاعة التلفزيون 

 النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار
 34.4 05 52.5 992 39.9 79 44.3 25 سن فض

 39.7 02 33.7 08 22.9 89 22.9 89 ستوسط

 30.9 73 99.9 42 90.8 32 33.7 08 عالا

 922 424 922 424 922 424 922 424 السجسوع

 4.22 9.57 9.78 4.99 الوسط الحسابا

بتحلي  بيانات الجدول السابق يتضح ان السبحوثين يتجيون بالسقام األول إل  التلفزيون للحنول عل  
 ين  ثــم إلــ  االنترنــت وــا السقــام الثــانا ـ وبفــارق ضــئي  ـ ثــم اإلذاعــة  وا يــراً السعلوسـات حــول قضــية الالجئــ

 النحف  كسا يتضح سن ستوسطات سستويات االىتسام بستابعة وسائ  اإلعالم.
وبالنظر إل  سستويات اىتسام السبحوثين بستابعة ك  وسيلة عل  حدة  وقد حنلت ستابعة االنترنت عل  سستوإ 

ة األول   بينسا حنلت ستابعة ك  سن التلفزيون واإلذاعة عل  سستوإ اىتسام ستوسط بالدرجة اىتسام عاٍل بالدرج
 األول   سقاب  حنول النحف عل  سستوإ اىتسام سن فض.

إل  تقارب سستويات اىتسام السبحوثين بستابعـة وسـائ  اإلعـالم الس تلفـة للتعـرف علـ  قضـية  توتشير تلك النتائ
 س  سستويات تعرض اولئك السبحوثين لوسائ  اإلعالم. -إل  حد سا  -الالجئين 

للتعـرف علـ  قضـية الالجئـين قلـياًل علـ  ستابعـة االنترنـت يسكـن عـزوه  ن ولع  سبب تقدم ستوسط ستابعة التلفزيو 
ن للنكبـة  كسـا تجـدر اإلشـارة لالىتسام السلحوظ سن قب  بعض الفضائيات بيـذه القضـية  سنـذ حلـول الـذكرإ السـتي

فاع سستوإ االىتسام وا التلفزيون كان السؤثر الرئيس عليو ىو ارتفاع نسبة سستوإ االىتسام الستوسط ن ارتإل  ا
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 30.9االنترنـت ولنـن بنسـبة بلغـت %  بينسـا تقـدم سسـتوإ االىتسـام العـالا وـا  22.9وـا التلفزيـون والتـا بلغـت
%. 
 
 عينة الدراسة:حجم التغطية التي تخصصيا وسائل اإلعالم لقضية الالجئين برأي  -3

 (7جدول رقم )
 وسيلة اإلعالم

 حجم التغطية
 اإلنترنت النحف اإلذاعة التلفزيون 

 النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار
 37.0 70 52 929 22.9 89 27 95 غير كاوية

 38.9 77 29.9 83 22.0 92 24.9 85 ستوسطة

 42.3 29 5 92 99.2 43 92.9 44 كاوية

 922 424 922 424 922 424 922 424 السجسوع

 9.87 9.59 9.07 9.02 الوسط الحسابا

ــا ــالنظر إلـــ  بيانـ الجـــدول الســـابق يتبـــين ان السبحـــوثين يعتبـــرون ان حجـــم التغطيـــة اإلعالسيـــة التـــا  تبـ
ن ان حجـم و حوثـت ننيا وسائ  اإلعالم لقضية الالجئين غير كاوية بشـك  عـام  عـدا االنترنـت الـذي راإ السب

 % عسن راإ ان التغطية ويو غير كاوية. 2.5التغطية ويو ستوسطة  وبفارق ضئي  لم يتعّد 
وعل  اية حال وقد حاز ستوسط حجم التغطية وا االنترنت عل  السستوإ األول  ستقدسًا عل  الوسائ  اإلعالسية 

 فارق ضئي   وا يرًا النحف.األ رإ  بينسا تبعتو اإلذاعة وا الترتيب الثانا  ثم التلفزيون وب
جيــة نظــر البـــاحثين و ولعــ  زيــادة حجــم التغطيــة لقضــية الالجئــين وــا االنترنـــت كســا راإ السبحوثــون  تعــود ســن 

ــائدة عـــن االنترنـــت لـــدإ الشـــباب  باتســـاعو ليغطـــا كثيـــرًا ســـن األســـور  ــا: النـــورة الذىنيـــة السـ ألســباب عـــدة  سنيـ
التــا تســسح ببقــاأ السلفــات  تطبيعــة إ ـراج النــفحات علــ  اإلنترنــوــا عــدد كبيــر جــدًا ســن السواقــ   و  اوالقضـاي

ــية  ــ ــاط بالقضـ ــــوعات ذات االرتبــ ــــ  الستنــــفح للسوضـ ــــروابط التــــا تنقـ ــــ  وجــــود الـ ــة  عــــالوة علـ ــ ــة لفتــــرة طويلـ الياســ
البحث بسيولة حول اية  حالسطروحة  إضاوة لوجود  دسة سحركات البحث عبر شبكة االنترنت  وىذه بدورىا تتي

 سن السوضوعات حول القضية وا كثير سن السواق . ح بين يدي الباحث اعدادًا كبيرةقضية  وتنب

 
 أىم الموضوعات المتعمقة بقضية الالجئين التي تتابعيا عينة الدراسة في وسائل اإلعالم: -4

 (8جدول رقم )
 وسيلة اإلعالم

 اىم السوضوعات
 اإلنترنت النحف اإلذاعة التلفزيون 

 النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة رارالتن النسبة التنرار
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 44.9 29 99.8 42 43.9 28 43.4 85 تاريخ السدن والقرإ السيجرة

 98.4 39 42.9 32 97.3 30 42 88 سظاىرات التضاسن الدولية

 94.0 47 42.9 32 40.2 55 49 77 الفعاليات الشعبية الفلسطينية

 97.8 38 97.4 49 99.9 43 93.9 59 الس يسات الفلسطينية وا الشتات

 92.5 39 97.4 49 94.5 40 8.4 32 السفاوضات حول قضية الالجئين

 93.9 48 93 44 9.9 99 9.3 32 القرارات واالجتساعات الدولية 

 2.9 4 2.0 9 2.5 9 2.3 9 ا رإ

 922 492 922 909 922 428 922 300 السجسوع

عات الستعلقـة بقضـية الالجئـين التـا يتابعيـا السبحوثـون تشير نتائت الجدول السابق إل  ان اىم السوضـو 
وـا وسـائ  اإلعـالم بشـك  عــام  كانـت السوضـوعات التـا تتنـاول تــاريخ السـدن والقـرإ الفلسـطينية السيجـرة بنســبة 

%  ووـا السقابـ  وـإن  2.5%  وتالىا وا االىتسام الثانا سظاىرات التضاسن الدولية وبفارق بسيط بلـغ  49.9
ــبة السفاوضـــات  ــاأت وـــا السركـــز ال ـــاسس قبــــ  األ يـــر بنسـ %  وا يـــرًا كانــــت  94.9حـــول قضـــية الالجئـــين جــ

 %. 92.8تتناول القرارات واالجتساعات الدولية بنسبة  تاالسوضوعات ال
واسا عل  سستوإ ك  وسيلة إعالسية عل  حدة  وقد اظيرت النتائت ستابعة السبحوثين لسظاىرات التضاسن الدولية 

ول وا التلفزيون والنحف  بينسا كانت ستابعتيم للفعاليات الشعبية الفلسطينية وا السقام األول وـا وا السقام األ
اإلذاعـة والنـحف   وـا حـين ركـز السبحوثـون وـا ستـابعتيم لالنترنـت وـا السقـام األول علـ  تـاريخ السـدن والقــرإ 

 السيجرة.
يعيشــيا الفلســطينيون تجــاه الســدن والقــرإ التــا  وربســا تــدل  ىــذه النتــائت بشــك  واضــح علــ  الحالــة النفســية التــا

ىجـرىم االحـتالل سنيـا  وـرغم تقـادم الــزسن وـإن ىـذا الجيـ  سـن الشـباب الجــاسعا الـذي لـم يشـيد النكبـة وال النكســة 
لم يزل ستعلقًا بتلك السدن والقرإ التا  - ةالتا تسببت وا لجوأ الشعب الفلسطينا وا األول   ونزوحو وا الثاني

 نيا آباؤه واجداده  ويسع  للتعرف عل  تاري يا  وسن ىنا حازت ستابعتيا عل  االىتسام األول لديو.ُىجِّر س
كسا تؤكد تلك النتائت وا السقاب  علـ  قلـة اىتسـام السبحـوثين بستابعـة السفاوضـات حـول قضـية الالجئـين  وكـذلك 

 اساتيم  سا يعكس إيسانيم بعدم جدواىا.القرارات واالجتساعات الدولية الستعلقة بالقضية  وجاأت وا آ ر اىتس

 
 لدى عينة الدراسة: مصادر المعمومات حول قضية الالجئين -5

 (9جدول رقم )
 وسيلة اإلعالم

 السنادر
 اإلنترنت النحف اإلذاعة التلفزيون 

 النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار
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 55.9 993 70.4 952 82.4 904 09.3 922 الفلسطينية

 42.3 29 92.9 32 97.8 30 45.7 54 العربية

 99.8 22 8.9 98 4 2 5 92 الدولية

 922 424 922 424 922 424 922 424 السجسوع

تشـير سعطيــات الجــدول الســابق إلـ  ان عينــة الدراســة اعتســدت بشـك  اســاس علــ  السنــادر اإلعالسيــة 
ــا السبحوثـــ 72.3 الفلســـطينية  إذ احتلـــت الترتيـــب األول بنســـبة ــالا السنـــادر التـــا اعتســـد علييـ ن  و % ســـن إجسـ

 وتبعتيا السنادر العربية بفارق كبير  وا يرًا جاأت السنادر الدولية.
اسـا علــ  سسـتوإ كــ  وسـيلة إعالسيــة علـ  حــدة  وقـد احتلــت السنـادر اإلعالسيــة الفلسـطينية الترتيــب األول وــا 

واضـح وـا نسـب االىتسـام وـا كـ  وسـيلة  وقـد كانـت اإلذاعـة انثـر   ولنـن سـ  تفـاوت االوسـائ  اإلعالسيـة جسيعيـ
ــا السبحوثـــون وـــا ستابعــــة قضـــية الالجئـــين ــا  82.4وحنــــلت علـــ  نســـبة   السنـــادر التـــا اعتســـد علييــ %  يلييــ

 %. 55.9% وا يرًا االنترنت بنسبة  09.3%  وجاأ التلفزيون بنسبة  70.4النحف وبنسبة 
نــادر التــا يعتســـد علييــا األوــراد بنــفة عاســة  ســ  نتــائت بعــض الدراســـات وت تلــف ىــذه النتيجــة وــا ترتيــب الس

ــابقة ــا األوــراد وـــا ستابعـــة التــا ي روالتـــا تونــلت إلـــ  ترتيـــب التلفزيــون كـــأول السنـــاد  والبحــوث السـ عتســـد علييـ
ذاعـة   بينسا نجد وا ىذه الدراسة اعتسـاد طـالب الجاسعـات الفلسـطينية وـا قطـاع غـزة علـ  اإلس*(حداث الجاريةاأل

 بالدرجة األول  ليح  التلفزيون وا الترتيب الثالث.
ويعكس تفسير تلك النتـائت ان السبحـوثين اعتسـدوا بالدرجـة األولـ  علـ  السنـادر السحليـة سالفلسـطينية(  وىـو سـا 

ــا السعلوســات الستنوعــة حــول بــأن الجسيــور يعتســد وــا اســتقاأ األ يتساشـ  ســ  العــرف الســائد  بــار الوطنيــة  وتلقِّ
ــد ذلـــك االعتســـاد علــــا قضـــ ــة السحليـــة بشـــك   ــــاص  ثـــم يكـــون بعــ اياه السنـــيرية ســــن  ـــالل السنـــادر اإلعالسيــ

 السنادر ال ارجية.
ولسا كانت قضية الالجئين سن اىم القضايا التا تستأثر باىتسام الشعب الفلسطينا وـا قطـاع غـزة  ألن غالبيتـو 

الب الجاسعيين ـ بحاجة للتوجيو والتعبئة السياسية تجاه سن اولئك الالجئين وإن الجسيور الفلسطينا ـ و انة الط
ىـذه القضــية بسـا يتساشــ  سـ  سيــول واتجاىـات كــ  واحــد سـنيم  ســا يتطلـب ستابعــة انبـر ليــذه القضـية ســن  ــالل 
ــــ   ــددة وــــا الواقـ ــ ــية الستعـ ــــن التوجيــــات السياســ ــــ  او تعبــــر عـ ــا تتبـ ــــطينية التــــا بسجسليــ ــة الفلسـ ــادر اإلعالسيــ السنــ

 الفلسطينا.
 

 وسائل اإلعالم الفلسطونوة املفضلة يف معرفة قضوة الالجئني: :نوًاثا

 أىم القنوات التمفزيونية الفمسطينية التي تفضميا عينة الدراسة في معرفة قضية الالجئين: -1
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 (10جدول رقم )
 السجسوع القدس األقن  ولسطين

 النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار
924 52.5 95 27 5 4.5 424 922 

اقتسـستا اىتسـام الطـالب وـا  س*(دول السـابق إلـ  ان القنـاتين الرئيسـتين وـا ولسـطينجـتشير النتائت وا ال 
سـ  تقـدم طفيـف لتلفزيــون للحنـول علـ  السعلوســات حـول قضـية الالجئـين وـا قطـاع غـزة الجاسعـات الفلسـطينية 

 % لتلفزيون األقن . 27سقاب   ولسطين الذي حاز عل  تفضي  ننف السبحوثين 
الــذي يوضـح العالقــة بـين الجاسعــة التـا يــدرس بيـا الطالــب ووسـيلة اإلعــالم التـا يعتســد  (9سلحــق رقـم سيظيـر و 

علييـا وـا الحنـول علـ  سعلوسـات حـول قضـية الالجئـين  ان ستابعـة تلفزيـون ولسـطين لسعروـة السعلوسـات حــول 
جاسعة األزىر السحسوبة عل  حركة وتح  وبنسبة اق  عند طلبة  قضية الالجئين جاأت بشك  اساسا عند طلبة

جاسعتا األقن  والقدس السفتوحة  وا حين تركزت ستابعة قنـاة األقنـ  وـا الجاسعـة اإلسـالسية  وىـو سـا يشـير 
 بوضوح إل  ان السبب األساسا لستابعة القناة يعود للتأييد السياسا للسبحوث.

 
 تي تفضميا عينة الدراسة في معرفة قضية الالجئين:أىم اإلذاعات الفمسطينية ال -2

 (11جدول رقم )
 ا رإ النقب الحرية الشعب القدس األقن  نوت ولسطين

 النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار
42 99.9 03 39.4 55 47.4 42 9.9 32 92.9 3 9.5 7 3.5 

تبـين النتــائت الســابقة ان إذاعــة األقنــ  ىــا اإلذاعـة السفضــلة للسبحــوثين وــا التعــرف علــ  السعلوســات 
%  تبعتيا إذاعة القدس بفارق بسيط  ثم بفارق كبير جاأت إذاعة الحرية  ثم  39.4حول قضية الالجئين بنسبة 

 إذاعة نوت ولسطين  ووا السركز ال اسس إذاعة الشعب.
م الذي 4228ذه النتيجة س  استطالع الراي الذي اجراه سركز القدس ل عالم واالتنال وا نياية انتوبر تتفق ى
  %39.2 إذاعــة األقنــ  ىــا اإلذاعـــة التــا تحظــ  بغالبيــة اســتساع اعلـــ  وــا قطــاع غــزة بنســبة بلغـــتانــد ان 

الـذي اجـراه سركـز القـدس  وتتأند النسبة السن فضة التـا حنـ  علييـا نـوت ولسـطين وـا نتـائت اسـتطالع الـراي
 .(98س% وا قطاع غزة2.7% وا الضفة الغربية و95م  والتا بلغت 4228ل عالم واالتنال وا نياية انتوبر 

وتعكس ىذه النتائت تدنا ترتيب إذاعة نوت ولسطين وا السركـز الرابـ   وعنـد سقارنـة ىـذه النتيجـة سـ  تفضـي  
قدسًا طفيفًا لتلفزيون ولسطين عل  قناة األقن   وربسـا يعـود السـبب السبحوثين للقنوات التلفزيونية التا اظيرت ت

وـا ىـذه النتيجــة إلـ  ضـعف سحتــوإ إذاعـة ولســطين التـا تبـث ســن رام ة وال تتستـ  بنسـبة سســتسعين عاليـة وــا 
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يد سن الدراسات السستقبلية للبحث وا تفضي  الجسيور لالعتساد قطاع غزة  كسا تثير ىذه النتيجة الحاجة إل  سز 
ــايا العاســة  واســـباب ىـــذا التفضــي   وســـدإ وجـــود عالقــة بـــين بالسياســـات  ــائيات واإلذاعــات وـــا القضـ علــ  الفضـ

 اإلعالسية لتلك الوسائ  او سضاسينيا او طبيعة السؤثرات السراوقة لتلك التغطية.
يوضح العالقة بين الجاسعة التا يدرس بيا الطالب ووسيلة اإلعالم التا يعتسد ( الذي 9وبالنظر وا سلحق رقم س

علييا وا الحنول عل  سعلوسات حول قضية الالجئين  يتبين سدإ التباين وا االتجاىات نحـو االعتسـاد علـ  
سبة ستابعـة اإلذاعات الفلسطينية الس تلفة حسب الجاسعة  إذ اظيرت النتائت ان إذاعة األقن  قد حازت اعل  ن

%(  ووا السقاب  حنلت إذاعـة نـوت ولسـطين وـا نفـس الجاسعـة علـ  52.5لدإ طالب الجاسعة اإلسالسية س
%(  واسـا إذاعـة القـدس وقـد حنـلت علـ  نسـب اىتسـام ستقاربـة وـا الجاسعـات األربعـة  3.0ادن  نسبة سشـاىدة س

 %(.48.9%( واعالىا وا األزىر س45.5كانت ادناىا وا اإلسالسية س
سن  الل ىذه النتائت ان إذاعة األقن  قد تقدست قليال عل  إذاعة نوت ولسطين وا جاسعتا األزىر  تالالوو 

واألقنــ   كســا تقــدست علييــا بسقــدار الضــعف وــا جاسعــة القــدس السفتوحــة. كســا ان إذاعــة القــدس تقــدست قلـــيال 
ر كذلك وا جاسعتا األزىر س بفارق %( عل  إذاعة األقن   وا القدس السفتوحة  ونالت ستابعة انب9.3سبنسبة 
 %(.99.5%( واألقن  سبفارق 7.8

 -الذين سن السفترض ستابعتيم إذاعة ولسطين-وتعكس ىذه النتائت تحول الطالب وا جاسعتا األقن  واألزىر 
إلـ  إذاعـة القــدس وىـا لســان حـال الجيــاد اإلسـالسا  سسـا يعنــا ان السـؤثر وــا ا تيـارىم ل ذاعــة التـا يعتســدون 

لييا وا تلقا سعلوساتيم عن قضية الالجئـين  ربسـا كـان لحاجـات نفسـية تقـوم علـ  اسـاس ىـروبيم سـن الوسـيلة ع
التا ُتحسب توجياتيا علـ  حركـة حسـاس  وعلـ  الـرغم سـن ذلـك كلـو وقـد نالـت إذاعـة األقنـ  نسـبة ال بـأس بيـا 

تدنا سستوإ اعتساد الطالب عل   وا ىاتين الجاسعتين  ب  واقت سا نالتو إذاعة نوت ولسطين سسا يؤشر عل 
 ىذه اإلذاعة بشكٍ  كبير.

 
 أىم الصحف الفمسطينية التي تفضميا عينة الدراسة في معرفة قضية الالجئين: -3

 (12جدول رقم )
 السجسوع االستقالل الحياة الجديدة الرسالة األيام ولسطين القدس

 النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار
89 22.9 33 90.3 20 44.8 45 94.2 94 5.9 5 4.5 424 922 

يتضــح ســن بيانــات الجـــدول الســابق ان انثــر النـــحف تفضــياًل لــدإ عينــة الدراســـة وــا الحنــول علـــ  
%  ثــم ولســطين   44.8بنسـبة %  وتبعتيــا األيــام  22.9سعلوسـات حــول قضــية الالجئـين كانــت القــدس بنسـبة 

 وبعدىا الرسالة  ثم نحيفة الحياة الجديدة ووا السركز األ ير جاأت نحيفة االستقالل.
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اسـتطالع الـراي الـذي اجـراه سركـز القـدس ل عـالم واالتنـال ترتيب السبحوثين وـا تتفق ىذه النتيجة س  
السركـز األول بنسـبة بلغـت قدس عل  حيث حنلت نحيفة ال للنحف األنثر قراأة  م4228وا نياية انتوبر 

 .األيام ثم ولسطين  ووا النياية الحياة الجديدة  وىو نفس الترتيب الذي تونلت إليو ىذه الدراسة  تالىا 07%
 
 أىم مواقع اإلنترنت الفمسطينية التي تفضميا عينة الدراسة في معرفة قضية الالجئين: -4

 (13جدول رقم )
 نسبةال التكرار مواقع اإلنترنت

 38.0 78 وكالة سعا

 3.5 7 ولسطين اليوم

 90.8 32 ولسطين برس

 92.2 49 السركز الفلسطينا ل عالم

 7.2 95 ولسطين اآلن

 5.9 94 سسا اإل بارية

 7.2 95 الشبكة اإلعالسية الفلسطينية

 3 0 وكالة راستان

 3 0 ا رإ

 922 424 السجسوع

 
تفضيالً لدإ السبحوثين  اإلنترنت تبين ان وكالة سعا كانت اول سواق بالنظر إل  بيانات الجدول السابق ي

بفارق واضح  ثم %  تبعيا سوق  ولسطين برس  38.0وا الحنول عل  سعلوسات حول قضية الالجئين بنسبة 
 وجاأت وكالة راستان وا السركز األ ير.سوق  السركز الفلسطينا ل عالم  

اجــراه سركـز القــدس لــ  السركـز األول وــا اسـتطالع الــراي الـذي وتتواوـق ىـذه النتيجــة سـ  حنــول سعـا ع
 %.39.7م وذلك بنسبة 4228ل عالم واالتنال وا نياية انتوبر 

 
 :أسباب تفضيل عينة الدراسة لوسيمة اإلعالم في الحصول عمى المعمومات حول قضية الالجئين -5

 (14جدول رقم )
 وسيلة اإلعالم

 اسباب التفضي 
 اإلنترنت النحف عةاإلذا  التلفزيون 

 النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار
 35 948 34.8 943 42.8 922 49.7 80 الثقة وا السعلوسات السقدسة

 90.7 09 95.5 58 93.2 52 97.4 08 التعسق وا شرح وتفسير قضية الالجئين
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 94 22 92.9 29 93.9 53 97.4 08 تفرد سساحة سيسة لقضية الالجئين

 95.8 58 93.0 59 44.5 99 97.9 79 االىتسام بآراأ الجسيور

 8.5 39 99.7 22 94.9 29 8.3 33 تيتم باإل راج الجيد

 99.4 29 92.7 55 93.9 53 90.2 05 االىتسام بالقضية سن كاوة جوانبيا

 2.8 3 2.8 3 9 2 9.3 5 ا رإ

 922 300 922 375 922 222 922 390 السجسوع

الثقـة وـا السعلوســات السقدسـة كانـت اىـم ســبب لتفضـي  السبحـوثين لوســيلة تشـير النتـائت السـابقة إلــ  ان 
ووـا التلفزيـون جـاأ وـا السرتبـة   وا جسي  الوسـائ  اإلعالم وا الحنول عل  السعلوسات حول قضية الالجئين

إلذاعـات ووـا السرتبـة الرابعـة وـا النـحف الثانية االىتسام بآراأ الجسيور وىو سبب جاأ وا السرتبة الثانية وـا ا
 والسرتبة الثالثة وا سواق  اإلنترنت.

التعسق وا شرح وتفسير قضية الالجئين  وان التلفزيون يفرد سساحة سيسة وا السرتبة الثالثة وا التلفزيون وجاأ 
 ثم االىتسام بالقضية سن كاوة جوانبيا.لقضية الالجئين  

 
 لدراسة لقضوة الالجئني:مقواس معرفة عونة ا :ًاثالث

 قضية الالجئين:بجوانب  مستوى معرفة عينة الدراسة -1
 (15جدول رقم )

 السجسوع وعا سن فض وعا ستوسط وعا عالا
 النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار النسبة التنرار
48 93.9 927 74.8 47 93.2 424 922 

ين يتستعون بسستوإ ستوسط سن السعروة بقضية الالجئين بنسبة سعظم السبحوثتظير النتائت السابقة ان 
 %  وجاأ بعد ذلك وبنسب ستقاربة الوعا العالا والوعا السن فض. 74.8

وىـو ســا يوضــح   تؤكـد ىــذه النتـائت ان سعروــة طـالب الجاسعــات الفلسـطينية بقضــية الالجئـين كانــت سعروـة جيــدة
بشك  عام وجسيور الطلبة الجـاسعيين بشـك   ـاص بكـ  القضـايا سستوإ الوعا العالا عند الجسيور الفلسطينا 

 الوطنية الياسة للشعب الفلسطينا.
 

 اختبار فروض الدراسة: :رابعًا

 ويسا يأتا نتائت ا تبار الفروض التا حاولت الدراسة التثبت سن نحتيا  وىا:
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الشـباب الجـاسعا الفلسـطينا تعـرض سسـتوإ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحنائية بـين  :الفرض األول -1
 لوسائ  اإلعالم وسستوإ سعروتيم بقضية الالجئين.

 سن  الل الجدول اآلتا: ذلك  وتم التحقق سن نحة الفرضعدم ثبت 

 (16جدول رقم )
 وسيلة اإلعالم

 
 

 سستوإ الوعا 

 التعرضستوإ س

 اإلنترنت النحف اإلذاعة التلفزيون 
سعاس  
 سبيرسان

سستوإ 
 السعنوية

  سعاس
 سبيرسان

سستوإ 
 السعنوية

سعاس  
 سبيرسان

سستوإ 
 السعنوية

سعاس  
 سبيرسان

سستوإ 
 السعنوية

 2.822 2.292 2.202 2.934 2.802 2.294 2.425 2.289- سستوإ الوعا بقضية الالجئين

 0.01** مستوى المعنوية دال إحصائياً عند مستوى ، 202ن= 

تعرض  سستوإ بينوجود عالقة ارتباطية عدم السابق إل  تشير نتائت السعاسالت اإلحنائية وا الجدول 
 سبيرسانوقد بلغت قيسة سعاس  الشباب الجاسعا الفلسطينا لقنوات التلفزيون وسستوإ سعروتيم بقضية الالجئين  

  ووا اإلذاعات بلغت قيسة سعاس  2.425وىا قيسة غير دالة إحنائيًا عند سستوإ سعنوية  2.289-لالرتباط 
  اسـا وـا النـحف وكانـت 2.802وىا قيسة غير دالة إحنائيًا عند سسـتوإ سعنويـة  2.294الرتباط لسبيرسان 

ــبيرسان قيســة سعاســـ   ــائيًا عنـــد سســـتوإ سعنويـــة  2.934لالرتبـــاط سـ   وا يـــرًا 2.202وىـــا قيســـة غيــر دالـــة إحنـ
إحنائيًا عند سستوإ وىا قيسة غير دالة  2.292 وا سواق  اإلنترنت إل  لالرتباطسبيرسان ونلت قيسة سعاس  

 يثبت عدم نحة الفرض.  وبذلك 2.822سعنوية 
 
توجــد عالقـة ارتباطيـة ذات داللــة إحنـائية بــين درجـة اىتسـام الشــباب الجـاسعا الفلســطينا الفـرض الثــاني:  -2

 وسستوإ سعروتيم بيا. وا وسائ  اإلعالم الس تلفة بقضية الالجئين
  الل الجدول اآلتا: سن ذلك  وتم التحقق سن نحة الفرضثبت عدم 

 (17جدول رقم )
 وسيلة اإلعالم

 
 

 سستوإ الوعا 

 درجة االىتسام

 اإلنترنت النحف اإلذاعة التلفزيون 
سعاس  
 سبيرسان

سستوإ 
 السعنوية

سعاس  
 سبيرسان

سستوإ 
 السعنوية

سعاس  
 سبيرسان

سستوإ 
 السعنوية

سعاس  
 سبيرسان

سستوإ 
 السعنوية

2.99 2.222 نسستوإ الوعا بقضية الالجئي
9 

2.222 9.22 -2.297 2.972 2.28 2.402 

 0.01، ** مستوى المعنوية دال إحصائياً عند مستوى 202ن= 



 د. طمعت عيسى   د. أيمن أبو نقيرة                                            التعرض لوسائل اإلعــالم ودوره في إمداد الشباب الجامعي الفمسطيني بالمعمومات عن قضية الالجئين
 

 

 م2009مايو  - مؤتمر فمسطين: واحد وستون عامًا عمى النكبة، كمية اآلداب بالجامعة اإلسالمية بغزة
 

 

42 

 

ــة ارتباطيـــة  ــابق إلــــ  عـــدم وجـــود عالقــ ــائية وـــا الجــــدول السـ ــاسالت اإلحنـ ــائت السعــ ــة تشـــير نتـ ذات داللــ
لالجئـين وــا قنـوات التلفزيـون وسســتوإ إحنـائية بـين درجـة اىتســام الشـباب الجـاسعا الفلســطينا بستابعـة قضـية ا

وىـا قيسـة غيـر دالـة إحنـائيًا عنـد  2.222لالرتبـاط  سبيرسانبقضية الالجئين  وقد بلغت قيسة سعاس  سعروتيم 
وىــا قيســـة غيـــر دالـــة  2.222لالرتبـــاط  ســـبيرسان  ووـــا اإلذاعــات بلغـــت قيســـة سعاســ  2.999سســتوإ سعنويـــة 

وىــا  2.297-لالرتبــاط  ســبيرسانا وــا النــحف وكانــت قيسـة سعاســ    اسـ9.22إحنـائيًا عنــد سســتوإ سعنويــة 
لالرتبــاط وــا سواقــ   سـبيرسانونــلت قيســة سعاســ   ويسـا  2.972قيسـة غيــر دالــة إحنـائيًا عنــد سســتوإ سعنويــة 

ــائيًا عنــد سســـتوإ سعنويـــة  2.28اإلنترنــت إلـــ     وبـــذلك يثبـــت عـــدم نـــحة 2.402وىـــا قيســـة غيـــر دالـــة إحنـ
 الفرض.

 
الس تلفة وسائ  اإلعالم  حجم تغطيةسستوإ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحنائية بين : ثالثلالفرض ا -3
 .ذه القضيةبيدرجة اىتسام الشباب الجاسعا الفلسطينا قضية الالجئين و ل

 سن  الل الجدول اآلتا:   وتم التحقق سن ذلكثبت نحة الفرض

 (18جدول رقم )
 وسيلة اإلعالم

 
 

  درجة االىتسام

 توإ التغطيةسس

 اإلنترنت النحف اإلذاعة التلفزيون 
سعاس  
 سبيرسان

سستوإ 
 السعنوية

سعاس  
 سبيرسان

سستوإ 
 السعنوية

سعاس  
 سبيرسان

سستوإ 
 السعنوية

سعاس  
 سبيرسان

سستوإ 
 السعنوية

درجــــــة اىتســــــام عينــــــة الدراســــــة بقضـــــــية 
 الالجئين

**2.499 2.22
4 

*2.92 2.227 **
2.499 

2.224 **
2.493 

2.222 

 0.05، * مستوى المعنوية دال إحصائياً عند مستوى 0.01مستوى المعنوية دال إحصائياً عند مستوى  *، *202ن= 

ذات داللـة إحنــائية تشـير نتـائت السعـاسالت اإلحنـائية وـا الجـدول الســابق إلـ  وجـود عالقـة ارتباطيـة 
ىذه الشباب الجاسعا الفلسطينا بستابعة ام قنوات التلفزيون بقضية الالجئين ودرجة اىتس سستوإ حجم تغطيةبين 

ــة سعاســـ  القضـــية ــد بلغـــت قيســ ــبيرسان  وقــ ــاط  ســ ــائيًا عنـــد سســــتوإ سعنويــــة  2.499لالرتبــ ــة دالـــة إحنــ وىـــا قيســ
وىــا قيســة دالــة إحنــائيًا عنــد سســـتوإ  2.922ووــا اإلذاعــة ونــلت قيســة سعاســ  ســبيرسان لالرتبـــاط   2.224
وىـا قيسـة دالـة إحنـائيًا عنـد  2.499لالرتبـاط سـبيرسان يسـة سعاسـ  اسا وا النحف وكانـت ق  2.227سعنوية 

وىا قيسة  2.493لالرتباط وا سواق  اإلنترنت إل  سبيرسان   ويسا ونلت قيسة سعاس  2.224سستوإ سعنوية 
 .2.22دالة إحنائيًا عند سستوإ سعنوية 
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ة بــين درجـة اىتســام اإلذاعـات بقضــية ذات داللــة إحنـائيعالقـة ارتباطيـة  وقـد ثبــت عـدم وجــودوـا اإلذاعــات اسـا 
بلغـــت قيســة سعاســ  بيرســـون حيــث الالجئــين ودرجــة اىتســام الشـــباب الجــاسعا الفلســطينا بستابعـــة ىــذه القضــية  

 2.922وىا قيسة غير دالة إحنائيًا عند سستوإ سعنوية  2.990لالرتباط 
 
لتلفزيـون واإلذاعـات والنـحف وسواقـ  كـٍ  سـن قنـوات اتوجـد وـروق ذات داللـة إحنـائية بـين : رابعالفرض ال -4

 .براي الشباب الجاسعا الفلسطينا قضية الالجئينل حجم تغطيتيااإلنترنت وا 
( لبيان سعنوية Tالذي يوضح ا تبار س ثبت نحة الفرض  وتم التحقق سن ذلك سن  الل الجدول اآلتا

 :قضية الالجئينحجم تغطيتيا لالفروق بين وسائ  اإلعالم الس تلفة وا 

 (19جدول رقم )
 مستوى المعنوية قيمة )ت( درجة الحرية االنحراف المعياري  التغطيةمتوسط  المجموعات
 2.222 32.085 429 2.079 9.02 التلفزيون 
 2.222 35.252 429 2.079 9.07 اإلذاعة
 2.222 30.42 429 2.594 9.59 النحف
 2.222 32.085 429 2.777 9.87 اإلنترنت

 0.05المعنوية دال إحصائياً عند مستوى ، ومستوى 202ن= 

كـٍ  سـن قنـوات ذات داللـة إحنـائية بـين وـروق تشير نتائت السعاسالت اإلحنائية وا الجدول السابق إل  وجود 
ــا بقضـــية الالجئـــين ست(   وقـــد بلغـــت قيســـة التلفزيـــون واإلذاعـــات والنـــحف وسواقـــ  اإلنترنـــت وـــا درجـــة اىتساسيـ

وتظيـر النتـائت ان سعـدل   2.222ىا قيسة دالة إحنائيًا عند سستوإ سعنوية و وا قنوات التلفزيون   32.085
  قنـوات التلفزيـون تالىـا   بيـذه القضـيةاإلذاعـات سـن سعـدل اىتسـام اعلـ  بقضـية الالجئـين  سواق  اإلنترنت اىتسام

 وا يرًا النحف.
 

بستابعــة اسعا الفلسـطينا اىتسـام الشـباب الجــ درجــةتوجــد وـروق ذات داللـة إحنــائية وـا س: خــامالفـرض ال -5
 .حسب سكان السكن الس تلفة وسائ  اإلعالمقضية الالجئين وا 

يبين الجدول اآلتا نحة الفرض   و اإلذاعات وقط وعدم نحتو وا بقية الوسائ وا  ثبت نحة الفرض
 :(ANOVAا تبار س باست دام سعاس  تحلي  التباينوا اإلذاعات 

 (20جدول رقم )
 مستوى المعنوية قيمة )ف( درجتي الحرية االنحراف المعياري  درجة االىتمامط متوس العدد المحافظة 

  2.759 9.90 47 الشسالية

 
  

 2.009 9.08 75 غزة
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 2 2.782 9.85 32 الوسط 
997 

 
3.498 

 
2.294 

 2.779 4 38  انيونس

 2.528 9.20 48 روح

 429 2.790 9.78 424 المجموع
 0.05دال إحصائياً عند مستوى  مستوى المعنوية

درجــة اىتسـام الشـباب الجــاسعا وـا تؤكـد نتـائت السعـاسالت اإلحنــائية وجـود وـروق ذات داللــة إحنـائية 
  حيـث بلغـت قيسـة السبحـوثين سـكان السحاوظـات الس تلفـةبـين الفلسطينا بستابعة قضية الالجئـين وـا اإلذاعـات 

( ولسعروــة 997  و2( ودرجتـا حريـة س2.294سـتوإ سعنويــة س(  وىـا قيسـة دالـة إحنــائيًا عنـد س3.498سف( س
وىـو مــا تتضـا نتائجـو مـن خـالل الجــدول (  LSDا تبـار س تـم إجـراأ السحاوظـات الس تلفـةسنـدر التبـاين بـين 

 اآلتي:
 (21جدول رقم )

 مستوى المعنوية الفرق بين المتوسطين المجموعة المقارنة المجموعات
 2.273 2.299 روح الشسالية

 2.243 2.34-  انيونس ةغز 
 2.239 2.389 روح الوسط 
 2.224 2.530 روح  انيونس

 0.05مستوى المعنوية دال إحصائياً عند مستوى 

الجدول السـابق ان الطـالب وـا سحاوظـة  ـانيونس ىـم انثـر الطـالب اىتساسـًا بقضـية يتضح سن بيانات 
  غـزةوجاأ بعدىا الطالب وا سحاوظة   اوظة الوسط تالىا السحاوظة الشسالية  ثم السح  الالجئين وا اإلذاعات
 .وا يرًا وا سحاوظة روح

 املبحث الثبلث:
 نتبئج الدراسة والتوصيبت

 
 أىم نتائج الدراسة: :أوالً 
جــاأ االنترنــت وــا السرتبــة األولـــ  وــا تعــرض الشــباب الجــاسعا لوســـائ  اإلعــالم  وتــاله التلفزيــون  ثـــم  .9

السبحوثـــون علـــ  التلفزيـــون وـــا الحنـــول علـــ  السعلوســـات حـــول قضـــية اإلذاعـــة  وا يـــرًا النـــحف  ويعتســـد 
 الالجئين وا السقام األول  وجاأ بعده االنترنت بفارق ضئي   ثم اإلذاعة  وا يرًا النحف.
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ن ان حجم التغطية اإلعالسية التا ت ننيا وسائ  اإلعالم لقضية الالجئين غير كاوية يعتبر السبحوثو  .4
ن ان حجـم التغطيـة ويـو ستوسـطة  وحـاز ستوسـط حجـم التغطيـة راإ السبحوثـو  الـذيبشك  عام  عدا االنترنت 

 وا االنترنت عل  السستوإ األول  بينسا تبعتو اإلذاعة  ثم التلفزيون بفارق ضئي   وا يرًا النحف.

كانت اىم السوضوعات الستعلقة بقضية الالجئين التا يتابعيا السبحوثون وا وسـائ  اإلعـالم ىـا تـاريخ  .3
ــية الســـ ــاأت السفاوضـــات حــــول قضــ ــاسن الدوليـــة  وجــ ــاىرات التضــ ــا سظــ دن والقــــرإ الفلســـطينية السيجــــرة  تالىـ

 تتناول القرارات واالجتساعات الدولية. تاالالجئين وا السركز ال اسس  وا يرًا كانت السوضوعات ال

السعلوسـات يعتسد الطالب وا الجاسعات الفلسطينية وا قطاع غزة عل  تلفزيون ولسطين للحنول عل   .2
حول قضية الالجئين بنسبة تزيد قليالً عل  قناة األقن   اسا وا اإلذاعات وكانت إذاعة األقن  ىا اإلذاعة 
السفضلة للسبحوثين  تبعتيا إذاعة القدس بفارق بسيط  ثم بفارق كبير جـاأت إذاعـة الحريـة  ثـم إذاعـة نـوت 

 ولسطين  ووا السركز ال اسس إذاعة الشعب.

فضــياًل لـــدإ عينــة الدراســة وـــا الحنــول علــ  سعلوســات حـــول قضــية الالجئــين كانـــت انثــر النــحف ت .5
القدس  وتبعتيا األيام  ثم ولسطين  ووا السركز األ ير جاأت نـحيفة االسـتقالل  وجـاأت وكالـة سعـا كـأول 

طينا سواق  اإلنترنت تفضياًل لدإ السبحوثين  تبعيا سوق  ولسطين برس بفارق واضح  ثم سوق  السركز الفلس
 ل عالم  وا يرًا وكالة راستان.

يتستـ  سعظـم السبحـوثين بسسـتوإ ستوســط سـن السعروـة بقضـية الالجئـين  وجــاأ بعـد ذلـك وبنسـب ستقاربــة  .0
 الوعا العالا والوعا السن فض.

تبـين عـدم وجـود عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحنـائية بـين سسـتوإ تعـرض الشـباب الجـاسعا الفلســطينا  .7
 سستوإ سعروتيم بقضية الالجئين.لوسائ  اإلعالم و 

توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحنــائية بــين سســـتوإ حجــم تغطيــة وســائ  اإلعــالم الس تلفــة لقضـــية  .8
 الالجئين ودرجة اىتسام الشباب الجاسعا الفلسطينا بيذه القضية.

اإلنترنـت وـا توجد وروق ذات داللة إحنائية بين كٍ  سن قنوات التلفزيون واإلذاعات والنحف وسواقـ   .9
 حجم تغطيتيا لقضية الالجئين براي الشباب الجاسعا الفلسطينا.

توجد وروق ذات داللة إحنـائية وـا درجـة اىتسـام الشـباب الجـاسعا الفلسـطينا بستابعـة قضـية الالجئـين  .92
 وا اإلذاعات حسب سكان السكن  وال توجد وروق وا بقية وسائ  اإلعالم.
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 توصيات الدراسة: :ثانياً 

 عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يمكن أن نخرج بالتوصيات اآلتية:بناًء 
 

السساحة والوقت الس نص للقضايا الوطنية الياسـة ان تزيد وسائ  اإلعالم الفلسطينية والعربية الس تلفة  .9
 قضية الالجئين وحق العودة.وبالذات 

ــية الالجئـــين وتنثيــــف الحـــدي .4 ــايا الستعلقـــة بقضــ ــام بكـــ  القضــ ــة والقـــرإ السيجــــرة االىتسـ ث عــــن تـــاريخ النكبــ
 والفعاليات الشعبية والرسسية للتذكير بيذه القضية السركزية وا حياة الشعب الفلسطينا.

ــائ  اإلعــــالم الفلســــطينية ســــن  ــــالل  .3 ــتوإ السينــــا لوســ ــام بــــاإل راج الجيــــد ضــــرورة النيــــوض بالسســ االىتســ
ــآراأ الجسيـــ ــام بــ ــايا الوطنيـــة الياســـة  واالىتسـ ــا  لسوضـــوعات القضـ ــام بالقضـــية ســـن كاوـــة جوانبيــ ور  واالىتسـ

 والتعسق وا شرح وتفسير قضية الالجئين.

 وزيادة ثقاوتيم الوطنية ووعييم بالقضايا الوطنية الياسة.  وتدريبيمتأىي  اإلعالسيين الفلسطينيين  .2

 ت.النحف واإلذاعاوبالذات وا قنوات التلفزيون و   زيادة حجم التغطية اإلعالسية لقضية الالجئين .5
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 مالحق الدراسة: 
 بين وسائل اإلعالم ومتغير الجامعةالعالقات االرتباطية  يوضا جدول( 1ممحق رقم )

 
 الجاسعة

 وسيلة اإلعالم
 الجاسعة

 السجسوع القدس السفتوحة األقن  األزىر اإلسالسية

ونية
لفزي
 الت

وات
القن

 

 52.5 924 50.8 24 05.7 43 73.7 48 90.2 9 ولسطين 

 27 95 30.5 47 32.3 94 40.3 92 83.0 20 األقن 

 4.5 5 0.8 5 2 2 2 2 2 2 القدس

 922 424 922 72 922 35 922 38 922 55 السجسوع

حف
ن
ال

 

 22.9 89 23.4 34 22 92 24.9 90 32.5 99 القدس

 90.3 33 94.4 9 99.2 2 95.8 0 45.5 92 ولسطين

 44.8 20 39.9 43 44.9 8 43.7 9 92.9 0 األيام

 94.2 45 0.8 5 5.7 4 5.3 4 49.9 90 الرسالة

 5.9 94 2.9 3 97.9 0 7.9 3 2 2 الحياة الجديدة

 4.5 5 4.7 4 4.9 9 5.3 4 2 2 االستقالل

 922 424 922 72 922 35 922 38 922 55 السجسوع

ات
ذاع
اإل

 

 99.9 42 93.5 92 92.3 5 98.2 7 3.0 4 نوت ولسطين

 39.4 03 45.7 99 97.9 0 49.9 8 52.5 32 األقن 

 47.4 55 47 42 48.0 92 48.9 99 45.5 92 القدس

 9.9 42 9.5 7 42 7 5.3 4 7.3 2 الشعب

 92.9 32 42.3 95 97.9 0 98.2 7 3.0 4 الحرية

 9.5 3 4.7 4 2 2 2 2 9.8 9 النقب

 3.5 7 9.2 9 4.9 9 7.9 3 3.0 4 ا رإ

 922 424 922 72 922 35 922 38 922 55 السجسوع

رنت
إلنت

  ا
سواق

 

 38.0 78 25.9 32 39.2 99 30.8 92 32.5 99 سعا

 3.5 7 4.7 4 4.9 9 4.0 9 5.5 3 ولسطين اليوم

 90.8 32 97.0 93 42 7 48.9 99 5.5 3 ولسطين برس

 92.2 49 93.5 92 97.9 0 92.5 2 90.2 9 السركز

 7.2 95 5.2 2 5.7 4 5.3 4 94.7 7 ولسطين اآلن

 5.9 94 8.9 0 8.0 3 4.0 9 3.0 4 سسا

 7.2 95 4.7 4 8.0 3 93.4 5 9.9 5 الشبكة اإلعالسية

 3 0 2 2 4.9 9 2 2 9.9 5 راستان

 2.5 9 2 2 4.9 9 2 2 2 2 وراس
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 4.5 5 2.9 3 2 2 2 2 3.0 4 ا رإ

 922 424 922 72 922 35 922 38 922 55 السجسوع

 

 رة االستقصاءاستما( 2ممحق رقم )
 لسمامـــة غــة اإل  جـامعـــةال  

 مؤتمر كمية اآلداب الرابع
 فمسطيـن .. ستون عامًا عمى النكبـة

 
 

 :حول صحيفة استقصاء

 يف إمداد الشببة اجلبمعي ودوره ـالم ـاإلعالتعرض لوسبئل 
 قضية الالجئنيالفلسطيني ببملعلومبت عن 

 ميدانيةدراسة 
 

لب طا ل ل /أخي ا طا ل :أخيت ا  بة 

الشباب الجاسعا الفلسطينا   عل  الطلبة الجاسعيين الفلسطينيين وا قطاع غزة حول اثر تعرضتأتا ىذه االستسارة وا إطار دراسة 
ولسطين ..   ان لسؤتسر كلية اآلداب الراب  بالجاسعة اإلسالسية بعنوان:الباحث اُيعدى لوسائ  اإلعالم وا إسداده بالسعلوسات عن قضية الالجئين

 تون عاسًا عل  النكبة.س
لب طا ل : /أخي ا لبة  طا ل  أخيت ا

 أرجو أن تحظى ىذه االستمارة باىتمامكم الجاد
ن عاونك ت ن  رتام على حس الح لشكر وا زيل ا ن ج لك  و

 :الباحثان
 طمعت عبد الحميد عيسىد.     د. أيمن خميس أبو نقيرة 

 
 

 م4228-ىـ9249
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 السمات العامة

 السحاوظة الشسالية - 9 المحافظة:  .1

 4-  السحاوظة الوسط 

 5- سحاوظة روح 

 4-  سحاوظة غزة 

 2- سسحاوظة  ان يون  
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 انث  - 4 ذكر - 9 النوع:  .2

 اإلسالسية - 9 الجامعة:  .3

 3-  األقن 

 4- األزىر 

 2- القدس السفتوحة 

 

 دراسات علسية - 4 دراسات إنسانية - 9 ي:التخصص الدراس  .4
 
 
 

 

 الوحدة األوىل: متابعة قضايا الالجئني

 حدد عدد الساعات التي تقضييا يومياً في التعرض لوسائل اإلعالم اآلتية: .5

 أقل من ساعة ساعات 3-1 ساعات 3أكثر من  الوسيمة                                       الساعات
    ونية القنوات التلفزي

    اإلذاعات 
    سواق  اإلنترنت 

 حدد عدد األيام التي تطالع فييا الصحف والمجالت أسبوعياً: .6

 يومين فأقل أيام 5-3 أيام 7-6 الوسيمة                                         األيام
    النحف والسجالت

 المعمومات حول قضية الالجئين: حدد درجة اىتمامك بمتابعة وسائل اإلعالم اآلتية لمعرفة .7

 منخفضة متوسطة مرتفعة الوسيمة                                       الدرجة
    القنوات التلفزيونية 

    اإلذاعات 
    النحف والسجالت

    سواق  اإلنترنت 

 برأيك حجم التغطية التي تخصصيا وسائل اإلعالم اآلتية لقضية الالجئين: .8

 غير كافية متوسطة كافية ة                                        الحجمالوسيم
    القنوات التلفزيونية 

    اإلذاعات 
    النحف والسجالت

    سواق  اإلنترنت 

 ما أىم الموضوعات المتعمقة بقضية الالجئين التي تتابعيا في وسائل اإلعالم اآلتية؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( .9

 الوسيمة
 الموضوعات                                                              

 مواقع اإلنترنت الصحف والمجالت اإلذاعات القنوات التمفزيونية

 تست دم وا غير اغراض البحث العلساالنحيفة سرية ولن ىذه  بيانات
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     تاريخ السدن والقرإ التا تم تيجيرىا

     سظاىرات التضاسن الدولية

     الفعاليات الشعبية الفلسطينية

     فلسطينية وا الشتاتالس يسات ال 

     السفاوضات حول قضية الالجئين

     القرارات واالجتساعات الدولية

 ا رإ  يرج  تحديدىا: 
 

 ...........
........... 

 ...........
........... 

 ...........
........... 

 ...........
........... 

 

 ة الالجئنيوقضي ةالوحدة الثانية: وسائل اإلعالم الفلسطيهي

 ما أىم المصادر التي تحصل من خالليا عمى المعمومات حول قضية الالجئين؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( .10

 الدولية العربية الفمسطينية الوسيمة                               
    القنوات التلفزيونية 

    اإلذاعات 
    النحف والسجالت

    سواق  اإلنترنت 

 أىم صحيفة فمسطينية تفضل الحصول من خالليا عمى المعمومات حول قضية الالجئين: حدد .11

 القدس  ولسطين 
 األيام  الرسالة 
 الحياة الجديدة  االستقالل 

 ما أسباب تفضيمك ليذه الصحيفة في الحصول عمى المعمومات حول قضية الالجئين؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( .12

 الثقة وا سعلوسات النحيفة  التعسق وا شرح وتفسير قضية الالجئين 
 تفرد سساحة سيسة لقضية الالجئين  االىتسام بآراأ الجسيور 
 إ راجيا جيد وجذاب  اىتساسيا بالقضية سن كاوة جوانبيا 
 ................................................................................ :ا رإ  يرج  تحديدىا 

                             ................................................................................ 

 حدد أىم قناة تمفزيونية فمسطينية تفضل الحصول من خالليا عمى المعمومات حول قضية الالجئين: .13

 تلفزيون ولسطين   تلفزيون األقن 

 عمى المعمومات حول قضية الالجئين؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(ما أسباب تفضيمك ليذه القناة في الحصول  .14

 الثقة وا سعلوسات القناة  التعسق وا شرح وتفسير قضية الالجئين 
 ت نص وقتًا كاويًا لقضية الالجئين  االىتسام بآراأ الجسيور 
 إ راج البراست جيد  اىتساسيا بالقضية سن كاوة جوانبيا 
 ..... :ا رإ  يرج  تحديدىا........................................................................... 

                             ................................................................................ 
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 لالجئين:حدد أىم إذاعة فمسطينية تفضل الحصول من خالليا عمى المعمومات حول قضية ا .15

 نوت ولسطين   إذاعة األقن 
 نوت القدس  إذاعة الشعب 
 إذاعة الحرية  .................................... :ا رإ 

 ما أسباب تفضيمك ليذه اإلذاعة في الحصول عمى المعمومات حول قضية الالجئين؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( .16

 الثقة وا سعلوسات اإلذاعة  فسير قضية الالجئينالتعسق وا شرح وت 
 ت نص وقتًا كاويًا لقضية الالجئين  االىتسام بآراأ الجسيور 
 إ راج البراست جيد  اىتساسيا بالقضية سن كاوة جوانبيا 
 ................................................................................ :ا رإ  يرج  تحديدىا 

                             ................................................................................ 

 

 حدد أىم موقع إنترنت فمسطيني تفضل الحصول من خاللو عمى المعمومات حول قضية الالجئين: .17

 وكالة سعا اإل بارية  ولسطين اليوم 
 ولسطين برس  السركز الفلسطينا ل عالم 
 ولسطين اآلن  سسا اإل بارية وكالة 
 الشبكة اإلعالسية الفلسطينية  .................................... :ا رإ 

 ما أسباب تفضيمك ليذا الموقع في الحصول عمى المعمومات حول قضية الالجئين؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( .18

  الثقة وا سعلوسات السوق  التعسق وا شرح وتفسير قضية الالجئين 
 حة سيسة لقضية الالجئينيفرد سسا  االىتسام بآراأ الجسيور 
 إ راج النفحات جيد  اىتساسيا بالقضية سن كاوة جوانبيا 
 ................................................................................ :ا رإ  يرج  تحديدىا 
 

 الوحدة الثالثة: مقياس معرفة قضية الالجئني

 م ينص عمى:1948لصادر عن األمم المتحدة عام ا 194القرار  .19

 حق الالجئين وا العودة  التعويض لسن ال يرغب وا العودة 
 التوطين  ارج ولسطين   عودة الالجئين والتعويض 

 حدثت الموجة الثانية من اليجرة والنزوح عام: .20

 9950م  9907م 
 9973م  9928م 

 تقع غالبية مخيمات الالجئين في دولة: .21

 سنر  لبنان 
 سورية  األردن 

 التي اعتمدت عمييا الدعاية الصييونية في تيجير الشعب الفمسطيني: 1948المذبحة الشييرة عام  .22

 كفر قاسم  جنين 
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 السسوع  دير ياسين 

 الالجئون يشكمون أغمبية سكان منطقة: .23

 قطاع غزة  الضفة الغربية 
  الجلي  النقب 

 بدأت قضية الالجئين الفمسطينيين عام: .24

 9950م  9907م 
 9949م  9928م 

 م:1987مخيم الالجئين الذي اندلعت منو شرارة االنتفاضة األولي عام  .25

 عسكر  جباليا 
  الشاط  روح 

 يبمغ تعداد الالجئين الفمسطينيين اآلن: .26

 2 ساليين  سليونين 
 8  ساليين  0 ساليين 

 شكرًا لكم على حسو تعاونكم
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