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  ت

 ممخص الدراسة بالمغة العربية
 
لمرأة الفمسطينية لممكاقع اإللكتركنية ااستخدامات  تيدؼ الدراسة إلي التعرؼ عمى مدل

لمتحققة منيا، كمعرفة أبرز المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية التي تستخدميا اإلخبارية كاإلشباعات ا
 المرأة في محافظات غزة.

 كمف خبللو ية، مستخدمة منيج المسح اإلعبلمىتأتي ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصف    
أسمكب مسح جميكر كسائؿ اإلعبلـ، كتـ جمع البيانات باستخداـ أداة صحيفة االستقصاء، كتـ 

مبحكثة مف مختمؼ محافظات  400 ختيار عينة عشكائية بسيطة متساكية حصصيان بمغ قكامياا
عاـ مف  18مبحكثة مف مستخدمات المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية فكؽ سف  80قطاع غزة، بمعدؿ 

مف  المحافظات الخمس )الشماؿ، غزة، الكسطى، خانيكنس، رفح( خبلؿ الفترة الزمنية
 ـ.20/2/2017حتى ك  20/1/2017

 وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزىا:
مكقع دنيا الكطف في مقدمة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كأكثر مكقع تستخدمو  جاء .1

ثـ %، 54.8%، تبله مكقع ككالة معان اإلخبارية كذلؾ بنسبة 80.3المبحكثات كذلؾ بنسبة 
 .45.9%مكقع ككالة غزة اآلف بنسبة 

، اإللكتركنية اإلخباريةالمكاقع المكضكعات كالمكاد السياسية في  ثات متابعةتفضؿ المبحك  .2
 .، تبلىا الدكافع المنفعية%58.4بنسبة كجاءت الدكافع الطقكسية 

بيف درجة استخداـ المرأة  0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  .3
 شباع المتحقؽ ليف مف كراء ىذا االستخداـ.الفمسطينية لممكاقع االلكتركنية اإلخبارية كدرجة اال

 أىم توصيات الدراسة:
اىتماـ المكاقع االلكتركنية االخبارية الفمسطينية بالدقة كالمكضكعية عند تناكؿ قضايا المرأة،  .1

 المصادر المجيكلة . االعتماد عمىكالتقميؿ مف 
ة كبالدراسات المتخصصة إعطاء مزيد مف االىتماـ مف قبؿ المكاقع االلكتركنية بقضايا المرأ .2

 بيا، كالتكسع في نشر المعمكمات حكليا.
، اإللكتركنية اإلخبارية ع في أشكاؿ الكسائط المتعددة التي تعالج قضايا المرأة عبر المكاقعيالتنك  .3

 .مع الجميكركزيادة التفاعؿ 



  ث

Abstract 

 
The study aims at identifying the extent of the Palestinian women's use of 

the news websites and the gratifications achieved from them. This in addition to 

identifying the most prominent news websites used by women in the Gaza 

governorates. 

The study is a descriptive research using a media survey methodology; 

surveying the public and media. The researcher used a survey questionnaire as a tool 

to gather information. A simple random sample of 400 participants was selected from 

various governorates in the Gaza Strip, (North, Gaza, central, Khan Younis, Rafah) 

during the period from 20/1/2017 to 20/02/2017. 80 participants of those using news 

websites were 18 years or above.  

The study concluded a number of findings: 

1. Donia Al Watan came in the forefront of the news websites as the most used site 

by the respondents by 80.3%, followed by Ma'an news agency with 54.8% and 

then the Gaza Agency website with 45.9%. 

2. The respondents prefer to follow political materials in the news websites, and the 

ritual motives came at 58.4%, followed by motivational motives. 

3. There is a statistically significant relationship at significance level (0.05) between 

the degree to which Palestinian women benefit from the use of news websites 

and the degree of confidence in their content. 

 

 The main recommendations of the study: 

1 Palestinian news websites should pay attention to accuracy and objectivity when 

dealing with women's issues and minimizing reliance on anonymous sources. 

2. More attention should be given by news websites to the issues of women's 

websites and specialized studies relevant to them and expanding the 

dissemination of information about them. 

3. Diversifying the forms of multimedia that address women's issues through news 

websites and increase interaction with the public. 
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  ْشُكَر هِْعَمتََك
َ
ْن أ

َ
ْوزِْعِِن أ

َ
َّ ولَََعَ  رَبِّ أ ْنَعْمَت لََعَ

َ
امَِِّت أ

يَِِّت إِِّنِّ ُتبُْت  ْصِنْح ِِل ِِف ُذرِّ
َ
ْعَمَل َصاِِلًا تَرَْضاُه َوأ

َ
ْن أ

َ
يَّ َوأ  َواِِلَ

  إََِلَْك َوإِِّنِّ ِمَن الُْمْسِنِميَ 
[19]النمل:   

 صدؽ اهلل العظيـ
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 اإلىــداء
 

 ممية كالداٌم الكريميف، أداميما إلى سندم األكؿ في الحياة كرحمتي العممية كالع
 اهلل لي عزان كفخران، كأمد اهلل في عمرييما.

 .خكتي سندم كفرحي في ىذه الحياة  إلى مف يقدمكف لي الدعـ دكمان أخكاتي كا 
 .إلى مشرفي الفاضؿ، كأساتذتى الكراـ 
 .إلى الصديقات، كالزميبلت، ككؿ مف كقؼ بجانبي 
 ا زالت تعاني.إلى المرأة الفمسطينية التي عانت كم 
 . إلى مف آمف بإرادتو كتغمب عمى التحديات حكلو كأنصؼ ذاتو 
 .إلى كؿ مف دعا لى خيران في ظير الغيب 

 .أىدم رسالتي ... بداية طريقي الذم حاكلت اجتيازه بخطكات نحك األفضؿ 
 

 
 إلييم جميعًا... أىدي ىذه الدراسة

 
 
 
 

 

 

 



  خ

 شكر وتقدير
عمى نعمتو التي أنعميا عمٌي كعمى كالدٌم مف قبؿ،  بدايةن الشكر كالحمد هلل عز كجؿ

 ككفقني لمكصكؿ إلى ىذه المحظة.

كأتقدـ بجزيؿ الشكر ككافر االمتناف إلى مشرفي الدكتكر طمعت عيسى حفظو اهلل، 
رئيس قسـ الصحافة كاإلعبلـ بالجامعة اإلسبلمية، كالذم كاف خير عكف لي، كلـ يأؿي جيدان في 

كجييات السديدة كمبلحظاتو القيمة التى أثرت الدراسة، فجزاه اهلل عنى خير مساعدتي، كتقديـ الت
 الجزاء.

كما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى جميع مدرسي قسـ الصحافة كاإلعبلـ بالجامعة 
اإلسبلمية عمى ما بذلكه معي مف جيد، كمساعدة في إخراج ىذا العمؿ إلى حيز الكجكد ، ليـ 

 ة كالتقدير.مني جميعان كؿ المحب

 ككذلؾ الشكر مكصكؿ إلى عضكم لجنة المناقشة: 

 حفظو اهللأميف كافي   الدكتكر الفاضؿ/ 

 حفظو اهللماجد ترباف  الدكتكر الفاضؿ/ 

 لجيكدىما الطيبة في إثراء الرسالة بمبلحظاتيما القيمة، فجزاىما اهلل كؿ خير، 

 مف منحنى الفائدة كالنصيحة.كما كأتقدـ بالشكر الى محكمي استمارات الدراسة، ككؿ 

خكتي كصديقاتي  كأخيران كؿ الشكر لمف ال تكفييـ كممات الشكر كالدام كأخكاتي كا 
كزميبلتي، عمى حبيـ كدعميـ المتكاصؿ كلكؿ مف قٌدـ لي يد العكف كالدعاء ممف ذكرتيـ، 

ي خير كممف ال يتسع المقاـ لذكرىـ أتقدـ بخالص الشكر كعظيـ االمتناف، كجزاىـ اهلل عن
 الجزاء.

 واهلل ولي التوفيق,,

 الباحثة: 
 أشواق عيسى رحمي

 

 
 



  د

 فيرس المحتويات
 

  أ .................................................................................................. إقػػرار

  ب .......................................................................................... نتيجة الحكـ

  ت ......................................................................... ممخص الدراسة بالمغة العربية

Abstract ........................................................................................... ث  

  ج ................................................................................................ اقتباس

  ح ............................................................................................... اإلىػػداء

  خ .......................................................................................... شكر كتقدير

  د ...................................................................................... فيرس المحتكيات

  ز ........................................................................................ فيرس الجداكؿ

 1 ........................................................................................ مقدمة الدراسة:

 3 ..................................................................... الفصل األول اإلطار العام لمدراسة

 4 ............................................................................ أكالن: أىـ الدراسات السابقة:

 26 ...................................................................... ثانيان: االستدالؿ عمى المشكمة:

 28 ................................................................................ ثالثان: مشكمة الدراسة:

 28 ................................................................................ رابعان: أىمية الدراسة:

 28 ............................................................................. خامسان: أىداؼ الدراسة:

 29 ............................................................................ سادسان: تساؤالت الدراسة:

 30 ............................................................................ سابعان: فركض الدراسة :

 30 ...................................................................... ثامنان: اإلطار النظرم لمدراسة :

 35 ................................................................ عان: نكع الدراسة كمنيجيا كأدكاتيا:تاس

 37 ..................................................................... عاشران: مجتمع الدراسة كعينتيا:

 39 ............................................................. حادم عشر: إجراءات الصدؽ كالثبات :



  ذ

 44 ....................................................................... ثاني عشر: متغيرات الدراسة:

 44 .......................................................................... ثالث عشر: حدكد الدراسة:

 45 .................................................................. ئية:رابع عشر: المعالجات اإلحصا

 45 ............................................................ خامس عشر: المفاىيـ األساسية لمدراسة:

 46 ........................................................................ سادس عشر: تقسيـ الدراسة:

 47 .................................................. الفصل الثاني المرأة والمواقع اإللكترونية اإلخبارية

 49 .......................................................... المبحث األكؿ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية

 49 ...................................................... ر المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية:أكالن: نشأة كتطك 

 54 ................................... ثانيان: المكاقع اإلخبارية : تعريفيا، أىميتيا، خصائصيا، كأنكاعيا :

 63 ....................................................... كنية اإلخبارية الفمسطينية:ثالثان: المكاقع اإللكتر 

 77 ........................................................... المبحث الثاني: اإلعبلـ كالمرأة الفمسطينية

 78 ................................................................. أكالن : إحصائيات المرأة الفمسطينية :

 79 .................................................... ثانيان: مراحؿ تطكر اإلعبلـ النسائي في فمسطيف:

 89 ...................................................................... ثالثان : اإلعبلـ كالمرأة العربية :

 92 ................................................................... رابعان : اإلعبلـ الفمسطيني كالمرأة:

 100 .............................................................. الفصل الثالث نتائج الدراسة الميدانية

 102 ........................................................ دانيةالمبحث األكؿ مناقشة نتائج الدراسة المي

 102 ................................................... أكالن: أنماط استخداـ المكاقع االلكتركنية اإلخبارية:

 114 ................................................. ثانيان : دكافع استخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية:

 121 ......................................................................... ثالثان: اإلشباعات المتحققة:

 130 ........................... رابعان : إيجابيات كسمبيات المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كمقترحات تطكيرىا

 135 ............................................................. المبحث الثاني اختبار فرضيات الدراسة

 150 .................................................... المبحث الثالث خبلصة نتائج الدراسة كتكصياتيا

 150 ....................................................................... أكالن : خبلصة نتائج الدراسة:



  ر

 152 ................................................................. ثانيان: تكصيات الدراسة كمقترحاتيا:

 154 ................................................................................. المصادر والمراجع

 155 .............................................................................. المراجع العربية: -أكالن 

 166 ............................................................................ المراجع األجنبية: -ثانيان 

 167 ..................................................................................... مبلحؽ الدراسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ز

 فيرس الجداول
 38 ............................................................................... (: يكضح السمات العامة لممبحكثات1.1جدكؿ )

 44 ................... مف فقرات الكحدة االكلى كالدرجة الكمية لمكحدة(: يكضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة 1.2جدكؿ )

 41 ................... (: يكضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات الكحدة الثانية كالدرجة الكمية لمكحدة1.3جدكؿ )

 41 .................... (: يكضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات الكحدة الثالثة كالدرجة الكمية لمكحدة1.4جدكؿ )

 42 ................... حدة(: يكضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات الكحدة الرابعة كالدرجة الكمية لمك 1.5جدكؿ )

 42 ............................................. (: يكضح مصفكفة معامبلت االرتباط لمكحدات مع الدرجة الكمية1.6جدكؿ )

 43 ..................................................... االستبانة (: يكضح نتائج معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات1.7جدكؿ )

 44 .......................................................... (: معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لبلستبانة1.8جدكؿ )

 78 ...................................................................ـ 2416(: يكضح عدد سكاف قطاع غزة لمعاـ 2.1جدكؿ )

 142 .................................................................................. (: يكضح مقياس ليكرت الثبلثي3.1جدكؿ )

 142 .......................................... (: يكضح درجة استخداـ المبحكثات لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية3.2جدكؿ )

 144 ............................................ (: يكضح مدة استخداـ المبحكثات لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية3.3جدكؿ )

 145 ........ اقع اإللكتركنية اإلخبارية(: يكضح إجمالي الساعات التي تقضييا المبحكثات يكميان عمى المك 3.4جدكؿ )

 146 ............................ (: يكضح األماكف التي تستخدـ فييا المبحكثات المكاقع االلكتركنية اإلخبارية3.5جدكؿ )

 147 ....... يكضح الكسائؿ التي تستخدميا المبحكثات في تصفح كمتابعة المكاقع اإلخبارية االلكتركنية(: 3.6جدكؿ )

 149 .......... (: يكضح األكقات المفضمة التي تقضييا المبحكثات الستخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية3.7جدكؿ )

 114 ........................................ (: يكضح أىـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية التي تتابعيا المبحكثات3.8جدكؿ )

 112 .. تابعتيا في المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية(: يكضح المكضكعات كالقضايا التي تفضؿ المبحكثات م3.9جدكؿ )

 114 .......................... (: يكضح دكافع المبحكثات الطقكسية الستخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية3.14جدكؿ )

 115 ............................ (: يكضح دكافع المبحكثات المنفعية الستخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية3.11جدكؿ )

( يكضع مجمكع الدكافع الطقكسية كالمنفعية الستخداـ المرأة الفمسطينية  لممكاقع اإللكتركنية 3.12جدكؿ )
 116 ............................................................................................................................. اريةاإلخب

 117 ........................ (: يكضح رأم المبحكثات في أسباب استخداميف لممكاقع االلكتركنية االخبارية3.13جدكؿ )

 119 ................................ ـ المبحكثات لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية(: يكضح أسباب عدـ استخدا3.14جدكؿ )

 121 ................. (: يكضح اإلشباعات المتحققة مف استخداـ المبحكثات لممكاقع االلكتركنية اإلخبارية3.15جدكؿ )



  س

 124 .............................. (: يكضح درجة رضا المبحكثات عما تقدمو المكاقع االلكتركنية االخبارية3.16جدكؿ )

(: يكضح رأل المبحكثات في درجة اىتماـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية  الفمسطينية باستخداـ 3.17جدكؿ )
 125 .................................................................................................................... سائط المتعددةالك 

 126 ............ (: يكضح رأم المبحكثات في أنكاع الكسائط المتعددة داخؿ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية3.18جدكؿ )

 127 ................ يكضح درجة ثقة المبحكثات بالمعمكمات التي تقدميا المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية(: 3.19جدكؿ )

 128 ....... (: يكضح درجة استفادة المبحكثات مف استخداميف لممكاقع اإللكتركنية  اإلخبارية الفمسطينية3.24جدكؿ )

 129 ..................... (: يكضح جكانب استفادة المبحكثات مف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية3.21جدكؿ )

 134 ..................... ية اإلخبارية مف كجية نظر المبحكثات(: يكضح أبرز إيجابيات المكاقع اإللكتركن3.22جدكؿ )

 131 ............................. (: يكضح سمبيات المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية مف كجية نظر المبحكثات3.23جدكؿ )

 132 .............................. (: يكضح مقترحات المبحكثات لتطكير أداء المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية3.24جدكؿ )

الختبار الفركؽ في درجة  استخداـ المبحكثات لممكاقع  One Way ANOVA(: يكضح اختبار 3.25جدكؿ )
 135 ........................................................................................ متغير العمرااللكتركنية اإلخبارية كفقان ل

لمعرفة الفركؽ في درجة استخداـ المبحكثات لممكاقع  One Way ANOVA(: يكضح اختبار 3.26جدكؿ )
 136 ......................................................................... االلكتركنية اإلخبارية كفقان لمتغير الحالة االجتماعية

لمعرفة الفركؽ بيف درجة استخداـ المبحكثات  One Way ANOVA(: يكضح نتائج اختبار 3.27جدكؿ )
 137 .................................................................. لممكاقع االلكتركنية اإلخبارية كفقان لمتغير المستكل العممي

لمعرفة الفركؽ  بيف درجة استخداـ المبحكثات  One Way ANOVAيكضح نتائج اختبار  (:3.28جدكؿ )
 138 .......................................................................... لممكاقع االلكتركنية اإلخبارية كفقان لمتغير المحافظة

 144 .. ر  االستخداـ كمتغير المينةلمعرفة الفركؽ بيف متغي One Way ANOVA(: يكضح اختبار 3.29جدكؿ )

الفركؽ بيف درجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتكل  One Way ANOVA(: يكضح اختبار 3.34جدكؿ )
 141 ............................................................................... المكاقع االلكتركنية االخبارية كفؽ متغير العمر

الفركؽ بيف درجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتكل  One Way ANOVA(: يكضح اختبار 3.31جدكؿ )
 142 ................................................................ المكاقع االلكتركنية االخبارية كفؽ متغير الحالة االجتماعية

الفركؽ بيف درجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتكل  One Way ANOVA(: يكضح اختبار 3.32)جدكؿ 
 143 ............................................................... المكاقع االلكتركنية االخبارية كفؽ المتغير المستكل التعميمي

ف درجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتكل الفركؽ بي One Way ANOVA(: يكضح اختبار 3.33جدكؿ )
 144 ........................................................................... المكاقع االلكتركنية االخبارية كفؽ متغير المحافظة



  ش

الفركؽ بيف درجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتكل  One Way ANOVA(: يكضح اختبار 3.34جدكؿ )
 145 ............................................................................. كنية االخبارية كفؽ المتغير المينةالمكاقع االلكتر 

(: يكضح اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العبلقة بيف درجة استخداـ المرأة الفمسطينية لممكاقع 3.35جدكؿ )
 146 .............................................. راء ىذا االستخداـااللكتركنية اإلخبارية كدرجة االشباع المتحقؽ ليف مف ك 

(: يكضح اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف قياس درجة استفادة المرأة الفمسطينية مف استخداـ المكاقع 3.36جدكؿ )
 147 ................................................................................ االلكتركنية اإلخبارية كدرجة الثقة في محتكاىا

(: يكضح اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس بيف درجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتكل 3.37جدكؿ )
 149 ....................................................................... المكاقع االلكتركنية االخبارية كدرجة الثقة في محتكاىا



1 

 الدراسة: مقدمة
اإلعبلمي الفمسطيني عمى شبكة االنترنت في كقت قريب مف بدء كسائؿ بدأ التكاجد      

اإلعبلـ العربية في الدخكؿ إلى دائرة النشر االلكتركني، كانسجاميا مع الثكرة التكنكلكجية التى 
غزت العالـ اجمع، كمكاكبة لمتقنيات الحديثة التي تكفرىا شبكة االنترنت، كما اشتدت ذركة 

ـ، بظيكر العديد مف 2444الفمسطيني مع بداية انتفاضة األقصى عاـ اإلعبلـ اإللكتركني 
المكاقع االلكتركنية اإلخبارية، التى لعبت دكرا كبيرا في خدمة القضية كالدفاع عف الحقكؽ الثابتة 

 لمشعب الفمسطيني.

كأصبحت الساحة الفمسطينية تعج بالمكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كلـ يعد تداكؿ األخبار  
رنا عمى صحيفة أك محطة تمفزيكنية أك إذاعة كأصبح بإمكاف مف يبحث عف خبر أف يجده حك

بعد دقائؽ مف حدكثو، فقد ظيرت في فمسطيف صحؼ إلكتركنية بحتة ليس ليا إصدار كرقي 
مثؿ صحيفة دنيا الكطف، إضافة إلى المحاكالت التي برزت في فمسطيف إلنشاء مكاقع إلكتركنية 

  (1)تركنية مف قبؿ بعض الفمسطينييف المقيميف في الخارجإخبارية، كصحؼ إلك

 كالبناء رييالتغ أداة كىـ المجتمع، في الميمة الفئات كتعد فئة الفتيات كالنساء مف  

كيشكؿ كضع المرأة في أم مجتمع أحد المعايير األساسية ، لمتكنكلكجيا تقببلن  كالتطكر، كاألكثر
نو مف غير المتكقع أف يتقدـ مجتمع ما في العصر لقياس درجة تقدـ ذلؾ المجتمع، كما أ

الحالي تقدما مرمكقان تاركان كراءه النصؼ مف أفراده في حالة مف التخمؼ كالجيؿ، كعمى ىذا 
األساس فإف تقدـ المجتمعات يعتمد بصفة أساسية عمى مدل تقدـ المرأة كمتابعتيا لمسيرة 

 .( 2)النيضة جنبان إلى جنب مع الرجؿ

جياز مركز الفمسطيني لئلحصاء فإف عدد السكاف المقدر كاف في  ياتإحصائكحسب 
 2.34منيـ حكالى مميكف فرد تشكؿ اإلناث  % 4.75حكالي في فمسطيف  2415نياية عاـ 

كمع استمرار تقدـ النساء في مجاؿ معرفة القراءة كالكتابة بمغ معدؿ  49.2مميكف أم بنسبة 
 (3) ـ2416% لمذككر خبلؿ عاـ 98.5% مقابؿ 94.9معرفة القراءة كالكتابة لدل اإلناث 

                                           
 .)120( ترباف، اإلعبلـ اإللكتركني الفمسطيني )ص1)
 اد المرأة المصرية عمى كسائؿ اإلعبلـ في تمبية احتياجاتو.( عبد المجيد، اعتم2)
 (مكقع الكتركني) ـ(2016ركزم لئلحصاء الفمسطيني.)( تقرير الجياز الم3)
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ا لممعمكمات بالنسبة لمجميكر  كقد برزت أىمية المكاقع اإلخبارية باعتبارىا مصدرنا ميمن
المحمي كالخارجي كلممرأة الفمسطينية نظرنا لتكٌفر خدمة االنترنت كتزايد المكاقع اإلخبارية كتسابقيا 

 بشكؿ قكم كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة.في نقؿ الخبر بتفاصيمو، لتنافس بذلؾ 

في نقؿ  المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية  تؤديو الذم باتت  ،كبناءن عمى الدكر المتعاظـ 
عمى استخداـ المرأة المعمكمات كالتأثير في الجميكر إرتأت الباحثة إجراء ىذه الدراسة لمتعرؼ 

كالتعرؼ عمى أنماطو ، كفيـ دكافع ىذا االستخداـ، يةه المكاقع اإللكتركنية اإلخبار الفمسطينية ليذ
 .مضمكنيا في الثقة اعات المتحققة منيا كمدلشبكاإل
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 أىم الدراسات السابقة:: أولً 
خبلؿ مراجعة الباحثة لمجمكعة مف الدكريات العممية كالبحكث كالدراسات التي مف 

ت مكضكعات ذات عبلقة بالمحاكر الرئيسة لعنكاف دراستيا، بيدؼ الكقكؼ عمى التراث عالج
العممي ليذه المحاكر كاالستفادة مف نيجيتيا كأدكاتيا كالنتائج التي تكصمت إلييا، قامت برصد 

ثبلثة  ىلإالدراسات األكثر قربنا لعنكاف الدراسة الحالية، كتفيد مكضكع الدراسة حيث تـ تقسيميا 
دراسات حكؿ المكاقع ، ك كاإلشباعات االستخداماتعمى نظرية  اعتمدت دراسات :حاكر ىيم

 .اإلعبلـ كالمرأةدراسات حكؿ  ، اإللكتركنية الفمسطينية
 

 واإلشباعات: الستخداماتالمحور األول/ دراسات إعتمدت عمى نظرية 

 :(1)(7182دراسة أبو زايد ) -8

قع استخدامات طمبة الثانكية العامة لشبكات التكاصؿ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كا       
االجتماعي كاثرىا عمى القـ الثقافية كاإلشباعات المتحققة، كتندرج ىذه الدراسة ضمف البحكث 

، كعمى صحيفة االستقصاء، أجريت الدراسة عمى عمى منيج المسحالتي استندت  ةالكصفي
خبلؿ  غزة مف طمبة الثانكية العامة مفردة مكزعيف عمى محافظات قطاع 444عينة قكاميا 

مى نظرية االستخدامات ، معتمدة عـ2416ابريؿ  1يناير كحتى  29الفترة الزمنية الممتدة مف 
 كاإلشباعات.

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

تبايف كاضح كاختبلؼ بيف الطمبة حكؿ الثقة بالمعمكمات المطركحة عمى شبكات  كجكد - أ
 الجتماعي.التكاصؿ ا

أف اإلشباعات المتحققة مف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لمحفاظ عمى القيـ الثقافية  - ب
 عند الذككر أعمى مف اإلناث.

ال تكجد عبلقة بيف امتبلؾ طبلب الثانكية العامة لحساب عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي  - ج
 ككبل مف النكع االجتماعي، كمكاف السكف كالتخصص.

                                           
( أبك زايد، استخدامات طمبة الثانكية العامة لشبكات التكاصؿ االجتماعي كأثرىا في المحافظة عمى القيـ 1)

 ت غزة.الثقافية : دراسة ميدانية في محافظا
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 :(1)(7182)مريالع دراسة  -7

 Beinىدفت الدراسة إلى معرفة استخدامات طمبة الجامعات األردنية لشبكة قنكات 

Sports كاستخدـ الباحث ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية كاإلشباعات المتحققة، كتندرج ،
 444كتتككف مف العشكائية، كقد تـ اختيار العينة بطريقة العينة ، كأداة االستبانة، أسمكب المسح

 مفردة مف طمبة الجامعات األردنية، في اطار نظرية االستخدامات كاالشباعات.

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

عبر اشتراؾ  Bein Sports% مف طمبة الجامعات األردنية يتابعكف شبكة قنكات 56.2 - أ
 القنكات التمفزيكنية.

 مساءن. Bein Sportsة قنكات مف طمبة الجامعات يفضمف مشاىدة شبك %80.5يفضؿ   - ب

ىك متابعة المعبة الرياضية المفضمة  Bein Sportsلمشاىدة شبكة قنكات  كاف دافع الطمبة -ج
 .%، تبله دافع متابعة الفريؽ المفضؿ44.4كذلؾ بنسبة 

 : (2)(7180دراسة الصفدي ) -4

مسطينية إلى التعرؼ عمى مدل استخداـ القائـ باالتصاؿ في الصحافة الف ةىدفت الدراس
لشبكات التكاصؿ االجتماعي، كفيـ دكافع ىذا االستخداـ كالتعرؼ عمى أنماطو، كتأتي ىذه 
الدراسة ضمف البحكث الكصفية ، مستخدمة منيج المسح اإلعبلمي معتمدة عمى أداتيف ىما 
المقابمة كصحيفة االستقصاء لجمع بيانات الدراسة ، بالتطبيؽ عمى مجتمع الدراسة المتمثؿ في 

عامميف في الصحؼ كالمجبلت الفمسطينية الصادرة في محافظات غزة، حيث تـ استخداـ ال
إعبلميان خبلؿ الفترة الزمنية الممتدة  164كجرل تكزيع اإلستمارة عمى  أسمكب الحصر الشامؿ،

 .اإلشباعاتك  اإلستخداماتنظرية ـ ، معتمدان عمى نظرية 15/14/2414ـ إلى 1/9/2414مف  

 

                                           
كاإلشباعات المتحققة منيا،طمبة  Bein Sports( العمرم، استخداـ طمبة الجامعات األردنية لشبكة قنكات  (1

 الجامعتيف األردنية كاليرمكؾ نمكذجان: دراسة ميدانية
( الصفدم، استخدامات القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كاإلشباعات  (2

 تحققة : دراسة ميدانية في محافظات غزة.الم
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 ج التي توصمت إلييا الدراسة:ومن أىم النتائ

 .%98.7اصؿ االجتماعي كبنسبة الغالبية العظمى مف المبحكثيف شبكات التك تستخدـ  - أ

مف المبحكثيف بنسبة  جاءت شبكة الفيس بكؾ في مقدمة شبكات التكاصؿ األكثر استخدامان  - ب
89.% 

ثكف جاءت المكضكعات كالمكاد السياسية في مقدمة المكضكعات التي يفضؿ المبحك  -ج
 %.15.2بنسبة  االجتماعي مشاركتيا عبر شبكات التكاصؿ

 :(1) (7183أبو صالح )دراسة -3

 التكاصؿ لشبكات الجامعات الفمسطينية طمبة استخدامات التعرؼ عمى إلىىدفت الدراسة       

التكاصؿ، كتندرج  شبكات الجامعات الستخداـ طمبة دكافع كما المتحققة كاإلشباعات االجتماعي
 جميكر مسح" منيج الدراسات المسحية ىعم معتمدة الكصفية، الدراسات ضمف الدارسةىذه 

 الفمسطيني الشباب مف عمى عينة كالمقابمة، االستبياف ف ىماأداتي مستخدمة ،"اإلعبلـ كسائؿ

 كىى )الجامعة غزة بقطاع الفمسطينية النظامية الجامعات طمبة عمى مكزعيف مفردة 390 قكاميا

كاعتمدت عمى ، ـ34/11/2413-29-28األقصى( بتاريخ  كجامعة األزىر امعةكج اإلسبلمية
 كاإلشباعات. نظرية اإلستخدامات

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

أف الفيس  الدارسة كبينت االجتماعي، التكاصؿ شبكات يستخدمكف العينة أفراد % مف 90 أفأ. 
 استخدامان. االجتماعي التكاصؿ شبكات أكثر ىك بكؾ

شبكات  استخداـ سبب كالخارج الداخؿ في كاألصدقاء الزمبلء مع التكاصؿ دافع تصدرب. 
كقضاء  التسمية دافع ثـ الخبرات، كاكتساب المعمكمات عمى الحصكؿ دافع تبله التكاصؿ،
 الفراغ. أكقات

، 70%بة الدراسة بنس عينة تطالعيا التي المكضكعات أبرز الترفييية المكضكعات تقدمتج. 
 .الثقافية المكضكعات ثـ االجتماعية، المكضكعات تبلىا

 

                                           
( أبك صبلح، استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كاإلشباعات المتحققة: 1)

 دراسة ميدانية.
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 : (1)م(7183نجادات )دراسة -0

ىدفت الدراسة الي التعرؼ عمى استخدامات األسرة األردنية لشبكة الفيس بكؾ كدكافع 
ىذه اإلستخدامات كاإلشباعات المتحققة منيا، كىي تصنؼ ضمف البحكث الكصفية التحميمية 

احث منيج المسح، "مسح جميكر كسائؿ اإلعبلـ "، تمت دراسة جميكر كاستخدـ الب
( مفردة مف المتزكجات العامبلت في جامعة اليرمكؾ 437المستخدميف لمكقع الفيس بكؾ عمى )

ـ،مستخدمة اداة استبياف كاعتمدت الدراسة عمى نظرية اإلستخدامات 2412خبلؿ العاـ 
 كاإلشباعات.

 إلييا الدراسة: ومن أىم النتائج التي توصمت

 (% مف المبحكثات لدييف حساب شخصي عمى مكقع الفيسبكؾ.65.5أ. ما نسبتو )

كاالستمتاع  ،تصاؿ مع األصدقاء القدامى كالجددكانت أىـ الدكافع المتمثمة بالبقاء عمى ا ب.
كالتسمية كشغؿ أكقات الفراغ ،كزيادة المعرفة كاإلطبلع عمى أحدث التطكرات المحمية 

 .كالدكلية

عمى غيرىا مف اإلشباعات األخرل عند المبحكثات اإلجتماعي" تقدمت "إشباعات التكاصؿ ج.
 عف استخداميف لمكقع الفيس بكؾ. 

 :(2)(7184مركز شئون المرأة )دراسة  -2

ىدفت الدراسة الي تتبع مدل استخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي مف قبؿ اإلعبلمييف في     
كتقديـ استنتاجات مممكسة مف كجية  المرأة اإلجتماعية كاإلقتصادية،في طرح قضايا  قطاع غزة،

نظر اإلعبلمييف حكؿ ما إذا كانت شبكات التكاصؿ اإلجتماعي تسيـ في طرح نكعي لقضايا 
 النساء اإلجتماعية، أـ أنيا كسيمة مقتصرة عمى استخدامات بعيدة عف ىذا الطرح.

في ستبانة ،ت المنيج الكصفي كأداة االكتقع الدراسة ضمف البحكث الكصفية، كاستخدم
عبلمية  54كأجريت عمي عينة مككنة مف إطار نظرية االستخدامات كاإلشباعات،  إعبلمي كا 

 .ـ2413مف محافظات قطاع غزة، خبلؿ النصؼ األكؿ مف عاـ 

                                           
( نجادات، استخداـ المتزكجات العامبلت في الجامعات األردنية لمفيس بكؾ كاإلشباعات المتحققة منو: دراسة 1)

 .ميدانية
( مركز شئكف المرأة. أثر استخداـ شبكات التكاصؿ اإلجتماعي عمى تناكؿ قضايا المراة اإلجتماعية مف 2)

 كجية نظر اإلعبلـ في قطاع غزة:دراسة ميدانية. 
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 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

ي لـ تتناكؿ قضايا جكىرية كحيكية % مف العينة أف شبكات التكاصؿ اإلجتماع46أفاد أ. 
 خاصة بالمرأة الفمسطينية.

ف تبني كسائؿ اإلعبلـ اإلجتماعي ميثاؽ شرؼ سيسيـ في تعزيز أ% مف العينة 94قاؿ ب. 
 فرص حصكؿ المرأة عمى مساحات إعبلمية لمتعبير عمي قضاياىا اإلجتماعية كالسياسية.

قضايا المرأة اإلجتماعية كالسياسية  ج. يرل المبحكثكف اف ىناؾ قصكر إعبلمي في تبني
 كالسياسية. االجتماعيةقضايا مكالتعاطى معيا بما يضمف تشكيؿ رأم عاـ مناصر ل

 :(1)مUrista (7112 :)دراسة  -2

 االجتماعيلمكاقع التكاصؿ  الجامعيالتعرؼ عمى استخداـ الشباب  ىىدفت الدراسة ال
قد ك  ،ع الدراسة ضمف البحكث الكصفية( كتقFacebook, MySpace) مكقعيبالتطبيؽ عمى 

مفردة  50اعتمد الباحث في دراستو عمى أداة مجمكعة المناقشة المركزية عمي عينة تمثمت ب 
بالكاليات المتحدة األمريكية في إطار نظرية  Central Californiaمف طمبة جامعة 

 كاإلشباعات. االستخدامات

 من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

تمثمت أىـ دكافع الشباب الجامعي لممكقعيف في انيا كسيمة اتصاؿ فعالة في اإلتصاؿ أ. 
فييا إلكتشاؼ  االشتراؾباآلخريف، كأف دافع الفضكؿ لدل ىؤالء الشباب جعميـ يقبمكف عمى 

 العالـ المحيط بيـ.

شفافية جعؿ ب. يرل المشارككف في مناقشات المجمكعات المركزة أف كجكد اإلنفتاح كالتحرر كال
 ىذه المكاقع أكثر شعبية.

ج. أفاد المشارككف بأنيـ حصمكا عمى الكثير مف المعمكمات الشخصية عف األعضاء بدكف 
 معرفتيـ.

 
                                           

)1 (Urista, M. (2009). Explaining Why Young Adults Use MySpace and Facebook 

Through Uses and Gratifications Theory: Human Communicati 
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(1)(:7111دراسة عوض)-1
: 

استخدامات المرأة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ كما  الكشؼ عف طبيعةىدفت الدراسة إلى 
ائؿ اإلعبلـ الفمسطينية لرغبات كاحتياجات المرأة تحققو مف إشباعات، كمدل تمبية كس

الفمسطينية، كتأتى ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية التى تعتمد ىذه الدراسة عمى منيج 
كطبقت عمى عينة عشكائية بسيطة مف جميع محافظات قطاع غزة: ) شماؿ المسح بالعينة، 

دة لممرأة الفمسطينية التي بأسمكب مفر  044غزة، كغزة، كالكسطي، كخاف يكنس، كرفح( قكاميا 
في إطار نظرية التكزيع المتناسب مكزعة طبقان لمتغير منطقة السكف بيذه المحافظات، 

 .اإلستخدامات كاإلشباعات

 من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

رض ليا أف أىـ المكاقع اإلعبلمية الفمسطينية التي تحرص المبحكثات عينة الدراسة عمى التع -أ
%، كدنيا الكطف 32.7%، كشبكة األخبار/ مدار 56.7ىي: ككالة معان المستقمة بنسبة 

29.% 

أف أىـ أسباب عدـ التعرض لئلنترنت مف المبحكثات عينة الدراسة ىي: ليس لدم كمبيكتر -ب
 %.26%، كال أعرؼ كيؼ أدخؿ لو بنسبة 49بنسبة 

%، 87تعرض ليا المرأة الفمسطينية كذلؾ بنسبة ج أف المكاقع اإلخبارية ىي أىـ المكاقع التى ت
 %.3405المكاقع العممية بنسبة  تبلىا

 (2)م(:7111دراسة تربان)-2

استخداـ الصفكة الفمسطينية لمصحؼ المطبكعة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 
كاإللكتركنية  كدكافع ىذا االستخداـ كاإلشباعات التي يسعكف إلى تحقيقيا مف خبلؿ التعرض 

 ليذه الصحافة في ظؿ المتغيرات الديمكغرافية كتأثيرىا عمى طبيعة االستخداـ كدكافعو.

كتأتى ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية التى تعتمد ىذه الدراسة عمى منيج المسح 
لعينة مف الصفكة الفمسطينية،كفي اطارىا استخدـ الباحث منيج المسح بشقيو الكصفي كالتحميمي 

بقطاع غزة،كتـ استخداـ أسمكب العية العمدية غير العشكائية،  124 عمى عينة قكاميا مبحكثا ن
 معتمدان عمى اداة صحيفة االستبياف كالمقابمة المقننة في اطار نظرية اإلستخدامات كاإلشباعات.

                                           
 ( عكض ، إستخداـ المرأة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية كاإلشباعات المتحققة:دراسة ميدانية.1)
 كاإلشباعات المتحققة:دراسة ميدانية كاإللكتركنية  الصفكة الفمسطينية لمصحؼ المطبكعة ( ترباف، استخداـ2)
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 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

تعامؿ مع مكاقعيا عمى شبكة بينت نتائج الدراسة أف الصحؼ االلكتركنية الفمسطينية ت أ.
االنترنت ككسيمة إلعادة نشر ما تصدره الصحؼ المطبكعة، دكف االستفادة مف إمكانيات 

 .النشر الفكرم في تطكير الصحؼ االلكتركنية كتحسينيا

أبدل المبحكثكف درجة ثقة كبيرة بالكسائط التكنكلكجية في تطكير الصحافة االلكتركنية،  ب.
 (%69.1حيث بمغت )

كشفت نتائج الدراسة اعتماد الصحؼ االلكتركنية الفمسطينية عمى المحرريف كمصدر أكلي  .ج
 %)36.9مف مصادر المادة المنشكرة كذلؾ بنسبة )

 (:1)م(:7112المصري )دراسة -81

في قطاع غزة  التعرؼ عمى طبيعة استخداـ الصحفييف الفمسطينيف إلىىدفت الدراسة      
جتمع الدراسة في الحصر الشامؿ لجميع اإلعبلمييف الفمسطينيف لشبكة اإلنترنت، كتحدد م

المقيميف في محافظات غزة الحاصميف عمى العضكية الدائمة مف نقابة الصحفييف الفمسطينيف 
إعبلميان كيعممكف في مجاؿ الخدمة اإلخبارية بكسائؿ اإلعبلـ المحمية  194كالبالغ عددىـ 

ج ىذه الدراسة في إطار البحكث الكصفية كاستخدمت منيج كاإلقميمية كالدكلية المختمفة كتندر 
في إطار نظرية اإلستخدامات  المسح كاستخدمت اإلستبانة كأداة لجمع المعمكمات حكؿ الدراسة،

 كاإلشباعات.
 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

المبحكثيف  حيث إف نسبة ،يستخدمكف اإلنترنت بكثافة الفمسطينييفف يإف اإلعبلميأ. 
% كأظيرت الدراسة أف اإلنترنت جاء في 83.3المستخدميف لئلنترنت بصكرة دائمة بمغت 

 .المرتبة األكلى

إف الحصكؿ عمى المعمكمات جاءت في المرتبة األكلى كدافع الستخداـ اإلنترنت ثـ تبلىا  ب.
 كالمستجدات.  األخبارفي المرتبة الثانية اإلطبلع عمى أحدث 

كاقع إعبلمية مختمفة كانت مف أىـ اإلشباعات التي تحققيا شبكة اإلنترنت ج. إف تصفح م
 حيث جاءت في المرتبة األكلى ،ثـ تحسيف األداء في العمؿ في المرتبة الثانية. لممبحكثيف،

                                           
 مسطينييف لشبكة اإلنترنت:دراسة ميدانية.( المصرل، استخدامات اإلعبلمييف الف1)
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 :دراسات حول المواقع اإللكترونية الفمسطينيةي: المحور الثان

 :(1)م( 7182دراسة )الشريف,-88

اسة إلى التعرؼ عمى طبيعة معالجة المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية حكؿ ىدفت الدر         
د ىذه الدراسة مف ركزت مكاقع الدراسة عمى أبرزىا، كتع التيحصار غزة ، كرصد المكضكعات 

استخدمت الباحثة منيج الدراسات المسحية، كمنيج العبلقات المتبادلة، كتـ ك ، البحكث الكصفية
أداة استمارة تحميؿ المضمكف، كاختارت الباحثة عينة المكاقع جمع البيانات عف طريؽ 

كىي: مكقع ككالة معان اإلخبارية، مكقع ككالة كفا  الفمسطينية اإللكتركنية اإلخبارية لمدراسة
، كمكقع ككالة فمسطيف اآلف اإلخبارية ، كتمثمت المدة الزمنية  لؤلنباء، مكقع ككالة فمسطيف اليـك

 34سنكات بدأت الفترة الزمنية  3ئية بأسمكب األسبكع الصناعي لمدة لمدراسة في عينة عشكا
 كاعتمدت مادة صحفية  2669ـ  في مكاقع بمغت 2416يكنيك  34ـ كحتى 2413يكنيك 
 .نظرية األجندة اإلعبلمية عمى الباحثة

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

اسة األربعة، مع تبايف أجندة مكاقع الدراسة اىتماـ مكاقع الدر  القضايا االجتماعيةتصدرت  - أ
 فبما يتصؿ باىتماماتيا بمكضكعات الحصار.

 أساليب تقديـ المضمكف.في أسمكب سرد المعمكمات عمى المرتبة االكلى  حاز - ب

كجكد عبلقة ارتباطية بيف جميع قضايا الحصار عمى غزة كالنطاقات الجغرافية  تبيف  - ج
 المستخدمة في مكاقع الدراسة.

 :(2)(7182دراسة)سنونو, -87

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع الصحافة االستقصائية في المكاقع اإللكتركنية        
د ىذه الدراسة الفمسطينية، مف خبلؿ معرفة مدل اىتماـ تمؾ المكاقع بيا، كتحميؿ مضمكنيا، كتع

ة ، كاستخدـ أسمكب ي، كفي اطارىا استخدـ الباحث منيج الدراسات المسحمف البحكث الكصفية
استمارة تحميؿ كذلؾ باستخداـ أداتيف ىما: ، كأسمكب المقارنة المنيجية، تحميؿ المضمكف

                                           
 )1( الشريؼ، معالجة المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية اإلخبارية لحصار غزة : دراسة تحميمية مقارنة

 ( سنكنك، كاقع الصحافة االستقصائية في المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية:دراسة تحميمية كميدانية مقارنة.(2
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المضمكف، كصحيفة االستقصاء، كاختار الباحث مكاقع كطف األنباء، كفا، معا، صفا، سما 
 ـ.28/3/2416ـ كحتى 14/9/2411خبلؿ الفترة الزمنية الممتدة مف 

 تي توصمت إلييا الدراسة:ومن أىم النتائج ال

أف السياسة اإلعبلمية لممكقع اإللكتركني تقيد إنتاجيـ تحقيقات  مف المبحكثيف % 16يرل  - أ
 استقصائية.

%، تبلىا 14.3كثر المعيقات بنسبة أ احتمت صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات كالكثائؽ - ب
 %.9.2عدـ حماية حؽ الحصكؿ عمى المعمكمات بقانكف كاضح بنسبة 

أىـ الميارات التي يجب أف يمتمكيا الصحفي كت ميارة القدرة عمى الكصكؿ لممصادر جاء -ج
 %.29.5االستقصائي في المكاقع اإللكتركنية بنسبة

 (:1)(:7182دراسة عيد) -84

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ في 
، مف خبلؿ تسميط الضكء عمى الكاقع الميني لمقائميف باالتصاؿ، المكاقع اإلخبارية الفمسطينية 

كتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الكصفية، كاستخدمت منيج المسح اإلعبلمي مف خبلؿ مسح 
، كاعتمد الباحث عمى أداة اسبتانة القائـ باالتصاؿأساليب الممارسة المينية، في إطار نظرية 

مكقعان  78ة عمدية مف المكاقع اإلخبارية الفمسطينية، شممت كاحدة، كطبقت الدراسة عمى عين
اخباريان في قطاع غزة كالضفة الغربية ، ككزعت صحيفة االستقصاء عمى عينة مف القائميف 

 مبحكثان. 741باالتصاؿ تـ اختيارىـ بأسمكب الحصر الشامؿ، لتشمؿ 

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

قانكنية في مقدمة المشكبلت التي تكاجو القائميف باالتصاؿ في المكاقع جاءت المشكبلت ال . أ
 اإلخبارية كانت المشكبلت القانكنية، تبلىا المشكبلت األمنية.

%، كتمثؿ في 7.03كاف الستخداـ التكنكلكجيا أثر إيجابي عمى القائميف باالتصاؿ بنسبة  . ب
 في المرتبة األكلى. المعمكماتسرعة الحصكؿ عمى 

                                           
ة عمى األداء الميني لمقائميف باالتصاؿ في المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية ( عيد، العكامؿ المؤثر 1)

 الفمسطينية:دراسة ميدانية كتحميمية.
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يتعرض ليا القائمكف باالتصاؿ عدـ تناسب الدخؿ مع طبيعة  التيفي مقدمة الضغكط  ج. جاء
 العمؿ.

 ( :1)م(:6116دراسة أبوليمة ) -14

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اعتماد شباب محافظات غزة عمى المكاقع 
سات الكصفية ، الدرا إلىى ىذه الدراسة م، كتنتاألمنيالفمسطينية اإللكتركنية في تنمية كعييـ 

كتستخدـ منيج المسح االعبلمي، اعتمد الباحث عمى أداة االستبياف، كطبقت عمى عينة 
مبحكثان خبلؿ الفترة  044عشكائية طبقية مف الشباب الفمسطيني في محافظات غزة قكاميا 

 .عمى كسائؿ االعبلــ، في ضكء نظرية االعتماد472./4/5.ـ حتى 472./7/5الزمنية مف 

 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:ومن أىم 

جاء مكقع دنيا الكطف في مقدمة المكاقع اإللكتركنية التي يعتمد عمييا المبحكثكف في تنمية  . أ
 %.34كعييـ االمني بنسبة 

يعتمد عمييا المبحكثكف في تنمية  التيكانت شبكات التكاصؿ االجتماعي ىي أىـ المصادر  . ب
 %.7002كعييـ األمني بنسبة 

المبحكثكف  يتابعياقضية التخابر مع االحتبلؿ في مقدمة قضايا التكعية األمنية التى  جاءتج. 
 %..030بنسبة 

 ( 2)م( :6115دراسة مرجان )-15

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى 
سطينييف، كمعرفة مدل المكاقع اإللكتركنية في اكتساب المعمكمات حكؿ قضية البلجئيف الفم

متابعة المكاقع اإللكتركنية، كتأتى ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية، مستخدمة منيج المسح 
اإلعبلمي، كتـ جمع البيانات باستخداـ صحيفة االستقصاء، كتـ اختيار عينة عشكائية طبقية 

مبحكث خبلؿ  044مف طمبة الجامعات الفمسطينية الثبلث الرئيسية في محافظات غزة ، قكاميا 
 ـ.470./.74/7ـ حتى 470./4/77.الفترة الزمنية مف 

                                           
( أبكليمة، اعتماد شباب محافظات غزة في المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية في تنمية كعييـ األمني:دراسة 1)

 ميدانية.
غزة عمى المكاقع االلكتركنية في اكتساب المعمكمات حكؿ  ( مرجاف، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات2)

 قضية البلجئيف الفمسطينييف دراسة ميدانية.
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 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

يعتمد عمييا الكتساب  التيأ. جاء مكقع دنيا الكطف في مقدمة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية 
 %.705.بنسبة  الفمسطينييفالمعمكمات حكؿ قضية البلجئيف 

% مف المبحكثيف يحرصكف عمى متابعة المكاقع االلكتركنية بدرجة 5805 سبتويحرص ما نب. 
 % يحرصكف عمى متابعتيا بدرجة منخفضة جدا.507عالية، بينما 

 كانتدكافع االعتماد عمى المكاقع االلكتركنية بشأف األزمات التى يتعرض ليا البلجئكف  أىـج. 
 متابعة تفاصيؿ تمؾ األزمات.

  (1)م(:7180خميفة ) دراسة-82

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات النخبة اإلعبلمية نحك التزاـ المكاقع اإلخبارية 
الفمسطينية بأخبلقيات المينة، كتنتمي الدراسة إلى الدراسات الكصفية، كاستخدمت الباحثة فييا 
المنيج المسحي كأداة االستمارة، حيث قامت بمسح جميكر متخصص يتككف مف النخبة 

عبلمية كىـ األكاديميكف في الجامعات كالكميات الرئيسة التي تدٌرس اإلعبلـ في قطاع غزة، اإل
عامنا في المينة،  15أكاديميًّا، إضافة إلى الصحفييف الذيف أمضكا أكثر مف  75كبمغ عددىـ 

بمغ كالذيف تكاجدكا في قطاع غزة أثناء فترة تنفيذ الدراسة ككافقكا عمى االستجابة لبلستمارة، ك 
 . 154صحفيًّا بمجمكع  79عددىـ 

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

احتمت ككالة معنا اإلخبارية المركز األكؿ كأكثر المكاقع متابعة مف قبؿ النخبة اإلعبلمية أ. 
 %.83.8%، يمييا مكقع دنيا الكطف 93.5بكاقع 

خبارية ىي متابعة األخبار بشكؿ منتظـ أسباب متابعة النخبة اإلعبلمية لممكاقع اإلأىـ أف ب. 
، ثـ تطكرات الكضع السياسي، كالتعرؼ عمى الكاقع الفمسطيني كالدكلي.  جاءت أكالن

%، فيي 58.7تدني نسبة مراعاة المكاقع اإلخبارية الفمسطينية مسؤكليتيا االجتماعية بكاقع ج. 
 تحافظ بشكؿ عاـ عمى اليكية الثقافية لمشعب الفمسطيني.

 

                                           
 ( خميفة، اتجاىات النخبة اإلعبلمية نحك التزاـ المكاقع اإلخبارية الفمسطينية بأخبلقيات المينة دراسة ميدانية.1)
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 (1)م(: 7184جراد ) دراسة -82

 مف لكؿ التابعة اإللكتركنية، اإلخبارية المكاقع أداء ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى

كحماس في مرحمة االنقساـ، كىدفت الدراسة الكاقعة بيف تخصصي اإلعبلـ  فتح حركتي
 .كالسياسة، إلى تسميط الضكء عمى دكر اإلعبلـ اإللكتركني الفمسطيني

الكصفية، كاستخدمت منيج المسح بالعينة، فيما  البحكث إطار في الدراسة كتدخؿ
عينة الدراسة المكقع الرسمي لحركة المقاكمة اإلسبلمية ككانت اعتمدت أداة تحميؿ المضمكف، 

المكقع الرسمي لمفكضية ك ، لتمثيؿ حركة حماس مكقع المركز الفمسطيني لئلعبلـس، ك حما
، أما حدكد الدراسة فكانت لتمثيؿ حركة فتح فمسطيف برس التعبئة كالتنظيـ "فتح ميديا"، كمكقع

 .كلكياتاألترتيب ، كاعتمدت عمى نظرية ـ7/4/2013حتى  25/3/2013في الفترة ما بيف 
 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

رغـ إعبلف المكقعيف اإلخبارييف؛ ككالة فمسطيف برس كالمركز الفمسطيني لئلعبلـ أنيما أ. 
تقبلف، إال أف كبلًّ منيما انحاز ألحد طرفي االنقساـ كتحكؿ إلى منبر لميجـك عمى مس

 الطرؼ اآلخر.

المكاقع اإللكتركنية اإلعبلمية التابعة لحركتي فتح كحماس بشكؿ سمبي في تأجيج ب. ساىمت 
ز االنقساـ الفمسطيني، كأف ىذه المكاقع تفتقر في مكادىا اإلعبلمية إلى آليات كبرامج تعزي

 المصالحة الكطنية.

إف كسائؿ اإلعبلـ اإللكتركنية التابعة لكؿ مف حركتي فتح كحماس تتجو في مكادىا  ج.
 اإلعبلمية نحك تعزيز الفصائمية لدل أتباعيا.

 (2)م(:7187تالحمة ) دراسة -81

ىدفت الدراسة إلى كصؼ اإلمكانات التفاعمية المتاحة مف قبؿ حارس البكابة 
كاقع اإلخبارية الفمسطينية عمى شبكة اإلنترنت كتأتي ىذه الدراسة ضمف اإلعبلمية، في الم

كاستخدمت أداة االسػػػتمارة، حيث تككف مجتمع الدراسة مف حراس ، البحكث الكصفية المسحية

                                           
  فتح كحماس ألزمة االنقساـ الفمسطيني :دراسة تحميمية. ( جراد، معالجة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية لحركتي1)
طمبة  -تبلحمة، حراسة البكابة اإلعبلمية كالتفاعمية في المكاقع اإلخبارية الفمسطينية عمى شبكة اإلنترنت 2))

ا:دراسة ميدانية.  جامعة النجاح الكطنية نمكذجن
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نظرية حارس  كاعتمدت عمى  ،مكقع 102عددىا  البكابة لممكاقع اإلخبارية الفمسطينية كالبالغ
 .البكابة

 ئج التي توصمت إلييا الدراسة:ومن أىم النتا

ف حارس البكابة يقكـ بدكر الرقابة عمى التعميقات كاإلضافات مف قبؿ زكار المكقع بنسبة إ أ.
 % مف المكاقع لدييا أكثر مف حارس بكابة.74.2%، كذلؾ فإف 77.4

% مف المكاقع لدييا خاصية مشاركة النص مف خبلؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي، 71ف ب. إ
 بينت النتائج أف كافة ىذه المكاقع تستخدـ الكسائط المتعددة. فيما

بنسبة عالية  تمقائيأظيرت النتائج أف القائـ باالتصاؿ يقكـ بتحديث المادة الخبرية بشكؿ ج. 
%، بينما تنخفض النسبة 144تشير إلى أنو في فترات الدكاـ الرسمي يككف التحديث بنسبة 

 ساعة. 24% في التحديث كؿ 87إلى 

(1)م(7187المدىون )دراسة  -82
:

 

التعرؼ عمى قيـ المكاطنة التي تعمؿ الصحافة اإللكتركنية عمى  إلىىدفت الدراسة 
تدعيميا لدل طمبة الجامعات، كتأتي الدراسة ضمف البحكث الكصفية المسحية مستخدمة أداة 

ة، كجامعة يماالستمارة، كتكٌكف مجتمع الدراسة مف طمبة جامعة األزىر، كالجامعة اإلسبل
طالبنا كطالبة،  980ة قكاميا ينة عشكائيـ بع2012-2011ف في العاـ الدراسي ياألقصى المسجم

 .االعتمادمعتمدان عمى نظرية  ،% مف مجتمع الدراسة2.11مثؿ يما 
 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: 

ا، جاءت أ.  تبلىـ ف اآلف، يفمسطثـ ف برس، فمسطيتبلىا ككالة ككالة معنا أكثر المكاقع تصفحن
 .اليكـف يفمسط

ة مشاعر الكفاء تجاه الثكابت يد في تنمية ليا دكر جينية الفمسطيب. أف الصحافة اإللكتركن
و، كتجعمو أكثر تفاعبلن مع ير عف رأيد مف قدرة الفرد في التعبية كالمقدسات، كتز يالكطن
 طو المحمي. يمح

                                           
غزة  بمحافظات الجامعات طمبة لدل المكاطنة قيـ تدعيـ الفمسطينية في اإللكتركنية الصحافة لمدىكف، دكر( ا1)

 :دراسة ميدانية.
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ة كاجبو ية قدرة اإلنساف عمى تأديؼ في تنميرية ليا دكر ضعج. أف المكاقع اإللكتركنية اإلخبا
 .الكطني، كتيدئة النفكس لحظة نشكب الصراع الداخمي، كنبذ نيج الحزب الكاحد

 (1)م(:7111أبو وردة )دراسة  -71

لى الكقكؼ عمى األثر الذم تتركو المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية، عمى إىدفت الدراسة 
الكطنية بنابمس كنمكذج لطمبة الجامعات الفمسطينية، استخدمت الدراسة طمبة جامعة النجاح 

المنيج الكصفي كأسمكب المسح الميداني، كىدفت إلى تحديد العبلقة بيف المكاقع اإللكتركنية 
اإلخبارية، كالتكجيات كاالنتماءات السياسية لدل الطمبة، كتكٌكف مجتمع الدراسة مف طمبة جامعة 

عامنا، كاختار الباحث عينة مف الطمبة مككنة مف  18-24كح أعمارىـ ما بيف النجاح الذيف تترا
 طالبنا كطالبة، دكف أف يكضح كيؼ اختار العينة. 410

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

أ. أف المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية تؤثر بشكؿ ممحكظ في التكجيات السياسية لشريحة طمبة 
أسيمت خبلؿ حالة االنقساـ الداخمي في زيادة حدة الخبلفات ك  اح الكطنية،جامعة النج

 كاالنقسامات في الساحة الجامعية.

دكرنا كبيرنا في تغيير التكجو  يؤدمب.أظيرت الدراسة أيضا أف اإلعبلـ اإللكتركني الفمسطيني 
 السياسي، كالتأثير عمى انتقاؿ الطمبة مف ميكؿ سياسية معينة إلى أخرل.

% مف المبحكثيف بأف المكاقع اإللكتركنية ساىمت في رفع كتيرة التعصب 76.2أجاب  ج.
 الحزبي، كذلؾ لسرعة المكقع في تقديمو لممعمكمة، كمقدرتو عمى المخاطبة كالجذب.

 

 المرأة:اإلعالم و المحور الثالث/ دراسات حول 

 :(2)(7182) دراسة العجوري -78

الرضا الكظيفي كالعكامؿ المؤثرة عميو لدل  مستكلإلى التعرؼ عمى الدراسة ىدفت 
عمى الضغكط التي تكاجييف كتؤثر  الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف، باإلضافة إلى التعرؼ

عمى أدائيف الميني، كتعد ىذه الدراسة مف البحكث الكصفية، كاستخدمت منيج الدراسات 
                                           

طمبة جامعة  -( أميف أبك كردة ، أثر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية عمى التكجو كاالنتماء السياسي1) 
 النجاح الكطنية أنمكذجا:دراسة ميدانية.

 ل الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف: دراسة ميدانية( العجكرم، العكامؿ المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لد (2
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سة العبلقات المتبادلة، كاعتمدت أساليب الممارسة، كمنيج دراالمسحية، كفي إطاره أسمكب مسح 
الباحثة عمى نظرية القائـ باالتصاؿ، كنظريتيف رئيسيتيف مف نظريات الرضا الكظيفي ىما نظرية 

ى صحفية االستقصاء تدرج الحاجات لماسمك، كنظرية ذات العامميف لييرزبرج، كما اعتمدت عم
العامبلت في حفيات الفمسطينيات كاختارت الباحثة عينة عشكائية طبقية مف الصكأداة لمدراسة، 

مفردة مف المجتمع األصمي مف الضفة الغربية كقطاع  ؤسسات اإلعبلمية بحجـ مئة كثبلثيفالم
ـ كحتى 15/12/2016غزة، كتنحصر الدراسة الميدانية بالفترة الزمنية الممتدة مف 

 ـ.10/1/2017

 وخمصت إلى مجموعة من النتائج أبرزىا:

نسبة كصؿ إلى جة كبيرة لدل الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف، يكجد رضا كظيفي بدر  أ.
87017.% 

كانت فا أكثر العكامؿ المؤثرة سمبيان أمأكثر العكامؿ المؤثرة إيجابيان،   العكامؿ الذاتية كانت . ب
 .االقتصاديةالعكامؿ 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات الصحفيات حكؿ الرضا . ج
لكظيفي تعزل لػ )نكع المؤسسة اإلعبلمية، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، الحالة ا

 االجتماعية، ممكية المؤسسة(.
 :(1)م(:7182المبابيدي )دراسة  -77

ىدفت الدراسة الي التعرؼ عمى دكر اإلعبلـ الجديد في تككيف معارؼ الجميكر 
ىذه القضايا ،كتدخؿ الدراسة ضمف الفمسطيني حكؿ قضايا المرأة المختمفة كاتجاىاتو نحك 

 االستقصاءكاستخدمت الباحثة أداتيف صحيفة  البحكث الكصفية كاستخدمت المنيج المسحي ،
مفردة  377كاختارت عينة عشكائية مف محافظات غزة ،قكاميا المقننة كالمقابمة المقابمة المقننة 

 ـ .25/11/2415ـ حتى  25/14/2415خبلؿ الفترة الزمنية 
 ىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ومن أ

% مف المبحكثيف بدرجة عالية عمى كسائؿ اإلعبلـ الجديد لمحصكؿ 16.7يعتمد ما نسبتو أ. 
 عمى معمكمات حكؿ قضايا المرأة .

                                           
 ( المبابيدم،.دكر اإلعبلـ الجديد في تشكيؿ معارؼ الجميكر الفمسطيني كاتجاىاتو نحك قضايا :دراسة ميدانية1)
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عمى كسائؿ اإلعبلـ الجديد لمحصكؿ عمى معمكمات حكؿ  لبلعتمادأىـ دكافع المبحكثيف ب. 
 % .46.5اىـ المشكبلت التي تعاني منيا المرأة " بنسبة  قضايا المرأة ىي "التعرؼ عمى

 ج. يثؽ المبحكثكف بدرجة عالية بكسائؿ اإلعبلـ الجديد كمصدر لممعمكمات الخاصة بقضايا
. % يثقكف بيا 7% يثقكف بيا بدرجة متكسطة ك82% بينما المعظـ بنسبة 14المرأة بنسبة 

 بدرجة منخفضة.

 (1)م(:7187دراسة السراج ) -74

ىدفت الدراسة الى معرفة دكر الصحافة النسكية في ترتيب أكلكيات اىتمامات المرأة 
 ة،يالكصف البحكث ضمف الدراسة ىذه كتندرجالعراقية أم الجميكر النسكم نحك القضايا العامة، 

، كاستخدمت أداتي تحميؿ المضمكف كصحيفة االستقصاء المسحي الباحثة المنيج استخدمت كقد
الدراسة مسح الصحافة العراقية المتمثمة بممحؽ األسرة كالمجتمع في جريدة  حيث شمؿ مجتمع

ـ 1/1/2412الصباح ، كمجمة نرجس النسكية طبقت الدراسة خبلؿ الفترة الزمنية الممتدة مف 
 18مبحكثة كىـ مف عمر  444ـ ، كشمؿ عينة الدراسة الميدانية عدد 31/12/2412كلغاية 

 ".جندةألا" كلكياتاألترتيب  يةنظر عتمدت عمى كا، سنة فأكثر

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

احتمت قضايا العبلقات الزكجية كاألسرية المرتبة األكلى في اجندة القضايا اإلجتماعية  - أ
 لممرأة.

تكجد عبلقة ارتباطية بيف عينة الدراسة كأجندة جميكر المرأة في القضايا االجتماعية   - ب
 كالثقافية.

بيف أف طبيعة أك نكع القضية كالمتغيرات الديمكغرافية ليا تأثير عمى طبيعة العبلقة ت -ج
 االرتباطية بيف أكلكيات اىتماـ الصحؼ النسائية العراقية.

(2)م(:7188نصر ) دراسة-73 
 

 بكجو اإلنترنت لشبكة ةياستخداـ المرأة المصر  عمى معدؿ الدراسة إلى التعرؼ ىدفت
 دكافع كما  ـ،477.يناير  3. بثكرة تعمؽي بما استخداميا معدؿ عف اختبلفو عاـ كمدل

                                           
( السراج،  دكر الصحافة النسكية في ترتيب أكلكيات اىتمامات المرأة العراقية نحك القضايا العامة :دراسة 1)

 ية ميدانيةتحميم
 لدييا :دراسة ميدانية. المتحققة كاإلشباعات اإلنترنت لشبكة المصرية المرأة ( نصر ، استخدامات2)
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 البحكث ضمف الدراسة ىذه كتندرج عاـ، بكجو اإلنترنت لشبكة ةيالمرأة المصر  استخداـ
 فةيكصح المطمكبة، لمنتائج لمكصكؿ المسحي الباحثة المنيج استخدمت كقد ة،يالكصف

  القاىرة محافظات مف امرأة 400  قكاميا ةينة عمديع مف اناتيالب لجمع بالمقابمة االستقصاء
 . محافظة مف كؿ مفردة 100 بكاقع أكتكبر  6كحمكاف ك زةيكالج

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

الدراسة  نةيع مف % 65  أف فيتب إذ ةيلممرأة المصر  اإلنترنت ةيأىم عمى الدراسة أ. أكدت
 .دائمة بصفة اإلنترنت ستخدمفي

 36، كأف 2011 ريناي ثكرة بمتابعة تعمؽي مايف اإلنترنت الدراسة نةيع مف % 49 ستخدـب. ت
كالمشاركة  الثكرة تطكرات لمتابعة ريناي ثكرة بعد لئلنترنت استخداميف زاد الدراسة نةيع مف

 .الفعمي كالسمكؾ بالرأم اتيايبمجر 

 األسرة قبؿ مف الضغكط كأ لمرقابة تتعرض ال الدراسة نةيع مف % 74 أف الدراسة نتيب ج.
 .اإلنترنت في استخداـ

 (1)م(:7112دراسة مينا) -70

أطر تقديـ المرأة الفمسطينية في الصحافة الفمسطينية،  عمىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
بالتطبيؽ عمى الصحؼ القدس كالحياة الجديدة كاألياـ كصكت النساء كمجمة السعادة خبلؿ 

ار أعداد الصحؼ اليكمية الثبلث بالعينة العشكائية المنتظمة ـ، كتـ اختي2447ـ ك2446عامي 
بأسمكب األسبكع الصناعي، باإلضافة إلى عينة عمدية شممت جميع أعداد شير مارس في 
العاميف، باإلضافة إلى تحميؿ عينة الحصر الشامؿ مف صحيفتى صكت النساء كالسعادة، كبمغ 

ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، كقد عددان، كتنتمى  495عدد صحؼ الدراسة مجتمعة 
استخدمت منيج المسح اإلعبلمى،كالمقارنة المنيجية،كما استخدمت أداة تحميؿ الخطاب كأداة 
تحميؿ المضمكف كأداة المقابمة المعمقة، كقد اعتمدت الباحثة عمى نظريتي األطر اإلعبلمية 

 كحارس البكابة.
 سة:ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدرا

أف صحؼ الدراسة اعتمدت عمى تكظيؼ اإلطار العاـ في تقديـ صكرة المرأة بنسبة مقاربة  أ.
 مع اإلطار المحدد.

                                           
 ( مينا، أطر تقديـ صكرة المرأة في الصحافة الفمسطينية، دراسة تحميمية مقارنة.1)
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تمثمت األطر المسيطرة في تقديـ صكرة المرأة في صحؼ الدراسة االىتمامات اإلنسانية  ب.
 كالمسئكلية االجتماعية.

 الدراسة مثؿ مناضمة، صامدة،غمبت السمات االيجابية عمى صكرة المرأة في صحؼ  ج.
 .مشاركة لمرجؿ، مصرة

 (:1)م(:7112عثمان )دراسة -72 

ىدفت الدراسة الى رصد العبلقة بيف حجـ تغطية الصحؼ السعكدية لقضايا المرأة 
خبلؿ فترة زمنية محددة ،كتنتمي الدراسة الي البحكث الكصفية، استخدمت منيج المسح 

لتبادلية معتمدة عمى تحميؿ المضمكف كاالستقصاء المقنف اإلعبلمي كمنيج دراسة العبلقات ا
 بالمقابمة الشخصية كالمبلحظة البسيطة كالمبلحظة بالمشاركة.

اختارت الباحثة صحؼ )الرياض ،الكطف، عكاظ، اليكـ( كالجميكر نسائي في مدينة 
ة بطريقة العين 2447يناير  7-5عاـ في الفترة بيف  65-24الرياض مف الفئة العمرية 

 مفردة كاستخدمت نظرية االجندة. 344العشكائية الطبقية بكاقع 

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

كجكد اتفاؽ بيف صحؼ الدراسة في ترتيب أكلكيات بعض قضايا المرأة، فقد جاءت قضية أ. 
اقتصار عمؿ المرأة السعكدية عمى مجاالت معينة كأكؿ القضايا المطركحة في صحؼ 

 دراسة األربع.ال

اختبلؼ أجندة قضايا المرأة لدم الجميكر النسائي السعكدم عف أجندة الصحؼ كخاصة ب.
 القضايا التي احتمت الترتيب األكلى في أجندة قضايا المرأة السعكدية.

كجكد فجكة بيف ما تقدمو الصحؼ السعكدية كبيف االحتياجات الفعمية لممرأة السعكدية فقد ج. 
ميكر مجمكعة مف القضايا لـ تنؿ حظان في التغطية الصحفية في األربع أفرز أجندة الج

 صحؼ المدركسة رغـ أىميتيا لممرأة السعكدية.

 
 

                                           
نسائي السعكدم:دراسة ( عثماف، دكر الصحافة السعكدية في ترتيب أكلكيات قضايا المرأة لدم الجميكر ال1)

 ميدانية 
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 (:1)م(:7111اليماني )دراسة  -72

 الكشؼ عف العبلقة بيف أكلكيات اىتماـ المجبلت النسائية ، إلىىدفت الدراسة 
بحكث الكصفية ،كتستخدـ منيج المسح كتنتمي الي ال، كاكلكيات اىتمامات جميكر المرأة

ستبانة كذلؾ صحيفة تحميؿ المضمكف كاال باستخداـالميداني كالمسح اإلعبلمي كالمدخؿ المقارف 
 .عمى مجمتي "حكاء" ك"نصؼ الدنيا" باستخداـ نظرية األجندة

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

نصؼ الدنيا في تناكليما لمختمؼ المضاميف جاء االختبلؼ كاضحان بيف مجمتى حكاء ك  أ.
كالتعميمي الذم تخاطبو كؿ مجمة فضبلن عف  النسائية بشكؿ يعكس اختبلؼ المستكل الثقافي

 اختبلؼ األيدكلكجية اإلعبلمية.

اىتماـ الصحؼ النسائية بشرائح معينة دكف أخرل مف كجية نظر المبحكثات  تبيف ب.
 يكت مقابؿ تجاىؿ كافة شرائح المرأة األخرل.بالمرأة األـ كربات الب كاالىتماـ

ج. ضعؼ العبلقة بيف ترتيب الصحؼ ألكلكيات اىتمامات جميكر المرأة تجاه القضايا المختمفة 
 في المجتمع كالمكضكعات كالمضاميف التي تمثؿ أىمية جميكر المرأة.

 (2)م(:7111السراج )دراسة  -71

لصحفية لمكضكعات المرأة حسب المكقع عف حجـ التغطية ا ىدفت الدراسة الي الكشؼ
 كالتعرؼ عمى أىـ المكضكعات كالفنكف الصحفية التي قضايا المرأة . الجغرافي،

كتنتمي الدراسة الي البحكث الكصفية كتستخدـ المنيج التحميمي، كاستخدمت أداة تحميؿ 
بيف  صحؼ باستخداـ األسبكع الصناعي في المدة الزمنية ةعينة مف ثبلث ىالمضمكف عم

 ـ31/8/2448كحتى  1/6/2446
 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

لعينة  2443تناكلت التغطية الصحفية لمكضكعات المرأة في الصحافة العراقية بعد أحداث  أ.
 مف صحؼ بغداد الصحؼ العراقية اليكمية مكضكعات المرأة بشكؿ مكثؼ .

                                           
 ( اليماني، دكر الصحؼ النسائية المصرية في تحديد كترتيب أكلكيات اىتماـ المرأة نحك القضايا المختمفة:1)

 دراسة ميدانية.
 : دراسة تحميمية  2003( السراج، التغطية الصحفية لمكضكعات المرأة في الصحافة العراقية بعد أحداث 2)
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 ،مكضكعات المرأة التي تـ تداكليا بيف االكلى بةمكضكعات العنؼ ضد المرأة احتمت المرت ب.
 كالخبر ىك الفف األكثر استخداـ.

(1)م(7111مراد )دراسة  -29
 : 

ىدفت الدراسة الي معرفة تأثير االتجاىات السائدة في كسائؿ اإلعبلـ نحك قضايا المرأة 
كصفية كاستخدمت لما ليا مف دكر بارز في تشكيؿ الرأم العاـ، كتنتمي الدراسة الي البحكث ال

كتـ اختيار عينة كاستخدمت أداة االستمارة المسئكلية االجتماعية ، كنظرية منيج المسح
 .ـ2448-2447شاب كفتاة مف الشباب الجامعي خبلؿ العاـ الدراسي  344مف ة حصصي

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: 

العينة لبلتجاه السائد في كسائؿ االعبلـ  كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية بيف إدراؾ أفرادأ. 
كاتجاىاتيـ نحك خمس قضايا ىي :عمؿ المرأة كاألحكاؿ الشخصية، كتعميـ المرأة ،كالمشاركة 

 كالعنؼ ضد المرأة. السياسية،

األخبار الصحفية تعمؿ عمى إبراز االتجاه السائد مف خبلؿ التعرض لؤلحداث الرسمية ب. 
 يد.كنقؿ المعمكمات بأسمكب محا

ج. الكاريكاتير مف أنكاع المحتكل المؤثرة في إدراؾ االتجاه السائد حيث ارتبط التعرض 
السائد نحك قضيتي : المشاركة السياسية كتكلى المناصب  االتجاهلمكاريكاتير إيجابيا بإدراؾ 

 القيادية .
 (:2)م(:7112كامل )دراسة  -41

بلمي برصد كتحميؿ أكضاع ىدفت الدراسة الى رصد كتحميؿ خصائص المضمكف اإلع
كقضايا كأدكار المرأة في كؿ مف مصر كالبحريف كعبر مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ، كتنتمي الدراسة 

 ،حميؿ المضمكف كالدراسة الميدانيةالبحكث الكصفية كتستخدـ منيج المسح، مف خبلؿ ت ىال
رينية ،كما اختارت الباحثة عينة مف الصحؼ كمحطات اإلذاعة كالتمفزيكف المصرية كالبح

،خبلؿ  باالتصاؿمفردة مف النساء في البمديف مف القائميف  644أجريت الدراسة الميدانية عمى 
 .2445الفترة مف أكؿ ابريؿ الي نياية يكنيك

 
                                           

 إدراؾ االتجاه السائد في كسائؿ اإلعبلـ عمى اتجاىات الشباب نحك قضايا المرأة.( مراد، تأثير 1)
 ( كامؿ، اإلعبلـ كالمرأة في الريؼ كالحضر دراسة تطبيقية عمى مصر كالبحريف :دراسة ميدانية.2)
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 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

قضايا المرأة بمغت نسبة المضاميف كالمكاد اإلعبلمية التي تناكلت كسائؿ اإلعبلـ المدركسة أ. 
جمالي المضاميف ككانت كسائؿ اإلعبلـ المصرية تفكؽ البحرينية في ىذا إ% مف 38.5

 المجاؿ.

 ككذلؾ أكلكيات قضايا المرأة  حكؿ لمجميكر النسكم في كؿ مف مصر كالبحريف أجندةاف ب. 
 .مف التقارب في أجندة الجميكرييف كجكد درجة كبيرة 

ف كسائؿ اإلعبلـ المصرية اعتمدت عمة فئة "الخبراء أية ج. أظيرت نتائج الدراسة التحميم
بيف المصادر  ىكالمتخصصيف مف الرجاؿ كالسيدات " كمصدر رئيسي احتؿ المرتبة األكل

 .المختمفة تبله فئة "النساء

 :الدراسة من الدراسات السابقة موقع
 :السابقة والدراسات الدراسة ىذه نيب والختالف التفاق عناصر

ذه الدراسة مع الدراسات السابقة في جزئيات معينة، كتختمؼ عنيا في جزئيات أخرل، تتشابو ى
 نفٌصؿ ذلؾ فيما يأتي:

 ىدف الدراسة: -8

التعرؼ إلى استخداـ المرأة الفمسطينية تختمؼ ىذه الدراسة في ىدفيا، حيث تيدؼ إلى 
، في الفمسطينية لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كاإلشباعات المتحققة مف كجية نظر المرأة

معرفة تأثير االتجاىات السائدة في كسائؿ اإلعبلـ نحك حيف ىدفت الدراسات السابقة إلى 
لى قضايا المرأة لما ليا مف دكر بارز في تشكيؿ الرأم العاـ رصد العبلقة بيف حجـ ، كا 

التعرؼ عمى فف التقرير الصحفي في إلى  ، ككذلؾتغطية الصحؼ السعكدية لقضايا المرأة
 .لمكاقع اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينيةا

 :ياومنيج نوع الدراسة -7

الدراسات السابقة تقع ضمف البحكث الكصفية كاستخدمت منيج المسح، كىك ما معظـ 
التي استخدمت منيج العبلقات  (2449يتكافؽ مع ىذه الدراسة عدا دراستي )عثماف

الميداني كالمسح اإلعبلمي  ( التي استخدمت منيج المسح2448ك)اليماني، المتبادلة
 كالمدخؿ المقارف.

 



25 

 :أدوات الدراسة -4

 دراسةمثؿ  كىك ما يتشابو مع الدراسة الحاليةمعظـ الدراسات استخدمت أداة اإلستبانة 
(، )مرجاف، 472.(، )عيد، 472.(، )أبكليمة،472.)سنكنك، ( ،478.)العجكرم،

 .) 2416)المبابيدم  (،473.

التي استخدمت ( 2411)نصر كدراسة  ,(2414أبك صبلحكاختمفت عف دراسة كؿ مف)
كاتى ( المUrista 2413) ،كدراسة(Baltaret 2013) ةكاختمفت مع دراس، أداة المقابمةأيضان 
 مجمكعة المناقشة المركزة . أداة فاستخدم

 مجتمع الدراسة والعينة: -3

أجريت عمى ىذه الدراسة عمي عينة المرأة في مجتمع محافظات قطاع غزة فيما أجريت 
)النخبة اإلعبلمية، االعبلميات، المتزكجات العامبلت في عينات أخرل متنكعة مثؿ 

عبلمية مف محافظات قطاع غزة، الصفكة، الشباب، طمبة  الجامعات األردنية، إعبلمي كا 
 .الجامعات، حراس البكابة لممكاقع اإلخبارية الفمسطينية( في بعض الدراسات السابقة

 :النطاق الجغرافي -0

تقع ىذه الدراسة في محافظات غزة، في حيف أف عدد كبير مف الدراسات السابقة أجريت 
  في دكؿ عربية مختمفة مثؿ مصر، كاألردف، كالعراؽ ، كالجزائر كالككيت.

 نظرية الدراسة: -2

جميع تستند الدراسة الحالية إلى نظرية االستخدامات كاإلشباعات كىي بذلؾ تتفؽ مع 
استخدمت نظريات أخرل مثؿ  التي، كتختمؼ عف عدد مف الدراسات دراسات المحكر األكؿ

نظرية القائـ باالتصاؿ، كنظريتيف رئيسيتيف مف ( حيث استخدمت 2417دراسة )العجكرم،
نظريات الرضا الكظيفي ىما: نظرية تدرج الحاجات لماسمك، كنظرية ذات العامميف 

 ظرية حارس البكابة.( التي اعتمدت عمى ن2412، كدراسة )تبلحمة، لييرزبرج
 :السابقة الدراسات من ةالباحث استفادة حدود

 :اآلتية المجاالت في السابقة الدراسات مف االستفادة استطاعت الباحثة

 االفتراضاتكأىـ  االستخداماتالتعرؼ عمى اإلطار النظرم لمدراسة المتمثؿ في نظرية  -1
 يمكف تطبيقيا في ىذه الدراسة. التي
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مما ساعد في استخراج ضح ، كابشكؿ سة تحديدان دقيقان كصياغتيا تحديد مشكمة الدرا -2
 أىداؼ الدراسة كاىميتيا. 

 التي كبالذات األساليب الدراسات السابقة، في المستخدمة كاألساليب المناىج أىـ إلى التعرؼ -3

 ة.الباحث تخدمياتس

 ذهى صياغة فركض كتساؤالت الدراسة بشكؿ عممي يحقؽ األىداؼ التي تسعى الييا -4
 الدراسة.

 ما كصياغة األسئمة أىـ إلى كالتعرؼ السابقة، استمارات بعض الدراسات عمى االطبلع -5

ضافةك  الدراسة، ىذه مكضكع طبيعة مع منيا يتناسب  .الدراسة خصكصية مع ما يتكافؽ ا 

 المشكمة، كتحديد صياغة في السابقة الدراسات إلييا تكصمت التي النتائج مف االستفادة -6

بما  ة كالمقارنة بيف نتائجيا كنتائج ىذه الدراسةالعممي كالفركض لتساؤالت،كا األىداؼ،
  .يضمف تفسير النتائج بشكؿ أكثر عمقان 

 : الستدلل عمى المشكمة:اً نيثا
عف خمس سنكات  تزيدفي قطاع المرأة لمدة ال  يامف خبلؿ عممالباحثة الحظت 

كفمسطيف،  المرأة في قطاع غزة تمف خبلؿ أنشطة كبرامج مؤسسا كمخالطتيا لمعديد منيف
 بعادأك  عمى جكانب لمتعرؼمما أثار فضكليا  اقباالن متزايدان منيف عمى متابعة المكاقع اإلخبارية 

 ع.المجتم مف الميمة الشريحة ىذه مف االستخداـ ىذا كطبيعة

 أدؽ، الدراسة بشكؿ أىداؼ كتحديد البحثية، المشكمة طبيعة الكقكؼ عمى أجؿ كمف 

مف قبؿ المرأة كماىية ىذه االستخدامات كاإلشباعات المتحققة  االستخداماتأىـ  إلى رؼكالتع
في  النساء الفمسطينياتعمى عينة عشكائية مف  دراسة استكشافية،، أجرت الباحثة منيا

ـ إلى 23/7/2416كذلؾ في المدة بيف  مفردة 34محافظات قطاع غزة بمغ قكاميا 
 تية :كخرجت بالنتائج اآلـ 28/7/2416

يستخدمف  % ال6.6اإللكتركنية اإلخبارية،  المكاقع يستخدمف % مف المبحكثات 93.3 .1
% بسبب مشاكؿ  3.3% مف المكاقع حزبية ككذلؾ 95المكاقع اإللكتركنية كيرجع ذلؾ ألف 

 اإلنترنت كانقطاع الكيرباء.
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إللكتركنية % مف المبحكثات الياتؼ المحمكؿ ككسيمة لتصفح يستخدمف المكاقع ا64 تستخدـ .2
 % يستخدمف الحاسكب المحمكؿ في التصفح كالمتابعة. 44اإلخبارية كمتابعتيا، بينما 

المرتبة األكلى في تفضيبلت المبحكثات لممكاقع االلكتركنية األكثر مكقع دنيا الكطف  احتؿ .3
%، بينما جاء بالمرتبة الثالثة 54بنسبة  مكقع ككالة معان  %، تبله66.6متابعة كذلؾ بنسبة 

 %.36.6مكقع غزة اآلف كذلؾ بنسبة 

المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية  في تتابعيا المبحكثات أىـ المكضكعات كالقضايا التي كانت .4
 بينما %،63.3بنسبة  االجتماعيةالقضايا ثـ %، 84ىي المكضكعات السياسية كذلؾ بنسبة 

 %.56.6قضايا المرأة بنسبة  جاءت

استخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ىي أة الفمسطينية ىي المر  دكافعبينت الدراسة أف أىـ  .5
 .اكتساب المعارؼ  %، يمييا63.3بنسبة  خبارالبحث عف المعمكمات كاأل

مف استخداـ المبحكثات لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية  ربالرأم كالرأم اآلخ االىتماـجاء  .6
 %.66.6كذلؾ بنسبة 

القدرة ىي لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية  خداـ المبحكثاتالمتحققة مف استالدكافع  أىـ كانت .7
ككذلؾ تعزيز ، %53.3عمى تككيف آراء عف القضايا كاألحداث التي تدكر مف حكليـ بنسبة 

، بينما جاء التعريؼ باألحداث كالقضايا العديدة بنسبة النسبة مناقشاتيف مع اآلخريف بنفس
43.3 .% 

ىك معرفة األخبار بحسب المبحكثات: تركنية اإلخباريةأبرز إيجابيات المكاقع اإللك مف .8
%، تبلىا أنيا كسيمة اقتصادية كأقؿ تكمفة مف الكسائؿ 86.6العاجمة المحيطة بنسبة 

 %.33.3%، بينما جاء كجكد األرشيؼ كالمكاد المصكرة بنسبة 46.6االخرل بنسبة 

ارية ىك كجكد األخبار أف مف أبرز سمبيات المكاقع اإللكتركنية اإلخب قالت المبحكثات .9
% ،بينما جاء ضعؼ المكضكعية كالمصداقية 64الحزبية بنسبة تبلىا االنحياز مجيكلة، 

 %.46.6بنسبة 

 

 

 



28 

 مشكمة الدراسة: :ثالثاً 
في محافظات غزة  المرأة الفمسطينية اتالتعرؼ عمى استخدام تتحدد مشكمة الدراسة في

دكافع المرأة إلى معرفة  باإلضافة، المكاقع ليذه الممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كأنماط تعرضي
كمدل ثقتيا في محتكل ىذه المكاقع  ليا، المتحققة المكاقع كاإلشباعاتىذه  الستخداـالفمسطينية 
 منيا، كمعرفة إيجابياتيا كسمبياتيا مف كجية نظر المرأة الفمسطينية. كاالستفادة
 

 :: أىمية الدراسةرابعاً 
ة التي تتناكؿ استخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية مف قبؿ المرأة قمة الدراسات العممي .1

 .الفمسطينية

استخداـ  لاألىمية الكبيرة لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية عند الجميكر كضركرة قياس مد .2
 المرأة ليا.

 قمة الدراسات التى تناكلت نظرية االستخدامات كاالشباعات عمى المرأة الفمسطينية. .3

الدراسة مساىمة في تطكير معارؼ جديدة في ىذا اإلطار لمباحثيف كالمعنييف بفيـ  تعد ىذه .4
طبيعة استخدامات المرأة لممكاقع بأشكاليا المختمفة كالتي يأتي في مقدمتيا المكاقع 

 .اإللكتركنية اإلخبارية
 

 :أىداف الدراسة ًا:خامس
ة الفمسطينية لممكاقع التعرؼ إلى استخداـ المرأ في اليدؼ الرئيسي لمدراسة يتمثؿ

اإللكتركنية اإلخبارية كاإلشباعات المتحققة مف كجية نظر المرأة الفمسطينية" كقد انبثؽ عف ىذا 
  اليدؼ مجمكعة مف األىداؼ الفرعية كىي :

، كأنماط استخداميا استخداـ المرأة الفمسطينية لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية درجةمعرفة  .1
 . ليا

 ع اإللكتركنية اإلخبارية التي تستخدميا المرأة الفمسطينية.رصد أبرز المكاق .2

 اإلخبارية. اإللكتركنية المكاقع في الفمسطينية المرأة تتابعيا التي المكضكعات أىـ معرفة .3

، كأسباب االستخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية الستخداـ المرأة دكافع معرفة .4
 كعدـ االستخداـ.
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 اإللكتركنية المكاقع استخداـ مف الفمسطينية لممرأة المتحققة شباعاتاإل عف الكشؼ .5
 .اإلخبارية

 . اإلخبارية اإللكتركنية المكاقع عف الفمسطينية المرأة رضا معرفة درجة .6

 .اإلخبارية اإللكتركنية المكاقع في الفمسطينية المرأة ثقة درجة عمى التعرؼ .7

اإلخبارية كجكانب  اإللكتركنية المكاقع ستخداـمف ا الفمسطينية رصد درجة استفادة المرأة .8
 . االستفادةىذه 

 المرأة نظر كجية مف اإلخبارية اإللكتركنية المكاقع كسمبيات إيجابيات أبرز عمى التعرؼ .9
 .الفمسطينية

 معرفة مقترحات المرأة الفمسطينية لتطكير أداء المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية . .14

 تساؤلت الدراسة: ًا:دسسا
 كىك ما طبيعة استخداـ"رئيس  تساؤؿ في األىداؼ الدارسة تـ بمكرة أىداؼ عمى بناءن ك 

 ىذا عف انبثؽ المتحققة منيا"، كقد لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كاإلشباعات المرأة الفمسطينية

 : اآلتية الفرعية مف التساؤالت مجمكعة التساؤؿ

 اإللكتركنية اإلخبارية ؟لممكاقع  المرأة الفمسطينية استخداـ درجة ما .1

 ما أنماط استخداـ المرأة الفمسطينية لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ؟ .2

 ما أبرز المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية التي تستخدميا المرأة الفمسطينية؟ .3

 اإللكتركنية لممكاقع استخداميا عند الفمسطينية المرأة تتابعيا التيلمكضكعات ا أىـ ما .4
 اإلخبارية؟

 ا دكافع استخداـ المرأة الفمسطينية لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ؟م .5

 استخداـ المرأة الفمسطينية لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ؟ما أسباب  .6

 المرأة الفمسطينية لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ؟ استخدـ عدـ أسباب ما .7

 المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية؟ ـما أىـ اإلشباعات المتحققة لممرأة الفمسطينية مف استخدا .8

 ما درجة رضا المرأة الفمسطينية عف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ؟ .9

 اإللكتركنية اإلخبارية ؟ في المكاقعما درجة ثقة المرأة الفمسطينية  .14
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 لمكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ؟ا لتطكير أداءالمرأة الفمسطينية ما درجة استفادة  .11

 لمكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ؟مف االمرأة الفمسطينية ة ما جكانب استفاد .12

 لمكاقع اإللكتركنية اإلخبارية مف كجية نظر المرأة الفمسطينية؟اما إيجابيات  .13

 لمكاقع اإللكتركنية اإلخبارية مف كجية نظر المرأة الفمسطينية؟سمبيات اما  .14

 كتركنية اإلخبارية؟المكاقع اإلل لتطكير أداءا أىـ مقترحات المرأة الفمسطينية م .15

 فروض الدراسة : ًا:سابع
 :كىي الدراسة اختبارىا، ىذه تحاكؿ التي الفركض مف مجمكعة الباحثة كضعت

استخداـ المرأة  في درجة(  4045عند مستكل داللة )  إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد -1
)العمر، لممبحكثات رات الديمغرافية يالفمسطينية لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كفؽ المتغ

 .، المحافظة(االجتماعيةالمستكل التعميمي، المينة ،الحالة 

درجة رضا المرأة  ( في 4045إحصائية عند مستكل داللة )  داللة ذات فركؽ تكجد -2
محتكل المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كفؽ المتغيرات الديمغرافية لممبحكثات عف الفمسطينية 

 .، المحافظة(االجتماعيةيمي، المينة ،الحالة )العمر، المستكل التعم

( ببف درجة استخداـ المرأة  4045تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  -3
الفمسطينية لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كدرجة اإلشباع المتحقؽ ليف مف كراء ىذا 

 االستخداـ.

المرأة  استفادة( بيف درجة  4045داللة ) تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل  -4
 الفمسطينية مف استخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كدرجة الثقة في محتكاىا.

بيف درجة رضا المرأة الفمسطينية  4043تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -5
 كاىا.عف محتكل المكاقع االلكتركنية اإلخبارية كدرجة الثقة في محت

 :ًا: اإلطار النظري لمدراسة ثامن
كسائؿ اإلعبلـ تعزز أف حيث كاإلشباعات  االستخداماتنظرية  تعتمد ىذه الدراسة عمى
 كاإلعبلـفالتفاعمية مثبلن ىي ميزة مف مميزات كسائؿ االتصاؿ  فركض كمفاىيـ ىذه النظرية،

ف الجميكر ىك الذم يتفاعؿ التي عززت مفيكـ الجميكر النشط الذم تفرضو ىذه النظرية ،كأل
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مع محتكل كسائؿ االتصاؿ كاإلعبلـ كيختار الرسائؿ التي تبلئمو كتشبع حاجاتو، تكمف ىنا 
 .شباعات بالنسبة ليذه الدراسة ،في معرفة دكر استخداـ المرأةأىمية نظرية االستخدامات كاإل

 :مفيوم النظرية -8

كظيفة الفردية كييتـ ىذا المفيـك كاإلشباعات بمفيكـ ال االستخداماتترتبط نظرية ك 
بالنظر لكظائؼ كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرم مف كجية نظر الجماىير، بالتركيز عمى احتياجاتيـ 

 (.1)كدكافعيـ مف خبلؿ تعرضيـ لتمؾ الكسائؿ

الجماىيرم دراسة كظيفية  االتصاؿكاإلشباعات بدراسة  االستخداماتكتيتـ نظرية 
ت مف القرف العشريف ،أدل إدراؾ عكاقب الفركؽ كالتبايف منظمة، فخبلؿ عقد األربعينا

عمى إدراؾ السمكؾ المرتبط بكسائؿ اإلعبلـ ،إلى بداية منظكر جديد لمعبلقة بيف  االجتماعي
الجماىير ككسائؿ اإلعبلـ حيث كاف ذلؾ تحكالن مف رؤية الجماىير عمى أنيـ عنصر سمبي 

نتقاء الكسائؿ كالمضمكف كالمحتكل لكسائؿ غير فعاؿ، إلى رؤيتيـ عمى انيـ فعالكف في ا
 (.2)اإلعبلـ

كاإلشباعات بأنيا " دراسة جميكر كسائؿ اإلعبلـ الذيف  االستخداماتكتعرؼ نظرية 
كبحكـ ىذا التعريؼ يتضح أف ، (3")يتعرضكف بدكافع معينة إلشباع حاجات فردية معينة 

نما لنو ييدؼ الي إشباع حاجات  الجميكر يتعرض لكسائؿ اإلعبلـ ليس بحكـ انيا متاحة فقط كا 
 ،يشعر انو في حاجة إلييا كيككف تحقيقيا عف طريؽ التعرض ليذه الكسائؿ.

 :النظرية فروض -7

 كاإلشباعات: االستخداماتالتي يقكـ عمييا منظكر  االفتراضات

كاإلشباعات أف الجميكر يشارؾ بدرجة  االستخدامات: يفترض مدخؿ ( 4)الجميور نشط -أ
،بمعنى أف سمككو ىادؼ كمحدد ،يختار ما بيف  االتصاؿمف النشاط في عممية عالية 

                                           
 (103( العادلى،اإلعبلنات الصحفية دراسة في االستخدامات كاإلشباعات )ص1)
 (239اؿ كنظرياتو المعاصرة ) صاالتص ( مكاكم، السيد،2)
 (109( مكاكل، المرجع السابؽ )ص3)
دراسة ميدانية  لمكاقع الشبكات االجتماعية كقيميـ المجتمعية: رم( اسعد، العبلقة بيف استخداـ الشباب المص4)

 (52)ص
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كسائؿ اإلعبلـ،كالتي تحددىا دكافعو الشخصية كأىدافو كاحتياجاتو، كرغـ ذلؾ فيناؾ 
 اختبلفات في درجة نشاط الجميكر نحك استخداـ كسائؿ اإلعبلـ.

 ويشتمل نشاط الجميور عمى الجوانب التالية:

 مف بيف كسائؿ اإلعبلـ المختمفة، كاختيار  االختيارني قدرة الجميكر عمى ختيار : تعاال
 المضاميف فييا.

  االحتياجاتالمنفعية: يتمثؿ ذلؾ تجسيدان الىتمامات الجميكر حيث يشبعكف مجمكعة مف 
 أثناء التعرض لكسائؿ اإلعبلـ.

  عممية إدراكية نشطة العمدية : إف الجميكر النشط كفقان ليذا التعريؼ ىـ الذيف ينغمسكف في
 مف استقباؿ المعمكمات كالخبرات في كسائؿ اإلعبلـ.

  المقاكمة لمتأثر: تركز عممية النشاط عمى القيكد التي يضعيا الجميكر لمنع كصكؿ التأثيرات
 غير المرغكبة.

  زادت مشاركتيـ فييا. اإلعبلميةالمشاركة : كمما كاف الجميكر أكثر متابعة لمكسيمة 

 (:1)والسيكولوجية لجتماعيةاالعوامل  -ب

الجميكر االتصالي، فعمي سبيؿ المثاؿ  تؤثر العديد مف العكامؿ االجتماعية في سمكؾ
يتحدد رد فعؿ الجميكر تجاه المعمكمات المقدمة في نشرات األخبار أك غيرىا مف البرامج 

 كميكليـ النفسة. االجتماعيةاألخرل بناء عمى اختبلفاتيـ الفردية كظركفيـ 

 :(2)دوافع تعرض الجميور لوسائل اإلعالم -ج

يرل "بابرك" ضركرة ربط دكافع تعرض الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ باألطر التفسيرية كذلؾ 
 ءكيفترض الغطا عمى أساس أف خبرات الجميكر مع كسائؿ اإلعبلـ خبرات فعالة كتفسيرية،

 ،سائؿ اإلعبلـ مثؿ الرسالةتعرض لك يسعى إليو مف ال ءيبشالتفسيرم ارتباط الجميكر بيدؼ أك 

                                           
دراسة ميدانية  لمكاقع الشبكات االجتماعية كقيميـ المجتمعية: رماسعد، العبلقة بيف استخداـ الشباب المص (1)

 (58ص)
 (.244( أسعد، العبلقة بيف استخداـ الشباب المصرم لمكاقع الشبكات االجتماعية كقيميـ المجتمعية )ص2)
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كيمكف التعرض بدكف  ، مما يحدكه لمسعى لمتعرض لتحقيؽ ىذا اليدؼ،باالتصاؿالكسيمة، القائـ 
 أم بحكـ التعكد. االعتيادمدافع في حالة كاحدة فقط ىي حيف يحكمو السمكؾ 

 فئتيف : إلىبكجو عاـ تنقسـ دكافع التعرض 

ت كاكتساب المعرفة كالمعمكمات كالخبرات كجميع تستيدؼ التعرؼ عمى الذا نفعية:مدكافع  -
أشكاؿ التعمـ بكجو عاـ، كفييا يسعى الفرد إلى استخداـ كسائؿ اإلعبلـ لمحصكؿ عمى 

 معمكمات تفيده.

دكافع طقكسية : تشير إلي التعرض العرضي لكسائؿ اإلعبلـ بيدؼ تمضية الكقت  -
 المشكبلت.كالصداقة كاأللفة مع الكسيمة كاليركب مف  كاالسترخاء

  :(1)ولمدوافع ثالث وظائف رئيسية ىي

 ستقرار نسبي إلرضاء بعض الحاجات األساسية.اتحريؾ السمكؾ بعد أف يككف في حالة  -

  تكجيو السمكؾ في اتجاه معيف دكف اآلخر. -

 المحافظة عمى استدامة تنشيط السمكؾ ما دامت الحاجة مكجكدة. -

 إشباعات وسائل اإلعالم: -د

الستخدامات كاإلشباعات منذ السبعينات بضركرة التمييز بيف اىتمت دراسات ا
اإلشباعات التي يبحث عنيا الجميكر مف خبلؿ التعرض لكسائؿ اإلعبلـ كاإلشباعات التي 

 تتحقؽ بالفعؿ كيفرؽ "لكرانس كينز" بيف نكعيف مف اإلشباعات ىما:

 :قسـ إلى نكعيف: تنتج عف التعرض لمحتكل كسائؿ اإلعبلـ كتن إشباعات المحتوى 8د/

 ؿ في مراقبة البيئة كالحصكؿ عمى المعمكمات منيا.ثإشباعات تكجييية : تتم -

إشباعات اجتماعية : يقصد بيا ربط المعمكمات التي يحصؿ عمييا الفرد بشبكة عبلقاتو  -
 اإلجتماعية.

رة بكسيمة محددة كال ترتبط مباش كاالرتباطتنتج عف عممية االتصاؿ اإلشباعات العممية:  7د/
  بخصائص الرسائؿ كتنقسـ إلى نكعيف:

 اإلشباعات شبو التكجييية : تتحقؽ مف خبلؿ اإلحساس بالتكتر كالدفاع عف الذات. -

                                           
 (.306( العبد، نظريات االتصاؿ كتطبيقاتيا العربية )ص1)
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إشباعات شبو اجتماعية : تتحقؽ مف خبلؿ التكحد مع شخصيات كسائؿ اإلعبلـ كتزيد  -
 بالعزلة. إحساسوكزيادة  االجتماعيةىذه اإلشباعات مع ضعؼ عبلقات الفرد 

 (:1)واإلشباعات الستخداماتأىداف نظرية  -4
 كاإلشباعات ثبلثة أىداؼ رئيسية كىي : االستخداماتتحقؽ نظرية 

كذلؾ بالنظر الي الجميكر  ،االتصاؿكيؼ يستخدـ األفراد كسائؿ  اكتشاؼإلى  السعي - أ
 النشط الذم يستطيع أف يختار كيستخدـ الكسائؿ التي تشبع حاجاتو كتكقعاتو.

كالتفاعؿ الذم يحدث نتيجة ىذا  االتصاؿعرض لكسيمة معينة مف كسائؿ شرح دكافع الت - ب
 التعرض.

 الجماىيرم. االتصاؿبيدؼ فيـ عممية  االتصاؿالتأكيد عمى نتائج استخداـ كسائؿ  -ج

الكشؼ عف اإلشباعات المطمكبة التي يسعى الفرد إلى تمبيتيا مف خبلؿ استخدامو لكسائؿ  - د
 ستخداـ.مف كراء ىذا االاالتصاؿ كاإلشباعات المختمفة 

كأنماط التعرض لكسائؿ االتصاؿ  االستخداـالكشؼ عف العبلقات المتبادلة بيف دكافع  - ق
 كاإلشباعات الناتجة عف ذلؾ.

معرفة دكر المتغيرات الكسيطة مف حيث مدل تأثيرىا في كؿ مف استخدامات الكسائؿ  - ك
 كاشباعاتيا.

 اإلفادة من النظرية:

اإلشباعات مف أفضؿ النظريات التي تمكف الباحثة مف تعد نظرية االستخدامات ك 
التعرؼ عمى حاجات المبحكثات مف استخداـ المكاقع اإللكتركنية حيث اعتمدت عمييا الباحثة 

 فيما يمي:

التعرؼ عمى درجة استخداـ المبحكثات لممكاقع اإللكتركنية تبعان لممتغيرات الديمكغرافية كىي  -أ
 المستكل التعميمي، المحافظة، المينة. العمر، الحالة االجتماعية،

 اإلفادة في التعرؼ عمى األسباب التي تزيد مف استخداـ المبحكثات لممكاقع . -ب

التعرؼ عمى أىـ دكافع المبحكثات "الطقكسية، كالمنفعية" الستخداـ المكاقع اإللكتركنية  -ج
 اإلخبارية.

                                           
 (.241الرمكاكم كالسيد ،االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة )ص (1) 
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 .الذم حدث نتيجة ىذا االستخداـ مكاقع كالتفاعؿلم المبحكثات أسباب استخداـ معرفة -د

 تكضيح اإلشباعات المتحققة مف استخداـ المبحكثات المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية. -ق

 تحديد درجة رضا المبحكثات مف استخداميف لممكاقع. -ك

 معرفة درجة كجكانب استفادة المبحكثات مف استخداميف لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية. -ز

 الدراسة ومنيجيا وأدواتيا:نوع  :تاسعاً 
 نوع الدراسة: -8

ىى "التي تستيدؼ تصكير ك تعتمد الباحثة في ىذه الدراسة عمى الدراسة الكصفية 
، كالتي (1")كتحميؿ كتقكيـ خصائص مجمكعة معينة أك مكقؼ معٌيف يغمب عميو صفة التحديد

يا في بيئتيا كالمجاؿ يتمكف الباحثكف خبلليا مف كصؼ الظكاىر العممية كالظركؼ المحيطة ب
العممي الذم تنتمي إليو، كتصكر العبلقة بينيا كبيف الظكاىر األخرل المؤثرة كالمتأثرة فييا، كما 
تصكر شكؿ العبلقة بيف متغيراتيا باستخداميا أساليب كأدكات البحث العممي التي تبلئـ 

 .(2)كثاألىداؼ التي يسعى الباحثكف إلى تحقيقيا مف كراء استخداـ ىذه البح

المرأة  ـعمى كصؼ مدل استخداكاستخدمت الباحثة الدراسات الكصفية؛ ألنيا األقدر 
 الفمسطينية لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كاإلشباعات المتحققة. 

 منيج الدراسة:  -7

أسمكب مسح  كاستخدمت في اطارهتعتمد الباحثة في ىذه الدراسة عمى المنيج المسحي    
 عبلـ.جميكر كسائؿ اإل

كيعتبر المنيج المسحي ىك أنسب المناىج لمثؿ ىذه الدراسات المتعمقة بجميكر كسائؿ 
اإلعبلـ لقدرتو عمى معرفة مدل استخداـ المرأة الفمسطينية لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية 

فالمنيج المسحى "ىك دراسة شاممة مستعرضة لعدد كبير مف الحاالت  كاإلشباعات المتحققة.
في مكقؼ معيف، كيسفر ىذا النكع مف المناىج عف إحصائيات استخمصت كجردت مف نسبينا 

  . (3)حاالت معينة"

                                           
 (131بحكث اإلعبلـ )ص -العممي  ( حسيف، دراسات في مناىج البحث1)
 (105( مزاىرة، بحكث اإلعبلـ األسس كالمبادئ )ص2)
 (98( إسماعيؿ، مناىج البحث اإلعبلمي )ص 3)
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 الدراسة: تاأدا-4

كأداة رئيسة لجمع المعمكمات مف عينة الدراسة،  االستقصاءالباحثة أداة صحيفة استخدمت 
اقع اإللكتركنية المقابمة لجمع المعمكمات مف الباحثيف كالخبراء في المك  أداة استخدمتكما 

 اإلخبارية.
 صحيفة الستقصاء :  . أ

كتعتبر أحد األساليب األساسية التي تستخدـ في جمع بيانات أكلية أك أساسية أك مباشرة 
مف العينة المختارة أك مف جميع مفردات مجتمع البحث، عف طريؽ تكجيو مجمكعة مف األسئمة 

، (1)قائؽ معينة أك كجيات نظر معينة"المحددة كالمعٌدة مقدمنا، كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى ح
 محاكر رئيسة احتكت أسئمة مغمقة. 4-3صحيفة االستقصاء مف كتضمنت 

استخداماتيـ لممكاقع  المبحكثات حكؿ أراء لسبر كذلؾ الدراسة في الباحثة كاستخدمتيا
 المتحققة. كاإلشباعات اإللكتركنية اإلخبارية

  وتم تقسيم صحيفة الستقصاء وفقا لمتالي:

 .                    مكاقع االلكتركنية اإلخباريةال أنماط استخداـالكحدة األكلى: 

 .مكاقع االلكتركنية اإلخباريةال دكافع استخداـالكحدة الثانية: 

 .لكتركنية اإلخباريةمكاقع اإلال استخداـالكحدة الثالثة: اإلشباعات المتحققة مف 

 . كاقع اإللكتركنية اإلخبارية كمقترحات تطكيرىاإيجابيات كسمبيات المالكحدة الرابعة: 

 الكحدة الخامسة: خصائص كسمات المبحكثات الديمكغرافية.
 المقابمة:  . ب

التي يتـ إعداد أسئمتيا بطريقة محددة كمقننة قبؿ المقابمة كتستيدؼ  ىيكالمقابمة  
 الباحثة ياتخدمكقد است، (2)" األسئمةالتعرؼ إلى أراء المبحكث ككجيات نظره مف خبلؿ ىذه 

الستكماؿ جكانب ميمة في اإلطار المعرفي لمدراسة كلجمع المعمكمات مف الباحثيف كالخبراء في 
 المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية.

 
                                           

 (206بحكث اإلعبلـ )ص -حسيف، دراسات في مناىج البحث العممي ( 1)
 .200صالمرجع السابؽ،  (2)
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 مجتمع الدراسة وعينتيا: :عاشراً 
  مجتمع الدراسة :  -8

مف مجمكعة مف المفردات التي تشترؾ في صفات كخصائص محددة،  المجتمع يتككف
 .(1)جتمع الدراسة ىك الذم يشمؿ جميع مفردات الدراسة، أم ىك الكؿ الذم نرغب بدراستوكم

يتمثؿ مجتمع ىذه الدراسة مف المرأة الفمسطينية في محافظات غزة مف كافة األعمار ك 
ككنو يشٌكؿ المجاؿ الجغرافي الذم تستطيع الباحثة تغطيتو، نظرنا لعدـ قدرتيا عمى كالمحافظات 
 .الفمسطينية باقي األراضيالكصكؿ إلى 

 : عينة الدراسة-7

مبحكثة،  444اختارت الباحثة عينة عشكائية بسيطة متساكية بيف محافظات غزة بمغت 
مبحكثة لكؿ محافظة مف محافظات غزة) الشماؿ، غزة، الكسطى، خانيكنس، رفح(،  80بمعدؿ 
 يكضح أىـ خصائص المبحكثات عينة الدراسة: اآلتيكالجدكؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 12)( خميؿ، اإلحصاء الكصفي )ص 1)
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 (: يوضح السمات العامة لممبحوثات1.1جدول )

 % المجموع % ك التقسيم السمة

 
 العمر

  48.5 194 عاـ 24-34
 

444 

 
 

144 
 18 72 اعام 34-44

 18 72 اعام 44مف  أكثر

 15.5 62 اعام 24قؿ مف أ

 
الحالة 

 الجتماعية

  51 244 آنسة
 

444 

 
 

144 
 37.5 154 متزكجة

 6.3 25 ةأرمم

 5.3 21 مطمقة

المستوى 
 التعميمي

  51 244 بكالكريكس
 

444 

 
 

144 
 29.3 117 ثانكية عامة فأقؿ

 15.5 26 دبمـك

 4.3 17 دراسات عميا

  24.8 83 غزة المحافظة
 

444 

 
 

144 
 24 84 خانيكنس

 19.8 79 رفح

 19.8 79 شماؿ غزة

 19.8 79 الكسطى

 لمينةا

  34 136 ربة منزؿ
 

444 

 
 

144 
 27.3 149 طالبة

 23.8 95 ببل عمؿ

 14.8 59 مكظفة

 4.3 1 أخرل
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 إجراءات الصدق والثبات : عشر: حادي
 إجراءات الصدق: .1

يقصد باختبار صدؽ أداة المعمكمات البيانات مدل قدرتيا عمى أف تقيس ما تسعى 
، بحيث تتطابؽ المعمكمات التى يتـ جمعيا بكاسطتيا مع الحقائؽ الدراسة إلى قياسو فعبلن 

المكضكعية، بحيث تعكس المعنى الحقيقي كالفعمي لممفاىيـ الكاردة بالدراسة بدرجة كافية، أم 
أف اختبار الصدؽ يسعى لتأكيد صحة أداة البحث أك المقياس المستخدـ في الدراسة كصبلحيتو، 

 .(1)س المتغيرات بدرجة عالية مف الكفاءة كالدقةسكاء في جمع البيانات أك قيا

 .كقد حاكلت الباحثة الكصكؿ إلى نتائج تتسـ بالدقة ، كدرجة عالية مف الصدؽ 

صدؽ المحكميف، ك صدؽ االتساؽ  ىما: كقد تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بطريقتيف
 الداخمي.

 لألداة " صدق المحكمين": الظاىريالصدق  . أ

عمى مجمكعة كعرضيا  االستمارةالظاىرم مف خبلؿ تحكيـ  االستمارةؽ التأكد مف صدتـ 
عضاء ىيئات التدريس في أمف المحكميف المتخصصيف في الصحافة كاإلعبلـ ، كمف 

في صياغة األسئمة كالعبارات،  آرائيـمنيـ إبداء  الباحثة الجامعات الفمسطينية بغزة، كطمبت
 .(*)ساؤالت الدراسة كمضامينيا، كترتيبيا، كمدل مبلئمتيا لت

                                           
 (314( حسيف،مرجع سابؽ)ص1)
 :ترتيب الحركؼ ابجدلحسب  ( األساتذة المحكمكف لبلستبانة *)
 غزة –د. أحمد الترؾ أستاذ اإلعبلـ المساعد بالجامعة اإلسبلمية  -1
 غزة –د. أميف كافى أستاذ اإلعبلـ المشارؾ بالجامعة اإلسبلمية  -2
 غزة-د. أيمف ابكنقيرة أستاذ اإلعبلـ المساعد بالجامعة اإلسبلمية -3
 غزة –أ.د جكاد الدلك ، أستاذ اإلعبلـ بالجامعة اإلسبلمية  -4
 غزة–أ. رجاء أبكمزيد محاضر بقسـ الصحافة كاالعبلـ بالجامعة االسبلمية  -5
 أ. عبد اهلل الحايؾ إحصائي -6
 غزة-د. ماجد ترباف، استاذ الصحافة المشارؾ بجامعة األقصى -7
 فمسطيف –كمية فمسطيف التقنية بدير البمح د. نعيـ المصرل أستاذ اإلعبلـ المساعد ب -8
 غزة–أ. ىداية شمعكف إعبلمية كباحثة في قضايا المرأة  -9
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اتفؽ عمييا المحكمكف ، تـ صياغة بعض الفقرات، بناءن  التيبعد إجراء التعديبلت ك 
 عمى تكجييات المشرؼ حتى الكصكؿ إلى الشكؿ النيائي الذم تـ تكزيعو عمى المبحكثات.

 : صدق التساق الداخمي-ب

بانة مع الكحدة يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االست
ستبانة كذلؾ مف الذم تنتمي إلية ىذه الفقرة، كقد قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لبل

خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية 
 لبلستبانة، كالنتائج مكضحة مف خبلؿ الجداكؿ التالية:

 رتباط بين كل فقرة من فقرات الوحدة الولى والدرجة الكمية لموحدةمعامل ال  (: يوضح1.2جدول )

معامل  الفقرة م
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

 **0.00 0.676 ؟ما درجة استخدامؾ لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية 1

 **0.00 0.748 ؟المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية يفلماذا ال تستخدم 2

 **0.00 0.522 ؟قع اإللكتركنية اإلخباريةمنذ متى تستخدميف المكا 3

 **0.00 0.519 ؟في أم األماكف تستخدميف المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية 4

 **0.00 0.648 ؟ما الكسائؿ التى تستخدمينيا في تصفح كمتابعة المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية 5

 **0.00 0.556 ؟كنية اإلخباريةما المدة التي تقضينيا يكميان في متابعة المكاقع اإللكتر  6

 **0.00 0.748 ؟ما األكقات المفضمة لديؾ عند استخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية 7

 **0.00 0.798 ؟تتابعينيا التيما أىـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية  8

 **0.00 0.733 ؟إلخباريةما المكضكعات كالقضايا التي تتابعينيا في المكاقع اإللكتركنية ا 9

   0.01دالة عند **

( أف فقرات الكحدة االكلى تتمتع بمعامبلت 1.2تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
(، كىذا يدؿ عمى أف الكحدة بفقراتو 0.05ارتباط قكية كداؿ إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف )

 تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
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 باط بين كل فقرة من فقرات الوحدة الثانية والدرجة الكمية لموحدةمعامل الرت (: يوضح1.3جدول )

معامل  الفقرة م
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

 **0.00 0.606 لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية استخداميدكافع طقكسية  

 **0.00 0.703 لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية استخداميدكافع منفعية  

 **0.00 0.491 ؟مكاقع اإللكتركنية اإلخباريةما أسباب استخدامؾ لم 

 *0.01 0.454 ؟ما أىـ الحاجات التي تدفعؾ الي استخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية 

   0.01**دالة عند 

( أف فقرات الكحدة الثانية تتمتع 1.3تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
(، كىذا يدؿ 0.05داللة أقؿ مف )بمعامبلت ارتباط قكية كداؿ إحصائيا عند مستكم 
 عمى أف الكحدة بفقراتو تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.

 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات الوحدة الثالثة والدرجة الكمية لموحدة (: يوضح1.4جدول )

معامل  الفقرة م
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

 **0.00 0.721 ؟لكتركنية اإلخبارية ما درجة اإلشباعات المتحققة مف استخدامؾ لممكاقع اإل 13

 **0.00 0.674 ؟ما درجة رضاؾ عف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية مف حيث الجكانب التالية 14

 **0.00 0.547 ؟الكسائط المتعددة باستخداـما درجة اىتماـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية  15

استخداميا داخؿ المكاقع اإللكتركنية مف  تستفيديفما أىـ الكسائط المتعددة التي  16
 ؟اإلخبارية الفمسطينية

0.727 0.01* 

 **0.00 0.648 ؟تقدميا المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية التيما درجة ثقتؾ بالمعمكمات  17

 **0.00 0.747 ؟ما درجة استفادتؾ مف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية 18

 **0.00 0.595 ؟استفادتؾ مف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينيةما جكانب  19

 0.05//غير دالة عند   0.05*دالة عند   0.01**دالة عند 
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( أف فقرات الكحدة الثالثة تتمتع بمعامبلت 1.4تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
ذا يدؿ عمى أف الكحدة بفقراتو (، كى0.05ارتباط قكية كداؿ إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف )

 .تتمتع بمعامؿ صدؽ عاؿو 
 معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات الوحدة الرابعة والدرجة الكمية لموحدة (: يوضح1.5جدول )

 الفقرة م
معامل 
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

 **0.00 0.545 ؟ما أبرز إيجابيات المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية 20

 **0.00 0.699 ؟سمبيات المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ما أبرز 21

 اإللكتركنية اإلخبارية لتطكير أداء المكاقع مقترحاتؾ ما 22
 ؟الفمسطينية

0.690 0.00** 

 0.05//غير دالة عند   0.05*دالة عند   0.01**دالة عند 

بمعامبلت  ( أف فقرات الكحدة الرابعة تتمتع1.5تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
(، كىذا يدؿ عمى أف الكحدة بفقراتو 0.05داللة أقؿ مف ) لارتباط قكية كداؿ إحصائيا عند مستك 

 .تتمتع بمعامؿ صدؽ عاؿو 
 مصفوفة معامالت الرتباط لموحدات مع الدرجة الكمية (: يوضح1.6جدول )

 الرابعة الوحدة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة الولى مجموع الكمي المجموع

     1 مجمكع الكمي

    1 **0.764 الكحدة األكلى

   1 0.271 **0.696 الكحدة الثانية

  1 *0.367 *0.414 **0.797 الكحدة الثالثة

 1 0.223 *0.457 *0.498 **0.738 الكحدة الرابعة

 0.05//غير دالة عند   0.05*دالة عند   0.01**دالة عند 

( أف الكحدات تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية 1.6ي جدكؿ )تبيف مف النتائج المكضحة ف
(، كىذا يدؿ عمى أف االستبانة بكحداتيا تتمتع 0.05داللة أقؿ مف ) لكداؿ إحصائيا عند مستك 

 .بمعامؿ صدؽ عاؿو 
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 اجراءات الثبات:  -2

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة 
أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعني االستقرار 

فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة  ،في نتائج االستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير
 كقد تـ حساب ثبات االستبانة بطريقتيف ىما: مرات خبلؿ فترات زمنية معينة، 

  :كرونباخ –ا معامل ألف أ.

( مفردة ، كبعد تطبيؽ االستبانة تـ 30تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة مصغرة قكاميا )
 :اآلتيحساب معامؿ ألفا كركنباخ لقياس الثبات، ككما يتضح مف الجدكؿ 

 

 نتائج معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة (: يوضح1.7جدول )

 اخمعامل ألفا كرونب عدد الفقرات الوحدة

 0.907 9 الكحدة األكلى

 0.712 3 الكحدة الثانية

 0.911 7 الكحدة الثالثة

 0.897 3 الكحدة الرابعة

 0.923 22 المجمكع الكمي

عمى أف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف قيمة ألفا كركنباخ عالية، كىذا دليؿ كاؼو 
 االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.

 ية :طريقة التجزئة النصف-ب

األرقاـ  ذات األسئمة كىما جزأيف إلى االختبار فقرات بعد تطبيؽ االستبانة تـ تجزئة
الفردية  األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب األرقاـ الزكجية، ثـ ذات الفردية، كاألسئمة

 تماف .بمعادلة ج االرتباط معامؿ تصحيح تـ ذلؾ كبعد الزكجية األسئمة كدرجات

المعدؿ =  تباطاالر  معامؿ
r

r

1

 الفردية األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ rحيث   2
 : اآلتياألسئمة الزكجية، كالنتائج مكضحة الجدكؿ  كدرجات
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 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالستبانة :(1.8جدول )

 معامل جتمان الوحدة

 0.963 الكحدة األكلى

 0.941 الكحدة الثانية

 0.889 الكحدة الثالثة

 0.892 الكحدة الرابعة

 0.912 مجمكع الكمي

كتشير ىذه النتائج أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ )جتماف( مقبكلة كدالة إحصائيا، 
 كىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مقبكؿ.

 :ثاني عشر: متغيرات الدراسة
 عاـ. 40ف عاـ الي أكثر م 18كىك مف  العمر: . أ

 ىي " آنسة، متزكجة، أرممة، مطمقة".ك  بمستكياتيا األربع المختمفة الحالة الجتماعية: . ب

 مستكيات "ثانكية عامة فأقؿ، دبمكـ، بكالكريكس، دراسات عميا". 4كلو  المستوى التعميمي: -ج

 محافظات " الشماؿ، غزة، الكسطى، خانيكنس، رفح". 5كليا  المحافظة: -د

 مستكيات" طالبة، مكظفة، ربة بيت، ببل عمؿ، أخرل". 5يا كل المينة: -ه

 ثالث عشر: حدود الدراسة:
 تمثمت حدكد الدراسة الحالية فيما يأتي:

كنعني بو تحديد الكقت الذم يستغرؽ في إعداد الدراسة كالكقت الذم يمـز  الحد الزمني: - أ
-20/1/2017دة مففي جمع البيانات، كتـ جمع البيانات مف المبحكثات في المدة الممت

 ـ20/2/2017

كنعني بو البيئة أك المكاف المحدد التي أجريت فيو الدراسة، كيتمثؿ في  الحد المكاني:  - ب
المحافظة الكسطى،  محافظات قطاع غزة، كتشمؿ: )محافظة شماؿ غزة، محافظة غزة،

 محافظة خانيكنس، محافظة رفح(.
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 المعالجات اإلحصائية: رابع عشر:

فريغ كتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي قامت الباحثة بت
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) كقد تـ استخداـ األساليب ،

 اإلحصائية التالية:

إحصاءات كصفية منيا: النسبة المئكية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف  .1
 الحسابي النسبي.

بيرسكف : لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي بيف فقرات االستبانة كالدرجة معامؿ ارتباط  .2
 فرضيات الدراسة. الكمية لبلستبانة كاختبار

 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. (:Cronbach's Alphaمعامؿ ألفا كركنباخ ) .3

 تماف لمتجزئة النصفية المتساكية، لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.معامؿ ج .4

في  فركؽ كجكد الختبار ( كذلؾOne Way ANOVAاألحادم ) التبايف تحميؿ اختبار .5
 . مجمكعتيف مف أكثر تضـ التي الشخصية لممتغيرات تعزل الدراسة عينة آراء أفراد

 

  :المفاىيم األساسية لمدراسة عشر: خامس
 الستخدامات والشباعات: -8

الذيف يتعرضكف  ؿاالتصاتيتـ نظرية االستخدامات كاالشباعات بدراسة جميكر كسائؿ 
بدافع معيف إلشباع حاجات فردية معينة كىناؾ تعريؼ آخر كفقا لنظرية اإلستخدامات 
كاإلشباعات ييتـ بكصؼ أفراد الجميكر باعتبارىـ مدفكعيف بمؤثرات اجتماعية كنفسية 

 .(1)الستخداـ كسائؿ األعبلـ بغية الحصكؿ عمى نتائج خاصة يطمؽ عمييا "اإلشباعات"

 الدوافع: -7

كامؿ انفعالية، حركية، فطرية، أك مكتسبة شعكرية أك ال شعكرية تثير نشاط الفرد لؤلداء ع
 (.2)كاإلنجاز، أك تحقيؽ غاية كتنشأ داخؿ الفرد كنتيجة لخبرتو السابقة

 

                                           
 )30ص (( كرداش، الجالية العربية في كندا كاقعيا كعبلقتيا بكسائؿ اإلعبلـ1)
 .30ص المرجع السابؽ، ( 2)



46 

 :في محافظات غزة المرأة الفمسطينية -4

طالبة أك عاما سكاء كانت  18كيقصد بالمرأة الفمسطينية ىي المرأة التي يزيد عمرىا عف 
تـ االكتفاء بالمرأة  عاممة أك ربة منزؿ كالحاممة لمجنسية الفمسطينية كفي ىذه الدراسة

 غزة. محافظاتالفمسطينية التي تسكف 
  :اإللكترونية اإلخبارية المواقع -3

ىي كسيمة مف الكسائؿ متعددة الكسائط، تنشر فييا األخبار كالمقاالت كالفنكف الصحفية 
رنت عمى نحك دكرم، باستخداـ تقنيات عرض النصكص كالصكر كافة عبر شبكة اإلنت

المتحركة كبعض الميزات التفاعمية، كتصؿ القارئ مف خبلؿ شاشة الحاسكب، سكاء كاف ليا 
 (1)مطبكع أـ كانت إلكتركنية خالصة.

 :عشر: تقسيم الدراسةسادس 
ـ لمدراسة طار العااإل األكؿ الفصؿ ثبلثة فصكؿ حيث تناكؿ إلى الدراسة تقسيـ تـ
 أىداؼك ، تيايأىمك  الدراسة، مشكمةك  المشكمة، عمى االستدالؿك  السابقة، الدراسات أىـعمى  كاشتمؿ

 ،تياأدكايجيا، ك من ك الدراسة، نكع، ك لمدراسة النظرم اإلطارك فركضيا، ك  كتساؤالتيا، الدراسة
 .الدراسة ـيتقسك  ،ياميمفاى، كأىـ  تيانيعك 

 :مبحثيف إلى انقسـك  اإلخبارية المكاقع اإللكتركنيةك  المرأة فكاف بعنكافالفصؿ الثاني أما 
نشأة االنترنت، عكامؿ كتطرؽ إلى المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية،  فكاف بعنكاف  كؿالمبحث األ

انتشار االنترنت، نشأة كتطكر المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية، المكاقع اإلخبارية، المكاقع 
المبحث الثاني فكاف بعنكاف اإلعبلـ كالمرأة الفمسطينية أما  فمسطينية،اإللكتركنية اإلخبارية ال

فيشمؿ عمى كاقع المرأة الفمسطينية، تطكر االعبلـ النسائي في فمسطيف، االعبلـ كالمرأة العربية، 
 االعبلـ الفمسطيني كالمرأة.

بحث األكؿ الم :أما الفصؿ الثالث فناقش نتائج الدراسة الميدانية مف خبلؿ ثبلثة مباحث
فركض الدراسة،  اختبارفيشتمؿ عمى المبحث الثاني أما يناقش نتائج الدراسة الميدانية، 

 خبلصة نتائج الدراسة كتكصياتيا كتختتـ الدراسة بالمبلحؽ كالمراجع. الثالث فيعرضالمبحث ك 

                                           
 (218( الدليمي، اإلعبلـ الجديد كالصحافة اإللكتركنية ) ص( 1
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 الفصل الثاني
 المرأة والمواقع اإللكترونية اإلخبارية

 
 تمييد:

كيتناكؿ أيضان  ،تيا في فمسطيفأالمكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كنشؿ ىذا الفصيتضمف 
المكاقع ، يتطرؽ المبحث األكؿ إلى عمى مبحثيف كيشتمؿ، المرأة الفمسطينية كاإلعبلـ

 المكاقع مفيكـك ـ اإللكتركني، نشأة اإلعبلك ، تاإلنترن شبكة عمى اإلخبارية اإللكتركنية
 التي تكاجييا. كالتحديات تياسمبياباإلضافة إلى ، يامميزاتك ، ياخصائصك ، ىاتطكر ك اإلخبارية، 

كاقع المرأة  ، كيتناكؿاإلعبلـ كالمرأة الفمسطينية ي فيك بعنكاف:المبحث الثانأما 
بلـ كالمرأة العربية، اإلع باإلضافة إلى في فمسطيف، متطكر اإلعبلـ النسك ك الفمسطينية، 

 .وكالمرأة كتحديات يالفمسطين كاإلعبلـ
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 المبحث األول
 المواقع اإللكترونية اإلخبارية

 :نشأة وتطور المواقع اإلخبارية اإللكترونية :أولً 

مرت كسائؿ االتصاؿ بعدد مف الثكرات بعد مرحمة اإلشارات كالعبلمات ابتداءن مف 
ج لمطباعة كالمطبعة، مركرا باختراع البلسمكي الذم تطكر الختراع مرحمة اختراع جكتنبر 

كاأللياؼ الضكئية، كالتزاكج بيف االنترنت  نتالراديك كالتمفزيكف، ثـ األقمار االصطناعية كاالنتر 
، حيث أضاؼ اإلنترنت كظائؼ (1)حديثة كبيف الكسائؿ اإلعبلمية التقميدية اتصاؿككسيمة 
، كما قمؿ مف المستقبؿمف حيث تقديـ الخدمة المباشرة لمجميكر الجماىيرم  لبلتصاؿ أخرل

أىمية كظيفة المراقبة التي تقكـ بيا الحككمات عمى كسائؿ اإلعبلـ، إذ أصبح بإمكاف ام 
، يقرءكىاميتـ أف ينقؿ األحداث اإلخبارية لآلخريف عبر اإلنترنت مباشرة فكر حدكثيا، لكي 

 كسائؿ اإلعبلـ التقميدية. كمثمت ىذه الكظيفة تحكالن ميمان عف

 نشأة اإلعالم اإللكتروني:-1

يرل العمماء أف بداية اإلعبلـ اإللكتركني كانت مف خبلؿ طريؽ المعمكمات السريع 
التي بدأت في ستينيات القرف العشريف مع كالدة التمفزيكف )الكابمي( في الكاليات المتحدة 

ـ، قبؿ أف 1974رككفمر( في عاـ كتطكرت إلى مصطمح عممي مستخدـ مف خبلؿ مؤسسة )
يتخذ معنى أكثر دقة مع بزكغ االستخداـ التجارم لئلنترنت، في مطمع تسعينيات القرف 
العشريف، كىك تعبير يشمؿ شبكات االتصاالت السمكية كالبلسمكية، كشبكات )الكيبؿ( 

 .(2)التمفزيكنية، كالحكاسب الشخصية، كبرامج الكسائط المتعددة، كاإلنترنت

كد الباحثاف غيتمماف كبنغرم باإلعبلـ اإللكتركني إلى مرحمة ظيكر التمغراؼ في كيع
لئلعبلـ التي ناقشيا في مؤتمر عقد  االنتقاليةكيبنيا فكرتيما عمى مبدأ الحالة  1740حكالي 

 .(3)مؤخران  MITبمعيد ماسكشسيتس االمريكي لمتكنكلكجيا 
                                           

 (1)ص بك شنب، محاضرات في اإلعبلـ التفاعمي( أ1)
 المحارب، اإلعبلـ الجديد في السعكدية :دراسة تحميمية في المحتكل اإلخبارم لمرسائؿ النصية القصيرة (2)

 (86)ص
 (11( الصادؽ، اإلعبلـ الجديد: دراسة في مداخمو النظرية كخصائصو العامة)ص3)
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ي الجزء األخير مف القرف كظير اإلعبلـ اإللكتركني كمصطمح كاسع النطاؽ ف
العشريف ليشمؿ دمج كسائؿ اإلعبلـ التقميدية مثؿ األفبلـ كالصكر كالمكسيقى كالكممة 
المنطكقة كالمطبكعة، مع القدرة التفاعمية لمكمبيكتر كتكنكلكجيا االتصاالت، كتطبيقات الثكرة 

لكجية في مجاؿ العممية التي شيدىا مجاؿ االتصاؿ كاإلعبلـ، حيث ساىمت الثكرة التكنك 
كالحدكد السياسية، كالتي أحدثت تغيير بنيكم في  الجغرافياالتصاؿ في التغمب عمى الحيز 

 .(1)نكعية الكـ كالكيؼ في كسائؿ اإلعبلـ

 مفيوم اإلعالم اإللكتروني:-2

 :اإلعالم لغة

ـي إعبلمان.. كأعممتيو باألمر: أبمغت  ـى ييعًم ـى، يقاؿ: أعمى و إياه، مصدر الفعؿ الرباعي أعم
كأطمعتو عميو، جاء في لغة العرب: استعمـ لي خبر فبلف كأعممنيو حتى أعممو، كاستعمىمىني 

 .(2)الخبر فأعممتو إياه
 : اصطالحاً اإلعالم 

 ىناؾ عدة تعريفات أكردىا خبراء اإلعبلـ، كمنيا تعريؼ الدكتكر سامي ذبياف بأنو:
في بمعمكمات ذات أىمية، أم معمكمات العممية اإلعبلمية التي تبدأ بمعرفة المخبر الصحا

جديرة بالنشر كالنقؿ، ثـ تتكالى مراحميا: تجميع المعمكمات مف مصادرىا، نقميا، التعاطي 
طبلقيا أك إرساليا عبر صحيفة أك ككالة أك إذاعة أك محطة تمفزة  معيا كتحريرىا، ثـ نشرىا كا 

 .(3)إلى طرؼ معني بيا كميتـ بكثائقيا

كتركني ليعبر عف مرحمة مف مراحؿ التطكر التكنكلكجي في كسائؿ يأتي اإلعبلـ االل
االتصاؿ التي تعتمد عمى الكسائط اإللكتركنية في تزكيد الجماىير باألخبار كالمعمكمات، كال 
يعني اإلعبلـ االلكتركني مجرد استبداؿ الكسائؿ القديمة )الصحيفة المطبكعة( بكسائؿ حديثة 

أيضا كافة أطراؼ العممية االتصالية لتشمؿ الكسيمة كالرسالة  )الحاسب اآللي( فالمسألة تمس
 .(4)كالمرسؿ كالمستقبؿ كالتغذية المرتدة

                                           
 (7ـ التقميدم كاإلعبلـ االلكتركني)ص الغامدم، التكافؽ كالتنافر بيف اإلعبل (1)
 ( مادة عمـ.371)ص  ابف منظكر، لساف العرب( 2)
 أبك منشار، تعريؼ اإلعبلـ،) مكقع األلككة(( 3)
 (91( أميف، أثر الصحافة اإللكتركنية عمى التنمية السياسية الفمسطينية في فمسطيف )ص 4)
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يعني ىذا أنو مف المفترض النظر إلى التحكؿ إلى اإلعبلـ االلكتركني رؤية فاحصة 
مى فيك ال يعني مجرد التحكؿ في الكسيمة الناقمة لممادة اإلعبلمية، بؿ التغيرات التي تطرأ ع

 .الكسيمة ستؤثر عمى الرسالة ككافة أطراؼ العممية االتصالية

كما يرل شريؼ دركيش المباف "أف اإلعبلـ االلكتركني ىك عبارة عف محتكيات يتـ 
إصدارىا كنشرىا عمى الشبكة الدكلية سكاء كإصدارات الكتركنية لمصحؼ الكرقية أك مكجز 

 .(1)صمية ليس ليا إصدارات عادية عمى الكرؽألىـ محتكياتيا أك كمجبلت كجرائد الكتركنية أ

كالبعض يعرؼ اإلعبلـ اإللكتركني أنو : عبارة عف نكع جديد مف اإلعبلـ يشترؾ مع 
اإلعبلـ التقميدم في المفيكـ كالمبادئ العامة كاألىداؼ، كما يميزه عف اإلعبلـ التقميدم أف 

دمج بيف كؿ كسائؿ االتصاؿ يعتمد عمى كسيمة جديدة مف كسائؿ اإلعبلـ الحديثة كىي ال
اميف المطمكبة بأشكاؿ متمايزة، كمؤثرة بطريقة أكبر كىك يعتمد ضالتقميدم، بيدؼ إيصاؿ الم

نترنت التي تتيح لئلعبلمييف فرصة كبيرة لتقديـ مكادىـ اإلعبلمية بشكؿ رئيسي عمى اإل
 .(2)المختمفة، بطريقة إلكتركنية بحتة

جديد كىك اإلنترنت،  اتصاليـ يعتمد عمى كسيط كتركز بعض التعاريؼ عمى أنو إعبل
التقميدية، بيدؼ إيصاؿ المضمكف  االتصاؿكىذا الكسيط الجديد يسمح بالدمج بيف كؿ كسائؿ 

المطمكب بأشكاؿ متميزة، كمؤثرة، كمقنعة، كبطرؽ إلكتركنية تجمع بيف النص كالصكرة 
مية التي يستقبميا، سكاء مع اميف اإلعبلضمما يمكف لممرسؿ كالمتمقي مناقشة الم ؛كالصكت

مع ميتمقيف آخريف باستخداـ اإلنترنت تحديدا أكإدارة المكاقع، 
(3). 

كعرفو حسنيف شفيؽ عمى أنو عبارة عف مرحمة مف مراحؿ التطكر التكنكلكجي في 
كسائؿ االتصاؿ التي تعتمد عمى الكسائط االلكتركنية في تزكيد الجماىير باألخبار 

عبلـ بشكؿ فيك يشترؾ مع اإل إليوف المجتمع الذم يصدر منو كيتكجو كالمعمكمات كيعبر ع
جديدة متمثمة  ةلكنو يتميز باعتماده عمى كسائؿ تكنكلكجي ؛ىداؼ كالمبادئ العامةعاـ في األ

جياؿ المتطكرة مف اليكاتؼ النقالة كتصفح شبكة االنترنت ك األألية في استخداـ الحكاسيب اآل
 . (4)عبلـمستخدمة في ىذا النكع مف اإلكىك يركز عمى الكسائؿ ال

                                           
 (123حديثة )ص ( المباف، تكنكلكجيا النشر الصحفي االتجاىات ال1)
 (97( أبك عيشة، اإلعبلـ اإللكتركني )ص 2)
 (20)ص ( ناجي، الصحفي اإللكتركني3)
 ( شفيؽ، مدكنة اإلعبلـ الرقمي، الفرؽ بيف اإلعبلـ الرقمي كااللكتركني.4)
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بيف البشر يتـ عبر الفضاء اإللكتركني،  االتصاؿكما يمكف تعريفو عمى أنو نكع مف 
تستخدـ فيو فنكف كآليات كميارات العمؿ في الصحافة المطبكعة مضافان إلييا ميارات كتقنيات 

يمة اتصاؿ بما في ذلؾ المعمكمات التي تناسب استخداـ الفضاء اإللكتركني ككسيط أك كس
استخداـ النص كالصكت كالصكرة كالمستكيات المختمفة مف التفاعؿ مع المتمقي الستقصاء 

، إذ (1)األنباء اآلنية كغير اآلنية كمعالجتيا كتحميميا كنشرىا عمى الجماىير عبر اإلنترنت
إيصاؿ  يعتمد اإلعبلـ اإللكتركني عمى الدمج بيف كؿ كسائؿ اإلعبلـ التقميدم، بيدؼ

المضاميف المطمكبة بأشكاؿ متمايزة كمؤثرة بطريقة أكبر، كتتيح اإلنترنت لئلعبلمييف فرصة 
 .(2)كبيرة لتقديـ مكادىـ اإلعبلمية المختمفة، بطريقة إلكتركنية

 نشأة المواقع اإللكترونية العربية وتطورىا : -3

نترنت إثر تجارب تعتبر فترة التسعينات ىي بداية التكاجد الصحفي العربي عمى اإل
حيث كاف ىؤالء الشباب  شباب عرب يعيشكف في الكاليات المتحدة األمريكية كغرب أكركبا،

يتراسمكف عبر شبكة اإلنترنت كتطبيقاتيا األكلى مع بعضيـ البعض حكؿ قضايا كأخبار 
الكطف األـ، كلعؿ اكؿ كجكد عربي مؤسس في شبكة اإلنترنت عندما كضعت الشرؽ األكسط 

ـ كقد جاء ىذا متأخرا عف التكاجد الغربي 1995إلكتركنية في شبكة اإلنترنت عاـ نسخة 
كلكنيا بداية معقكلة عندما نذكر أف عدد الصحؼ في الشبكة  الشبكة العالمية، ىالصحفي عم

 (.3)العالمية في تمؾ الفترة كاف محدكدان جدان 

تركنية ليا عمى نسخة إلكـ أطمقت "صحيفة شيكاغك تربيكف " أكؿ 1992كفي عاـ 
كيكجد مكاقع إخبارية نشأت في بيئة اإلنترنت أك ما يسمى اليكـ بالفضاء التفاعمي  ،اإلنترنت

 كحققت نجاحان باىران إلى حدكد دفعيا لمخكض في عالـ النشر التقميدم.

كلقد برزت في السنكات األخيرة مكاقع إخبارية إلكتركنية تسنى ليا المضي قدمان في 
اإللكتركنية تتميز في تقديـ خدماتيا كمكاكبتيا لمتطكرات كالمستجدات أكالن بأكؿ، عالـ الصحافة 

                                           
 (99( أبك عيشة، اإلعبلـ اإللكتركني )ص1)
االلكتركني، كرقة مقدمة اليمؤتمر االعبلـ كاألمف  الغامدم، التكافؽ كالتنافر بيف اإلعبلـ التقميدم كاإلعبلـ (2)

 (8اإللكتركني ) ص
 .)مكقع إلكتركني( ( صادؽ، ذىنية النشر الكرقي السائدة3)
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نتيجة المتبلكيا لشبكة كاسعة مف المراسميف في مختمؼ المحافظات إلى جانب مصادرىا 
 .(1) مما يمكنيا مف إجراء تغطيات إخبارية متكاصمة الخارجية،

إصدارات مطبكعة في الظيكر  أخذت الصحؼ اإللكتركنية العربية التي ليست ليا
عمى شبكة اإلنترنت، كبنسب متفاكتة، فكانت أكؿ صحيفة إلكتركنية عمى الشبكة ىي صحيفة 

كال  1997أغسطس عاـ  12"المراسؿ"، كىي صحيفة إلكتركنية أسبكعية بدأ إصدارىا في 
 .(2)يكجد ليا إصدار مطبكع

بكة اإلنترنت مثؿ العربية ظيرت مكاقع عربية كبيرة كميمة في حجـ جميكرىا عمى ش
سبلـ تكدام  نت كالجزيرة نت، كىما تتبعاف لمحطتيف شييرتيف، كمكقع إسبلـ أكف اليف كا 
كمكقع إيبلؼ، حيث كانت األشكاؿ الصحفية اإللكتركنية المكجكدة ىي ذاتيا مكاقع الصحؼ 

ارية العائدة إلى الكرقية المعركفة، كالتي تمتـز النقؿ الصاـر لمصحؼ، إلى جانب المكاقع اإلخب
كسائؿ إعبلـ غير صحفية كاإلذاعات كالفضائيات أك المكاقع اإلخبارية التي ال تممؾ 

 .(3)مؤسسات إعبلمية تقميدية كلكنيا ال تدعي أك تسمي نفسيا صحفنا

ا كحضكرنا فاعمىيف، لدرجة أف بعضيا تشجع كاندفع باتجاه  أثبتت ىذه المكاقع نجاحن
التقنية كالتي صدرت  wiredصحؼ كرقية كمنيا صدر مجمة إصدار مجبلت أك نشرات أك 

إلكتركنينا ثـ صدر العدد الكرقي منيا بعد ذلؾ، كىذا ما أطمؽ عميو البعض "اليجرة 
 .(4)المعاكسة"

ـ مئات المكاقع في مجاالت عديدة شممت السياحة كالسفر كالتجارة 1999ظيرت عاـ 
ا المجاؿ اإلعبلمي كالصحفي، كتأسست اإللكتركنية كالمجاالت العممية كالصناعية كأ يضن

شركات لـ تكف سكل مكاقع عمى الشبكة تعمؿ في مجاؿ الصحافة كاإلعبلـ عرفت باسـ 
"بكابات اإلنترنت الصحفية"؛ كتخصصت في تقديـ المكاد اإلخبارية كالتحميبلت الصحفية 

ت البريد اإللكتركني كالمقاببلت كالحكارات كالمحادثة كالنشرات البريدية اإللكتركنية كخدما
 .)5(كخدمات البحث في األرشيؼ

                                           
 ( العمي ، الصحافة اإللكتركنية النشأة كالمفيـك ،مقاؿ منشكر في مكقع الحكار المتمدف .1)
 (109( ترباف، اإلنترنت كالصحافة اإللكتركنية )ص2)
 (15األلكسي، أيدلكجيا صحافة اإلنترنت) ص( 3)
 (214)ص ( الدليمي، اإلعبلـ الجديد كالصحافة اإللكتركنية4)
 .(64ص)ية الفمسطينية بأخبلقيات المينة اتجاىات النخبة اإلعبلمية حكؿ التزاـ المكاقع اإلخبار  خميفة،  )5(
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تجسد ىذه البكابات حالينا نماذج لمصحافة اإللكتركنية الصرفة، التي تمارس عمميا 
بالكامؿ عبر اإلنترنت دكف أف يككف ليا أم نسخ مطبكعة، األمر الذم يجعؿ منيا مدخبلن 

ط الخاصة بالتصميـ كدكرية التحديث كتنكع جيدنا كغنينا يمكف االقتراب منو كفقنا لمعديد مف النقا
 .(1)الخدمات كالجيات القائمة عمى المكقع كتكجياتو العامة كالرؤية التي يحمميا القائمكف عميو

كتحاكؿ المكاقع اإلخبارية استخداـ كؿ أنماط النشر مف االبتكارات كالتغيرات المتكفرة 
ا بأف الكثير مف ىذه المكاقع درج لتميزىا عف غيرىا، كلجذب أعداد أكبر مف المتصفحيف ، عممن

عمى إشراؾ المتصفح كفتح الحكارات معو أك السماح لو بإبداء آرائو فيما ينشر مف 
مكضكعات، كلعؿ بعض األخبار أك المقاالت تحصد مشاركة مئات كربما أكثر مف ذلؾ مف 

 .(2)القٌراء، كما يحدث في المكقع اإلخبارم اإللكتركني لقناة الجزيرة
 

 : المواقع اإلخبارية : تعريفيا, أىميتيا, خصائصيا, وأنواعيا :ثانياً 
 تعريف الموقع اإلخباري: -1

يبلحظ أف ىناؾ خمطنا بينيا كبيف الصحافة اإللكتركنية، خاصة مف حيث التعريؼ، 
فغالبية المراجع إما تستخدـ التعريؼ نفسو لكصؼ ظاىرتىي الصحافة اإللكتركنية كالمكاقع 

ك تخمط مف حيث المبدأ فتتعامؿ مع المكقع اإلخبارم باعتباره صحيفة إلكتركنية، اإلخبارية، أ
 كعمى ذلؾ تتضح الندرة الشديدة في تعريفات المكاقع اإلخبارية، نرصد ما أمكف الكصكؿ إليو:

تعٌرؼ المكاقع اإلخبارية نفسيا عمى الساحة كمشركع إعبلمي متكامؿ، كتضـ ىيئة 
ستراتيجية كاضحتافتحرير كشبكة مراسميف، كلد  .(3)ييا سياسة كا 

كيعرفو األطرش: "أحد أشكاؿ الصحافة اإللكتركنية، ذك عنكاف ثابت عمى الشبكة 
ا لمستخدمي الشبكة بالمجاف، أك مقابؿ االشتراؾ، فيك ييقدـ األخبار  العنكبكتية، يككف متاحن

المراسميف أك مف كيعرض معمكمات عف األحداث الجارية في العالـ، معتمدنا عمى شبكة مف 
خبلؿ االشتراؾ في ككاالت األنباء، فيك ييدؼ إلى نشر األخبار، كتحميميا عمى صفحات 
المكقع كبشكؿو دكرم، باإلضافة إلى تقديـ مكضكعات أخرل: اقتصادية، كاجتماعية، 

                                           
 (13( سميماف، الصحافة االلكتركنية )ص1)
 (215كسائؿ اإلعبلـ ) ص( الدليمي، الخبر في 2)
 .11ص  المرجع السابؽ،( 3)
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كرياضية، كثقافية، كفنية، كذلؾ بإشراؼ مجمكعة مف ذكم االختصاص: الصحفي، كالشبكي، 
سائط الميتعددةكمصممي الك 

(1). 

 الفرق بين الموقع اإلخباري اإللكتروني عن الصحيفة اإللكترونية:

فأصؿ الصحيفة  ،يتميز المكقع اإللكتركني اإلخبارم عف الصحيفة في طبيعة النشأة -أ
ا إلكتركنية، أما المكقع اإلخبارم  ؛اإللكتركنية إصدار كرقي لكف القائميف عمييا أنتجكا نسخن

 .(2)سية اإلنترنتفبيئتو األسا

يتميز المكقع اإلخبارم عف الصحيفة في زمف تحديث األخبار، ففي الصحيفة اإللكتركنية -ب
يرتبط زمف التحديث غالبنا بدكرية صدكر الصحيفة، أما بالنسبة لممكقع اإلخبارم فيك في 

 صراع مع الزمف لنشر األخبار حاؿ حدكثيا أك حاؿ كركدىا مف المصادر المكثكقة.

عمؿ المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية كذلؾ عمى بث األخبار العاجمة بصكرة تجعميا تتفكؽ ت -ج
فيما يتعمؽ بزمف النشر قياسنا إلى زمف حدكث الخبر، ألف  ؛عمى التمفزيكف كاإلذاعة

 .(3)أنظمة النشر تتيح لتمؾ المكاقع نشر الخبر بمجرد االنتياء مف كتابتو

نترنت األخبار بصكرة مكممة لعمؿ التمفزيكف، كيعرض ينشر المكقع اإللكتركني عمى اإل - د
مزيدنا مف التفاصيؿ عف األخبار تككف بيئة اإلنترنت كمكاصفاتيا أقدر عمى تحممو، عكس 
الخبر التمفزيكني الذم يككف مقتضبنا قدر اإلمكاف كمحدكدنا بزمف معيف ال يسمح في 

خبرنا في التمفزيكف، ثـ يحيؿ مذيع  الغالب بإيراد التفاصيؿ، كعمى ذلؾ فقد يرل المشاىدكف
النشرة المشاىديف إلى المكقع اإللكتركني الخاص بالقناة لمعرفة المزيد مف التفاصيؿ أك 
الخمفيات، كما تفعؿ قناة الجزيرة كقناة العربية، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لئلذاعة فيما يتعمؽ 

العربية عمى  BBCة بالمكاقع اإلخبارية الخاصة بيا، كأكضح مثاؿ عمى ذلؾ إذاع
اإلنترنت، التي تحيؿ في الغالب المستمع إلى مكقعيا لمعرفة المزيد مف التفاصيؿ عف 

 .(4)الخبر

طاقـ العمؿ: يغمب عمى طاقـ العمؿ في الصحيفة اإللكتركنية مف الفنييف يتكلكف رفع  - ق
ريؽ محتكيات الصحيفة الكرقية كنشرىا، أما في المكقع اإلخبارم اإللكتركني فيتسع ف

                                           
 ( األطرش، معالجة المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية لكاقع األقباط في مصر.1)
 (51)صاإلعبلـ الجديد ( المكسكم، 2)
 (68( الدليمي، الصحافة اإللكتركنية كالتكنكلكجيا الرقمية) ص3)
 (11( الدليمي، الخبر في كسائؿ اإلعبلـ ) ص4)
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العمؿ ليشمؿ مككنات غرفة األخبار بما تحكيو مف رئيس تحرير كمحرريف كصحفييف 
 .(1)كمدققي لغة كمعمكمات كقسـ كسائط

 أىمية المواقع اإلخبارية: -2

أحدثت المكاقع اإلخبارية نقمة ميمة في طبيعة العبلقة بيف المتمقي كجميكر كسائؿ 
الجتماعي كالسياسي أسرع مف أم اإلعبلـ، فساىمت في كضعو بصكرة تفاصيؿ محيطو ا

 كقت مضى نظرنا لتكفر خدمة اإلنترنت لممكاطف العادم، كتزايد عدد المكاقع اإلخبارية.

 وتتمثل أىمية المواقع اإلخبارية في العناصر اآلتية:

تاحة الفرصة  - أ تدعيـ الديمقراطية عبر إتاحة الفرصة لمجميكر لمنقاش كالتعبير عف آرائو كا 
تاحة مساحة االختيار كالتعرض أماـ الجميكر لمتكجيات المختم فة لمكصكؿ لمجميكر، كا 

 عبر العديد مف المكاقع اإلخبارية متنكعة المضاميف كاألنكاع.

ساىمت في بناء أكلكيات الجميكر عبر تركيزىا عمى أحداث كقضايا معينة، إلى جانب  - ب
 المشاركة في كضع األكلكيات لمجيات المسؤكلة.

 لحكار السياسي بيف أفراد المجتمع عبر قدرتيا عمى االنتشار كالكصكؿساىمت في تفعيؿ ا-ج
 إلى مختمؼ فئات الجماىير خاصة الشباب.

حاطة الجميكر بالقضايا االجتماعية عبر تكظيفيا ألدكات التكاصؿ -د ساعدت عمى تفعيؿ كا 
شراؾ الجميكر في المساىمة بالتعامؿ مع ىذه القضايا.  االجتماعي كا 

حاطة الجميكر بسرعة بأكجو القصكر، كدفعو إلى تفعيؿ عمميات  - ق مراقبة المجتمع، كا 
 .(2)المشاركة بالرأم كالمقترحات في إصبلح السمبيات التي يتـ الكشؼ عنيا

 :(3)أىداف المواقع اإلخبارية الفمسطينية -3
مف الخدمات التي  االستفادةالفمسطينية مف خبلؿ  اإللكتركنيةتسعى المكاقع اإلخبارية 

يرىا كاالجتماعية كغيا لتقديـ خدماتيا لمقارئ مف أحداث بأشكاليا السياسية كالرياضية تتمتع ب
كافة التقنيات كالمرفقات مف صكر  كباستخداـالتقارير، التحقيقات  ،األخبارسكاء  في قكالب،

 نذكر منيا : األىداؼككسائط كفيديكىات تفاعمية مف اجؿ تحقيؽ مجمكعة مف 

                                           
 (52( المكسكم، اإلعبلـ الجديد )ص1)
 (55( المكسكم، النظرية اإلعبلمية )ص 2)
 ( تبلحمة، حراسة البكابة اإلعبلمية كالتفاعمية في المكاقع اإلخبارية الفمسطينية عمى شبكة االنترنت.3)
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لخارجي كشرح معاناة الشعب الفمسطيني كنقؿ رسالتو كتثميف المكاقؼ التكاصؿ مع العالـ ا -أ
 عمة لمقضية الفمسطيني.داال

تكضيح تداعيات الظاىرة اإلسرائيمية عمى الكطف العربي كفضح المشركع الصييكني  -ب
 كالمخاطر التي تيدد الشعكب العربية كاإلسبلمية.

 ر عدد ممكف مف القراء.مكاكبة التطكرات التكنكلكجية كالكصكؿ عمى أكب -ج

 مف اإلمكانات اإلعبلمية المتكفرة لصالح الشعب الفمسطيني. االستفادة -د

 الصييكني. االحتبلؿضد  دعـ المقاكمة الفمسطينية إعبلميا كالدفاع عنيا، -ق

حيث تخصص  اطبلع القارئ عمى ما يدكر داخؿ المجتمع الصييكني "اعرؼ عدكؾ"،-ك
لكتركنية الفمسطينية جانب مف عمميا لنشر ما تضمنتو كسائؿ بعض المكاقع اإلخبارية اإل
 اإلعبلـ الصييكنية كترجمتو

 الخدمات التي تقدميا المواقع اإلخبارية اإللكترونية :-4

المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية بشكؿ أساسي ىي الخدمة  قكـ بتكفيرىاتأف الخدمة التي 
ية تتكفر مجمكعة مف الخدمات لمقراء أثناء تصفح اإلخبارية، كمف خبلؿ تقديـ الخدمة اإلخبار 

 الصفحات اإلخبارية داخؿ المكقع كمف ىذه الخدمات نذكر ما يمي :
 خدمة البحث : - أ

حيث تتيح المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية لمستخدمييا خدمة البحث داخميا أك داخؿ 
ممة مفتاحية لتظير كيتـ اختيار ك الكيب ،حيث يحدد المستخدـ مكاف البحث داخؿ المكقع،

 (.1)بعد ذلؾ جميع المتشابيات لتمؾ الكممة المفتاحية 

 : التصالخدمة  - ب

كيقصد بيا االتصاؿ كالتكاصؿ مع القائميف عمى المكقع كتختمؼ ىذه الخدمة مف 
أك إنشاء بريد إلكتركني  حيث يتـ تكجيو رسالة إلكتركنية إلى محررم المكقع، مكقع آلخر،

رساؿ الرسائؿ .عمى المكقع يمكف مف   خبللو استقباؿ كا 

 

 
                                           

 (32( الدليمي،إشكاليات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة)ص1)
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 ( :Sit Mapج. خدمة خريطة الموقع )

كتعني ىذه الخدمة تقديـ محتكيات المكقع بطريقة مبسطة ،تسيؿ عمى المستخدـ 
 .(1)خاصةن إذا كاف المكقع مزدحمان بالتفاصيؿ التنقؿ داخؿ المكقع،

 د. خدمة مجموعات الحوار :

مكف مف التعبير عف آرائيـ في القضايا كىي خدمة يتمكف مف خبلليا المستخد
المكضكعات  أىـحكار حكؿ  إليكالمعمكمات التي ييتمكف بيا كتنقسـ مجمكعات الحكار 

 .(2)كحكار حكؿ مكضكعات أخرل غير مرتبطة بمكضكعات سابقة المنشكرة سابقان ،

 ه. خدمة استطالعات الرأي :

تقديـ خدمة إجراء استطبلعات فكرية تتميز المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية بصفة عامة ب
الرأم اتجاىيا، كىي محاكلة  الستطبلعخاصة اتجاه عدد مف المكضكعات كالقضايا الميمة 

شكؿ رسكـ أك  ىمف المكقع إلشراؾ القراء في الشأف العاـ كتمكف مف معرفة نتائجيا فكران عم
 .(3)تكضح نتائج ىذه االستطبلعات أشكاؿ

 و. خدمة رجع الصدى :

رساؿ رسائؿ  حيث تتيح ىذه الخدمة لممستخدـ التعميؽ عمى ما نشر في المكقع، كا 
 .(4)اقتراحاإلكتركنية لممحرر يعمؽ فييا عمى ما نشر ،أك يقدـ 

 والمراسالت الفورية : chat)ز.غرف الدردشة )

تسمح بعض المكاقع بتطبيؽ خدمة إضافية كبعض برامج الدردشة لمستخدمي 
يـ ،حيث يمكف لزكار ىذه المكاقع الدخكؿ إلى غرؼ الدردشة لتبادؿ ببعض باالتصاؿاإلنترنت 

المعمكمات ،كتعد ظاىرة المراسبلت الفكرية شكبلن آخر مف أشكاؿ الدردشة فعف طريقيا يمكف 
 (.5)مستخدـ آخر متصؿ حاليان بالشبكة كمحادثتو كتابيان  بأمألم مستخدـ لمشبكة االتصاؿ 

 

                                           
 (104( أميف، الصحافة اإللكتركنية )ص1)
 (.59( مكسى، المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية :دراسة في المفاىيـ كالمصداقية )ص2)
 (155-154( خطاب، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كدكرىا في تطكير األداء الصحفي)ص3)
 (51( شفيؽ ،اإلعبلـ اإللكتركني بيف التفاعمية كالرقمية )ص4)
 (66ترنت )ص( محمد، كسائؿ اإلعبلـ مف المنادم إلى اإلن5)
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 ح. خدمة اإلجابة عن األسئمة :

كتضمف ىذه الخدمة إجابات عف األسئمة التي يمكف أف يطرحيا المستخدـ حكؿ 
 (.1)أك المشكبلت التي قد يكاجييا أثناء استعراض المكقع  االستعراضطريقة 

 ط. خدمة الربط بالمواقع األخرى :

كىي خدمة يقترح المكقع عمى المستخدـ عددان مف المكاقع التي يراىا ميمة ،أك ذات 
د في التكاصؿ مع المنظمات أك الجمعيات كغالبان ما تككف تحت بند )مكاقع عبلقة تساع

 .(2)أك مكاقع ذات صمة ،أك مكاقع مشابية( صديقة،

 
 خصائص المواقع اإللكترونية اإلخبارية: -4

التي تنطمؽ مف  االتصاليةص ئالمكاقع اإللكتركنية اإلخبارية بالعديد مف الخصا تتميز
ة اتصالية حديثة ،حيث أكدت معظـ األبحاث كالدراسات عمى قدرات شبكة اإلنترنت ككسيم

تنطمؽ  التيكما تتنكع الخصائص كالسمات  أنيا أصبحت كسيطان إعبلميان جماىيريان فعاالن ،
لممكاقع  االتصاؿمف قدرات شبكة اإلنترنت ككسيمة اتصاؿ حديثة كتتمثؿ خصائص 

 :(3)اإللكتركنية اإلخبارية بالتالي

تتميز الخدمات اإلخبارية في المكاقع اإللكتركنية بالعمؽ المعرفي  : المعرفيالعمق -أ
لى جانب ذلؾ يتكفر ا  ك  كالشمكؿ، كيتييأ ذلؾ مف اتساع المساحة المتاحة ليذه المكاقع،

في المكاد االخبارية المنشكرة قدر معرفي مناسب ،حيث يتـ العمؿ عمى تقديـ عمؽ 
دؼ ىذه الخدمات تقديـ خمفيات لؤلحداث يتمعرفي إضافي لممكاد المنشكرة فييا كتس

 .(4)كربطيا بالقضايا أك المكضكعات المتعمقة فييا 

                                           
 (60( مكسى، المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية :دراسة في المفاىيـ )ص1)
 (156( خطاب ،تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كدكرىا في تطكير األداء الصحفي )ص2)
 (128( ترباف، اإلنترنت كالصحافة اإللكتركنية "رؤية مستقبمية")ص3)
 .131ص المرجع السابؽ،( 4)
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كىي قدرة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية عمى اختراؽ الحدكد كالقارات كالدكؿ  العالمية :-ب
دكف رقابة أك مكانع أك رسكـ كبشكؿ فكرل كبتكمفة رخيصة كبأشكاؿ فنية كنكعية جيدة 

 . (1)يف كخدمات تفاعمية متميزةمف المضام

باتت  التيتعد المكاقع اإللكتركنية احدل أىـ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم  التفاعمية : -ج
فالمستخدـ يككف لديو حرية الخيار المطمؽ في التجكؿ  ،التفاعميتتكافر عمى االتصاؿ 

 اه بكقت كمكافبالتتابع الذم ير  بيف الصفحات كالعناكيف كالمكضكعات بما يمبي حاجاتو،
الحصكؿ عمى التغذية العكسية أك رجع الصدل  إمكانية إلىباإلضافة  ،االستخداـ كبيئة

كيظير جميان في الحصكؿ الفكرم عمى نشر اآلراء مف خبلؿ  الفكرم مف المستخدـ ،
 .(2)استطبلعات الرأم التي تجرييا المكاقع

 االتصاليةلجميكر لمكسائؿ كىى أحدل أىـ عكامؿ تفضيؿ ا سيولة التعرض لموسيمة: -د
 لما تتيحو مف مزايا عديدة تستيدؼ تسييؿ عمميات  رسميبذؿ جيد  إلىفبل تحتاج 
 (. 3)التعرض ليا

كيقصد بيا تقديـ المكاقع اإللكتركنية أخبار آنية تستيدؼ إحاطة  المباشرة أو الفورية : -ه
ظة تطكرات األحداث مستخدمييا بآخر األخبار كالمعمكمات في مختمؼ المجاالت لمبلح

المتبلحقة، كالمكقع أيضا يستطيع أف يعرض العديد مف المكاد المحدثة في دقائؽ 
 .(4)قميمة

فالمستخدـ لديو عدة خيارات مف بسط نفكذه عمى المادة المقدمة كعممية االتصاؿ  التمكن: -و
ما بيف الصكت كالصكرة كالنص المكجكد مع المحتكل  االختيارككؿ، مف خبلؿ 

 .(5)كالمصادر كالخدمات المتعددة حفي،الص

                                           
 (69)ص  صحيفة المطبكعة كالصحيفة اإللكتركنيةشريؼ، مستقبؿ ال (1)
 (.144( عبد الحميد، االتصاؿ كاالعبلـ عمى شبكة االنترنت) ص2)
إشكاليات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى الصحافة: بحث استطبلعي نحك تأثير التكنكلكجيا  ،الدليمي( 3)

 (227-221صص ) الحديثة عمى الصحافة 
 (168ص) يكر المصرم لمصحؼ اليكمية اإللكتركنية عمى شبكة اإلنترنت( صبلح، استخدامات الجم4)
 (108)ص ، الصحافة اإللكتركنيةسميماف( 5)
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يقـك األرشيؼ بتتميـ خدمة عرض المادة الحالية كيدعـ مفيـك األرشفة اإللكترونية :-ز
حيث يضـ  تخصي المعمكمات كتشكيميا كفقان الىتمامات الفردية الشخصية لممستخدـ،
انب المكاد األرشيؼ اإللكتركني المكاد الصكتية كلقطات الفيديك الحية كالصكر إلى ج

 .(1)النصية المكتكبة
تعمؿ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية بشكؿ مستمر طكاؿ  التحديث المستمر لممضمون :-ح

اليكـ عمى تحديث خدماتيا كذلؾ لمسايرة الطبيعة الخاصة بشبكة اإلنترنت التي تعد 
 .كفكرمكيمكف أيضا تحديث المحتكل بشكؿ دائـ  الفكرية إحدل أىـ سماتيا،

ف أبإمكاف أم مستخدـ أف يحدد لنفسو كبشكؿ شخصي الشكؿ الذم يريد  الشخصنة: -ط
 بعض الخدمات، يفيركز عمى أبكاب كمكاد بعينيا كيحجب أخرل، كينتق ،يرل بو المكقع

كقت يرغبو ،كبإمكانو تعديمو كقتما يشاء كفي كؿ  بأمكيقكـ بكؿ ذلؾ  لاألخر  يكيمغ
يتكافؽ مع اختياراتو الشخصية كليس ما يقـك األحكاؿ ىك يتمقى كيستمع كيشاىد ما 

 .(2)المكقع ببثو
كيقصد بيا المساحة المخصصة لمنشر ،فالصحافة اإللكتركنية تتميز  المساحة المفتوحة :-ي

بخاصية الحدكد المفتكحة فمساحات التخزيف ىائمة بالنسبة لمحاسبات التي تدير المكاقع 
ك بحجـ العمكد أك المقاؿ أك عدد األخبار مما ال يجعؿ ىناؾ قيكد تتعمؽ بالمساحة أ

النص الفائؽ كالرابط النشطة التي تسمح بتككيف نسج معمكماتي  تكنكلكجيا إلىباإلضافة 
 (.3)تفريغات كتشعبات ال نيائية ممتنكع كذ

تقدـ المكاقع اإللكتركنية لممستخدـ سمسمة مف خدمات القيمة المضافة  الخدمات المضافة :-ك
كرة السرعة أك اآلنية عبر حمقات النقاش كغرؼ المحادثة كتستطيع القائمة عمى ف

مضاعفة القدرة عمى التحقؽ مف الكقائع بشكؿ فكرم ،كتستطيع القياـ بخدمة التحديث 
 الفكرم لممعمكمات تبعان لتطكر االحداث.

يمكف الرجكع إلييا حكؿ األخبار ،كتقديـ األخبار بأشكاؿ  إتاحة مصادر معمومات إضافية-ل
فيديك، نص( كتكفر خدمات جديدة غير متاحة في كسائؿ اإلعبلـ  متنكعة "صكت،

                                           
 (.19ص) ، الصحافة اإللكتركنيةسميماف (1)
 (102( شفيؽ، اإلعبلـ اإللكتركني بيف التفاعمية كالرقمية ) ص2)
 (19)ص ( سميماف، الصحافة االلكتركنية3)



62 

عداد ممفات صحفية مميزة عف األحداث الميمة، التقميدية، كتقديـ خدمات تفاعمية مثؿ  كا 
 البريد اإللكتركني كاستطبلع الرأم .

 

 أنواع المواقع اإللكترونية :-5

اليدؼ  كباختبلؼالجية المصٌنفة لممكاقع،  باختبلؼتختمؼ أنكاع المكاقع اإللكتركنٌية 
التقنيات المستخدمة إلنشاء المكاقع، كالبيئة  كباختبلؼمف المكقع كمحتكاه اإللكتركنٌي، 

بالعديد مف المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية التي ليا حضكر عمى  الفمسطينية تزخر
 ر فيي تصٌنؼ:الساحة الفمسطينية حيث يتـ متابعتيا لمعرفة االخبا

مكاقع تعريفٌية، كمكاقع تجارٌية، كمكاقع  من حيث ىدفيا والوظيفة التي تؤّدييا إلى: -أ
 . االجتماعيةصحفٌية، كمكاقع خدمات إلكتركنٌية، إضافة لممكاقع الشخصٌية، كالمكاقع 

المكاقع التعريفٌية تككف مخٌصصة لمتعريؼ بشركة معٌينة أك حزب معٌيف، كعرض -1أ/
نتاجاتو كغيرىا مما يرتبط بيا.أىدافو   كأفكاره كرؤيتو كا 

المكاقع التجارٌية كىي أحد أشير أنكاع المكاقع ككانت أحد أسباب الثكرة الٌتجارية -2أ/
اإللكتركنٌية، فيي مخٌصصة لعممٌيات البيع كالشراء عف طريؽ اإلنترنت، حيث تعرض 

 كالشراء.شركة ما منتجاتيا عف طريؽ المكقع، كتتـٌ عممٌية البيع 

المكاقع الصحفٌية فيي مكاقع تيتـ بنقؿ األخبار، كالمقاالت، كاإلنتاجات األدبٌية -3أ/
  .كالفكرٌية

مكاقع الخدمات اإللكتركنٌية، فيي مكاقع تقكـ بتقديـ خدمات إلكتركنٌية تٌكفر عمى -4أ/
 المستخدـ مف الذىاب إلى المكاف األصمي لمشركة؛ كأف تنيي معامبلتؾ الميٌمة في

 البنؾ عف طريؽ ىذه المكاقع. 

المكاقع الشخصٌية ىي مكاقع تيتـ بالٌتعريؼ عف شخص معٌيف، كعف أعمالو -5أ/
نتاجاتو.  كا 

فيي مكاقع الٌتكاصؿ  استخداماأٌما المكاقع األشير في يكمنا ىذا كاألكثر -6أ/
  .االجتماعيةكاإلنستجراـ كمكاقع المنتديات  ، كالفيس بكؾ كتكيتراالجتماعي
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وتصّنف المواقع اإللكترونية كذلك إلى ثالثة أنواع من حيث التكنولوجيا المستخدمة,  -ب
 وىي: المواقع الثابتة, والمواقع المتغيرة. 

المكاقع الثابتة: ىي المكاقع التي تستخدـ طريقة كاحدة فقط في برمجتيا، كتحتكم -1ب/
 ة. عمى محتكل ثابت ال يتغٌير؛ كالمكاقع الشخصٌية، كالتعريفيٌ 

المكاقع المتغٌيرة: ىي المكاقع األصعب البرمجة، كتستخدـ لغات برمجة مختمفة -2ب/
كمعٌقدة؛ كما أٌف المحتكل اإللكتركني غير ثابت كيتغير بيف فينة كأخرل، كالمكاقع 

. كقد تٌصنؼ ىذه المكاقع عمى أٌنيا مكاقع إلكتركنٌية كاالجتماعيةالصحفٌية، كالتجارٌية، 
 الثابتة(، كمكاقع إلكتركنٌية تفاعمٌية )المكاقع المتغٌيرة(ساكنة )المكاقع 

 إلى مواقع ىواة ومواقع محترفة.  الحترافوتصّنف المواقع اإللكترونّية من حيث  -ج 

إلى مكاقع بتمكيؿ شخصي، كمكاقع بتمكيؿ  وتّصنف كذلك من حيث التمويل كما  -د
 كمكاقع بتمكيؿ تركيجٌي.  مؤسسات، كمكاقع بتمكيؿ خيرم، كمكاقع بتمكيؿ تجارم،

إلى مكاقع تعتمد عمى اإلبيار، أك  كما وتصّنف ىذه المواقع من حيث شكل العرض -ه
 .مكاقع تعتمد عمى المعمكمة كالجذب، كمكاقع تعتمد عمى المشتركيف

المستيدؼ إلى مكاقع تستيدؼ جميكران محترفان متخٌصصان،  تصّنف كذلك حسب الجميورو  -و
 .يكران عاٌمان، كمكاقع تستيدؼ جميكران نكعٌيان كجنسٌيات أك شرائح معٌينةكمكاقع تستيدؼ جم

كمف أشير المكاقع اإللكتركنٌية البحثٌية مكقع جكجؿ، كمكقع ياىك، كأشير مكاقع 
 كاإلنستجراـ. أٌما أشير مكاقع البريد اإللكتركني. الفيس بكؾ كتكيتر االجتماعيالٌتكاصؿ 

 

 :اإلخبارية الفمسطينية : المواقع اإللكترونيةثالثاً 
ترجع المؤلفات كالكتب كالمراجع العممية اف ظيكر المكاقع اإللكتركنية في فمسطيف 

تقدميا  التيكاف مبكران جدان مقارنة بالدكؿ العربية المجاكرة، نظران لتكافر الخدمة المتطكرة 
غـ مف الظركؼ الشركات اإلسرائيمية المتخصصة بيذا المجاؿ كما تـ ذكر سابقان، كعمى الر 

تعيشيا األراضي الفمسطينية، مف سطكة االحتبلؿ االسرائيمي،  التيالسياسية الصعبة 
رض الكاقع، كظركؼ االنقساـ السمبية، إال أف المكاقع اإلخبارية أكممارساتو البشعة عمى 

اإللكتركنية الفمسطينية استطاعت أف تشؽ طريقيا بسرعة كتتربع عمى عرش الكسائؿ 
 الفمسطينية.االعبلمية 
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 نشأة المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية : -1

السمطة الكطنية الفمسطينية في الثاني كالعشريف مف آذار )مارس( عاـ  حصمت
عمى شبكة المعمكمات العالمية  خاصان  ـ عمى مكافقة الحككمة األمريكية بمنحيا ككدا2000

" عمى عناكينيا، كفتح PSكضع ككد "ينية "اإلنترنت" بما سمح لممؤسسات كالشركات الفمسط
 المجاؿ أماـ العديد مف الييئات المختمفة كاألفراد لبلشتراؾ بالشبكة .

كاستطاعت المكاقع اإللكتركنية أف تجد ليا مكطئ عمى شبكة اإلنترنت بالرغـ مف 
اإلمكانات المحدكدة كنقص الخبرات في مجاؿ النشر اإللكتركني كالظركؼ السياسية 

التي مر بيا الشعب الفمسطيني، كمع التطكر اليائؿ في شركات اإلنترنت  تماعيةكاالج
كالخدمات التي تقدميا اصبح ىناؾ العديد مف المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية عمى شبكة 
اإلنترنت، إذ ظيرت صحيفة القدس كالحياة الجديدة كالببلد في حزيراف )يكنيك( 

في تمكز  كاألياـ سسة األنترنيكز بمنطقة الشرؽ األكسطـ،عمىمكقعأميف الذم تممكو مؤ 1996
ـ، تبعتيا صحؼ أخرل منيا : الرسالة، كاالستقبلؿ، كالكرامة، كالمنار، كأخبار 1996)يكليك( 

الخميؿ كغيرىا، إذ أصبح لمعظـ الصحؼ الفمسطينية مكاقع عمى شبكة اإلنترنت كيشرؼ عمى 
خراجو عمى شبكة مكاقع الصحؼ المذككرة شركات متخصصة، تقكـ  بتصميـ المكقع كا 

، كفقان إلمكانات كؿ شركة كقدرات العامميف متفاكتةالمعمكمات ،عممان أف جاذبية ىذه المكاقع 
فييا، فجريدتي القدس كاألياـ أكثر تطكران كجاذبية كحيكية مف مكقع جريدة الحياة الجديدة، فيما 

ي تقديـ المادة التحريرية، كاستخداـ برامج يتسماف بالتجديد كالتطكر كاستخداـ تقنيات مختمفة ف
 مختمفة أبرزىا : البيج ميكر، كآدكبي فكتكشكب، كككريؿ درك.

تكثيؽ صحيفة القدس مكقعيا  ىيكتعتبر بداية الصحافة اإللكتركنية الفمسطينية 
، كقد تكالت الصحؼ الفمسطينية في تدشيف مكاقع 1995اإللكتركني عمى شبكة اإلنترنت عاـ 

ـ، أكؿ 1996يعتبر مكقع شبكة أميف اإلعبلمية الذم انطمؽ في آذار ، ك ى الشبكةليا عم
مكقع إلكتركني إخبارم فمسطيني بامتياز، حيث سبقت الشبكة صحيفة األياـ بعدة أشير، 

ـ، 8/6/1996فحسب سجميا لدل شركة نت كيرؾ سميكشف فقد بدأت باسميا الحالي بتاريخ 
كرات لئلعبلمييف في كيفية التعامؿ مع اإلنترنت، كما أف شبكة أميف أكؿ مف نظمت د

المجاؿ لئلعبلمييف كصناع  أفسحتكأطمقت مكقعيا اإللكتركني المكجكد، فضبلن عف أنيا 
 القرار لنشر مكادىـ اإلعبلمية كأفكارىـ.
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ـ، كاحتؿ 1/12/1997بتاريخ  طمؽان فقد ،الفمسطيني لئلعبلـأما مكقع المركز  
مكانة متميزة عربينا كعالمينا، فقد كاف يبث بعدة لغات ىي: العربية، الفارسية، األكردية، 
الركسية، اإلنجميزية، الفرنسية، كالمبلكية، كيركز في مكاضيعو عمى القضية الفمسطينية 

ب مف حركة المقاكمة ، كبذلؾ يعتبر مكقع المركز الفمسطيني لئلعبلـ المقر (1)كالمقاكمة
 .اإلسبلمية حماس ثاني المكاقع اإلخبارية الفمسطينية عمى اإلنترنت بعد شبكة أميف

ـ، ما 2000اشتدت ذركة المكاجية مع االحتبلؿ مع دخكؿ انتفاضة األقصى عاـ 
جعؿ كسائؿ اإلعبلـ تتسابؽ بكؿ أنكاعيا إلى نقؿ الخبر، األمر الذم انعكس عمى كاقع 

، سكاء كانت مكاقع إلكتركنية اإلخبارية اإللكتركنية المكاقع دة بظيكر العديد مفالصحافة الكلي
إخبارية عامة، أك مكاقع لصحؼ مطبكعة، ثـ دشنت العديد مف المجبلت مكاقع ليا عمى 

 .(2)شبكة اإلنترنت

ككجدت المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية مكقعنا متميزنا في الساحة اإلعبلمية، 
رغـ مف محدكدية اإلمكانات التي كانت متكفرة كنقص الخبرات، فأينشئت مكاقع إلكتركنية بال

تاز في جميا بأنيا خدمات فيي تم بداية لمتركيج لؤلجنحة العسكرية لفصائؿ المقاكمة،
لجرائـ الصييكنية عمى عمى األخبار الفمسطينية كفضح السياسات كا كباقتصارىا ،بالمجاف

بكة اإلنترنت مكاقع فمسطينية الكتركنية إخبارية كرياضية متخصصة كتضـ ش ،أرض الكاقع
 كدينية كمنتديات حكار كتعريفية كتجارية إضافة إلى المؤسسات الرسمية كالحككمية .

فكاف أكؿ مكقع حزبي اتخذ الطابع اإلخبارم ىك مكقع كتائب الشييد عز الديف 
 .(3)الماضي القساـ، كالذم أينشئ في أكاخر التسعينيات مف القرف

دعمت الظركؼ كجكد مكاقع إخبارية متخصصة بأخبار االنتفاضة مثؿ مكاقع: المركز 
كغيرىا، كتمتاز ىذه المكاقع بأنيا تقدـ خدماتيا بالمجاف،  الفمسطيني لئلعبلـ، كالبراؽ، كالدرة

 كباقتصارىا عمى األخبار الفمسطينية في الغالب، كبردكد األفعاؿ عمى السياسات كالجرائـ

                                           
 المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية عمى التكجو كاالنتماء السياسي.( أبك كردة، أثر 1)
 (119ص( ترباف، اإلنترنت كالصحافة اإللكتركنية ) 2)
طمبة جامعة  -( أبك كردة، أثر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية عمى التكجو كاالنتماء السياسي3)

ا )ص  (79النجاح الكطنية أنمكذجن

http://www.palestine-info.info،فقد/
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براز التعاطؼ الدكلي كاإلقميمي مع القضية الفمسطينية، دكف نشر  الصييكنية عمى األرض، كا 
 .(1)أنباء تذكر عف الدكؿ األخرل إال ما ندر

أصبحت الساحة الفمسطينية تعج بالمكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كلـ يعد تداكؿ ك 
بإمكاف مف يبحث عف خبر  األخبار حكرنا عمى صحيفة أك محطة تمفزيكنية أك إذاعة كأصبح

أف يجده بعد دقائؽ مف حدكثو، فقد ظيرت في فمسطيف صحؼ إلكتركنية بحتة ليس ليا 
إصدار كرقي مثؿ صحيفة دنيا الكطف، إضافة إلى المحاكالت التي برزت في فمسطيف إلنشاء 
مكاقع إلكتركنية إخبارية، كصحؼ إلكتركنية مف قبؿ بعض الفمسطينييف المقيميف في 

 .(2)رجالخا

إلى الصحافة اإللكتركنية في فمسطيف  2004دخؿ القطاع الخاص بقكة في العاـ كما 
بعد منح ترخيص مف قبؿ كزارة اإلعبلـ لشبكة فمسطيف اإلخبارية كأكؿ ككالة فمسطينية 
خاصة، كالتي تبعيا بعد ذلؾ بمدة قصيرة مكقع ككالة "معا" اإلخبارية، كمع مركر الكقت برز 

ف في متابعة األحداث، حيث ظير نكع مف المنافسة بيف ىاتيف الككالتيف كككالة دكر المكقعىيٍ 
األنباء الرسمية "كفا"، كتعتمد المحطات المحمية الخاصة، كخاصة المتمفزة، باألساس حالينا 
عمى شبكة فمسطيف اإلخبارية كككالة "معا" لمتابعة األحداث الجارية، في حيف تعتبر ككالة 

ية "كفا" األىـ بالنسبة لييئة اإلذاعة كالتمفزيكف، كالصحؼ اليكمية الكرقية، األنباء الفمسطين
 .(3)كبالنسبة لمسفارات كالممثميات الفمسطينية بالخارج

يا أنكترل الباحثة بأف المتابع لعمؿ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية يجدىا ب
ألنيا تقدـ  ؛يد مف عدد متصفحييااستطاعت أف تنتشر بقكة كأف تجذب الجميكر إلييا كتز 

خدماتيا بالمجاف، كاستطاعت أف تحصد العديد مف المتابعيف كتركز عمى األخبار الفمسطينية 
براز التعاطؼ   كاإلقميمي لمقضية الفمسطينية، الدكلي،كفضح السياسات كالجرائـ الصييكنية ،كا 

نيا تنشر أالمكاقع خاصة ك  إال أف ذلؾ ال يعني التربع عمى عرش اإلعبلـ الفمسطيني لتمؾ
أك تقكـ بعمؿ نسخ مطابقة لما ينشر عمى مكاقع  شارة إلى مصدرىا ،ة دكف اإلز أخباران مجي

 إخبارية أخرل دكف التحقؽ مف صحتيا.
                                           

كؼ، استخدامات الصفكة الفمسطينية لمصحافة اإللكتركنية لمتابعة األحداث الجارية كاإلشباعات ( خم1)
 المتحققة. 

 (120ترباف، اإلعبلـ اإللكتركني الفمسطيني ) ص (2)
استخدامات الصفكة الفمسطينية لمصحافة اإللكتركنية لمتابعة األحداث الجارية كاإلشباعات ( خمكؼ، 3)

 (73) ص المتحققة
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نو البد مف أف يرتكز عمؿ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية أالباحثة أيضان  تعتقدلذلؾ  
تشريعات جديدة تكفؿ العمؿ اإلعبلمي عمى في فمسطيف عمى ضركرة إصدار قكانيف ك 

كتحمي العامميف بو كتنظـ عمميـ بما يجعؿ القائميف عمى تمؾ المكاقع يقفكف أماـ  اإلنترنت،
 كالقانكنية تجاه ما ينشركه عمى مكاقعيـ اإلخبارية . جتماعية،كاال مسئكلياتيـ األخبلقية،

 أنواع المواقع الفمسطينية اإللكترونية: -2
شكاؿ المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية حسب المكضكع كاالختصاص، كيمكف حصر تتعدد أ

 نكاع المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية فيما يمي:أ
 مواقع الصحف اإللكترونية:-أ

 :( 1)حيث تنقسـ الصحؼ عمى شبكة االنترنت تنقسـ إلى نكعيف رئيسيف ىما
 الصحف اللكترونية الكاممة: -1/أ

ف كانت تحمؿ اسـ الصحيفة الكرقية)الصحيفة األـ(، كىي صحؼ قائمة ب ذاتيا كا 
تقدميا الصحيفة الكرقية مف  التيكيتميز ىذا النكع بتقديـ الخدمات اإلعبلمية كالصحفية نفسيا 

أخبار، كتقارير، كأحداث، كصكر، كتقدـ خدمات إضافية ال تستطيع الصحيفة الكرقية تقديميا 
، األخرلفي شبكة الكيب كميا، كخدمات الربط بالمكاقع  مثؿ خدمات البث داخؿ الصحيفة أك

 كخدمات الربط الفكرم، كأيضا تقدـ خدمات الكسائط المتعددة النصية، كالصكتية، كالمصكرة.
 النسخ اللكترونية من الصحف الورقية:-2أ/

تقتصر خدماتيا عمى تقديـ  كالتيكالمقصكد بيا مكاقع الصحؼ الكرقية عمى الشبكة، 
عض مضمكف الصحيفة الكرقية مع بعض الخدمات المتصمة بالصحيفة الكرقية، مثؿ كؿ أك ب

 خدمة االشتراؾ في الصحيفة الكرقية، كخدمة تقديـ اإلعبلنات ليا، كالربط بالمكاقع األخرل.

 مواقع إعالمية الكترونية:-ب

كىي مكاقع عمى شبكة االنترنت تعمؿ عمى نقؿ الحقيقة، كالدفاع عف القضية 
ينية، كتنقسـ إلى عدة أقساـ مكاقع رسمية تابعة لمسمطة الكطنية الفمسطينية، كمكاقع الفمسط

، كمكاقع الكتركنية تابعة لمؤسسات (2)غير رسمية تابعة لممؤسسات االىمية، كمكاقع شخصية 
 إعبلمية مثؿ مكقع قناة األقصى الفضائية،كغيرىا مف المكاقع.

                                           
 (103-101( نصر، االنترنت كاإلعبلـ: الصحافة االلكتركنية )ص ص1)
(114( ترباف، االعبلـ االلكتركني الفمسطيني)ص2)  
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 أىم المواقع اإلخبارية الفمسطينية: -3

 (:1)وكالة األنباء الفمسطينية وفا-أ

كتأسست  كىي ككالة األنباء الرئيسية الرسمية التابع لمسمطة الكطنية الفمسطينية،
تطبيقنا لمقرار الصادر عف المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو االستثنائية المنعقدة في 

ظمة التحرير الفمسطينية ، صدر قرار المجنة التنفيذية لمن1972القاىرة في نيساف/ أبريؿ عاـ 
، كييئة مستقمة مرتبطة ىيكمينا 5/6/1972بإنشاء ككالة األنباء الفمسطينية 'كفا'، بتاريخ 

دارينا برئاسة المجنة التنفيذية لممنظمة، لتتكلى ميمة التعبئة اإلعبلمية كالتصدم  كسياسينا كا 
حداث الكطنية بعيدنا عف أم كلتككف منبرنا مستقبلن يتكلى نقؿ األ كمكاجية الدعاية المعادية،

 ،الصحؼ اليكمية في الضفة الغربية كتعتبر مصدران رئيسيان لؤلخبار في، أك تبعية كصاية
 ككذلؾ تعتمد عمييا ككالة االنباء في نقؿ ركاية السمطة لؤلحداث.

 :(2)المركز الفمسطيني لإلعالم -ب

يف حسب ترتيب أليسكا، ىك مكقع الكتركني اخبارم مف المكاقع األكثر زيارة في فمسط
خبارم متخصص في الصراع العربي إـ كأكؿ مكقع 1/12/1997تأسس المكقع في 

كالمكقع يعرؼ نفسو أنو مكقع متخصص في كاحدة مف اخطر قضايا االمة  اإلسرائيمي،
عاما كأكؿ مكقع اخبارم  19العربية كىي القضية الفمسطينية، فيك صكت حر انطمؽ منذ 

نت كاحتؿ مكانة متميزة في المجاؿ اإلعبلمي العربي كالعالمي، يعمؿ فمسطيني عمى االنتر 
المبلكية  الفرنسية، اإلنجميزية، الركسية، األردية، الفارسية، بثمانية لغات عالمية العربية،

مكاضيعو عف  إليصاؿ صكت فمسطيف لمعالـ كصكت العالـ إلى فمسطيف كيركز المكقع في
 يفسح مجاالن كاسعان لقضية القدس كالمقدسات. كماستيطاف كاال المقاكمة كالشيداء كاألسرل

 (: 3)شبكة فمسطين لمحوار-ج

تأسست الشبكة في  ىك مكقع إلكتركني إخبارم حكارم تفاعمي كمنكع
أقساـ ىي السياسية،الثقافية،التاريخية،الفنية،الشرعية، كقد  ة،كتشكمت مف أربع18/8/2001

 ة في فمسطيف حسب ترتيب أليكسا.صنفت مف المكاقع الخمسيف األكثر زيار 

                                           
 ( مكقع ككالة األنباء الفمسطينية كفا، أىداؼ المكقع )مكقع الكتركني(1)
 المركز الفمسطيني لئلعبلـ ،أىداؼ المكقع )مكقع الكتركني( (2)
 ، أىداؼ المكقع )مكقع الكتركني(حكارمكقع شبكة فمسطيف لم (3)
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 : (1)دنيا الوطن -د

كأكؿ مكقع إلكتركني فمسطيني تيتـ بالشأف الفمسطيني كتكاكب  2003تأسست عاـ 
الضفة ك كليا ىيئة تحريرية كعدد مف المراسميف في غزة  األحداث المحمية كالعربية كالعالمية،

خبلؿ تركيزىا عمى القضايا التي  استطاعت منذ نشأتيا الكصكؿ إلى الصدارة مفك الغربية، 
تاحتيا مساحة مف الرأم كالتعبير الحر، كتركز الصحيفة عمى الغريب  تيـ القارئ الفمسطيني كا 

تحرص دنيا  كالمحمية ككماكالمثير كغير المألكؼ مف األخبار، كىي تنشر األخبار السياسية 
ؿ تغطيتيا الصحفية الجريئة الكطف عمى مد القارئ أيضا بكؿ ركافد المعرفة كاإلطبلع مف خبل

كالمؤثرة عبر المكاد الصحفية كالقصص اإلخبارية كالمكاد التفاعمية كالكسائط كالفيديكىات 
كالصكر كفتح باب التعميقات كمشاركات القراء عمى مختمؼ المكضكعات كاألقساـ في المكقع، 

 كىي األكلى مف حيث المتابعة فمسطينينا كفقنا لعداد ألكسا .
 :(2)لة فمسطين اليوموكا -ه

في اإلعبلـ  الحاصمةكيكاكب كؿ التطكرات  2003مكقع إخبارم تأسس أكاخر عاـ  
اإللكتركني الحديث كيكاكب الحدث لحظة بمحظة مف خبلؿ تقدـ التقارير كالتحاليؿ المكتكبة 
كالمصكرة كيعمؿ عمييا فريؽ مف الصحفييف المخضرميف، كىك مقرب مف حركة الجياد 

كيعمؿ فيو طاقـ تحرير متكامؿ، كيركز عمى الخبر الفمسطيني فقط،كتعتمد الككالة  اإلسبلمي،
أساسي عمى محررم الدسؾ المكجكديف في غزة فيـ يتابعكف مجريات االحداث بالتعاكف  بشكؿ

 يكميمع المراسميف المنتشريف في األراضي الفمسطينية كالمحيط العربي حيث تتمقى بشكؿ 
اخريف  3مراسؿ في قطاع غزة كالضفة الغربية المحتمة ك 12اصة مف األخبار كالتقارير الخ
 في الكطف العربي.

 : (3)وكالة فمسطين برس-و

،كحصمت عمى 9/8/2003ككالة أنباء فمسطينية مستقمة تأسست في فمسطيف 
/ كأكؿ ككالة أنباء  2005ترخيص مف كزارة اإلعبلـ الفمسطينية في الرابع مف يناير عاـ 

تقمة بعد ككالة )كفا( الحككمية، سيككف ليا مكاتب إقميمية كفركع كمراسميف في فمسطينية مس
 .شتى أرجاء العالـ، كذلؾ بيدؼ تقديـ المكاد اإلخبارية كالتحميمية المتنكعة

                                           
 ( مكقع دنيا الكطف،أىداؼ المكقع )مكقع الكتركني(1)
، أىداؼ المكقع )مكقع الكتركني(2)  ( مكقع فمسطيف اليـك
 أىداؼ المكقع )مكقع الكتركني( مكقع ككالة فمسطيف برس، (3)
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 :(1)وكالة سما-ز
كتصدر  2005يناير  29ككالة أنباء فمسطينية مستقمة انطمؽ مكقعيا اإللكتركني في  

نتاج اإلعبلمي المرخصة مف السمطة الكطنية الفمسطينية، تيتـ بالشأنيف عف مؤسسة "براؽ" لئل
الفمسطيني كاإلسرائيمي كتقاطعاتيما العربية كاإلسبلمية كالدكلية، مستيدفة فتح آفاؽ جديدة 
كمتعددة لفيـ الظاىرة اإلسرائيمية عبر رؤية تحميمية مكضكعية تقدـ لمقارئ كالباحث صكرة 

ضاع كالتفاعبلت اإلسرائيمية كالفمسطينية المختمفة، كتحظى الككالة حقيقية كشاممة عف األك 
 بمتابعة متميزة نظرنا لتركيزىا عمى ما ييـ الرأم العاـ مف مترجمات الصحؼ العبرية.

 :(2)وكالة مًعا اإلخبارية -ح
ـ ،يقع مكتبيا في مدينة 2005ىي ككالة أنباء فمسطينية غير ربحية تأسست عاـ 

اآلف ككالة معا مف ككاالت األنباء الفمسطينية المتميزة كذلؾ لسرعة نقميا  بيت لحـ، كتعتبر
الخبر كالتكاجد في أماكف االحداث كال تتبع ألم جية سياسية تيدؼ إلى تعزيز اإلعبلـ 
قامة عبلقات بيف كسائؿ اإلعبلـ المحمية كاإلقميمية كالدكلية، ككذلؾ  المستقؿ في فمسطيف، كا 

لتعددية في التغطية اإلعبلمية كعناصر محكرية لتعزيز مفيكـ تعزيز حرية الكممة كا
الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، كتركز الككالة عمى الخبر الفمسطيني إضافة إلى االىتماـ بالشأف 
اإلسرائيمي، كقد حظيت باىتماـ كاسع نظرنا لنقميا مترجمات عف الصحؼ العبرية تيـ الرأم 

 العاـ الفمسطيني.
 :(3)اآلنموقع فمسطين -ط

أنشئت في األكؿ مف أكتكبر مف  التيكىى إحدل الككاالت اإلخبارية الفمسطينية،  
ـ ،ييتـ بتغطية جميع األحداث كالمكضكعات الفمسطينية، إضافة إلى أىـ 2006عاـ 

 األحداث العربية كالدكلية، كىك مقرب مف حركة حماس .
 : (4)موقع أمد-ي

سطيني، مع بعض التركيز عمى الخبر العربي ىك مكقع إخبارم ييدؼ نقؿ الخبر الفم
 ـ.2007الميـ، كىك مقرب مف حركة فتح كتأسس عاـ 

                                           
 أىداؼ المكقع )مكقع الكتركني( ،الة سما( مكقع كك1)
 أىداؼ المكقع )مكقع الكتركني( معنا،( مكقع ككالة 2)
 أىداؼ المكقع )مكقع الكتركني( ،( مكقع فمسطيف اآلف3)
 أىداؼ المكقع )مكقع الكتركني( ( مكقع أمد،4)
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 : (1)وكالة شياب-ك

ـ، كتعمؿ عمى مدار 2007فمسطينية إخبارية تأسست في العاـ  أنباءكىي ككالة 
الساعة لنقؿ الصكرة الحقيقية لؤلحداث المتسارعة في الساحة الفمسطينية، كترسيخ مبادئ 

 عبلـ المينى الحر لترتقي بو.اإل
 :(2)وكالة الصحافة الفمسطينية "صفا" -ل

يتمحكر نطاؽ عمؿ الككالة في فضح جرائـ االحتبلؿ بحؽ الشعب الفمسطيني  
سيامات حياة الشعب  عبلمية، كما تقكـ عمى إبراز إنجازات كنجاحات كا  كأكلكية كطنية كا 

براز تعدديتو البناءة مف خبلؿ تغ طية تحظى باحتراـ كافة األطراؼ كاآلراء الفمسطيني، كا 
كالمكاقؼ، بعيدةن كؿ البعد عف التجريح كالقذؼ بحؽ األفراد أك المؤسسات أك الييئات، 
كالككالة تركز بشكؿ كبير عمى نقؿ الصكر كلدييا اىتماـ بالتقارير الصحفية كىي مقربة مف 

 حركة حماس.
 :( 3)اإلخباريةشبكة نوى م. 

مية إلكتركنية تنتيج الصدؽ كالمكضكعية، تيدؼ إلى تقديـ كىي شبة نسكية إعبل
كال تنكر تحييا لفئات المجتمع الميمشة مف نساء، أطفاؿ، شباب،  ،مجتمعينسكل  إعبلـ

 عماالن، كمعطميف عف العمؿ، كتتخذ مف راـ اهلل مقران ليا، مع كجكد طاقـ ليا في غزة.

 اإلخباريةى المكاقع اإللكتركنية كترل الباحثة بأف ىناؾ مجمكعة مف المبلحظات عم
عبر  األخبارفي نشر  الصحفيالفمسطينية حيث اف ىناؾ مجمكعة منيا تتميز بالسبؽ 

صفحاتيا، إلى جانب اف الطابع العاـ لغالبية المكاقع تقكـ بنشر أخبار منقكلة عف كسائؿ 
ماؿ بعض ىا  خاصة الحذؼ االختيارم، ك  اإلعبلمي، انتشار ظاىرة التحيز أخرلإعبلمية 

عناصر الخبر كيظير ذلؾ جميان في المكاقع اإللكتركنية الحزبية، ىناؾ بعض المكاقع 
 االجتماعيتيتـ بإنشاء صفحات ليا عمى شبكات التكاصؿ  التيالفمسطينية  اإللكتركنية

 خاصة )الفيس بكؾ، تكيتر(.

 

                                           
 ( مكقع ككالة شياب، أىداؼ الككالة، )مكقع الكتركني(1)
 أىداؼ المكقع )مكقع الكتركني( ( مكقع ككالة صفا،2)
 ية، أىداؼ المكقع )مكقع الكتركني(( مكقع شبكة نكل اإلخبار  3)



72 

 استخدامات المواقع اإلخبارية الفمسطينية: -4

قا مف اليدؼ مف إنشائيا، كىكية تتعدد استخدامات المكاقع  اإللكتركنية اإلخبارية انطبلن
القائميف عمييا، كتكجياتيـ السياسية كالفكرية، كالجيات الممكلة، مما أكجد أشكناال متعددة مف 
تمؾ المكاقع سكاء اإلخبارية الصرفة، أك التي تميؿ إلى العمؿ الحزبي الخالص، دكف أم 

 التزامات مينية أك مكضكعية.

ؽ ميبلد المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية قفزة نكعية في الساحة الفمسطينية، حيث حق
كاف مف الصعب الحصكؿ عمى المعمكمات لكال المكاقع اإلخبارية، خاصة في ظؿ الحصار، 
كيمكف القكؿ إف الفمسطينييف استفادكا إلى حد كبير في استثمار المكاقع اإلخبارية لمحد الذم 

رب اإللكتركنية مع العدك، كربما فاقكىـ في ىذا األمر، ىناؾ حرب جعميـ يتصدكف لمح
استطاع الفمسطينيكف المتنكركف المتخصصكف في ىذه المكاقع أف  كقد إلكتركنية، كما تزاؿ،

ييزمكا كثيرنا مف ىذه المكاقع كدحض الركاية اإلسرائيمية، كقد كاكب الفمسطينيكف التطكر 
قع اإلخبارية التي انبثقت عنو، ليس كردة فعؿ عمى المكاقع العممي في مجاؿ اإلنترنت كالمكا

اإللكتركنية اإلسرائيمية، كاستخدمت كخطط دفاعية في مكاجية االحتبلؿ اإلسرائيمي، كخاصة 
ا لميجكـ كالدفاع، كىذا يعطي انطباعنا مفاده أف  خبلؿ سنكات االنتفاضة، كالتي كانت مسرحن

ية كاف مكاكبنة لمتطكرات العالمية مف جية، كرد فعؿ عمى ميبلد المكاقع الفمسطينية اإللكتركن
اليجمة اإلسرائيمية اإلعبلمية التي كادت أف تغير الركايات الحقيقية عمى األرض، مف جية 

 (.1)ثانية

كييعزل ذلؾ إلى الطفرة المعمكماتية التي كفرتيا تمؾ المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية في 
اكبتيا األحداث عمى مدار الساعة بالصكرة، كالصكت، كالكممة، مما فترة االقتتاؿ الداخمي، كمك 

 جعميا تستحكذ عمى القسـ األكبر مف الجميكر الباحث عف المعمكمة.

كأصبحت المكاقع اإلخبارية الفمسطينية تتفكؽ عمى غيرىا مف كسائؿ اإلعبلـ األخرل،  
أما بخصكص سبب  مف حيث ككنيا مصدرا لؤلخبار كبخاصة لمشباب كالطبلب كالنخب،

، ثـ إلى  اختيار الفرد لممكاقع اإلخبارية اإللكتركنية، فيذا يرجع إلى قكة المكقع كمكضكعيتو أكالن
االنتماء التنظيمي لمفرد، كتكافؽ المكقع معو في ىذا الجانب، كىذا يتعزز يكمينا في ظؿ الثكرة 

 ني.التقنية التي غزت العالـ، بما فيو فمسطيف، في المجاؿ اإللكترك 

                                           
طمبة جامعة  -( أبك كردة، أثر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية عمى التكجو كاالنتماء السياسي1)

ا  (85)ص النجاح الكطنية أنمكذجن
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كيمكف ضـ الصحافة اإللكتركنية الفمسطينية سكاء كانت صفحات لصحؼ مطبكعة أك 
مكاقع إلكتركنية خالصة إلى النسخ "الصماء" لمكسيط التقميدم، كييعزل ذلؾ الفتقار ىذه المكاقع 
إلى اإلمكانات التي تتيحيا صفحات الكيب، لكف ىذا ال يضعيا في كضع ضعيؼ إلى ىذا 

نظر إلى ذلؾ مف باب التصكيب كالنقد البناء مف أجؿ االرتقاء بما ىك الحد، بؿ يمكف ال
 مكجكد.

 ومن أسباب استخدام الجميور لممواقع اإلخبارية الفمسطينية:

تتعدد أسباب استخداـ الجميكر لممكاقع انطبلقنا مف تعدد خيارات التعرض مف ناحية، كميزاتيا 
 كجية المتعددة المتكفرة فييا.التي كفرتيا طبيعة اإلنترنت كالكسائط التكنكل

 وتتمخص أسباب استخدام المواقع اإلخبارية بما يأتي:
 إمكانية استخداـ الجميكر ليذه المكاقع في أم كقت لمتعرؼ عمى األخبار. - أ
الكصكؿ المباشر إلى مصادر المعمكمات كاألخبار كالمكضكعات التي ييتـ بيا  - ب

 الجميكر.
 كعمقنا. الحصكؿ عمى معمكمات أكثر تفصيبلن -ج
 التعرؼ عمى كجيات نظر مختمفة. - د
 التعرض ألخبار كمكضكعات متنكعة في مجاالت مختمفة.-ىػ
 ارتفاع مصداقية بعض المكاقع مما يزيد مف استخداـ الجميكر ليا.-ك
 .(1)إمكانية اختيار المكاقع كالمكضكعات التي ييتـ بيا المستخدـ بالفعؿ -ز

 

 رية:سمبيات المواقع اإللكترونية اإلخبا -5

إف اإلعبلـ الفمسطيني اإللكتركني يكاجو العديد مف السمبيات التي يجب التنكيو ليا 
 كالتي مثمت تحديات أماـ تقدمو كتطكره رغـ التطكر التكنكلكجي الذم يشيده العصر:

الفمسطينية اإلنترنت مف  االتصاالتشركة  مفي اإلنترنت حيث تشتر  االشتراؾارتفاع تكمفة -أ
لذا فإنو بإمكانيا قطع الخدمة بأكقات مما يعني حجب  تفاقيات " أكسمك"،حسب ا إسرائيؿ

 خدمات المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية عف العالـ.

                                           
 (61( المكسكم، اإلعبلـ الجديد: تطكر األداء كالكسيمة ) ص 1)
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عدـ مراعاة العديد مف المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية المكاد المنشكرة عمى -ب
 كتدقيؽ المكاد المرسمة إلييا. مكاقعيا كتحديدان المختصة بالشؤكف السياسية كال تقكـ بمراجعة

 كاالقتتاؿكالفتنة  التحزبتشجيع بعض المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية عمى -ج
 .المجتمعيالداخمي مما يؤثر عمى تدمير النسيج 

غياب القكانيف الضابطة أك المنظمة لمعمؿ اإللكتركني : فبل يكجد قكانيف متفؽ عمييا -د
غياب ما يتعمؽ بمكاثيؽ الشرؼ اإلعبلمي كأخبلقيات الممارسة  تضبط النشر إلى جانب
الخصكصية كحقكؽ التأليؼ كالنشر  بانتياؾككذلؾ فيما يتعمؽ  الصحفية عبر الشبكة،

 .(1)الفكرية كالحقكؽ

 ،صياغة إعادةالصياغة الركيكة لؤلخبار كالمكضكعات فيي تنشر في بعض األحياف ببل -ق
 .(2)إلشاعات كتركيجياكىذا ما يفتح المجاؿ لنشر ا

غفاؿ  ،الداخميتركيز بعض المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية عمى الجميكر -ك كا 
فالزائر يتكقع  حقيقة أف ىناؾ ركادان مف مختمؼ بقاع المعمكرة يتابعكف المكقع كيزكرنو ،

مف يرل شيئان مف قضاياه مطركحان في أقسامو المكقع المختمفة ،مع ىامش معيف  أف
 .(3)التعرض لمقضايا العالمية كاإلقميمية

 تحديات المواقع اإلخبارية الفمسطينية: -6

إف المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية تكاجو عددان مف العقبات كالمشكبلت التي 
 (:4)تقؼ عائقان أماـ تطكرىا كتحقيؽ أىدافيا نذكر أىميا

 مشكالت حزبية :-أ 

لى ممارسة الخداع كالتضميؿ ،كالتركيز عمى تزييؼ الحقائؽ انحياز المكاقع الحزبية إ
كلعؿ االنطباع األكؿ الذم تفرزه الكىمة األكلى في سياؽ  كاألحداث، ئعكالمكاقؼ كتشكيو الكقا

                                           
 (101( ناجي، الصحفي اإللكتركني )ص1)
( جبريؿ، دكر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية في ترتيبات أكلكيات الشباب الجامعي نحك قضايا 2)

 األسرل
 ( أبك كردة ، أثر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية عمى التكجو السياسي .3)
 (133-134( ترباف، اإلعبلـ اإللكتركني الفمسطيني )ص ص4)
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بحث أداء كمعالجات ىذا المكقع يخمص إلى تعمدىا االصطياد في الماء العكر عندما تسمح 
 إلى تنظيمات سياسية بعينيا عمى الساحة الكطنية، ليا الفرصة ،كعدـ التكاني في اإلساءة
 .(1)كمحاكلة تشكيو مكاقفيا كتمكيث سمعتيا

 مشكالت مينية :-ب
كتتمثؿ في عدـ كجكد مراسميف متخصصيف لممكاقع اإللكتركنية، فعدد كبير مف 

كىذا  العامميف لدييـ ضعؼ في القدرات المعنية مف حيث الدراية بالعمؿ الصحفي كفنكنو،
 .(2)مى كاضحان في طريقة صياغة األخبار كالتقارير ككيفية نشرىا في بعض المكاقعيتج
 مشكالت تقنية :-ج

إذ إف شبكة االتصاالت ىي أحد المعكقات األساسية؛ فخدمة اإلنترنت في األراضي 
، كىي تحاكؿ دكمنا قطعو، كتسبب عائقنا أماـ إسرائيميةالفمسطينية تأتي مف خبلؿ شركات 

 بعض رنت كتعميميا، إضافة إلى بطء اإلنترنت كتصفح المكاقع، كعدـ إلماـشبكة اإلنت
جانب حجب خدمات المكاقع اإللكتركنية  ىلإ الصحفييف بتقنيات الكمبيكتر كاإلنترنت،

 .(3)اإلخبارية الفمسطينية عف العالـ في بعض األكقات
 مشكالت مالية :-د

لفمسطينية صعكبة في الحصكؿ عمى تجد العديد مف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ا
نحك العامميف فييا تتمثؿ في تدني مستكل  بالتزاماتياكالكفاء  احتياجاتياالتمكيؿ البلـز لتمبية 

المعيشة، كالظركؼ االقتصادية الصعبة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني، مما يقؼ حجر عثرة 
 أماـ التقدـ نحك التكنكلكجيا، إضافة إلى عدـ كجكد تمكيؿ.

 مشكالت سياسية : -ه

كتتمثؿ في الظركؼ السياسية الراىنة، كالتي انعكست عمى كضع الصحؼ اإللكتركنية  
بإغبلؽ الطرؽ، كالحصار المفركض عمى بعض المناطؽ، الذم مف شأنو أف يحكؿ دكف 
كصكؿ الصحفي إلى مكاف عممو، كىذا يؤثر عمى مستكل الصحؼ اإللكتركنية، ككذلؾ 

 .(4)اسي عمى حياة الصحفييفانعكاس الكضع السي
                                           

 افة اإللكتركنية بيف آفاؽ النزاىة كالمينية كآفات التعصب كاالنغبلؽ .( بسيسك، الصح1)
 . )مكقع إلكتركني(تكاجو المكاقع االلكتركنية السيد، المعكقات كالصعكبات التي (2)
 )مكقع إلكتركني(اإلعبلمي الفمسطيني في اإلنترنت ( بندر، المشيد 3)
 (88( ترباف، اإلعبلـ اإللكتركني الفمسطيني )ص4)
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 مشكالت المضمون اإلعالمي :-ه

ىتماـ الزالت عدد مف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية تعاني مف ضعؼ المحتكل كقمة اال
فبعض المكاقع تعمؿ عمى نسخ  ،بتحميؿ المحتكل بعمؽ كاعتمادىا عمى مصادر غير مكثكقة

نتيجة لنقص  در أك التأكد مف صحتو،الخبر كما ىك مف مكقع أخر دكف اإلشارة إلى المص
 التشريعات القانكنية الناظمة لمعمؿ اإللكتركني.

 مشكمة قرصنة المعمومات, والنسخ عن المواقع :-و

كىي مشكمة كبيرة تكاجييا ىذه المكاقع، حيث أف انحياز المكاقع الحزبية إلى ممارسة  
كتشكيو الكقائع كاألحداث أكيتـ الخداع كالتضميؿ كالتركيز عمى تزييؼ الحقائؽ كالمكاقؼ ،

 بشكؿ غير مباشر.

كيرل بعض المتخصصيف أف المكاقع اإللكتركنية ىي نسخ كربكنية عف بعضيا 
 ، إضافة إلى سرقة األخبار كالمعمكمات دكف ذكر المصدر.بعضا

حيث يمر  ،كال تكجد في فمسطيف جية مسؤكلة لمراقبة المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية
المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية فإف يجد في الغالب ذات الصياغة لنفس الخبر، القارئ عمى 

في الكقت الذم تكتفي فيو كزارة االتصاالت الفمسطينية بفرض الرقابة اإلدارية عمى المكاقع 
الحككمية فقط، كما أف الييئة الفمسطينية الكطنية لمسميات اإلنترنت ال تقكـ بأم رقابة رسمية 

 .PS(1)مكاقع المسجمة ضمف المجاؿ الفمسطيني إال عمى ال

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 (134-133ترباف، اإلعبلـ اإللكتركني الفمسطيني )ص (1)
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 المبحث الثاني:
والمرأة الفمسطينية اإلعالم  

 

تشكؿ النساء نصؼ عدد سكاف الكرة األرضية تقريبان، كلكف حضكرىف اإلجمالي في 
، كزيادة عمى ذلؾ فإف ىذه (1)% فقط24خبار عمى مستكل العالـ ال يتجاكز ما نسبتو األ

ة تحتكل عمى معالجات ظالمة مف شأنيا تكريس الصكرة النمطية عف المرأة النسبة القميم
الجمالية كالتبعية لمرجؿ ،فمثبلن حضكر المرأة في  كالشؤكفكحصر دكرىا في الرعاية المنزلية 

،كفي بمداف الشرؽ األكسط تراكحت نسبة (2)% فقط 2تكقؼ عند حدكد  االقتصادقصص 
، ككاف حضكرىا في 2010% سنة 16ك 1994سنة % 14حضكر المرأة في األخبار بيف 

كلدينا تشكؿ النساء ما نسبتو (،3)% فقط10القصص ذات العبلقة بالسياسة كالحككمة بنسبة 
،كلكف نسبة مشاركتيف (4)% مف مجمكع السكاف في الضفة الغربية كقطاع غزة 49.2

مف  أيار 27-14ف كمتحدثات في نشرات األخبار التي بثيا تمفزيكف فمسطيف خبلؿ الفترة م
 .(5)% فقط15.5كانت  2010عاـ 

ليؤكد عمى قرار المجمس االقتصادم  1995كجاء منياج مؤتمر بكيف عاـ  
التي  2000( مف اإلستراتيجية لتقدـ المرأة عاـ 86كاالجتماعي كعمى ما جاء في الفقرة )

لذم نص عمى ما ، كا1985أقرت في مؤتمر المرأة العالمي الثالث الذم عقد في نيركبي عاـ 
يمي: "عمى الحككمات كاألحزاب السياسية تكثيؼ الجيكد، لضماف كتأميف المساكاة في إسياـ 
المرأة في جميع الييئات التشريعية الكطنية كالمحمية، كضماف المساكاة في التعييف كاالختيار 

ئات عمى المستكل كالترقية لممناصب العميا في الفركع اإلدارية كالتشريعية كالقضائية ليذه اليي
 .(6)المحمي"

                                           
 (4)ص التعمـ عف سياسة الصحافة كاإلعبلـ المرتبطة بالجنس كاألخبلؽتقرير:  ،مجمكعة مصادر (1)
 .21صالمرجع السابؽ،  (2)
 .صكرة المرأة كالرجؿ في اإلعبلـ  الشبكة العربية لرصد كتغييرتقرير:  الرصد اإلعبلمي، (3)
حصائيات.الجي (4)  از المركزم لئلحصاء الفمسطيني، المرأة كالرجؿ في فمسطيف قضايا كا 
 (38ص) يميةالتمفزيكف الفمسطيني دراسة تقي ،( شبكة أميف اإلعبلمية5)
 (24)ص نادر، النساء الفمسطينيات كاالنتخابات (6)
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كأكدت العديد مف الدكؿ العربية عمى أىمية االىتماـ بالمرأة العربية في الكطف العربي، 
ألف  ؛مف خبلؿ انعقاد العديد مف المؤتمرات ككضع الخطط كاإلستراتيجية لمنيكض بيا

القتصادية النيكض بيا يعني النيكض بالمجتمع، ككضعت جامعة الدكؿ العربية مع المجنة ا
كاالجتماعية لغربي آسيا )األكسكك( كبحكث المرأة )ككتر(، خطة عربية لمنيكض بالمرأة 

 .(1)( 2005العربية حتى عاـ )

 

 :(2)المرأة الفمسطينية  إحصائياتأوًل : 
أظيرت أحدث إحصائية صدرت عف اإلدارة العامة لؤلحكاؿ المدنية بكزارة الداخمية أف 

كتبمغ نسبة نسمة  64ألفان ك 15، مميكنيف ك2016مع نياية العاـ  عدد سكاف قطاع غزة بمغ
كيكضح الجدكؿ اآلتي عدد السكاف حسب  % ، 49.34، كنسبة اإلناث % 50.66 الذككر

 محافظات القطاع:

 م2016سكان قطاع غزة لمعام عدد  (: يوضح2.1جدول )

 المجموع إناث ذكور المحافظة

 243,894 619,121 275,122 رفح

 380,203 187,182 193,21 يكنسخان

 275,239 136,910 138,329 الكسطى

 738,332 363,171 375,161 غزة

 319,481 156,768 162,713 الشماؿ

  

 

 
                                           

 (6)ص رمزم، سيككلكجية المرأة( 1)
 .العامة لؤلحكاؿ المدنية بكزارة الداخميةاإلدارة تقرير صادر عف كزارةالداخمية، ( 2)
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 عالم النسائي في فمسطين:تطور اإلمراحل ثانيًا: 
 م:1948حتى عام  1900من عام  -1

كؼ الخاصة التي يمتاز اإلعبلـ الفمسطيني منذ زمف بعيد بخصكصية فرضتيا الظر  
مر بيا التاريخ النضالي الفمسطيني، فارتبط العمؿ اإلعبلمي في فمسطيف ارتباطان كثيقان بالعمؿ 

 .(1)السياسي كالنضالي في ىذه المرحمة، كتأثر بالكاقع السياسي الذم عاشو الشعب الفمسطيني

غيرىا مف كيجد المتتبع لتاريخ صحافة المرأة كاألسرة الفمسطينية أنيا تتميز عف  
صحافة األسرة كالمرأة في أية دكلة عربية نتيجة لمظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

 التي كاف يمر بيا الشعب الفمسطيني بسبب االحتبلؿ الذم كقعت تحت سيطرتو.

كال يجد الباحث في مراجع الصحافة العربية عمى مدل تاريخ الصحافة الفمسطينية أية  
ممرأة كاألسرة إال بعض الكتابات النسائية في الصحؼ كالمجبلت التي كانت صحيفة أك مجمة ل

تصدر في فمسطيف مثؿ مجمة األصمعي التي كاف صاحبيا كمحررىا حنا عبد اهلل العيسى 
في مدينة القدس، كشاركت فييا بعض األقبلـ النسائية  1908كالتي صدرت أكؿ سبتمبر عاـ 

 .(2) عادؿ جبر محرر جريدة الترقي مثؿ منانة الصيداكم قرينة الصحافي

كبرزت مجمة المرأة المتخصصة في فمسطيف مع ازدياد حركة المقاكمة كالنضاؿ 
الفمسطيني، كقسمت المجبلت في ىذه الفترة إلى عدة أنكاع منيا صحافة أك مجبلت تيتـ 

تي أصدرتيا بالمرأة الفمسطينية كالتي أصدرتيا المنظمات الفمسطينية، أك النشرات كالمجبلت ال
 .(3) مجبلت العمؿ النسائي الفمسطيني داخؿ األراضي المحتمة

ككانت بداية دخكؿ المرأة الفمسطينية عالـ الصحافة ىي أكائؿ العشرينات، كلكف بأعداد 
قميمة جدان، كىناؾ نخبة مف الكاتبات المثقفات المكاتي استمرت أسمائيف المعة لعدة سنكات 

 ادة كساذج نصار.مارم شح :طكيمة، كمف أىميف

كابتدأت الصحفية مارم شحادة دخكليا عالـ الصحافة بعد قراءتيا لمجمة العركس 
الشييرة كالتي كاف صاحبيا مارم نجمي، إضافة إلى أنيا كانت تراسؿ مجمة مرآة الشرؽ التي 

                                           
 (1) ص كاقع المرأة في العمؿ التمفزيكني كاإلذاعي في فمسطيف ،مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني( 1)
 (95) ص 1976 -1867( سميماف، تاريخ الصحافة الفمسطينية 2)
 (98 -97ص ص ( إبراىيـ، الصحافة النسائية في الكطف العربي )3)
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، ثـ بعد ذلؾ أصبحت مف كتابيا الدائميف بعد زاكجيا مف بكلس شحادة 1923صدرت سنة 
 .(1) مرآة الشرؽ صاحب مجمة

كما كانت ساذج نصار أكثر الصحفيات شيرة في العيد العثماني، فاعتبرت اليد اليمنى 
لزكجيا نجيب نصار في العمؿ بجريدة الكرمؿ التي كاف ىك صاحبيا كالصادرة في فمسطيف، 

مف خبلؿ عمميا في جريدة الكرمؿ، كفي مجمة  1923كانتشر اسـ ساذج نصار منذ عاـ 
مصرية مف خبلؿ مقاالتيا التاريخية كاالجتماعية كالنسائية، كبعد ذلؾ أصبحت رئيسة اليبلؿ ال

، كتكلت بعد ذلؾ الصحيفة ساذج نصار (2)1944 -1941تحرير مجمة الكرمؿ ما بيف عاـ 
أمينة سر االتحاد النسائي العربي بحيفا بعد انتخابيا، فكانت تخطب كتكتب كتقكد المظاىرات 

 .(3)في ىذه الفترة

كتعرضت الصحفية ساذج نصار لمسجف مف قبؿ القكات البريطانية كحكـ عمييا  
بالسجف لمدة ثبلثة شيكر ثـ جددت لستة شيكر ألنيا كانت تكتب ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي 

كشاركت ، (4) كاالنتداب البريطاني، كىي أكؿ مف نبيت العرب إلى خطر االحتبلؿ اإلسرائيمي
مف المقاالت في الصحؼ كعبر اإلذاعة مثؿ التي نشرت عمى  المرأة الفمسطينية بالعديد

 .(5)1943صفحات جريدة الدفاع عاـ 

كبالنسبة لدكر المرأة في اإلعبلـ الفمسطيني المسمكع كالمرئي برزت في ىذه الفترة 
اإلذاعيات اإلعبلميات مثؿ سائدة نصار كفاطمة الديرم، كما قمف بالتسجيؿ في إذاعة ىنا 

كىي كعدد مف  1936، ككاف ليا دكر ىاـ في دعـ الثكرة عاـ 1936عاـ  القدس الناشئة
 النساء الفمسطينيات.

كنشأت في أكائؿ األربعينات إذاعة الشرؽ األردني في مدينة حيفا ثـ انتقمت إلى مدينة 
يافا، كسجمت في ىذه اإلذاعة العديد مف اإلعبلميات كلكف انتقمف بعد ذلؾ لمعمؿ في إذاعات 

 .(6) عائشة التيجاني كككثر النشاشيبي كزاىية غياب عربية مثؿ

                                           
)1) OraybArefNajjar& Kitty Warnoc,  Portraits of Palestinian Women, ) p.233( 

 (171 -170( طكبي، التحديات التي تكاجو المرأة العربية في نياية القرف العشريف )ص ص 2)
)3) Soraya Antonius, Fighting on Two Fronts :Conversations With Palestinian 

Women (p.37). 

 (.209كر المرأة الفمسطينية في الصحافة تحت االنتداب البريطاني)ص( النجار، د4)
 (403)صمكسكعة المرأة العربية  ،ذاكرة المستقبؿمؤسسة ( 5)
 (2مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني. المرأة الفمسطينية كاإلعبلـ )ص (6)
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كقامت عريفة النجار في قرية لفتا بأكؿ مدرسة أنشأت في ىذه القرية لمبنات، في 
إشراكيف في برنامج األطفاؿ في القدس حيث قدمف ركاية عمر بف الخطاب، كبرزت فاطمة 

ي اإلذاعة بمدينة القدس البديرم في مجاؿ اإلذاعة، كعممت إلى جنب زكجيا عصاـ حماد ف
 .(1) كراـ اهلل ككانت رائدة في ىذا المجاؿ

كلـ تتطكر الصحافة النسائية في فمسطيف ىذه الفترة، كلكف ما تـ بالفعؿ أثناء فترة  
االنتداب البريطاني ىك استخداـ النساء لمصحؼ الرئيسية عمى نطاؽ كاسع لئلعراب عف 

ة، كأيضان أصبح ىناؾ عدد مف النساء الفمسطينيات انشغاليف عف المشاركة بالحياة السياسي
الصحفيات البارزات شاركف بالصحؼ الكبرل مف خبلؿ المشاركة بالكتابة في صفحات 
خاصة بالنساء في بعض األكقات بصفتيف محررات أعمدة كمنيف مارم شحادة كساذج 

 .(2) نصار كفايزة عبد المجيد كأسمى طكبي

ي ىذه الفترة كانت مشرقة كما أبرزتيا جريدة فمسطيف، إف صكرة المرأة في الصحافة ف
كالدفاع، كالعرب، كالجامعة اإلسبلمية، كىناؾ أقبلـ نسائية غاضبة ضد االحتبلؿ، ككاف لممرأة 

 .(3) كدكرىا نصيب عمى صفحات الجرائد بعد كؿ مظاىرة أك اجتماع
 م:1967حتى عام  1948من عام -2

جرت مع البلجئيف الفمسطينييف إلى الدكؿ العربية تكقفت الصحافة في ىذه الفترة كىا
المجاكرة، نظران لمظركؼ التي مرة بيا فمسطيف، كصدرت العديد مف المجبلت كالصحؼ 
الفمسطينية كالتي تعبر مف خبلؿ صفحاتيا عف الكاقع الفمسطيني، ككاصمت النساء الكتابة 

ة فايزة عبد المجيد، كخيرية الكطنية في الصحافة، ككاف مف أبرز الصحفيات في ىذه الفتر 
 . (4) قاسمية، كسممى الجيكسي، كسميرة أبك غزالة

كساىـ تشكيؿ االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية في مشاركة المرأة الفمسطينية اإلعبلمية 
مف خبلؿ المجنة الثقافية كاإلعبلمية التي تفرعت منيا عدة لجاف متخصصة لبلتحاد، فكانت 

 .(5) ة كمساف حاؿ االتحادتصدر مجمة الفمسطيني

                                           
 (210ص ( النجار، دكر المرأة الفمسطينية في الصحافة تحت االنتداب البريطاني ) 1)
 (180 -148مارجريت، النساء كالنكع في الشرؽ )ص ص ك ( تاكر، 2)
 (209( النجار، دكر المرأة الفمسطينية في الصحافة تحت االنتداب البريطاني ) ص3)
 211 – 210ص ص المرجع السابؽ، ( 4)
 (32)ص ( السميرم، كاقع المرأة في العمؿ التمفزيكني كاإلذاعي في فمسطيف5)
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تحرير الصفحة النسائية في جريدة فمسطيف، ككما  1948كتكلت أسمى طكبي عاـ 
حررت نفس الصفحة في مجمة األحد في بيركت، كنشرت عدة مقاالت في السياسة كاالجتماع 
كاألدب لنجكل قعكار فرح في العديد مف الصحؼ، كشاركت مع زكجيا رفيؽ بإصدار مجمة 

 . (1) 1965، كنشرت فييا العديد مف المقاالت عاـ 1957سنة الرائد ل

كشاركت المرأة الفمسطينية عمى الصعيد اإلعبلمي الدكلي في عدة مؤتمرات دكلية مثؿ 
ككانت السيدة  1959المؤتمر العالمي لبحث القضايا االجتماعية الذم عقد في اليكناف عاـ 

اركت الحركة النسائية في مؤتمر المرأة عصاـ عبد اليادم ممثمة عف دكر األردف، كما ش
، كالمؤتمر النسائي العربي السادس الذم عقد في 1961اآلسيكم في القاىرة عاـ  -اإلفريقي

 .1966القاىرة عاـ 

كعمى الرغـ مف ىذا الدكر النضالي كالسياسي كاالجتماعي لممرأة الفمسطينية الذم 
الميني، كحيف يعكد تاريخ اإلعبلـ  خاضتو، إال أنيا تأخرت في بركز دكرىا اإلعبلمي

الفمسطيني إلى سنكات ما قبؿ االنتداب البريطاني، فمـ نبلحظ إبراز دكر المرأة الفمسطينية 
اإلعبلمي كالميني كدكر الرجؿ، بؿ أخذ شكبلن مختمفان كما تـ ذكره سابقان، كيرجع ذلؾ إلى 

بممارسة العمؿ اإلعبلمي بشكؿ كاسع، العادات كالتقاليد التي كانت ال تسمح لممرأة الفمسطينية 
بؿ اقتصر عمى عدد محدكد مف النساء الفمسطينيات المكاتي مارسف ىذا العمؿ اإلعبلمي 
بتشجيع مف أزكاجيف الذيف عممكا في الحقؿ اإلعبلمي مثؿ "منامة الصيداكم، كسائدة نصار، 

لنساء الفمسطينيات كمارم بكلس، كأسمى طكبي، كنجكل قعكار، كسميرة عزاـ"، كقامت بعض ا
في تمؾ الفترة بالكتابة بأسماء مستعارة، خكفان مف التعرؼ عمييف مف قبؿ أسرىف كالمجتمع 

عمبلن غير مقبكؿ اجتماعيان، كيخرج عف يعتبر المحيط ككف العمؿ الصحفي في تمؾ الفترة 
ألف العمؿ نطاؽ األعماؿ التي كاف المجتمع يسمح لمنساء القياـ بيا مثؿ التدريس كالتمريض، 

الصحفي يتطمب خركج المرأة إلى معترؾ الحياة التي تؤدم إلى االختبلط بالرجؿ في مجتمع 
 .(2) غمبت عميو سمات المجتمع المحافظ

 :م1987عام حتى م 1967من عام  -3

أطمقت الصحافة مجاؿ النتشار إبداعات كأقبلـ المرأة الفمسطينية في ىذه المرحمة، 
عبر الصحؼ كالمجبلت، ككانت الكتابة عند المرأة الفمسطينية تمثؿ كخاصة في مجاؿ الكتابة 

                                           
 (540 – 512)ص ص مكسكعة المرأة العربية  ،كرة المستقبؿذامؤسسة ( 1)
 (32( إسماعيؿ، المرأة كاإلعبلـ) ص2)
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إحدل كسائؿ التعبير عف قضيتيا كآماليا القكمية، ككسيمة تقدـ مف خبلليا نضاؿ شعبيا 
 كصمكده ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي الغاشـ.

 1985% عاـ 6كبمغت نسبة الصحفيات الفمسطينيات المنتسبات لرابطة الصحفييف 
المنتسبيف إلى ىذه الرابطة رغـ قمة ىذه النسبة، لدرجة أنيا تقترب إلى الندرة إال  مف مجمكع

أف ذلؾ يشير إلى تقدـ المرأة في العمؿ في مجاؿ الصحافة التي تتطمب حركة أكثر مف 
 .(1)األعماؿ األخرل

كصدر في ىذه الفترة بعض األعماؿ اإلعبلمية الصادرة عف االتحاد العاـ لممرأة 
لكف  1967نيساف  25ية منيا " صكت المرأة الفمسطينية " ككاف ظيكر أكؿ عدد في الفمسطين

لـ ينتظـ صدكرىا، كما لـ يتكقؼ العمؿ اإلعبلمي لبلتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية فصدرت 
فيي المجمة التي تندرج تحت إطار  (2) 1970مجمة " الفمسطينية الثائرة " في عماف عاـ 

تصدرىا االتحادات الشعبية كالمينية الفمسطينية، كىي شكؿ مف الصحؼ كالنشرات التي 
أشكاؿ المقاكمة الفمسطينية، نكع مف األنكاع الذم تغمب عميو صفة عدـ االنتظاـ كاالستمرار 

 .(3) تبعان لمظركؼ التي يعيش فييا الشعب الفمسطيني، كأصبحت تيتـ بشئكف المرأة الفمسطينية

سنكات االحتبلؿ اإلسرائيمي، كما أشرت في بند سابؽ،  كعانى اإلعبلـ الفمسطيني خبلؿ
مف معيقات كبيرة كاف سببيا األساس سياسة سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي تجاه اإلعبلـ 
الفمسطيني، كالتي لـ تسمح بصدكر الصحؼ بحرية، كقمعت حرية الرأم كالتعبير في 

رزت بعض األطر النسكية التي األراضي الفمسطينية المحتمة، كعمى الرغـ مف ىذه السياسة ب
أخذت عمى عاتقيا تكعية المرأة الفمسطينية إعبلميان كسياسيان كثقافيان، كظيرت العديد مف 
الشخصيات النسائية في مجاؿ اإلعبلـ أمثاؿ: "عصاـ عبد اليادم، كفدكل المبدم، كفلاير عبد 

لياـ أبك غزالة، كعبير الرحمف، كفتحية العساؿ، كفيحاء عبد اليادم، كسياـ أبك غزالة، كا  
شحادة، كحميمة جكىر، كسحر الكزني، كصبحية عكض، كميا الكردم، كميسكف الكحيدم، 
كنائمة صبرم، كفاتنة القباني، كحياة البط، كسيير شكيكة، كمنتيى جرار، كيكالند البطارسة، 

 .(4) لياس، ككداد البرغكثي، كعطاؼ عمياف، كغيرىف مف النساء"إكمادليف 

                                           
 (15 -14)ص ص  1987إلى 1967المرأة الفمسطينية مف ىزيمة  ،( إسماعيؿ1)
 (2) ص  ( إسماعيؿ، المرأة كاإلعبلـ2)
 (100( إبراىيـ، الصحافة النسائية في الكطف العربي )ص3)
 (4كرة المرأة في اإلعبلـ الفمسطيني )ص( السميرم، ص4)
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 م:1994حتى عام 1987م من عا -4

اإلعبلـ الفمسطيني خبلؿ سنكات االحتبلؿ اإلسرائيمي مف العراقيؿ كالمعيقات  ىعان
التي كقفت أمامو كلـ يسمح بصدكر الصحؼ بحرية، كقمع حرية التعبير كالرأم في األراضي 
 الفمسطينية المحتمة، كعمى الرغـ مف ىذه السياسية برزت األطر النسكية التي أخذت عمى

، كصدرت في ىذه المرحمة العديد (1) عاتقيا تكعية المرأة الفمسطينية إعبلميان كسياسيان كثقافيان 
مف المجبلت التي تعبر عف كاقع المرأة الفمسطينية مثؿ " مجمة الفمسطينية " الصادرة عف 

، ككانت ليا خصكصية 1988االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية، كأكؿ عدد صدر ليا في عاـ 
مرأة الفمسطينية التي نزلت إلى ميداف المعركة كمشاركتيا في صناعة االنتفاضة الفمسطينية، ال

كفي نفس العاـ صدرت مجمة "صمكد المرأة" المنبثقة عف اتحاد العمؿ النسائي الفمسطيني في 
، 1991فمسطيف، ك" المرأة " الصادرة عف مركز الدراسات النسكية بالقدس في مارس عاـ 

 .(2) عف اتحاد الجمعيات النسائية التطكعية 1991كنا " الصادرة في أيمكؿ سنة كمجمة "زيت

كبرزت في تمؾ الفترة إعبلميات فمسطينيات في مجاؿ المراسمة كالتصكير الصحافي 
كالتمفزيكني، كمنيف عمى سبيؿ المثاؿ ركال أميف التي بدأت عمميا كمصكرة تمفزيكنية لشبكة 

CNN ي عممت مراسمة ليذه الشبكة، كالمصكرة الصحافية ركال في الضفة الغربية، كالت
الحمكاني التي عممت مع ككالة أنباء ركيتر، المصكرة كالمخرجة التمفزيكنية بثينة خكرم، 

 .(3)كالمصكرة التمفزيكنية سيير إسماعيؿ كغيرىف مف اإلعبلميات الفمسطينيات

 م :2000حتى عام 1994من عام  -5

الفمسطينية ككزارة لرعاية كمتابعة الشؤكف اإلعبلمية لتسيـ  جاء تشكيؿ كزارة اإلعبلـ
إيجابيان في تفعيؿ العمؿ اإلعبلمي الفمسطيني الذم كاف يعاني طكاؿ سنكات االحتبلؿ، حيث 
منحت كزارة اإلعبلـ عدة تراخيص لصحؼ كمجبلت نسائية منيا صكت النساء القائمة حتى 

ة في الضفة الغربية كقطاع غزة كتشارؾ فييا العديد اآلف كالتي ىي لساف حاؿ المرأة الفمسطيني
مف النساء العامبلت في مجاؿ اإلعبلـ، كمجمة ينابيع الصادرة عف جمعية المرأة العاممة، 

 .(4)كأيضان مجمة الغيداء الصادرة عف مركز شئكف المرأة

                                           
 (4كاقع المرأة في العمؿ التمفزيكني كاإلذاعي في فمسطيف) ص  ،( مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني1)
 (105 -100)ص ص 1987 إلى1967إسماعيؿ، المرأة الفمسطينية مف ىزيمة  (2)
 (5-4التمفزيكني كاإلذاعي في فمسطيف) ص ص كاقع المرأة في العمؿ، ركز المعمكمات الكطني الفمسطيني( م 3)
 (2( المركز الفمسطيني لئلعبلـ، المرأة الفمسطينية كاإلعبلـ.المرأة الفمسطينية كاإلعبلـ) ص4)
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كشكمت الفمسطينيات العامبلت في الحقؿ اإلعبلمي عند دخكؿ السمطة الفمسطينية 
% مف مجمكع اإلعبلمييف الفمسطينييف كىي نسبة ضئيمة مقارنة بعدد النساء 20بة نس

 .(1)المتخرجات مف الجامعات الفمسطينية في تخصصات إعبلمية مختمفة

فكاف لئلعبلميات الفمسطينيات دكر بارز في التجربة التمفزيكنية الفمسطينية حيف تـ بث 
ألكؿ مرة ثبلث إعبلميات فمسطينيات في أكؿ  أكؿ نشرة إخبارية تجريبية مف القدس، كظيرت

السميرم إلى  نشرة أخبار تمفزيكنية فمسطينية، كىف إيماف الشريؼ، كشركؽ األسعد، كبيناز
جانب اإلعبلمي باسـ أبك سمية، كساعدت ىذه التجربة إلى تكجو المذيعات إلى العمؿ في 

 . (2)قطاعات إعبلمية تمفزيكنية مختمفة

جربة الفمسطينية األكلى في مجاؿ األخبار عمى تدريب مذيعيف كلـ تقتصر ىذه الت
كمذيعات، بؿ تـ تدريب العديد مف التقنييف عمى العمؿ التمفزيكني الميني، كتخرجت مف ىذه 

كالمصكرة عندليب  الدكرة كؿ مف دانا الحمكرم كالتي تخصصت فيما بعد بالمكنتاج التمفزيكني،
 رىف.عدكاف، كالمصكرة ماجدة السقا، كغي

كعند الحديث عف إعبلـ قضايا المرأة الفمسطينية ال نستطيع إخفاء ككف كسائؿ  
 .اإلعبلـ الفمسطينية كانت كمازالت تغمب الجانب السياسي كتيٌمش الجانب االجتماعي

لعدة أسباب منيا أف اإلعبلـ الفمسطيني ما زاؿ يتجنب يرجع  ذلؾ ترل الباحثة بأفك 
جدؿ كالتي مف الممكف أف تزعزع أماف المجتمع، كما أف التطرؽ إلى مكاضيع مثيرة لم

اإلعبلمييف الفمسطينييف غير مدربيف كيخشكف المغامرة كيستصعبكف الكصكؿ إلى المعمكمات 
ألف األسرة الفمسطينية تتكتـ عمى االنتياكات عمكمان، كاالنتياكات ضد المرأة خصكصان، ، 

 إضافة إلى المكسمية في تغطية قضايا المرأة. 

كبدكرىا تسيـ الحركة النسكية الفمسطينية في تعزيز التغطية اإلعبلمية اإليجابية لقضايا 
المرأة، فتقـك ىذه المؤسسات النسائية بإنتاج برامج إذاعية كتمفزيكنية تتعرض فييا بالشرح 
كاإلسياب لقضايا المرأة الحقكقية، كيشير استطبلع لمرأم أعدتو لجنة المرأة كالطفؿ في كزارة 

% مف المستطمعات يعتقدف أف المؤسسات النسكية 64اإلعبلـ الفمسطينية إلى أف حكالي 
 .(3)% عكس ذلؾ 36تدعـ اإلعبلـ المتخصص بقضايا المرأة، بينما تعتقد 

                                           
 (4( المركز الفمسطيني لئلعبلـ، المرأة الفمسطينية كاإلعبلـ.المرأة الفمسطينية كاإلعبلـ) ص1)
 .(6ص )كاقع المرأة في العمؿ التمفزيكني كاإلذاعي في فمسطيف (  مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني. 2)
 (2017فبراير 5عندليب عدكاف، قابمتيا:أشكاؽ رحمي) (3)
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كأخذت العديد مف الجمعيات النسكية عمى عاتقيا المساىمة في طرح قضايا المرأة 
في التعميـ، كاختيار المصير، كالعدالة كالتكافؤ  كالصحة اإلنجابية، كالعنؼ ضد المرأة، كالحؽ

في كافة الحقكؽ كالكاجبات مف خبلؿ اإلعبلـ، مثؿ ما قامت بو جمعية المرأة العاممة كأنتجت 
برامج إذاعية حكؿ المرأة الفمسطينية مثؿ برنامج بعيكف النساء كالذم يذاع في راديك أمكاج 

، كما أنتجت الجمعية برنامج شبابيؾ 2000كأجياؿ كصكت فمسطيف كراديك بيت لحـ عاـ 
بالتعاكف مع تمفزيكف القدس التربكم، كما أنتج مركز شئكف المرأة برنامج مع المرأة منتصؼ 

كأذيع ىذا البرنامج في أربعة محطات إذاعية أخرل في شماؿ  2000كحتى عاـ  1997عاـ 
بالتعاكف مع  99 - 98عاـ  ككسط الضفة الغربية، كأنتج أيضان البرنامج التمفزيكني بصراحة

تمفزيكف فمسطيف، أما مركز المرأة لئلرشاد القانكني كاالجتماعي في القدس فقد أنتج برنامجان 
بالتعاكف مع صكت فمسطيف، كقاـ برنامج  98 - 97إذاعيان بعنكاف المرأة كالقانكف في عاـ 

، أما جمعية 99 – 98عاـ دراسات التنمية في جامعة بيرزيت بإنتاج البرنامج اإلذاعي البيدر 
تنظيـ كحماية األسرة فقد أنتجت برنامجان إذاعيان حكؿ الصحة لمجميع لمدة أربعة أشير عاـ 

 .(1)ـ1998
 م:2007حتى عام  2000من عام  -6

االنتفاضة الثانية دكران ال يقؿ أىمية عف دكر الرجؿ في أعكاـ أدت المرأة خبلؿ 
عبلمي، سكاء في الفضائيات أك الصحؼ العربية أك اقتحاميا مياديف العمؿ في المجاؿ اإل

العالمية، أك كسائؿ اإلعبلـ المحمية المختمفة المرئية كالمقركءة كالمسمكعة، كاستطاعت بجيدىا 
الدءكب منافسة الرجاؿ، كالحصكؿ عمى شيادات تقدير مف المنظمات الصحفية مثمما حصمت 

ع القنكات الفضائية العربية عمى جكائز العديد مف اإلعبلميات الفمسطينيات العامبلت م
شخصية أك مؤسسة صحفية منحت جكائز  22ضمف أصؿ  2001الصحافة العربية عاـ 

لعشر نساء خمسة منيف إعبلميات فمسطينيات، كأصيبت العديد مف الصحفيات الفمسطينيات 
مراسمة  برصاص االحتبلؿ أثناء تغطيتيف لؤلحداث في فمسطيف، مثمما أصيبت ليمي أبك عكدة

كانت تغطي األحداث في مدينة رفح بقطاع غزة عند بكابة قناة أبك ظبي الفضائية حيف 
 صبلح الديف.

ككاف إلنشاء ىيئة اإلذاعة كالتمفزيكف الفمسطينية )إذاعة كتمفزيكف فمسطيف( في 
دكران كبيران في تعزيز دكر المرأة، حيث كاف مف أىـ أىداؼ الييئة عند  1993سبتمبر عاـ 

 ائيا إبراز المعالـ الثقافية كالحضارية لمشعب الفمسطيني باإلضافة إلى التركيز عمى مبادئ إنش

                                           
 (11 -2صص ( السميرم، كاقع المرأة في العمؿ التمفزيكني كاإلذاعي في فمسطيف )1)
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 الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كحماية المكاطف كحقكقو األساسية كعمى رأسيا حقكؽ المرأة .
كساعد ترخيص عدد كبير مف محطات التمفزة دكران كبيران في بركز عدد مف 

، كمع انتشار المحطات العربية كالفضائية كاىتماميا بالشأف اإلعبلميات الفمسطينيات
الفمسطيني أتيحت الفرصة لعدد مف اإلعبلميات الفمسطينيات العمؿ مع ىذه الفضائيات 
كمراسبلت مف فمسطيف كبشكؿ خاص في انتفاضة األقصى، ىذا باإلضافة لمجيد الذم بذلتو 

األجنبية كالعربية كالصحؼ كاإلذاعات خبلؿ المرأة اإلعبلمية كمراسمة لمقنكات التمفزيكنية 
 االنتفاضة األكلى، كبرز دكر الناطقة بمساف الكفد الفمسطيني إلى مفاكضات السبلـ.

 م:2017م حتى عام  2007من -7
ـ كتداعياتيا، انعكست سمبان عمى كاقع العديد 2007مف عاـ  أف أحداث حزيراف/ يكنيك 

ثيراته منيٌف أعماليٌف كمكاقعيٌف اإلعبلمية، كحمؿ مف اإلعبلميات الفمسطينييف، حيث فقدت ك
االنقساـ بيف أنيابو معكقات جٌمة دفعت بعض اإلعبلميات إلى االعتكاؼ داخؿ منازليف، فيما 
أبت أخريات أف يقفف مكقؼ المتفرج، فانغمسف في العمؿ الصحفي عمى أمؿ تعديؿ البكصمة 

 التي حرؼ إبرتيا االنقساـ.
زمنية انحرؼ اإلعبلـ الفمسطيني عف مساره في دعـ قضية كخبلؿ ىذه الحقبة ال

مستكيات المحمية كاإلقميمية كالعالمية لينخرط ضمف دكامة المناكفة السياسية، فمسطيف عمى ال
فأصبح يقدـ لممكاطف مادة "ديماغكجية" مغذية لبلنقساـ كمكرسة لثقافتو كانشغؿ بإعبلء شأف 
المكقؼ الحزبي السياسي عف تكريس ثقافة المكاطىنة المجتمعية الصالحة، كخضع تمامان 

اف لئلعبلمية الفمسطينية نصيبه كبير مف كؿ ذلؾ التقييد بكافة كقد ك ،لحسابات سياسية
 أشكالو، كالنماذج عمى ذلؾ كثيرة.

بات يرتيف إلى الحالة السياسية كالتطكرات المتبلحقة  اإلعبلـفي  مالخطاب النسك  إف
في الدرجة الثانية مف ىذا  يأتيكمعالجتيا  المرأةعمى الساحة الفمسطينية ، كبات طرح قضايا 

ليا  المرأة التيف الظركؼ لـ تعد مييأة كما السابؽ كما انو يتـ طرح قضايا ألخطاب سيما ك ا
كانت مثار  التيارتباط بجممة التطكرات الحاصمة كأدل ذلؾ إلى غياب العديد مف القضايا 

فيناؾ بصمة  لئلعبلميةذلؾ ال يعنى عدـ كجكد بصمة  أف إالسابقة  أكقاتاىتماـ كبحث في 
نمافقط فيما يتعمؽ بالقضايا النسكية فحسب كبيرة ليس  كذلؾ في طرح قضايا الكطف  كا 

كعمى الصعيد اإلعبلمي في فضاء اإلعبلـ الكاسع في قطاع غزة، ، كالشكاىد عمى ذلؾ كثيرة
 .(1)بؤرة ساخنة باألحداث اٌلتي تجذب اىتماـ العالـ باستمرار الذم يعد

                                           
 .بصمة إعبلمية نسكيو تتحدل السياسة كالمجتمع، شاىيف (1)
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إيجاد مكانة ليا بيف عشرات الكسائؿ ىناؾ خمس كسائؿ إعبلمٌية نسكية فقط تحاكؿ  
 ىي: اإلعبلمٌية األخرل،

"، مجمة مركز شؤكف المرأة" الصادرة عف "لغيداءا" المجتمعي، مجمة "ةز غ راديك نساء" 
" اإلخبارية، كمكقع شبكة نكلكاإلعبلـ"، " لبلتصاؿ" الصادرة عف مؤسسة "الثرٌيا السعادة"
 .(1)" الصادر عف الدائرة النسائية لحركة الجياد اإلسبلميخنساء فمسطيف"

كما زالت صكرة المرأة في اإلعبلـ المحمي، ىي الصكرة النمطية السائدة منذ عقكد، لـ 
 :كمنيا خطكات جاٌدة لمساكاة حقيقية في عدة مجاالت تتطكر كثيران، كلـ تشيد

إف الصكرة الحالية لممرأة الغزية تقدـ بصكرة نمطية تتقدـ فييا المعاناة عمى االنجاز 
نماذج جيدة لمنساء مختمفة لنساء ناجحات أك مستقبلت لتغييب اإلنساني، ىناؾ كالكطني عمى 

تقدـ ، فإعبلـ المؤسسات األىمية كالنسكية تحديداأك قادرات عمى التغيير، باستثناء تكريسيا في 
يتـ استخداـ صكرة المرأة كأـ أك زكجة أك ، فمف شخصيتيا المستقمة المرأة كتابع لمرجؿ بدالن 

تعاني مف ل، إضافة إلى صكرتيا كىى حتى لك تميزت المرأة بمميزات أخر  قريبة الشييد مراران 
كلكف المرأة الفمسطينية تضيؼ صفة أخرل  ،ىدـ البيكت كالفقر كالحرماف كمف كاقع صعب

ف كانت  جديدة كىي امرأة منقسمة بسبب ما أصبح عميو الشعب الفمسطيني مف انقساـ، كا 
تظير في بعض األحياف بصكرة نضالية ايجابية كلكف بما يسمح بو الرجؿ فقط، كىي صكرة 

 .(2)التابعة لحزبياحزبية في كسائؿ اإلعبلـ المحمية، كؿ كسيمة تحاكؿ نقؿ صكرة المرأة 
تراجع دكر المرأة في طرح قضايا مجتمعيا كنكعيا االجتماعي لحساب التصدم و

المخصصة لقضايا المرأة الفمسطينية غير كافية فالمساحة لمتطمبات الحياة السياسية كالحزبية 
، اإلعبلـكمكسمية كىنالؾ غياب حقيقي لقضايا اجتماعية كتنمكية كفكرية كثقافية ىامة عف 

تقتصر ىذه عمى نشر أخبار قصيرة أك ط كاالىتماـ بالنمكذج األسيؿ التقميدم المستيمؾ فق
كال تكجد عبلقات حقيقية مع صانعي القرار في كسائؿ  تغطية لكرىش عمؿ مكررة في معظميا

 كليذا فإننا ال نشاىد نقدان سمبيان أك إيجابيان، لكسائؿ اإلعبلـ، ككيفية تغطيتيا ،اإلعبلـ المختمفة
كلـ نشاىد اتصاالن حقيقيان بيف القيادات النسكية كبيف قيادات اإلعبلـ، بيدؼ ،لقضايا المرأة
االحتبلؿ فضؿ، كيرجع ذلؾ لمجمكعة مف العقبات خبلؿ ىذه الفترة الزمنية منيا التغيير لؤل

                                           
 بلـ النسكٌم في غٌزة.محاكالت نيكض رغـ المعيقات. اإلع، جبلؿ( أبك 1)
 .الفمسطينيصكرة المرأة في كسائؿ اإلعبلـ ف، ( شمعك 2)

http://nisaagaza.net/
http://web.wac.ps/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1/
http://web.wac.ps/index/
http://thoraya.net/?page_id=5631
http://nawa.ps/arabic/
http://www.khnsaa.ps/
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كسياساتو كاالنقساـ كالنظاـ السياسي الفمسطيني كالفصؿ بيف الضفة كالقطاع كسيطرة الفئكية 
 .(1)الفصائمية عمى دكر المرأة

قمة عدد الصحفيات الفمسطينيات العامبلت، كالمكاتي يشكمف اليكـ كفؽ تقديرات غير 
العامميف في كسائؿ اإلعبلـ المحمية كالعاممة  اإلعبلمييفعدد  إجمالي% مف 17رسمية نحك 

، اإلناثف ىف م كاإلعبلـ% مف طمبة كميات الصحافة 55 أفالفمسطينية، رغـ  األراضيفي 
عف المكاقع العميا  إبعادىفخاصة مع  اإلعبلميكبالتالي ضعؼ تأثيرىف في صنع الخطاب 

 .الكبيرة اإلعبلميةفي المؤسسات 
الفمسطينيات في الخطاب  اإلعبلميات بعض تركتياكترل الباحثة بأنو ىناؾ بصمة 

م سجمو الرجؿ ربما يزيد عف ذلؾ الذ أكسجمف حضكرا يكازم  إعبلمياتىناؾ ك ، اإلعبلمي
، كىذا الحضكر لممرأةعف تمؾ التي يعطييا  أكسعقياسا بما يقدمو لو المجتمع مف مجاالت 

، مف خبلؿ عمميا في مجاؿ التحرير كأىميةفمسطينية رسمية  إعبلميةيظير جميان في مؤسسات 
تزد عف لـ  إف أىميةعمى قدـ المساكاة كبصكرة ال تقؿ  كاإلخراج، اليندسة كاإلعدادكالتقديـ، 

نسائية قكية في مجاؿ  أسماءىناؾ ، ك  الرجؿ في مجاالت مختمفة في العدد كالمستكل أداء
كاجتماعية كمنكعة رغـ كؿ الظركؼ الصعبة التي تحيط بعمؿ  إخباريةتقديـ خدمات كبرامج 

 اإلعبلمياتمؤسسات اإلعبلـ الرسمي، ككؿ ما يجعؿ قدرة المؤسسة عمى التمسؾ بعمؿ 
 .أخرل أحياناصعبا كمستحيبل  أمراالناجحات 

 ثالثًا : اإلعالم والمرأة العربية :
مف أجؿ تغيير النظرة لممرأة ،كليذا  العالميلـ تكف المنطقة العربية بمعزؿ عف الحراؾ 

الغرض عقدت العديد مف المؤتمرات العربية ،كتـ تأسيس منظمات تعنى بالمرأة كحقكقيا 
مقاكمة العنؼ المكجو ضد المرأة في كسائؿ اإلعبلـ كتعزيز مساىمتيا في المجتمع مف خبلؿ 

براز دكرىا كتعدديتو كعدـ حصره في  كدفعيا إلى تبنى سياسات جديدة تقكـ عمى دعـ المرأة كا 
 ىامش ضيؽ.

تتبايف مكانة المرأة في المجتمعات العربية مف بمد عربي آلخر، فإف معظـ األفكار 
أك كسائؿ اإلعبلـ المختمفة، تتناقض تمامان مع السائدة عف المرأة سكاء في عقمية الرجاؿ 

المكقؼ المعمف لغالبية الدكؿ العربية، فتجد بعضيا يعمف انحيازه المطمؽ لكافة حقكؽ المرأة ثـ 
تيفاجأ بسمككيات مف شأنيا ترسيخ مفاىيـ التبعية كتثبيت صكرة المرأة بكصفيا كائنا ضعيفا 

                                           
 ـ(2017ابريؿ 15) أشكاؽ رحمي ، قابمتيا:منى خضر (1)
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بايف بدكرىا مكاقؼ مؤسسات اإلعبلـ العربية في يشغؿ الترتيب الثاني في سمـ المجتمع، كتت
النظرة لممرأة، فيناؾ مف ترل ظيكر المرأة في كسائؿ اإلعبلـ متعارضان مع تقاليدىا كربما مع 
التعاليـ اإلسبلمية، غير أف الدكؿ التي تمؤل الدنيا طنينان بالحديث عف حقكؽ المرأة تتكرط ىي 

 .(1)ؽ األساسية لممرأة العربيةاألخرل في ترسيخ مفاىيـ تناؿ مف الحقك 

شيد اإلعبلـ العربي تحكالت مثيرة خبلؿ العقد الماضي كاف مف أبرز مبلمحيا كقد 
بركز شبكة اإلنترنت ككسيمة اتصاؿ تفاعمية ،أتاحت الفرصة أماـ األفراد كالجامعات 

رساليا كنشرىا بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ. إلىكالمؤسسات الكصكؿ   المعمكمات كا 

في  اإلعبلميقع اإللكتركنية تمثؿ فضاء رحبان أماـ المرأة العربية لممارسة العمؿ فالمكا
الحديث حيث يتيح ليا فرصان ثمينة لمتعبير كالتكاصؿ ،غير أف تحقيؽ ىذا  التفاعميسياقو 

األمر بشكمو األفضؿ يتطمب تكفير متطمبات ميمة تتعمؽ بقبكؿ اجتماعي أكبر لمدكر 
تزاؿ المرأة العربية تجد نفسيا أماـ مستكيات متدنية مف القبكؿ  لممرأة حيث ال اإلعبلمي

ماميا لكلكج ىذا المجاؿ أ، كتكفير الفرص التدريبية المناسبة (2)اإلعبلميلممارسة العمؿ 
 ،كتكفير المكارد اإلعبلمية المتاحة عمى الشبكة لبلستفادة منيا بالشكؿ المناسب.

العربية مع العمكـ كالتكنكلكجيا ،فقد بذلت  أةالمر جؿ إحداث تصحيح لكاقع تفاعؿ أكمف 
عمى المستكيات القطرية كاإلقميمية كالدكلية جيكدان كبيرة  كاالجتماعية المنظمات النسكية

لتنشيط مشاركة المرأة في ىذا القطاع الياـ كتمكينيا المساىمة فيو بكؿ ثقة كاقتدار، كفي عاـ 
العمكـ كالتكنكلكجيا في أبك ظبي ليككف منطمقان ـ عقد مؤتمر تفاعؿ المرأة العربية مع 1999

لمناقشة إسياـ المرأة العربية في العمكـ كالتكنكلكجيا كما عقدت عدة ندكات ككرش عمؿ حكؿ 
العربية في العمكـ كالتكنكلكجيا ،إضافة فقد  لممرأةاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كأدكات تمكيف 
يز دكر المرأة في التفاعؿ مع الشبكة العنكبكتية تـ إنشاء مكاقع عمى اإلنترنت تيتـ بتعز 

 .(3)ىا أداة لتطكير مكانتيا كتحقيؽ أىدافيا ر عتبااب

 ،النساء كباألخصأف صحافة اإلنترنت تمثؿ منفذان إعبلميان ميمان لكافة شرائح المجتمع 
 ألنيا تمثؿ كسيمة تعبير فاعمة كذات قيمة يمكف مف خبلليا التكاصؿ مع اآلخريف بسيكلة

، كال يمكف الحديث عف صحافة المرأةفاعؿ ميـ حكؿ القضايا التي تيـ تكال كيسر كباتجاىيف،
                                           

 .ة في كسائؿ اإلعبلـ، منبر الحريةيكاقع المرأة العرب ( قطيشات، 1)
 ( غباش، التحديات االجتماعية التي تعيؽ انخراط المرأة العربية في العمؿ اإلعبلمي.2)
 .( تقرير، مكقع الشبكة العربية لممرأة في العمـك كالتكنكلكجيا3)
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تستند إلى حمكؿ  أفاالنترنت كحؿ لمقضايا االجتماعية المتعمقة بالمرأة ألف ىذه القضايا البد 
كبالتالي  ،كليس إلى حمكؿ كتكنكلكجية اجتماعية كثقافية كليس إلى حمكؿ اجتماعية كثقافية

في أفضؿ صكرىا ليست سكل أدكات لمتمكيف يمكف اف تسيؿ في حاؿ حسف استخداميا  ييف
لنيؿ  المرأةنقمة نكعية ككمية ممحكظة في مسيرة  بالمرأةفي تكسيع دائرة التكاصؿ المتعمؽ 

 (.1)حقكقيا 

لقمة المرأة  األكؿنقمة نكعية عمى ىذا الصعيد مع انعقاد المؤتمر  2000كشيد العاـ 
كآلية تنسيؽ عربية في  2003ككاف مف نتائجو تأسيس منظمة المرأة العربية عاـ  ،العربية

،كاستجابة لتكصية  2002قضايا المرأة كاإلعبلـ كانعقد في العاصمة اإلماراتية أبك ظبي عاـ 
المؤتمر كأخرل مف قبؿ الناشطيف في مجاؿ المرأة عممت المنظمة العربية عمى كضع 

لمدة ست سنكات سعت إلى دعـ  ،2008العربية في نكفمبر عاـ  ةلممرأاستراتيجية إعبلمية 
بدكر اإلعبلـ في تقديـ  كاالىتماـ ،جية لممجتمع بكؿ فئاتو عف المرأةالرسالة اإلعبلمية المك 

صكرة إيجابية لممرأة العربية كبمكرة رسالة إعبلمية حيادية كمكضكعية كتطكير رسالة إعبلمية 
 .(2)العربية المرأةلدعـ كتمكيف 

 ،2006كالرجؿ في اإلعبلـ عاـ  المرأةكجاء تشكيؿ الشبكة العربية لرصد صكرة 
كتعبيران عف األزمة في تناكؿ اإلعبلـ لقضايا المرأة كانطمقت الشبكة في سعى إليجاد إعبلـ 
مختمؼ يسيـ في تغيير الثقافة مف خبلؿ رصد صكرة المرأة كالرجؿ في اإلعبلـ ،كمف أىدافيا 

تأسيس المراصد اإلعبلمية في الدكؿ العربية كبناء خبراء كقدرات بشرية في النكع اإلستراتيجية 
كالمؤثريف مف مؤسسات كأفراد  الفاعميففي اإلعبلـ ،كبناء شراكة استراتيجية مع  االجتماعي

حكؿ  المدنيفيما يتعمؽ برصد صكرة المرأة في اإلعبلـ ،كرفع كتمكيف منظمات المجتمع 
كتطكير المراصد الكطنية، كتغيير صكرة المرأة في  االجتماعيالنكع مكضكع صكرة النساء ك 

 .(3)اإلعبلـ 

                                           
 .العربية كالصحافة اإللكتركنية ( عايش، المرأة1)
 .العربية االستراتيجية اإلعبلمية لممرأةتقرير منظمة المرأة العربية، ( 2)
 . )مكقع إلكتركني(في العالـ صكرة المرأة كالرجؿ، مكقع الشبكة العربية (3)
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قضايا المرأة كاسعة كمتشعبة إال أف التركيز عمى اإلعبلـ أخذ في  أفكعمى الرغـ مف 
ففي العاـ السنكات األخيرة الحيز األكبر مف فعاليات كنشاطات المؤسسات التي تعنى بالمرأة ،

العربي في مناىضة  اإلقميميكرشة عمؿ حكؿ دكر اإلعبلـ  ،ممى"عقدت شبكة "س 2007
 .(1)حكؿ خطكرة الظاىرة اإلعبلمي الكعيالعنؼ ضد المرأة بيدؼ رفع مستكل 

مف تحميؿ مضاميف المكاد اإلعبلمية التي تقدميا كسائؿ اإلعبلـ  االىتماـ انطبلقاىذا  كيأتي
بلـ العربي ما زاؿ في طكر تحريؾ العربية، كحسب ما ترل زينب منصكر حبيب فإف اإلع

 .(2)كاإلنساف العربي المرأةالغرائز كالمشاعر كالعكاطؼ كلـ يصؿ بعد إلى مرحمة خدمة قضايا 

كؿ يحكليا إلى سمعة كمستيمكة فاأل ،ضحية لئلعبلـ الحديث كالتقميدم المرأة أفكنرل 
الحالتيف يبقى الصكت  يظيرىا كتابع لمرجؿ كغير مستقمة كفي يبينما الثان في ذات الكقت،

 .(3)ة مغيباأالمسيطر لمرجؿ كصكت المر 

 والمرأة: الفمسطيني اإلعالمرابعًا : 
 واقع اإلعالم النسوي في فمسطين: -1

الظركؼ نفسيا ألنيا تنتمي لبيئة ىي جزء مف البيئة العربية  تعيش المرأة الفمسطينية 
ات كتقاليد كانت تحت ىيمنة كاإلسبلمية التي سيطرت عمييا المكركثات القديمة مف عاد

عف  متميزان  دكران  تؤدمالمفاىيـ الدينية، إال أف المرأة الفمسطينية منذ مطمع القرف العشريف 
شقيقاتيا العربيات بسبب خصكصية المجتمع الفمسطيني، كما تعرض لو مف محاكالت لطمس 

 .ىذه اليجمة مكاجيةتقؼ بجكار الرجؿ لجعمت المرأة  ىكيتو كاغتصاب أرضو كممتمكاتو،
كبالرغـ مف دكرىا النضالي في المجتمع الفمسطيني فإنيا لـ تنؿ كما نالت المرأة في 

قسطان كافران مف البحث في قضاياىا السياسية كاالجتماعية  العربيةالعديد مف الدكؿ 
براز دكرىا في مختمؼ ىذه القضايا، فقد كجدت ثغرة في تسجيؿ نضاليا  كاالقتصادية كغيرىا كا 

كتيا في المراحؿ التاريخية التي مر بيا الشعب الفمسطيني، كمف أىـ أسباب إحجاـ المرأة كحر 
الفمسطينية في الماضي ىك عدـ إنتاج أرشيفات خاصة بيا كبإنجازاتيا كمشاركتيا في 

 . (4)المجتمع الفمسطيني في كافة جكانب الحياة 

                                           
 )مكقع إلكتركني(. عربي في مناىضة العنؼ ضد النساء( دكر اإلعبلـ اإلقميمي ال1)
 (123( منصكر، اإلعبلـ كقضايا المرأة )ص2)
 (47( الغذامى، المرأة كالمغة )ص3)
 (190)ص 1948 -1929( سامح، الدكر النضالي لممرأة الفمسطينية في التاريخ خبلؿ الفترة مف 4)
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عية تناكؿ قضايا المرأة مف كتتبايف مساحة اىتماـ كسائؿ اإلعبلـ العربية بمكضكع كنك 
فبعض ىذه الكسائؿ اتبعت طريؽ التحدث عف المرأة مف  ألخرل، كمف كسيمة مجتمع آلخر،

 بمعنى آخر: كالغيبة عف الكعي كاإلدراؾ ، اكية "األنثى" ذات الصكرة المثيرة كالجميمة،ز 
ة، كالقرار( في بكتقة التنمي انعدمت تمؾ المرأة بكيانيا اإلنساني الكاجب منحو ثبلثية )المعرفة،

ال تصمح لميمات  الجسد، مثيرة ترل في المرأة ضيقة األفؽ، التيالنظرة السمبية التقميدية 
كال  تدكر في فمؾ الرجؿ،ك  فضبلن عف اعتبارىا ربة بيت ال تعمؿ، بؿ لكظيفة إنجابية، تنمكية،

 .(1)يعنييا الشأف العاـ 

حكر كفؽ مكالمت بقضايا المرأة العربية ،كمف عمكمية المفظ حكؿ دكر اإلعبلـ العربي  
عطاء الكممة لممرأة( إلى خصكصية  المشاىد )الحديث عف المرأة ،كالحديث مع المرأة ،كا 
مف الكاقع العربي  ةالنسب لمحالة الفمسطينية ،تمؾ الحالة التي تقاطعت خيكطيا بخيكط كثير 

 ت ذاتو خصكصية فمسطيف،دكف اإلغفاؿ في الكق ، اإلعبلميكمف ضمنيا المجاؿ  العاـ ،
كال  بما يعترم قضيتيا كشعبيا مف احتبلؿ إحبللي لكؿ مقكمات الحياة البشرية كالمادية كاف،

 المريعة عمى مجمؿ المشيد الفمسطيني كآفاؽ مستقبمو. كالتأثيراتلو مف المؤثرات  يزاؿ،

اإلقصاء ال إلى جانب طبيعة "الثقافة الذككرية" كما تحممو مف بذكر  ،االحتبلؿيعتبر 
سـ االتكامؿ دفع بمعظـ كسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية كخصكصان اإللكتركنية ألف تتناكؿ المرأة ك

كالتطرؽ إلى قضاياىا كصكرة ببل مضمكف أك نيج، ككخبر تستدعيو حاجة  ال كمسمى،
،كالثقافة ( تقاطعت إفرازات كؿ منيما  االحتبلؿكفي خصـ ثنائية ) الكسيمة ال غاية اليدؼ،

 ى أرضية كسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية مركزة بذلؾ عمى تضحيات المرأة نضاليان حينان عم
زاء زكجيا كأبنائيا أحيانان كمكاضيع تتصؿ بالعبلقات األسرية كشؤكف  ،،ككاجباتيا في بيتيا كا 

البيت كالمكاضيع المتصمة باألحكاؿ الشخصية تأتى في مرتبة متقدمة خبلفان لما ىك رائج تمييا 
 ؿ االجتماعية كالمرأة كالتعميـ كالعمؿ كالثقافة .المسائ

تناكؿ قضايا المرأة في الصحؼ الفمسطينية الرسمية كغير المتخصصة تناكؿ 
كالمستمرة كالمتخصصة لقضايا المرأة، تتركز  الثابتةكيرجع ىذا إلى انعداـ المساحة  ؛ضعيؼ

أة مثؿ أمكر الطيي كالمطبخ المضاميف اإلعبلمية المكجية لممرأة حكؿ الدكر التقميدم لممر 
األطفاؿ كاألزياء كالتجميؿ كصيحات المكضة، في الكقت الذم يتـ فيو إقصاء األدكار األخرل 
لممرأة باعتبارىا كائنان منتجان في المجتمع، ىناؾ استثناءات مكسمية ارتبطت بتكجيات كجيكد 

                                           
 (162اإلعبلـ النسكم الحقكؽ في قانكف األحكاؿ الشخصية نمكذجان)ص ( إبراىيـ،1)
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إبراز المشكبلت  بعض المؤسسات النسكية استطاعت طرح القضايا التي تمس النساء مثؿ
 )1(التي تعاني منيا المرأة في مجاالت العمؿ كالصحة كالزكاج كقضايا التشريعات القائمة

الصكرة اإلعبلمية لممرأة  نزاؿ أفترم الباحثة في المجاؿ النسكل كاإلعبلمي ريما 
الفمسطينية تجاكزت إلى حد ما ،حالة المرأة الدمية الجميمة كذلؾ يعكد إلى أف المرأة 

الشعب  حالفمسطيني حيث يرز  كالكطنيفمسطينية تممؾ فرادة خاصة نابعة ف الكاقع السياسي ال
 .(2)اإلسرائيمي االحتبلؿالفمسطيني ألكثر مف نصؼ قرف تحت 

ال  اإلعبلمي" فتؤكد في دراستيا عمي العمؿ  إسماعيؿأما اإلعبلمية " دنيا األمؿ 
بيعاتيـ أك إقباؿ الجميكر عمى متابعة يشجعكف عمى التطرؽ لمقضايا الحساسة حرصا عمى م

كسائميـ اإلعبلمية ،كما اف تغطية قضايا المرأة في اإلعبلـ المكتكب كاإللكتركني ينحصر في 
تعالج المكضكع بشكؿ مكضكعي  غالبو في إطار الخبر أك التركيز عمى قضايا مثيرة، ال

اقع اإللكتركنية المكجية كعممي متكازف، كتشير إسماعيؿ إلى أف المضاميف اإلعبلمية لممك 
كاألزياء كالتجميؿ كالمطبخ كاألطفاؿ  الطييدكر التقميدل مثؿ أمكر اللممرأة تتركز حكؿ 
منكىة إلى كجكد استثناءات مكسمية ارتبطت بتكجيات كجيكد بعض  ،كصيحات المكضة

المؤسسات النسكية استطاعت طرح القضايا التي تمس النساء مثؿ إبراز المشكبلت التي 
 .(3)عانى منيا المرأة في مجاالت العمؿ كالصحة كالزكاج كقضايا التشريعات القائمةت

ف االىتماـ بالسبؽ الصحفي لئلعبلمييف يطغي عمى مضاميف كمحتكل إإلى ذلؾ، ف
المكضكعات ذات البعد االجتماعي، إضافة إلى أف بعض كسائؿ اإلعبلـ الخاصة يغمب 

 حساب الرسالة االجتماعية. عمييا الطابع االستثمارم التجارم عمى

كأكضحت أف اإلعبلـ يسيـ بنسبة متكاضعة في تكعية الجميكر الفمسطيني اتجاه 
كيتصؼ  ،ثر تغطية كسائؿ اإلعبلـ ما زاؿ غير مرئي كغير كاؼو فأقضاياه المرأة، كبالتالي 

اقؼ بالضعيؼ كالبطيء كالمحدكد، انطبلقا مف ككف أثره كقتي كليس بالقدر الذم يغير في مك 
الجميكر كاتجاىاتو، كفي بعض األحياف يككف ىناؾ أثر سمبي بسبب التغطية اإلعبلمية غير 

 .(4)الكاعية بقضايا المرأة

                                           
 )مكقع إلكتركني(. إسماعيؿ، المرأة في اإلعبلـ )1(
 (8انعكاس إلشكالية ثقافية )ص ( نزاؿ، إشكالية المرأة الفمسطينية في اإلعبلـ2)
 . )مكقع إلكتركني(.المرأة في اإلعبلـ( إسماعيؿ، 3)
 ( المرجع السابؽ.4)
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كشددت الدراسة عمى محدكدية قدرات كتدني الكعي لدل عدد ليس بالقميؿ مف 
اإلعبلمييف كاإلعبلميات في تناكؿ قضايا المرأة بعمؽ، بما في ذلؾ مف بكابة النكع 

الجتماعي التي ما زالت ىامشية في اإلعبلـ الفمسطيني، تعكس ذاتيا عمى قدرة اإلعبلـ في ا
 .يدلمشاحقيقية طرح قضايا المرأة بطرؽ كآليات تمكف مف معالجات 

 في فمسطين : يالنسو  اإلعالمتحديات -2

منطمقات فكرية راسخة تتعمؽ  إلىإف تعامؿ اإلعبلـ مع قضايا المرأة البد أف يستند 
نحك المرأة كحقكقيا في  كالفردمالمؤسسات اإلعبلمية عمى المستكييف المؤسسي  اتجاىاتب

الحياة الكريمة، مف خبلؿ تحفيز مؤسسات صناعة القرار عمى إطبلؽ برامج كسياسات 
ث كالدراسات العممية مف قصكر لدكر اكرغـ ما بينتو األبح متناغمة مع إقرار تمؾ الحقكؽ ،

اإلخبارية الفمسطينية في تناكليا لقضايا المرأة بسبب مجمكعة مف المكاقع اإللكتركنية 
 (.1) التحديات نذكر منيا

اإلسرائيمي الذم جعؿ الخطاب اإلعبلمي السائد خطابان سياسيان يتـ فيو  االحتبلؿكجكد  -أ
غالبان تأجيؿ القضايا المجتمعية كتحديدان تمؾ التي تتعمؽ بالمرأة كتقديـ القضايا السياسية 

بالتالي كانت قضايا المرأة تعاني مف اإلىماؿ كالتجاىؿ ،كخاصة في ظؿ تكالي اليجمات ك 
 االحتبللية كمقاكمتيا.

النظرة الدكنية لممرأة كالتعامؿ دكمان حسب الثقافة كالعادات كالتقاليد ك الثقافة الذككرية  -ب 
 كالتركيز كفؽ نمطية صكرة المرأة بما يتعمؽ بدكرىا اإلنجابي فقط.

سيطرة األحزاب كالفصائمية عمى كسائؿ اإلعبلـ كتقسيـ اإلعبلمييف كاإلعبلميات حسب  -ج
 كليس عمى أساس المينية كالكفاءة . السياسيلكنيـ 

أزمة اإلعبلـ كشمؿ نقابة الصحافييف كشمؿ كزارة اإلعبلـ كتضخـ المسميات الكظيفية دكف  -د
 يكد الداعمة لقضايا المرأة.كىذا بالتالي ال يسيـ في تكثيؼ الج جيكد كعمؿ يذكر

،مما يسيؿ كتابة أم  الصحفيبمكاثيؽ أخبلقيات العمؿ  االلتزاـعدـ تطبيؽ القكانيف أك  -ىػ
 دكف رقيب أك رصد ليذا المضمكف. ي لممرأةمحتكل يركز عمى الجانب النمط

                                           
 .(38ص) دراسة حالة قطاع غزة–ئؿ اإلعبلـ تقرير صكرة المرأة في كسا ،مركز شؤكف المرأة (1)
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ة كأـ عمى المستكل العربي ىناؾ تركيز عمى صكرة المرأة الفمسطينية المناضمة كزكج-ك
الذم تعانيو  االحتبلؿككذلؾ صكرة الضحية كجزء مف كاقع  ،إلنساف الفمسطيني المناضؿا

 المرأة في فمسطيف.

غياب البحكث العممية كقمة المتكفر منيا حاليان ،كالتي تكثؽ كترصد قضايا في كسائؿ  -ز
براز قضايا المرأة الفمسطينية إعبلم  يان.اإلعبلـ مما يقمؿ مف الجيكد المبذكلة في دعـ كا 

 :الفمسطيني اإلعالمفي  المرأةصورة -3

تتقاطع في أجزاء منيا  تكاجو صكرة المرأة في اإلعبلـ الفمسطيني إشكاليات خاصة،
الرتباط كاقع كظركؼ المجتمع الفمسطيني  مع إشكاليات الصكرة اإلعبلمية لممرأة العربية،

 ات العادات كالتقاليد كالقيـ،كالحتكاميا لذ مع مثيبلتيا في المجتمعات العربية، االجتماعية
كىي مرجعيات تقميدية تحتكـ لثقافة أبكية  كتسكدىا ذات المفاىيـ كالثقافة مف ذات المرجعيات،

 .ذككرية

كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف الصكرة اإلعبلمية لممرأة الفمسطينية تمتمؾ فرادة خاصة نابعة 
لفمسطيني ألكثر مف نصؼ قرف مف الكاقع السياسي كالكطني الفمسطيني حيث يرزح الشعب ا

كمنيا المؤسسة  اإلسرائيمي ،مما يحرمو مف تطكير مؤسساتو المستقمة، االحتبلؿتحت 
لفترة طكيمة مف الزمف عمى بعض المنابر اإلعبلمية  اإلعبلميكاقتصار الجيد  اإلعبلمية،

 .التي عممت سران، مما جعؿ مف التجربة مبتسرة كغير شاممة لجميع كسائؿ اإلعبلـ

كالتي اتسمت بالمرحمية  ـ كممحقاتيا فيما بعد،1993أكسمك عاـ  اتفاقيةكعندما كقعت 
ة كمحدكدة سرعاف ما انيارت تحت كقع الضربات العدكانية التكسعية دكبصبلحيات محد

بكؿ ما أكتيت المؤسسة  الفمسطينييفككقع الحرب المجنكنة التي شنت عمى  اإلسرائيمية،
قكة كشراسة ،مما أعاؽ كعطؿ عممية التطكر التي بدأت بآماؿ  العسكرية اإلسرائيمية مف

 كطمكحات مع قياـ أكؿ سمطة فمسطينية عمى األرض.

فالصكرة اإلعبلمية  ،الفمسطينية في اإلعبلـ طريقيا المرأةمف ىذه المقدمة تشؽ صكرة 
ط بقيت بسبب الحالة الكطنية القائمة كمع ذلؾ فق ،لى حد بعيدلممرأة الفمسطينية تجاكزت إ

 كلكف تجمت بأشكاؿ عديدة : ،قائمة لممرأةالصكرة النمطية 
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 اإلعالم النسائي في فمسطين : إشكاليات-4

التي طبعت صكرة المرأة بمظير ال يتكافؽ مع دكراىا  اإلشكالياتكمف ىذه 
 (1)ىي:  كاالجتماعيةكمسؤكلياتيا الكطنية 

 :اإلنسانيحصر الصورة في البعد -أ

لفمسطيني كالعربي إظيار المرأة الفمسطينية عمى أساس ككنيا أـ يختار اإلعبلـ ا
كيرغب بإظيارىا بمظير الضحية األكلى لشراسة اليجمة اإلسرائيمية  الشييد كأختو اك زكجتو،

فضركرات نقؿ الكاقع  كىي صكرة مشرفة كال اعتراض عمييا، باعتبارىا الفة الضعيفة كالمتمقية،
يف مذكمدل الحرقة كالتمزؽ ال نسانية العميقة لحياة المرأة،الصعب كالمعاناة اإل اإلنساني

 .مانةأيتطمباف نقميا كتصكيرىا ب االبفيبلزمانيا بسبب فقد الزكج أك 

إذ إف تكرارىا كحصر  ىك تجميد الصكرة عند ىذه الحدكد، االحتجاجإال أف ما يثير 
دراكان حكؿ عبلمية بنمكذج ثابت ال يتغير يجسد الضعؼ كالحاجة يكصكرتيا اإل كف كعيان كا 
دكار المتعددة األمر الذم يتطمب دمجا لمختمؼ الصكر المعبرة عف األ ،رتقسيـ األدكا

رادتيا كتحديدىا كما ىي حقيقة عمى األرض، كىي فعبلن تقكـ بأدكار كطنية  كالمجسدة لقكتيا كا 
،كأدكار تجمت في حماية األرض في معارؾ الجدار كمصادرة األراضي إلقامة المستكطنات 

ككذلؾ  الفقر كالبطالة ءنييار في ضك تنمكية كاقتصادية تساىـ في حماية المجتمع مف اال
 غاثية كاجتماعية متنكعة .ا  أدكار سياسية ك 

 (1)حصر حوار المرأة بشأن المرأة :-ب

كاضح، فإنو كفي حاؿ عقد لقاء  إعبلميفي الكقت الذم تشكك منو المرأة مف تيميش 
إف كسائؿ اإلعبلـ تميؿ إلى حصر الحكار معيا في شأف المرأة،كيتجاىؿ ،ف المرأةمع  إعبلمي

ىذا التجاىؿ  في القضايا الكطنية كالسياسية كالمجتمعية العامة، األحيافحكارىا في معظـ 
 أساسيا تجاىؿ دكرىا كعضك فاعؿ في الحياة السياسية كالعامة، يخفى كراءه ثقافة معينة
 ؤكلية في ذلؾ عمة :كتقع المس كحصرىا في بعد كاحد،

 فالصحافي كصحفيات، صحفييفمف  اإلعبلميعاتؽ اإلعبلمييف القائميف عمى التخطيط  -1
يبحث عف مادة تساعده في العمؿ ،كعف شخصيات تساىـ في القرار السياسي ،كليذا 

 فإنو يحجـ كيتردد في التكجو لنساء غير قادرات أك يفترضف حكمان أنيف كذلؾ.

                                           
(103ص) نزاؿ ، اشكاليات صكرة المرأة الفمسطينية في اإلعبلـ انعكاس إلشكالية ثقافية  (1) 
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مى األحزاب السياسية ذات التطمعات الكطنية التي تقكـ بحصر ع أيضاتقع المسئكلية  -2
سميا كتمثيميا اكال تعمؿ ،أك ال تخطط لدفعيف لمتحدث ب مالنسك  فأدكر عضكاتيا في الش
 أماـ كسائؿ الجميكر.

 ،ترسيخ مفيكـ حصر النساء بقضاياىفسيقكد إلى  المرأةإف حصر المرأة بشؤكف 
محجمان دكرىا السياسي كالفكرم  ف قضايا الكطف كالمكاطف،كيحكـ عمييف بالعزلة كاالنعزاؿ ع

ليبرر مسبقان السمكؾ المتبع بالتمثيؿ الديككرل التجميمي لممرأة في دكائر صنع  ،كاالقتصادم
الذم يحكؿ المشاركة عمى أساس المكاطنة إلى مشاركة فردية كرمزية تكقع التمثيؿ  القرار،

متكررة ،لذلؾ فإف ظيكر المرأة في كسائؿ اإلعبلـ في أزمة الكجكه النسائية ال اإلعبلمي
مع اإلدراؾ بأف  ،لمجتمع يعالج كضعيتيا في المجتمعمتحدثة في جميع القضايا التي تيـ ا

نما ىك كسيمة لتظ الظيكر في كسائؿ اإلعبلـ ليس ىك اليدؼ بحد ذاتو، يير كاقع سياسي كا 
 .(1)كىك جزء مف رؤية الكاقع كتغييره ،كاجتماعي كقانكني

 (2)ضعف األدوات اإلعالمية :-ج

منيا مالو عبلقة بنقص كاضح بالعامبلت  اإلعبلـ الفمسطيني مشكبلت عدة، ويكاج
غطية اإلعبلمية مما يعكس نفسو عمى الت ،ة مف الخريجات كبالكفاءة المينيةفي مجاؿ الصحاف
تغطية التي كعمى نكع ال كعمى حجـ المساىمات النسكية في الصحافة، ،لمقضايا النسائية

 . اإلخبارمتقتصر بشكؿ رئيسي عمى الجانب 

أما التغطية المرئية النسائية في الشأف السياسي فيي حديثة لذلؾ كانت التغطية 
تركز عمى معاناة المرأة كتضحياتيا كأـ أكبر مف تمؾ المتعمقة بالجانب  المرأةاإلعبلمية لكاقع 

تكثيؼ  إلىك إعبلميات مما يؤكد الحاجة الحقكقي كمكاطنة، سكاء قاـ بالجيد إعبلميكف أ
 لخمؽ رأم عاـ مساند لقضية المرأة. الديمقراطيباتجاه الجانب  الصحافيالعمؿ 

 (3)قصور الحركة النسائية في التقدم بإستراتيجية إعالمية :-د

المؤىمة لكضع سياسة إعبلمية متكاممة تقدـ المرأة في  ىيالشؾ أف الحركة النسائية 
كفقان لبرنامجيا الذم ينطمؽ مف تبنى نظرة  ،طنة تمتمؾ ذات الحقكؽ كالكاجباتااإلعبلـ كمك 
كتتطمع نحك التغيير تستند إلى رؤية ثقافية فكرية تغييرية  النكاحيمف جميع  المرأةتقدمية تجاه 

                                           
 ـ(2017ابريؿ 30، قابمتيا: أشكاؽ رحمي )الدريمميسمر (  (1
 ـ(2017ابريؿ 17قابمتيا: أشكاؽ رحمي ) ،شمعكف ( ىداية (2

 106، اشكاليات صكرة المرأة الفمسطينية في اإلعبلـ انعكاس إلشكالية ثقافية ،صنزاؿ  (3)
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أك عمى األقؿ يفتح األفؽ  المنشكد الذم تمتمؾ المرأة فيو الحرية كالمساكاة، العصرملممجتمع 
 لنيؿ حقكقيا كتحقيؽ العدالة.أماميا 

 سيطرة الحكومة عمى اإلعالم :-ه

إف غياب اإلعبلـ الميني المستقؿ ،أك ضعفو إلى الحد الذم ال يبدك فيو قادران عمى 
حاز لممرأة كقضايا التقميدم غير المن الرسميالتأثير في المظير العاـ لمخطاب اإلعبلـ 

عميو فإف التطمع نحك  ،رة المرأة الفمسطينيةفي تنميط صك ساىـ كال يزاؿ  ،كحقكؽ كمكاطنة
إعبلـ حر كمستقؿ يبقى مطمبان ممحان لمحركة النسكية مثمما ىك مطمب لكؿ منظمات المجتمع 

مؤشران  كباعتبارهأحد المعايير األساسية لمديمقراطية كالتعددية كحرية التعبير،  باعتباره ،المدني
بما يسمح ليا  ،مف خبللو كاالشتباؾالدخكؿ  عمى تعددية ثقافية كفكرية تسمح لممرأة في

 بإيصاؿ كجية نظرىا بحرية.
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 الفصل الثالث
 نتائج الدراسة الميدانية

 

 تمييد 

 نتائج الدراسة الميدانية التي أجرتيا الباحثة عمى المرأة يستعرض ىذا الفصؿ،
 مالمتساك  حيث أجريت الدراسة بأسمكب التكزيع الحصصي محافظات غزة، في الفمسطينية

قامت الباحثة ك  مفردة ،  400عدد المبحكثات يكقد بمغ إجمال عمى المرأة في محافظات غزة،
-ـ 20/1/2017ة خبلؿ المدة مف ستبانستخداـ أداة االابجمع البيانات منيف ب

 .ـ20/2/2017

اسة كدكافع استخداـ المبحكثات لممكاقع اإللكتركنية نتائج الدر  أىـ الفصؿ كما يناقش
درجة رضا  إلى إضافة  كاإلشباعات المتحققة مف ىذا االستخداـ، اإلخبارية الفمسطينية

ىذه المكاقع مف كجية نظر  يجابيات كسمبياتا  ك  لمكاقع اإللكتركنية اإلخبارية،عف ا المبحكثات
 .المبحكثات

التي كضعتيا الباحثة سكاء عمى فركض الدراسة ر ىذا الفصؿ نتائج اختبا ناقشكما ي
صعيد االستخداـ كالمتغيرات الديمغرافية أك العبلقة بيف االستخداـ كمستكل اإلشباع المتحقؽ 

 كغيرىا.
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 المبحث األول
 مناقشة نتائج الدراسة الميدانية

 :مدراسةالتحميل اإلحصائي لمحك 

لقياس استجابات االستبانة كالجدكؿ التالي يكضح استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الثبلثي 
 :ذلؾ

 (: يوضح مقياس ليكرت الثالثي3.1) جدول

 منخفض متوسط عالية الدرجة
3 6 1 

 % فاقؿ55055 %22028-55050 فاكثر -22027 الوزن النسبي 

 
 أوًل: أنماط استخدام المواقع اللكترونية اإلخبارية:

 :نية اإلخباريةدرجة استخدام المواقع اإللكترو  -1
 درجة استخدام المبحوثات لممواقع اإللكترونية اإلخبارية (: يوضح3.2جدول )

الوزن  المجموع ل استخدميا منخفضة متوسطة عالية
 النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك

71 17.8 185 64.3 49 12.3 95 23.8 400 100 64.50 

يستخدمف  المبحكثات لبيةيبلحظ مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف غا
% ال يستخدمف المكاقع اإللكتركنية 23.8 %، بينما74.2المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية بنسبة 

 % كىى نسبة متكسطة .64.5اإلخبارية كبكزف نسبى بمغ 

عمى النحك التالي : حيث جاءت أغمب  الستخداميفكيكضح الجدكؿ النسب المتفاكتة 
، بينما 17.8 %%، تبلىا الدرجة العالية بنسبة 46.3ما نسبتو بدرجة متكسطة  االستخدامات

 %.12.3بنسبة  استخداماكانت النسبة األقؿ 
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مف حيث  كترل الباحثة أف ىذه النتيجة متكقعة كمنطقية نظران لتنكع المبحكثات
يذه المتغيرات الديمغرافية )العمر، المستكل التعميمي، المينة، الحالة االجتماعية، المحافظة(، ف

ف تعدد كسائؿ اإلعبلـ اإللكتركني أالمتغيرات ليا دكر ميـ في اختبلؼ نسبة االستخداـ، كما 
التي تتمتع بسيكلة في االستخداـ، كتحتكل عمى  االجتماعيككذلؾ استخداـ شبكات التكاصؿ 

الكثير مف المضاميف المتنكعة، كما أف تفرع ىذه الشبكة بصفحات داخمية، تمكف المستخدميف 
كالترفييية بسيكلة كيسر أتاحت الفرصة لقمة  كاالجتماعيةالحصكؿ عمى المكاد الخبرية، مف 

 استخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية مباشرة مف قبؿ المبحكثات.

( التي بينت أف معظـ المبحكثيف 2015)أبك قكطة، تتشابو مع نتيجة دراسةكما 
 %، ثـ درجة اعتمادىـ مرتفعة 65.1ة بنسبة يعتمدكف عمى المكاقع اإللكتركنية بدرجة متكسط

 (.1) %7.6%، بينما بمغت درجة اعتمادىـ منخفضة بنسبة 27.3بنسبة 

(، مع اختبلؼ عينة الدراسة 2015،جبريؿكتتشابو ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )
أف الغالبية العظمى مف طبلب الجامعات يتابعكف مكاقع اإلنترنت كذلؾ بنسبة  حيث جاء

 .(2)% ال يتابعكف المكاقع20.1، بينما ما نسبتو 77.7%

ـ( التي كضحت أف نسبة 2015كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )مرجاف،
% 37% مف المبحكثيف يحرصكف عمى متابعة المكاقع االلكتركنية بدرجة عالية، ك37.3

لمنخفضة %،بينما بمغت نسبة الدرجة ا14.3بدرجة متكسطة، ثـ بدرجة عالية جدا بنسبة 
7.8%(3). 

كتعتقد الباحثة بأف ىذا االختبلؼ في النسبة يرجع إلى اختبلؼ تكزيع مستكل حرص 
المتابعة لخمسة مستكيات كليس لثبلثة، كبالتالي تكزعت النسبة ما بيف: )عالية جدان، عالية، 

 منخفضة جدا(.، منخفضة متكسطة، 

 

                                           
كاقع اإللكتركنية في اكتساب المعمكمات عف أبكقكطة، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى الم (1)

 (96دراسة ميدانية )ص :اإلسرائيمية-نيةالمفاكضات الفمسطي
ب الجامعي نحك قضايا ( جبريؿ، دكر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية في ترتيب أكلكيات الشبا2)

 (118ص)األسرل 
المكاقع االلكتركنية في اكتساب المعمكمات حكؿ  اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى ( مرجاف،3)

 ( 99)ص قضية البلجئيف الفمسطينييف
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 مدة استخدام المواقع اإللكترونية اإلخبارية : -2
 مدة استخدام المبحوثات لممواقع اإللكترونية اإلخبارية (: يوضح3.3دول )ج

 % ك مدة الستخدام

 38.7 118 كثرأأربعة أعكاـ ف

 25.6 78 قؿ مف عاميفأ ىلإمف عاـ 

 19 58 قؿ مف أربعة أعكاـأ ىلإمف عاميف 

 16.7 51 قؿ مف عاـأ

 100 305 المجمكع

% مف المبحكثات يستخدمف 38.7ؿ أعبله أف تبيف مف النتائج المكضحة في الجدك 
% يستخدمنيا مف عاـ إلى 25.6المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية منذ أربعة أعكاـ فأكثر، بينما 

% يستخدمنيا مف عاميف إلى أقؿ مف أربعة أعكاـ، في حيف 19أقؿ مف عاميف، فيما نسبتو 
 % يستخدمنيا منذ أقؿ مف عاـ.16.7أف 

كثر ألف المكاقع اإللكتركنية أفترة االستخداـ مف أربعة أعكاـ فكتعزك الباحثة طكؿ 
حيث الذم يعتبر بداية ظيكرىا  1994اإلخبارية ليست كسيمة جديدة بؿ ممتدة منذ العاـ 

، األمر الذم يدلؿ عمى اانتشاران كبيران كزيادة إقباؿ المبحكثات عميياالعبلـ اإللكتركني  يشيد
 ف خبلؿ تمؾ المكاقع لتحقيؽ اشباعات االستخداـ.الدكر الذم يمكف أف يستخدـ م

ـ ( التي جاء فييا ما نسبتو 2014كتتشابو ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )ابكصبلح،
% ىـ مف يستخدمكف شبكات التكاصؿ مف فترة زمنية تزيد عف أربعة أعكاـ، كما نسبتو 46.3
 مايستخدمكنيا % 15.7 ما بيف عاميف إلى اربعة اعكاـ، كما نسبتو يستخدمكنيا% 27.7

المبحكثيف يستخدمكنيا مف فترة زمنية تقؿ عف  % مف10.3بيف عاـ إلى عاميف، كما نسبتو 
 .(1)عاـ

 

                                           
 ابكصبلح، استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كاالشباعات المتحققة( 1)

 (105ص)
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 اليومي لممواقع اإللكترونية اإلخبارية: الستخداممدة  -3
 ريةالساعات التي تقضييا المبحوثات يوميًا عمى المواقع اإللكترونية اإلخبا يإجمال(: يوضح 3.4جدول )

 % ك ساعات اإلستخدام

 39 119 اقؿ مف ساعة

 29.2 89 مف ساعة الي اقؿ مف ساعيف

 16.1 49 ثبلث ساعات فاكثر

 14.8 45 مف ساعتيف الي اقؿ مف ثبلث ساعات

 1 3 اخرل

 100 305 المجمكع

% مف المبحكثات يقضكف اقؿ مف ساعة 39تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف ما نسبتو 
% تتراكح مدة 29.2صفح المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية، بينما ما نسبتو يكميان في ت

مف ثبلث  االستخداـاستخداميف مف ساعة الي اقؿ مف ساعتيف، فيما تقاربت باقي ساعات 
 قؿ مف ثبلث ساعات يكميان.أساعات فأكثر كمف ساعتيف إلى 

ف حيث السمات ىذه النتيجة متفقة مع سمات المبحكثات المكاتي يختمفف م كتبدك
(، حيث بمغت 2011الديمغرافية كالشخصية، كتتشابو ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )المصرم،

، تبلىا مف ساعتيف إلى ثبلث ساعات بنسبة %30نسبة المتابعة أقؿ مف ساعة بنسبة 
 (.1)%22ساعات بنسبة  3تبلىا مف ساعة إلى أقؿ مف ساعتيف كأكثر مف  ,26%

أشارت إلى أف ما نسبتو  ي( الت2016ختمؼ مع دراسة )المبابيدل،إال أف ىذه النتيجة ت
 % 46.2يقضكف أقؿ مف ساعة في متابعة كسائؿ اإلعبلـ الجديد، كما نسبتو  15.9%

                                           
  (27ص) ئؿ اإلعبلـجتماعي كأثرىا عمى كسا( المصرم، استخدامات الطمبة الجامعييف لمكاقع التكاصؿ اال1)
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%مف المبحكثيف 13.8يتراكح مدة متابعتيـ مف ساعة إلى أقؿ مف ثبلث ساعات، كما نسبتو 
 .(1)ـ الجديديقضكف أكثر مف خمس ساعات في متابعة كسائؿ اإلعبل

حيث الفيس بكؾ، ، كتعتقد الباحثة أف ىذا االختبلؼ مرده إلى اختبلؼ الكسيمة 
مف كسائؿ االعبلـ  ايكتيكب، تكيتر، انستجراـ، غكغؿ بمس، المدكنات، المنتديات كجميعي

الجديد، كيقبؿ الجميكر أكثر فأكثر عمى ىذه الكسائؿ الجديدة كيقضكف كقتان أطكؿ في 
 التعرض ليا.

  :المواقع اإلخبارية اللكترونية خداماستمكان -4
 تستخدم فييا المبحوثات المواقع اللكترونية اإلخبارية التياألماكن  (: يوضح3.5جدول )

 % ك مكان الستخدام

 91.5 279 المنزؿ

 25.9 79 العمؿ

 10.8 33 الجامعة

 4.3 13 مقيى االنترنت

 1.3 4 اخرل

 305ن = 

المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف الغالبية العظمى مف المبحكثات تبيف مف النتائج 
%، تبلىا بنسبة 91.5يستخدمف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية في المنزؿ كذلؾ بنسبة 

% يستخدمنو في العمؿ، فيما تكزعت باقي نسب استخداـ المبحكثات في الجامعة 25.9
 كمقيى لئلنترنت كأخرل.

نترنت في معظـ البيكت الفمسطينية كلكجكد فئة ال بأس إلكتعزك الباحثة ذلؾ لتكفر ا
أف  المنطقي، كبالتالي مف اعام ستة عشربيا مف المبحكثات مف ربات البيكت، كالفتيات فكؽ 

                                           
دراسة  ، دكر اإلعبلـ الجديد في تشكيؿ معارؼ الجميكر الفمسطيني كاتجاىاتو نحك قضايا المرأة:المبابيدم (1)

 .(95ص)ميدانية 
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فقدرة المبحكثات عمى الدخكؿ إليو مف المنزؿ في  ،تككف نسبة االستخداـ األكثر في المنزؿ
 ترتادىا المرأة بنسبة عالية في مجتمعنا الغزم نترنت الألف مقاىي اإل ؛كؿ االكقات ككذلؾ

 عمى كجو الخصكص.

( التي تشير إلى 2015كالحظت الباحثة تشابو ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )مرجاف،
بينما  أف أكثر مف نصؼ المبحكثيف بنسبة يفضمكف متابعة المكاقع اإللكتركنية في المنزؿ ،

نترنت اال ي%، بينما بمغت في مقاى19.8معة كانت نسبة مف يفضمكف متابعتيا في الجا
، كربما كاف اختبلؼ النسبة قميبلن يرجع إلى أف عينة دراسة مرجاف كانت مف (1)%9بنسبة 

 الجميكر العاـ كليس المرأة فقط.

ـ( التي أظيرت أف األماكف المفضمة 2011كما تتفؽ أيضان مع نتيجة دراسة )النجار،
قراءة كتصفح المكاقع االلكتركنية ىي المنزؿ ثـ أماكف  لدل جميكر الصفكة اإلعبلمية في

 .(2)العمؿ

 :الوسائل المستخدمة في تصفح المواقع اإللكترونية اإلخبارية -5
 الوسائل التي تستخدميا المبحوثات في تصفح ومتابعة المواقع اإلخبارية اللكترونية (: يوضح3.6جدول )

 % ك وسيمة التصفح

 77.7 237 الياتؼ المحمكؿ

 38.7 118 الحاسكب المحمكؿ

 18.0 55 الحاسكب المكتبي

 17.0 52 "أيبادالحاسكب المكحي "

 305ن = 

                                           
( مرجاف، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع االلكتركنية في اكتساب المعمكمات حكؿ  1)

 (87ص) قضية البلجئيف الفمسطينييف
  (490ص) ة كعبلقتيا بدرجة االعتماد عمييامصداقية المكاقع الصحفية اإللكتركني ،النجار (2)
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% مف المبحكثات يستخدمف 77.7تبيف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ بأف 
في تصفح المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية، بينما جاء بالمرتبة الثانية بنسبة  الياتؼ المحمكؿ

% يستخدمف الحاسكب المكتبي، 18% يستخدمكف الحاسكب المحمكؿ، في حيف أف 38.7
 ".أيبادكأقؿ النسب استخدامان كاف الحاسكب المكحي "

يتضح مف النتائج السابقة أف المبحكثات يفضمف استخداـ الياتؼ المحمكؿ في تصفح 
تمتمؾ غالبية المبحكثات المكاقع اإللكتركنية االخبارية كترم الباحثة بأنيا نتيجة كاقعية حيث 

، عبلكة عمى إتاحة كالتي تتميز باعتداؿ سعرىا كتكافرىا في متناكؿ جميعيفىكاتؼ ذكية، 
كخصكصان  تسمح لممستخدمةشركة جكاؿ لحـز متنكعة مف خدمات االتصاؿ باإلنترنت ،كالتي 

ستخداـ باإلنترنت في أم كقت كأم مكاف كا االتصاؿة طالبات الجامعة كالعامبلت مف حشري
 المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية.

(، مع اختبلؼ عينة الدراسة 2016كتتشابو ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )رضكاف،
 .(1)%65حيث جاء اعتماد المبحكثيف عمي صحافة الياتؼ المحمكؿ بنسبة 

(%مف حيث ترتيب 2014كتختمؼ ىذه النتيجة قميبلن مع نتائج دراسة )أبكصبلح،
خدمة كاختبلؼ الفئة حيث بينت دراستو بأف الحاسكب المحمكؿ جاء بالترتيب الكسائؿ المست

% ثـ الحاسكب 53.1%، تبله الياتؼ المحمكؿ بنسبة 62.5األكؿ في االستخداـ بنسبة 
% يستخدمكف الحاسكب المكحى 12%، كما نسبتو 35.1مف حيث االستخداـ بنسبة  المكتبي

  .(2)"أيباد"

ؼ يرجع إلى طبيعة الفئة المستيدفة في دراسة أبكصبلح كترل الباحثة بأف االختبل
كىي محددة فقط بطمبة الجامعات الفمسطينية كىـ مف يستخدمكف الحاسكب داخؿ كخارج 

كيمكف ربط التي نجد نسبة عالية منيا متكاجدة في البيت باستمرار،  مف فئة المرأة المنزؿ أكثر
اء فييا أف المنزؿ ىك أكثر األماكف ج ي( الت3.13ىذه النتائج مع نتيجة جدكؿ رقـ )

                                           
رضكاف، اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتؼ المحمكؿ كمصدر لؤلخبار كقت األزمات  (1)

 (107ص)
ي كاإلشباعات المتحققة: ، استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعكصبلح( اب2)

 (107ص)دراسة ميدانية 
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استخدامان لمكاقع التكاصؿ االجتماعي كأكثر األكقات تكاجدان مف خبلؿ الياتؼ المحمكؿ األكثر 
 سيكلة في االستخداـ كالتصفح.

 المواقع اإللكترونية اإلخبارية: لستخداماألوقات المفضمة  -6
 المواقع اإللكترونية اإلخبارية لستخدام بحوثاتاألوقات المفضمة التي تقضييا الم (: يوضح3.7جدول )

 % ك أوقات الستخدام المفضمة

 44.3 135 ال يكجد كقت محدد

 23.3 71 في الصباح

 22.6 69 في المساء

 7.5 23 في كقت الظييرة

 2.3 7 الفترة المتأخرة مف الميؿ

 100 305 المجموع

مف المبحكثات ال يكجد لدييف  (%44.3تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف ما نسبتو )
% يفضمف 23.3كقت محدد يفضمنو الستخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ،بينما ما نسبتو 

% يفضمكف 22.6يضان بفارؽ قميؿ بنسبة أاالستخداـ صباحاي، ككذلؾ تتقارب النسبة 
ما  ككذلؾ % يفضمكف استخداميا في كقت الظييرة ،7.5استخداميا مساءن، في حيف أف 

 في الفترة المتأخرة مف الميؿ. االستخداـ% يفضمف 2.3نسبتو 

 ال فأغمب المبحكثات االستخداـترل الباحثة أف ىذه النتيجة منطقية مف حيث تكقيت 
 ، حيثظركفيف كتنكعيف الختبلؼالمكاقع كذلؾ نتيجة  الستخداـيكجد كقت محدد 

كليس حسب كقت  كف متفرغة فيوتكإف المبحكثة تفضؿ استخداـ المكاقع في الكقت الذم  
 .معيف
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 أىم المواقع اإللكترونية اإلخبارية: -7
 تتابعيا المبحوثات يالمواقع اإللكترونية اإلخبارية الت أىم (: يوضح3.8جدول )

 % ك أىم المواقع اإللكترونية

 80.3 245 دنيا الكطف

 54.8 167 معا

 45.9 140 غزة االف

 36.7 112 شياب

 30.5 93 اليـكفمسطيف 

 22.6 69 سما اإلخبارية

 20.3 62 فمسطيف االف

 12.5 38 لئلعبلـالمركز الفمسطيني 

 13.1 40 الككفية برس

 9.8 30 فمسطيف بريس

 9.2 28 الشبكة اإلعبلمية الفمسطينية

 8.9 27 لئلعبلـ األسرلمركز 

 6.6 20 ككالة االنباء الفمسطينية )كفا(

 5.2 16 طينية )صفا(ككالة الصحافة الفمس

 0.7 2 اخرل

 305ن = 

يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف مكقع دنيا الكطف جاء في الترتيب األكؿ ألكثر 
%، بينما جاء مكقع ككالة معان 80.3تتابعيا المبحكثات كذلؾ بنسبة  التيالمكاقع اإلخبارية 
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%، فيما جاء 45.9اآلف بنسبة %، تبله مكقع ككالة غزة 54.8اإلخبارية ثانيان كذلؾ بنسبة 
%، ثـ مكقع فمسطيف اليكـ بنسبة 36.7بالترتيب الرابع مف حيث المتابعة ككالة شياب بنسبة 

%، كتبيف مف النتائج أيضان تقارب مكقعي سما اإلخبارية كفمسطيف، بينما جاء متابعة 30.5
 ف برس.% لمكقع فمسطي9.8%، كما نسبتو 12.5بنسبة  لئلعبلـالمركز الفمسطيني 

الكطف بنسبة مرتفعة كفي نفس  نياكتبلحظ الباحثة بأف المبحكثات يتابعف مكقع د
الكقت تتقارب نسب متابعتيف بصكرة متكسطة لبقية المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية، حيث 
حازت دنيا الكطف عمى المركز األكؿ في فمسطيف بعد مكقع التكاصؿ االجتماعي "فيسبكؾ" 

الترتيب  فيااللكتركنية العالمي "أليكسا"، كما تقٌدمت دنيا الكطف  حسب مقياس المكاقع
ٌنفت ضمف أ في متابعة في العالـ،  مكقع الكتركني 5000 كثرالعالمي لممكاقع االلكتركنية كصي

(1)حيف يقدر عدد المكاقع االلكتركنية بعشرة مبلييف مكقع 
. 

حصمت ككالة معنا ( حيث 2015كتختمؼ ىذه النتائج مع نتيجة دراسة )خميفة،
اإلخبارية عمى أعمى النسب مف حيث متابعة النخبة اإلعبلمية لممكاقع اإللكتركنية بنسبة 

%، ثـ كؿٌّ مف ككالة الصحافة الفمسطينية 38.8%، يمييا مكقع دنيا الكطف بنسبة 93.5
 .(2)%، ثـ ككالة األنباء )كفا( 82.5)صفا(، كككالة سما اإلخبارية بنسبة 

ة أف ىذا االختبلؼ مرده إلى أف النخبة اإلعبلمية تميؿ إلى المكاقع كترل الباحث
 خبار العاجمة.مكقع دنيا الكطف يميمكف لئلثارة كاأل يكمتابعي مستخدمأف فيما ، األكثر جدية

كلى في جاء فييا ككالة معا األ التي( 2015كما تختمؼ مع نتيجة دراسة )جبريؿ ،
ية الذم تعتمد عمييا فئة الشباب الجامعي في تمقى أخبار ترتيب المكاقع اإللكتركنية اإلخبار 

%، ثـ 77%، ثـ فمسطيف اآلف بنسبة 82األسرل الفمسطينييف، تبلىا دنيا الكطف بنسبة 
 .(  3) 76فمسطيف اليـك بنسبة 

 

 

                                           
 . )مكقع إلكتركني( 2016( تقرير كقع اليكسا لمعاـ 1)
 (125ص)، اتجاىات النخبة اإلعبلمية نحك التزاـ المكاقع اإلخبارية الفمسطينية بأخبلقيات المينة خميفة (2)
يبات أكلكيات الشباب الجامعي نحك قضايا ، دكر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية في ترت( جبريؿ3)

 (123ص)األسرل 
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 الموضوعات المفضمة لممتابعة عبر المواقع اإللكترونية اإلخبارية: -8
 المواقع اإللكترونية اإلخبارية في قضايا التي تفضل المبحوثات متابعتياالموضوعات وال (: يوضح3.9جدول )

 % ك الموضوعات المفضمة

 66.2 202 السياسية

 63.0 192 االجتماعية

 54.8 167 الصحية

 53.4 163 الثقافية

 36.1 110 االسرية

 36.1 110 الشبابية

 33.4 102 العممية

 30.2 92 النسكية

 24.6 75 االقتصادية

 18.4 56 التكنكلكجية

 13.1 40 البيئية

 12.8 39 الرياضية

 1.0 3 اخرل

 305ن=

%مف المبحكثات يفضمف متابعة 66.2تشير نتائج الجدكؿ السابؽ الي أف ما نسبتو 
%، ثـ ما نسبتو 63.0بنسبة  االجتماعيةكالمكاد السياسية، تبلىا المكضكعات كضكعات الم

%،  53.4ية، تبلىا المكضكعات الثقافية بنسبة % يفضمف المكضكعات الصح54.8
كتقاربت نسب المكضكعات األسرية، الشبابية، العممية، النسكية، ككانت أقؿ المكضكعات في 

 %.12.8% كالمكضكعات الرياضية بنسبة 13.1المتابعة ىي البيئية بنسبة 
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أمر  يةترل الباحثة أف اىتماـ المبحكثات الكبير بالمكضكعات كالقضايا السياسك 
لظركؼ السياسية المتبلحقة التي يعيشيا قطاع غزة بشكؿ خاص كفمسطيف منطقي في ظؿ ا

بشكؿ عاـ، كالتي تفرض نفسيا عمى كسائؿ اإلعبلـ كافة ،ككذلؾ تبلحظ الباحثة بأف النسب 
، الصحية، الثقافية كاألسرية كىذا االجتماعيةعمى سبيؿ المثاؿ  لمتقاربة بيف المجاالت األخر 

مقبكؿ مف قبؿ المبحكثات كيدلؿ عمى  باىتماـعمى أف المجاالت المذككرة كميا تحظى يدلؿ 
 تنكع اىتماميـ إلى جانب السياسة.

أقؿ بكثير  باىتماـكالتكنكلكجية كرياضية فقد حظيت  كاالقتصاديةأما المجاالت البيئية 
، أما ميعألنو يجب أف نأخذ بعيف االعتبار أنيا متخصصة كال تمقى اىتمامان مف الج

المكضكعات االجتماعية فيكجد اىتماـ مف قبؿ المكاقع بتناكليا رغـ عدـ كصكليا لمجرأة 
المطمكبة في تناكليا نظران لخصكصية مجتمعنا كمحافظتو كخصكصا ما يتعمؽ بالعنؼ المبنى 
عمى النكع االجتماعي الذم شيد مجتمعنا الفمسطيني ارتفاعو، فيما جاء أقؿ الدرجات متابعة 

مكضكعات الرياضية ألف اىتماـ المرأة بالرياضة في مجتمعنا أقؿ مف الرجؿ كثيران لم
درجة متابعة المرأة ليذه المكضكعات في المكاقع اإللكتركنية كممارستيا بالتالي انعكس عمى 

 اإلخبارية.

أشارت نتائجيا إلى أف أىـ  التي( 2016كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )المبابيدل، 
 %،62.5لتي يتابعيا المبحكثكف عبر كسائؿ اإلعبلـ الجديد ىي السياسية بنسبة المجاالت ا

بينما حمت االقتصادية  % تمييا االجتماعية بنسبة متقاربة،60.6كمف ثـ الثقافية بنسبة 
 .(1)% 28كالرياضية في المرتبتيف األخيرتيف عمى التكالي بما يقارب 

 

 
 
 
 
 

                                           
( ديما المبابيدم، دكر اإلعبلـ الجديد في تشكيؿ معارؼ الجميكر الفمسطيني كاتجاىاتو نحك قضايا :دراسة 1)

 (96ص )ميدانية 
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 لكترونية اإلخبارية:ثانيًا : دوافع استخدام المواقع اإل 
 الدوافع الطقوسية:-1

 دوافع المبحوثات الطقوسية لستخدام المواقع اإللكترونية اإلخبارية (: يوضح3.10جدول )

 % ك الدوافع الطقوسية

 58.4 178 تكفر االنترنت كاتاحة تصفحو بأكقات متنكعة

 51.5 157 كقضايا المرأة فيو لمجتمعيفيـ أكبر 

 47.2 144 اغ كالتسميةلمؿء أكقات الفر 

 21.6 66 لميركب مف مشاكؿ الحياة اليكمية

 21.3 65 بدافع الفضكؿ في معرفة كيفية االستخداـ

 14.1 43 بحكـ ارتباط العمؿ بالكمبيكتر كاستخدامو

 305ف = 

مف خبلؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ تـ التعرؼ عمى استجابات المبحكثيف 
مكانيةـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية حيث تبيف أف تكفر اإلنترنت حكؿ دكافع استخدا  كا 

%، تبلىا بفارؽ قريب 58.4تصفح المبحكثات لممكاقع مف أىـ الدكافع الطقكسية كذلؾ بنسبة 
%، بينما جاء دافع 51.5رغبة المبحكثة في الفيـ األكبر لقضايا المرأة في مجتمعنا بنسبة 

%، فيما 47.2المبحكثات كالتسمية في المرتبة الثالثة بنسبة  أكقات فراغ مؿءالرغبة في 
تقارب بنفس النسبة كبلن مف دافع اليركب مف مشاكؿ الحياة كالفضكؿ في معرفة كيفية 

 استخداـ المكاقع اإللكتركنية .

كقد تقاربت نتائج الدراسة في جكانب الدكافع الطقكسية التي يفضميا المبحكثكف في 
ألنيا مكجكدة كيتاح  4.19( كالتي جاء فييا بمتكسط حسابي ـ2008عكض،دراسة )

 . (1)% بحكـ العادة كاالرتباط بالكمبيكتر3.84 كبمتكسط حسابي استخداميا، 

 

                                           
(180ص) طينية كاالشباعات المتحققة منيا( عكض، استخدامات المرأة لكسائؿ اإلعبلـ الفمس1)  
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 الدوافع المنفعية: -2
 دوافع المبحوثات المنفعية لستخدام المواقع اإللكترونية اإلخبارية (: يوضح3.11جدول )

 % ك الدوافع المنفعية

 58.7 179 كتككيف آراء منطقية حكليفي فيـ كتحميؿ الكاقع مف المساعدة 

 53.4 163 لبلطبلع عمى احدث األخبار كالمستجدات العالمية

 50.2 153 االطبلع عمى ثقافات اخرل

 49.8 152 لئلستفادة مف المعمكمات المتنكعة المتكفرة داخؿ المكقع

 35.1 107 داث الميمةالمعمكمات كالتفاصيؿ كالخمفيات عف األح الستكماؿ

 33.1 101 لممشاركة في الحكار كتككيف عبلقات مع اآلخريف

 305ن = 

مف خبلؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله تـ التعرؼ إلى استجابات المبحكثات 
دافع مساعدة  احتؿ حكؿ الدكافع النفعية مف استخداميف لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية، حيث

يـ كتحميؿ الكاقع مف حكليف كتككيف آراء منطقية بالمرتبة االكلى كذلؾ بنسبة المبحكثات في ف
%، كجاء بعده دافع اإلطبلع عمى احدث األخبار كالمستجدات العالمية بنسبة 58.7
%، فيما 50.2%، تبله بفارؽ ضئيؿ دافع اإلطبلع عمى الثقافات األخرل بنسبة 53.4

المبحكثات لممعمكمات كالتفاصيؿ استكماؿ فع تشابيت بنفس النسب المئكية تقريبان دكا
 كالخمفيات عف األحداث الميمة كالمشاركة أيضان في الحكار كتككيف عبلقات مع اآلخريف.

( كالتي أكدت أف دكافع 2012كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )ترباف، 
كة في متابعة الصحافة خبار كاألحداث الجارية تأتى عمى رأس قائمة أكلكيات الصفمعرفة األ

%، 12.8%، كالحاجة إلى تفاصيؿ عف األخبار بنسبة 22.7اإللكتركنية كالمطبكعة بنسبة 
 .(1)%12.5كالحاجة إلى التحميبلت المعمقة بنسبة 

أثبتت بأف الطمبة يتابعكف المكاقع  التي( 2015كما تتشابو مع نتائج دراسة )جبريؿ، 
%، تبله 22.7بدافع اإلطبلع عمى تطكرات األحداث بنسبة  الفمسطينيةاإلخبارية اإللكتركنية 

                                           
 .(142ص) ية كالمطبكعة كاإلشاعات المتحققةاستخدامات الصفكة الفمسطينية لمصحؼ اإللكتركن باف،تر  (1)
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السرعة في نقؿ األحداث كاألخبار، ثـ سيكلة الكصكؿ الي المعمكمات،كاخيران زيادة الحصيمة 
 .(1)المعرفية

( التي أشارت إلي أف أىـ دكافع 2015كتتشابو أيضاي مع نتائج دراسة )مرجاف، 
األزمات التي يتعرض ليا البلجئكف كانت متابعة  االعتماد عمى المكاقع االلكتركنية بشأف

%، تبلىا التعرؼ عمى ما يحدث في مناطؽ المجكء، ثـ 25.98تفاصيؿ تمؾ األزمات بنسبة 
 .(2)السرعة في طرح المكاضيع فكر كقكعيا

دكافع  أىـ( حيث يعتبر مف 3.8كتأتي ىذه النتيجة متفقة مع نتيجة جدكؿ رقـ )
كتككيف مف حكلي  فيـ كتحميؿ الكاقع ع االلكتركنية اإلخبارية ىكاستخداـ المبحكثات لممكاق

آراء منطقية، لبلطبلع عمى احدث األخبار كالمستجدات العالمية كىذه يؤكد أف أىـ 
 كلى.المبحكثات ىي سياسية كاجتماعية بالدرجة األ المكضكعات التي تتباعيا

 مجموع الدوافع الطقوسية والمنفعية: -3
 لستخدام المرأة الفمسطينية  جموع الدوافع الطقوسية والمنفعية( يوضع م3.12جدول )

 لممواقع اإللكترونية اإلخبارية

 % ك الدوافع

 56.7 855 المنفعية

 43.3 653 الطقكسية

 100 1508 المجمكع

تبيف بأف إجمالي الدكافع المنفعية  مف خبلؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله
% لممنعية، 56.7افع الطقكسية لدل المبحكثات كذلؾ ما نسبتو جاءت أكثر مف إجمالي الدك 

 %.43.3كما نسبتو 

كترل الباحثة بأف ىذه النتيجة منطقية حيث أف الظركؼ السياسية كاالقتصادية 
كاالجتماعية التي تمر بيا المرأة في القطاع تدفعيا أكالن لمتابعة المكاقع اإلخبارية بيدؼ تجاكز 

                                           
يا جبريؿ، دكر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية في ترتيب أكلكيات الشباب الجامعي نحك قضا (1)

 (95ص)األسرل 
ع االلكتركنية في اكتساب المعمكمات حكؿ ( مرجاف، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاق2)

 (91ص)قضية البلجئيف الفمسطينييف 
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قص المعمكمات كعدـ كفايتيا لفيـ األحداث كتفسيرىا بشكؿ صحيح، الغمكض الناتج عف تنا
كلذلؾ تعد المكاقع اإللكتركنية أكثر الكسائؿ االعبلمية التي تقدـ استكماؿ المعمكمات 

 كالتفاصيؿ كالخمفيات بصكرة مكسعة كأسرعيا تحديث لؤلخبار كالمستجدات العالمية.

( التي تقدمت فييا الدكافع 201ح، تتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )أبك صبلك 
 .(1)%33.77%، بينما جاء إجمالي الدكافع الطقكسية ما نسبتو  66.23المنفعية بنسبة 

 
 المبحوثات لممواقع اإللكترونية اإلخبارية:استخدام أسباب -4

 رأي المبحوثات في أسباب استخدامين لممواقع اللكترونية الخبارية (: يوضح3.13جدول )

 % ك لستخداماأسباب 

 57.7 176 سرعة تحديث األخبار حاؿ حدكثيا 

 49.8 152 يجرم بتفاصيؿ أكبر كأعمؽ ما معرفة

 44.3 135 التعرؼ عمى الرأم كالرأم اآلخر

 43.6 133 سرعة نقميا لممعمكمة كالحدث

 39.7 121 تركز عمى قضايا التكعية كمناصرة قضايا المرأة كالمجتمع

 38.7 118 الحدث أك الخبر ءكرا ما تيتـ بمعرفة

 38.4 117 يجرم بتفاصيؿ أكبر كأعمؽ  ما  معرفة

 31.1 95 سيكلة الكصكؿ لركابط ذات صمة عف المكضكع

 29.5 90 اىتماميا بالتعمؽ في األخبار كتفسيرىا

 27.2 83 البحث داخؿ المكقع اإللكتركني اإلخبارم إمكانيةتكفير 

 25.2 77 مكقعتعدد الكسائط المتعددة داخؿ ال

 20.3 62 كجكد الجرافيؾ كالصكر كالفيديكىات كالرسـك

 305ف = 

                                           
 صؿ االجتماعي كاإلشاعات المتحققة، استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاأبك صبلح (1)

 (121ص)



118 

المبحكثات لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية استخداـ تعكس نتائج الجدكؿ أعبله أسباب 
المبحكثات، كذلؾ بنسبة استخداـ حيث جاء سرعة تحديث األخبار حاؿ حدكثيا أعمى أسباب 

يجرم بتفاصيؿ أكبر كأعمؽ كذلؾ بنسبة  ما في معرفة بحكثات%، فيما تبلىا رغبة الم57.7
كسرعة نقؿ المكاقع لممعمكمة  %، ثـ جاء بفارؽ ضئيؿ التعرؼ عمى الرأم كالرأم اآلخر49.8

كالحدث، بينما تساكت بنفس النفس أسباب استخداـ المحبكثات لممكاقع مف حيث اىتماميف 
يجرم بتفاصيؿ أكبر كأعمؽ، فيما جاء أقؿ  ما فةالحدث كرغبتيـ بعر  أك الخبر كراء ما بمعرفة

درجة استخداـ مف كجية نظر المبحكثات ىك كجكد الجرافيؾ كالصكر كالفيديكىات كالرسـك 
 %.20.3كذلؾ بنسبة 

كترل الباحثة أف ىذه النتيجة منطقية كتتناسب مع خصائص المكاقع اإللكتركنية حيث 
كاألحداث مف اىـ المميزات التي يتمتع بيا اإلعبلـ تعتبر السرعة كالفكرية في نقؿ المعمكمات 

 .(1)كىك ما يميزه عف الصحافة التقميدية اإللكتركني،

كألف المكاقع اإللكتركنية أصبحت في السنكات االخيرة بمثابة المصدر األساسي 
سكاء في متابعة االخبار  المنطقيلذلؾ جاءت الدكافع في إطارىا  لؤلخبار بالنسبة لمكثيريف،

ك التطكرات كالتعرؼ عمى الكاقع الفمسطيني ،خاصة في ضكء ما تتميز بو المكاقع مف سرعة أ
لما تتمتع بو تمؾ المكاقع مف سمات مميزة عف بقية كسائؿ  النقؿ التي تمتاز بيا فكر كقكعيا

اإلعبلـ التقميدية كخصكصا فيما يتعمؽ بالتحديث المتكاصؿ أكالن بأكؿ كىامش المساحة 
في دراستو التي أكد فييا أف  كما يدعـ الرأم الذم أكرده أميف أبك كردة لتفاعمية،كا الكبيرة،

المكاقع اإللكتركنية أصبحت تتفكؽ عمى غيرىا مف كسائؿ اإلعبلـ االخرل في اعتبارىا 
 .(2)خاصة لمطبلب كالشباب كالنخب مصدران لؤلخبار

التي أثبتت أف أفراد ( 3)(2013تتفؽ ىذه النتيجة مع ما كرد في دراسة )العسيرم،ك 
% أنو مف األسباب التي تدفعيـ 67.9عينة الدراسة يركف بدرجة متكسطة بما نسبتو 

الستخداـ المكاقع اإللكتركنية لخدمة بحكثيـ العممية سيكلة البحث في أم مكضكع عاـ 
 كالسرعة العالية.

                                           
 (188ص)افة اإللكتركنية عمـ الديف، الصح (1)
طمبة جامعة النجاح  -ة الفمسطينية عمى التكجو كاالنتماء السياسي، أثر المكاقع اإللكتركنية اإلخباريأبكردة (2)

 (92ص)دراسة ميدانية  الكطنية أنمكذجا:
( أبك ليمة، اعتماد شباب محافظات غزة في المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية في تنمية كعييـ األمني:دراسة 3)

 (98ص)ميدانية 
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% ألنيا  22.7( التي جاء فييا ما نسبتو 2015تتشابو مع نتائج دراسة )جبريؿ، كما 
% لمسرعة في نقؿ األحداث 17.1المبحكثيف عمى تطكرات األحداث، كما نسبتو  تطمع

% ألنيا تزيد مف 9.0بينما  المعمكمات ، إلى% لسيكلة الكصكؿ 14.9كاألخبار، كما نسيتو 
% ألنيا تتسـ بالمكضكعية كالمصداقية، فيما جاء 5.3التحصيؿ المعرفي كالثقافي، كما نسبتو 

 .(1)د األرشيؼ كالمكاد المصكرة% لكجك 5.3

 :أسباب عدم استخدام المواقع اإللكترونية اإلخبارية-5
 المبحوثات لممواقع اإللكترونية اإلخباريةاستخدام أسباب عدم  (: يوضح3.14جدول )

 % ك الستخدامأسباب عدم 

 60.0 57 كقت كاؼ لمتابعتيا عندمليس 

 51.6 49 مشاكؿ اإلنترنت بسبب انقطاع الكيرباء

 42.1 40 ال أعرؼ كيفية استخداـ االنترنت

 42.1 40 بمصداقيتوي اقتناع عدـ

 35.8 34 اعتمد عمي كسائؿ أخرل كمصدر لؤلخبار

 30.5 29 ال أىتـ بمتابعة األخبار

 24.2 23 ألف معظـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية حزبية

 13.7 13 عدـ اىتماميا بشؤكف المرأة

 95=  ن
 

% مف المبحكثات ال يستخدمف 23.8تبيف النتائج المكضحة في الجداكؿ السابقة أف 
المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ألسباب مختمفة أكضحتيا نتائج ىذا الجدكؿ حيث كاف السبب 

%، فيما جاء السبب  60.0لمتابعتيا كذلؾ بنسبة  الكافياألساسي ىك عدـ كجكد الكقت 
%، فيما تتساكم عدـ 51.6اإلنترنت بسبب انقطاع الكيرباء بنسبة  ىك مشاكؿ الثاني

بمصداقية المكاقع، كما نسبتو ا ككذلؾ عدـ اقتناعي معرفتيف بكيفية استخداـ االنترنت،
مف عدـ  % يعتمدف عمي كسائؿ أخرل كمصدر لؤلخبار، فيما جاءت بنسب قميمة كؿه 35.8

                                           
الفمسطينية في ترتيبات أكلكيات الشباب الجامعي نحك قضايا  ، دكر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية( جبريؿ1)

 (123ص)األسرل 
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% 24.2المكاقع بشؤكف المرأة، فيما نسبتو  اىتماميف بمتابعة األخبار، كعدـ اىتماـ تمؾ
 يرجعف عدـ استخداميف لف معظـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية حزبية.

 التيترل الباحثة بأف نسبة عدـ االستخداـ قميمة باألساس، كمف خبلؿ األسباب ك 
انشغاليا بمتطمبات  تتركز في أنياذكرتيا المبحكثات لعدـ استخداـ المكاقع اإللكتركنية نجد 

 الحياة عف ىذه المكاقع فميس لدييف الكقت الكافي لممتابعة أكثر مف أسباب تتعمؽ بيذه المكاقع
خصكصان أف النسبة األكبر لممبحكثات ىف مف ربات البيكت كالطالبات كالمكظفات المكاتي ال 

 . يممكف كثيران مف الكقت
كالحصار بنتائجو المختمفة كتحديدان  كضاع المعيشيةككذلؾ الحظت الباحثة تأثير األ

االنقطاع المتكرر لمكيرباء عمى استخداـ المبحكثات لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية حيث جاء 
كىذا مبرر في ظؿ اشتداد األزمة ككصكؿ التيار ألربع أك ست ساعات  سباب،في مقدمة األ

نترنت كبالتصفح نظراي لتفاكت يكمياي في بعض الفترات،أك لعدـ معرفتيف بكيفية استخداـ اال
 السف بيف المبحكثات.

الكقت لدل  كجكدالتي أشارت إلى أف عدـ ( 2015كتتشابو مع نتيجة دراسة )جبريؿ، 
% عدـ اتفاقيا مع الميكؿ  12.5 تبله كبنسبة%، 25 ةنسبب األكؿجاء بالترتيب  المبحكثيف
 .(1)لطغياف الصفة الحزبيةتعكض المبحكثيف، ك  أخرل إعبلـ، كلكجكد كسائؿ كاالتجاىات

% مف 37.8أف ما نسبتو  يا( التي جاء في2016كتختمؼ مع نتيجة دراسة )أبك ليمة، 
% بسبب عدـ 18.8عينة الدراسة ال تتابع المكاقع اإللكتركنية بسبب ضغط العمؿ ،كما نسبتو 

% 12.5%،كاجابت نسبة 18.8الكقت لما نسبتو  كال يتكفر الثقة بما تقدمو مف معمكمات،
% عمى كسائؿ 6.3بعدـ استطاعتيا التعامؿ مع المكاقع اإللكتركنية ،بينما اعتمدت ما نسبتو 

 .(2)أخرل الكتساب المعمكمات
كترل الباحثة بأف ىذه النسبة تبقى باألساس قميمة العدد، كمف خبلؿ تقسيمات ىذه 

مبية نحك المكاقع تممؾ اتجاىات س نيا الأال تتابع المكاقع اإللكتركنية نجد  التيالفئة 
اإللكتركنية بقدر انشغاليا عنيا بمتطمبات الحياة األخرل كىذا يدلؿ عمى حجـ تكاجد االنترنت 

 كالمبحكثيف. في المنازؿ كفي ثقافة ككجداف المبحكثات
                                           

( جبريؿ، دكر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية في ترتيبات أكلكيات الشباب الجامعي نحك قضايا 1)
 (122ص)األسرل 

في تنمية كعييـ األمني:دراسة ( أبك ليمة، اعتماد شباب محافظات غزة في المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية 2)
 (88ص)ميدانية 
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 :ثالثًا: اإلشباعات المتحققة
 اإلشباعات التي تحققيا المواقع اإللكترونية اإلخبارية : -1

 اإلخباريةشباعات المتحققة من استخدام المبحوثات لممواقع اللكترونية اإل(: يوضح 3.15جدول )

 اإلشباع
الوزن  منخفضة متوسطة عالية

 % ك % ك % ك النسبي

اشباعات 
 مراقبة البيئة

عمى األخبار  تعرفني
 كاألحداث الجديدة

178 58.4 113 37 14 4.6 84.54 

تعزز شعكرم بالثقة بالمكاقع 
 70.50 23.3 71 41.6 127 35.1 107 حميةاإللكتركنية الم

تساعدني في تككيف آراء 
كتحميبلت عف القضايا 

 حكليالتي تجرم مف 
89 29.2 152 49.8 64 21 69.30 

 74.78 48.9 149 128.4 392 122.7 374 المجموع

اشباعات 
 المشاركة

تجعمني أشارؾ بالتعميؽ 
 برأيي بحرية مطمقة

118 38.7 155 50.8 32 10.5 76.10 

 آرائيعبر عف أ تجعمني
 بحرية مطمقة

120 39.3 144 47.2 41 13.4 75.22 

تساعدني عمى تبني رأم مف 
يعجبني مف الشخصيات 

 كالكتاب
112 36.7 142 46.6 51 16.7 73.25 

 74.86 40.6 124 144.6 441 114.7 350 المجموع

اشباعات 
التواصل 
 الجتماعي

تسيؿ لي التكاصؿ 
 ماعية اكثر كجعمتني اجت

137 44.9 128 42.0 40 13.1 77.19 

تساىـ في تحقيؽ تكاصمي 
مع بعض أفراد المجتمع 

 المحمى
111 36.4 126 41.3 68 22.3 71.27 

تساعدني عمى تككيف 
أصدقاء جدد مف متابعي 

 المكاقع 
115 37.7 108 35.4 82 26.9 70.18 
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 اإلشباع
الوزن  منخفضة متوسطة عالية

 % ك % ك % ك النسبي

 72.88 62.3 190 118.7 362 119 363 المجموع

اعات اشب
 التسمية

ساعدتني عمى التسمية 
 كممئ أكقات الفراغ

149 48.9 125 41 31 10.2 79.50 

التخمص مف الشعكر 
 بمعزؿ عف المجتمع

123 40.3 100 32.8 82 26.9 71.16 

تعد متنفسان لميركب مف 
مشاكؿ الحياة اليكمية 

 كضغكط العمؿ 
114 37.4 105 34.4 86 28.2 69.63 

 73.43 65.3 199 108.2 330 126.6 386 المجموع

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ بأف اشباعات المشاركة كانت أكثر االشباعات لدل
%، تمتيا اشباعات مراقبة  74.86المبحكثات مف استخداميف لممكاقع اإللكتركنية كذلؾ بنسبة 

 % كأخيرا إشباعات 73.43%، ثـ إشباعات التسمية بكزف نسبي  74.78البيئة بكزف نسبى 
 %.72.88بكزف نسبي  االجتماعيالتكاصؿ 

كتبيف نتائج الجدكؿ بأف أىـ " إشباعات المشاركة " كانت جعؿ المبحكثة تشارؾ 
بحرية مطمقة  آرائيف% ،تبلىا التعبير عف 76.10بالتعميؽ برأييا بحرية مطمقة كذلؾ بنسبة 

رأم مف  % فيما جاء اشباع المبحكثات في مساعدتيف عمى تبني 75.22كذلؾ بنسبة 
 يعجبنيف مف الشخصيات كالكتاب بالمرتبة الثالثة.

أما أىـ إشباعات مراقبة البيئة" فتمثمت في تعريؼ المبحكثات عمى األخبار كاألحداث  
مف  كؿو إلى %، فيما جاء بفارؽ قميؿ بالنسبة 84.54الجديدة كحازت عمى كزف نسبي بمغ 

ة المحمية كمساعدتيف في تككيف آراء إشباع تعزيز شعكرىف بالثقة بالمكاقع اإللكتركني
 كتحميبلت عف القضايا التي تجرم مف حكليف.

كجاءت " اشباعات التسمية" بالترتيب الثالث مف حيث اإلشباعات كتضمنت مساعدة 
%، بينما تقاربت بالنسبة 79.50المبحكثات عمى التسمية كممئ أكقات فراغيف بكزف نسبي 

لمبحكثات مف الشعكر بمعزؿ عف المجتمع ،ككذلؾ بفارؽ قميؿ كبلن مف إشباع تخمص ا
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المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية متنفسان لميركب مف مشاكؿ الحياة اليكمية  الستخداـاعتبارىف 
 كضغكط العمؿ.

ككانت أىـ "إشباعات التكاصؿ االجتماعي" أف المكاقع اإلخبارية تسيؿ ليف التكاصؿ 
%، تبلىا المساىمة في تحقيؽ تكاصميف 77.19 كتجعميف اجتماعيات أكثر كذلؾ بكزف نسبي

مع بعض أفراد المجتمع المحمى، الي جانب مساعدتيف عمى تككيف أصدقاء جدد مف متابعي 
 المكاقع.

 طبيعيالحظت الباحثة ىنا أف تقدـ اشباعات المشاركة بالرأم بحرية مطمقة ىك أمر 
عاـ كالتي تسعى  30-20مرية مف مف الفئة الع أغمبيتيـبالنسبة إلى طبيعة المبحكثات ككف 

دائما إلبداء رأييا كالتعبير عنو بشكؿ حر في مختمؼ القضايا كاالحداث، كما أف كجكد 
انستجراـ" يمكنو تفسير تأخر اشباعات التكاصؿ  تكيتر، شبكات التكاصؿ مثؿ " الفيس بكؾ،

كاصؿ خر مرتبة كذلؾ لكجكد تمؾ الشبكات المتخصصة مف كسائؿ التآفي  االجتماعي
 تعطي المساحة األكبر لمتسمية كالتكاصؿ االجتماعي كتككيف العبلقات كاألصدقاء. االجتماعي

( كالتي كشفت أف أبرز اإلشباعات 2014كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )ابكصبلح،
%، فيما أتت 35.7بنسبة  االجتماعيالمتحققة لدل المبحكثيف ىي اشباعات التفاعؿ 

%، ثـ اشباعات المشاركة بالرأم بنبة 27.3في المرتبة الثانية بنسبة  إشباعات مراقبة البيئة
 .(1)%13.7بنسبة  يةالتسم %، تمتيا اشباعات23.8

 كسيمة في دراسة أبك صبلح كىيالختبلؼ الاالختبلؼ كترجع الباحثة مف كجية نظرىا 
 االجتماعي.شبكات التكاصؿ 

 

 

 

 

 

                                           
، استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كاإلشاعات المتحققة أبك صبلح (1)

 (176ص)
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 درجة الرضا:  -2
 اللكترونية الخبارية عما تقدمو المواقع لمبحوثاتدرجة رضا ا (: يوضح3.16جدول )

 نوع الرضا
الوزن  منخفضة متوسطة عالية

 % ك % ك % ك النسبي

 80.00 8.2 25 43.6 133 48.2 147 تقديـ المعمكمات الكطنية كالمحمية

 79.67 7.5 23 45.8 140 46.6 142 العاـ  الرأمتيـ  التياىتماميا بالقضايا 

 79.45 9.2 28 43.3 132 47.5 145 استخداـ القكالب كاألشكاؿ اإلخبارية التنكيع في 

 76.83 9.5 29 50.5 154 40 122 مضمكف المكاد اإلخبارية فييا 

 76.72 12.5 38 44.9 137 42.6 130 شمكلية كتفسير األحداث كتحميميا

 72.02 11.5 35 61 186 27.5 84 الشكؿ الفني الذم تقدـ بو المكاد 

 70.27 19.3 59 50.5 154 30.2 92 الجة المكضكعات كالقضايا الخاصة بالمرأةمع

 76.42 77.7 237 339.6 1036 282.6 862 المجمكع

يتضح مف الجدكؿ أعبله بأف نسبة الرضا العاـ لممبحكثات مف استخداميف لممكاقع 
لمبحكثات %، فيما جاء أعمى مستكيات رضا ا 76.42اإللكتركنية جاءت بكزف نسبي بمغ 

مف استخداميف لممكاقع االلكتركنية االخبارية ىك حرص تمؾ المكاقع عمى المحافظة عمى 
مف  %،فيما جاء بالمرتبة الثانية بفارؽ كؿو 80تقديـ المعمكمات الكطنية كالمحمية بكزف نسبي 

 العاـ، كالتنكيع في استخداـ القكالب كاألشكاؿ الرأمتيـ  التياىتماـ المكاقع بالقضايا 
 .يةاإلخبار 

%، 76.83كبمغ الكزف النسبي لدرجة رضا المبحكثات عف مضمكف المكاد اإلخبارية 
%، كبكزف نسبي قريب جاء شمكلية 76.72تبلىا مضمكف المكاد اإلخبارية فييا بكزف نسبي 

كتفسير االحداث كتحميميا، ثـ الشكؿ الفني الذم تقدـ بو المكاد الي جانب تتناكليا كمعالجتيا 
 %.70.27كعات كالقضايا الخاصة بالمرأة كذلؾ بأقؿ درجات الرضا التي بمغت لممكض

كترل الباحثة بأف درجة رضا المبحكثات عما تقدمو المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية تعبر 
عف عبلقة االستخداـ العالية كىي أيضان بمثابة مقياس لؤلىداؼ التي تسعى المبحكثات مف 

ع عمى كؿ ما ىك جديد، إضافة إلى متابعة التفاصيؿ بشمكليو الحصكؿ عمييا كأىميا االطبل
 كتحميؿ أعمؽ كىك أىـ ما يميز المكاقع اإللكتركنية عف غيرىا مف الكسائؿ.
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% مف 41.5( كالتي جاء فييا ما نسبتو 2015)بريص، تتشابو ىذه النتيجة مع نتيجة
تشكيؿ معارفيـ حكؿ قضايا  طمبة الجامعات الفمسطينية يعتمدف عمى المكاقع االلكتركنية في

% ىك عرض المكاد عبر 41.2البيئة ىك متابعة تفاصيؿ تمؾ المكضكعات، كما نسبتو 
% ىك قكة المكقع في طرح المكضكعات، 27.2المكقع االلكتركني بطريقة جذابة، كما نسبتو 

.% ىك 53% لعرض تداعيات القضايا مدعكمة بمكاد فيممية، كما نسبتو 17.8كما نسبتو 
 .(1)قديـ المكاقع تحميؿ عممي دقيؽ لجكانب القضايالت
 درجة استخدام الوسائط المتعددة: -3

 رأى المبحوثات في درجة اىتمام المواقع اإللكترونية اإلخبارية  (: يوضح3.17جدول )
 الوسائط المتعددة باستخدامالفمسطينية 

 % ك الدرجة

 67.2 205 متكسطة

 25.6 78 عالية

 7.2 22 منخفضة

 100 305 المجموع

 72.8 الوزن النسبي

يتضح مف الجدكؿ أعبله بأف الكزف النسبي لرأم المبحكثات في درجة اىتماـ المكاقع 
%، حيث أف نسبة 72.8الكسائط المتعددة بمغ  باستخداـاإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية 

 باستخداـطينية تيتـ % مف المبحكثات يركف أف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمس67.2
ميـ أف ي% كاف تقي7.2% بدرجة اىتماـ عالية، ك25.6الكسائط المتعددة بدرجة متكسطة، ك

 .منخفضة االىتماـدرجة 

ف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية تتميز بالتفاعمية إترل الباحثة بأف النتيجة كاقعية حيث 
ؿ كمعالجة النصكص، كالصكت، كالصكرة التقنية الرقمية التي تكفر القدرة عمى نق عمى تعتمدك

شؾ في أف لقطات الفيديك الحية  الك ، معان بمعدالت عالية مف السرعة كالمركنة كالكفاءة
 ذ تحتكم إقكل كسائؿ الكسائط المتعددة تأثيرا في العممية التفاعمية أالمصحكبة بالصكت ىي 

                                           
تشكيؿ  بريص، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية في (1)

 (83ص) معارفيـ نحك قضايا البيئة
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 عمى كؿ العناصر مف النص كالصكرة كالصكت فضبل عف الحركة .

التي كشفت عف أف اإلمكانات ـ(2016دراسة)دلكؿ،تتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة ك 
الفنية التي تقدميا المكاقع الرياضية الفمسطينية تعد متكسطة المستكل كالتي جاءت بنسبة 

 .(1)% أف درجة اىتماـ المكاقع باإلمكانيات متميزة المستكل 44%، فيما رأل 46
 

 أنواع الوسائط المتعددة :-4
 رأي المبحوثات في أنواع الوسائط المتعددة داخل المواقع اإللكترونية اإلخبارية (: يوضح3.18ل )جدو

 % ك انواع الوسائط المتعددة

 72.5 221 الفيديك

 45.2 138 الصكر

 34.8 106 الكسائط المتعددة

 21.0 64 النص الفائؽ

 305ن = 

دة التي يستفدف المبحكثات مف تشير نتائج الجدكؿ السابؽ بأف أىـ الكسائط المتعد
%، 72.5استخداميف داخؿ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية ىك الفيديك كذلؾ بنسبة 

%، فيما بيف الجدكؿ أيضا بأف 45.2جاء بعدىا في األىمية بالمرتبة الثانية الصكر بنسبة 
%،كجاء بفارؽ كبير 34.8سبة استخداـ المكاقع لمكسائط المتعددة جاء بالمرتبة الثالثة كذلؾ بن

 مف حيث األقؿ أىمية مف كجية نظر المبحكثات النص الفائؽ .
ترل الباحثة أف دمج الصكت مع الصكرة في تقنية الفيديك يجذب االنتباه أكثر، كما 

 بشكؿ أكبر مف النصكص أك المرفقات الصكتية لكحدىا. المتمقيأف الصكر تؤثر في 
( التي جاء فييا أف اكثر أنكاع 2016دراسة )المبابيدل، كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة

المكاد التي يفضؿ المبحكثيف متابعتيا عبر اإلعبلـ الجديد لمحصكؿ عمى معارؼ كآراء حكؿ 
 .(2)%59.4%، كمف ثـ الصكر بنسبة 70ىي الفيديك بنسبة  المرأةقضايا 

                                           
(164ص)دلكؿ، المكاقع الرياضية اإللكتركنية في فمسطيف:دراسة تحميمية كميدانية مقارنة   ( 1) 

( المبابيدل، دكر اإلعبلـ الجديد في تشكيؿ معارؼ الجميكر الفمسطيني كاتجاىاتو نحك قضايا :دراسة 2)
 (105ص)ميدانية 
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 درجة ثقة المبحوثات بالمعمومات :-5
 بالمعمومات التي تقدميا المواقع اإللكترونية اإلخبارية قة المبحوثاتدرجة ث (: يوضح3.19جدول )

 % ك الدرجة

 15.4 47 منخفضة

 66.2 202 متكسطة

 18.4 56 عالية

 100 305 المجموع

 67.7 الوزن النسبي

 التيتبيف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف الكزف النسبي لدرجة ثقة المبحكثات بالمعمكمات 
%، كتكضح النتائج  67.7إللكتركنية اإلخبارية جاء أقؿ مف المتكسط بنسبة تقدميا المكاقع ا

ايضان أف أعمى درجات ثقة المبحكثات بالمعمكمات التي تقدميا المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية 
%، فيما تكزعت باقي درجات ثقة المبحكثات ما  66.2الفمسطينية ىي درجة متكسطة بنسبة

 %.15.4كدرجة ثقة منخفضة بنسبة%، 18.4بيف عالية بنسبة 

 ف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية في طريقيا لكسب ثقة الجميكر فعبلي ،أكىذا يدؿ عمى 
خذنا بعيف أيثقكف بيا رغـ انيـ يتابعكنيا، كتبدك أف الثقة المتكسطة جيدة إذا ما  فقميمكف مف ال

مجيكلة المصدر كبعض  االعتبار أف بعض مصادر المعمكمات عبر المكاقع اإللكتركنية
 المعمكمات ال تككف دقيقة.

( 2015تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج عدد مف الدراسات السابقة منيا دراسة)مرجاف،
ثقة المبحكثيف بدرجة متكسطة بتناكؿ المكاقع اإللكتركنية  ىالتي أشارت نتائج الدراسة إل

 %،35.3قكف بدرجة عالية كجاءت نسبة مف يث %،46.3بنسبة الفمسطينييفلقضية البلجئيف 
 .(1)%9.8جدا  ةثـ نسبة مف يثقكف بدرجة عالي

                                           
مكاقع االلكتركنية في اكتساب المعمكمات حكؿ ( مرجاف، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى ال1)

 98قضية البلجئيف الفمسطينييف ص
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% ثقتيـ متكسطة 50.2( التي جاء فييا ما نسبتو 2015كما تتفؽ مع دراسة )لبد ،
% ىـ ثقتيـ عالية ،كما نسبتو 27.4بما تقدمو المكاقع االلكتركنية الفمسطينية،كما نسبتو 

 .(1)تمؾ المكاقع% ىـ مف الذيف ثقتيـ منخفضة اتجاه 6.7

ـ( التي تكصمت إلى أف النسبة األكبر مف 2012كتتكافؽ مع دراسة )محمدم،
 .(2)%65المبحكثيف يثقكف بدرجة متكسطة في المعمكمات المنشكرة عمى اإلنترنت بنسبة 

 
 المبحوثات :استفادة درجة  -6

 ترونيةدرجة استفادة المبحوثات من استخدامين لممواقع اإللك (: يوضح3.20جدول )
 اإلخبارية الفمسطينية 

 % ك الدرجة

 14.1 43 منخفضة

 62 189 متكسطة

 23.9 73 عالية

 100 305 المجموع

 69.9 الوزن النسبي

لدرجة المبحكثات مف استخداميف  النسبي تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ بأف الكزف
سبة متكسطة، فيما كضح % كىي ن69.9لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية جاء بنسبة 

المبحكثات مف استخداميف لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية استفادة أيضان أف غالبية 
% بدرجة عالية، بينما انخفضت 23.9%، فيما جاء بنسبة 62جاءت بدرجة متكسطة بنسبة 

 %.14.1درجة استفادتيف بنسبة 

 

                                           
( لبد، اتجاىات الشباب الجامعي الفمسطيني نحك دكر المكاقع اإللكتركنية في ترتيب أكلكياتيـ نحك القضايا 1)

 (98ص)المحمية 
 التعمـ الذاتي كبقاء أثر التعمـمحمدل، استخداـ الفصكؿ االفتراضية عبر االنترنت لتنمية االتجاه نحك ( 2)

  (154ص)
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( كالتي بينت 2015دراسة )الصفدل، مف حيث درجة االستفادة معكتتفؽ ىذه النتيجة 
% استفادكا 37.7فيما نسبتومنيا بدرجة متكسطة،  ا% استفادك 40.3أف ما نسبتو نتائجيا 

مف استخداـ شبكات  امف أفراد عينة الدارسة استفادك 5.2% ، بينما ما نسبتومنيا بدرجة عالية
 .(1)بدرجة منخفضة جداي  االجتماعيالتكاصؿ 

 

 مبحوثات :الاستفادة جوانب  -7
 جوانب استفادة المبحوثات من المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية (: يوضح3.21جدول )

 % ك وجو الستفادة

 65.2 199 الجديد مف األخبارمعرفة 

 54.4 166 معرفة أىـ قضايا المرأة في المجتمع

 51.8 158 معرفة االحداث فكر حدكثيا

 47.5 145 كاصؿ مع المصادرالبحث داخؿ المكقع كالت سيكلة

 40.7 124 تطكير ميارات االستخداـ

 30.8 94 زيادة الثقة بكسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية 

 305ن = 
 

تبيف مف نتائج الجدكؿ السابؽ تعرؼ المبحكثات عمى الجديد مف األخبار مف خبلؿ 
فادتيف كذلؾ بنسبة جكانب است أعمىاستخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية ىك 

%، فيما تبله بالمرتبة الثانية بفارؽ كبير معرفتيف ألىـ قضايا المرأة في المجتمع كذلؾ 65.2
مف سرعة نقؿ تمؾ المكاقع  كؿو مع %، فيما جاء بعد ذلؾ ترتيبان بفارؽ متكسط 54.4بنسبة 

%، فيما 47.5إمكانية البحث داخؿ المكقع كالتكاصؿ مع المصادر بنسبة  لؤلحداث، كتكفير
% تقريبان بيف مساىمة المكاقع بتطكير ميارات 10جاءت أقؿ الجكانب استفادة بفارؽ 

 المبحكثات في االستخداـ ككذلؾ زيادة الثقة في كسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية.

                                           
( الصفدم، استخدامات القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي 1) 

 (108ص)كاإلشباعات المتحققة : دراسة ميدانية 
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% 16بينت أف ما نسبتو  التي( 2016كتختمؼ نتائج الدراسة مع نتائج دراسة )أبكليمة،
بينما  ،األمنيةان بتناكؿ المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية لقضايا التكعية لدييـ درجة ثقة عالية جد

.% ىـ مف الذيف لدييـ ثقة 40% ىـ مف الذيف لدييـ ثقة عالية، كما نسبتو 33.7ما نسبتو 
 متكسطة.

 

 رابعًا : إيجابيات وسمبيات المواقع اإللكترونية اإلخبارية ومقترحات تطويرىا
 ترونية اإلخبارية :ايجابيات المواقع اإللك -1

 أبرز إيجابيات المواقع اإللكترونية اإلخبارية من وجية نظر المبحوثات (: يوضح3.22جدول )

 % ك اإليجابيات

 66.2 202 تطكرىا بشكؿ سريع كممحكظ، مكاكبة أحداث التقنيات في تكنكلكجيا االتصاؿ

 59.7 182 شرح كنقؿ معاناة الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج

 51.1 156 المحمى كالكطنياىتماميا بالشأف الفمسطيني 

 50.8 155 غير مكمفةكسيمة اقتصادية 

 40.7 124 كجكد زكايا خاصة بالمرأة كقضاياىا

 37.7 115 تكفير إمكانيات البحث كاألرشيؼ فييا

 37.4 114 إحاطتيا كمتابعتيا لؤلحداث الجارية عمى الساحة الفمسطينية

 33.8 103 داـ الكسائط المتعددةالتفاعمية كاستخ

 1.0 3 أخرل

 305ن = 
 

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ بأف أبرز إيجابيات المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية مف كجية 
نظر المبحكثات ىي تطكرىا بشكؿ سريع كممحكظ، مكاكبة أحداث التقنيات في تكنكلكجيا 

% لشرحيا كنقميا معاناة الشعب 59.7%، بينما جاء ما نسبتو 66.2االتصاؿ كذلؾ بنسبة 
الفمسطيني في الداخؿ كالخارج، فيما اىتماميا بالشأف الفمسطيني مما يعطييا عنصر الجاذبية 
بسبب رغبة الجماىير في معرفة آخر التطكرات عمى الساحة الفمسطينية، ثـ لككنيا كسيمة 

%لكجكد 40.7ا نسبتو %، بينما م50.8اقتصادية كأقؿ تكمفة مف الكسائؿ األخرل بنسبة 
زكايا خاصة بالمرأة كقضاياىا، فيما تقاربت النسب بفارؽ قميؿ بسبب تكفيرىا إمكانيات البحث 
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حاطتيا كمتابعتيا لؤلحداث الجارية عمى الساحة الفمسطينية، ككذلؾ بسبب  كاألرشيؼ فييا، كا 
 التفاعمية كاستخداـ الكسائط المتعددة.

(التي جاء فييا السرعة في نقؿ 2015اسة )جبريؿ،كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة در 
%، تبله السرعة في نقؿ األحداث كاألخبار، ثـ سيكلة 22.7األحداث كاالخبار أكالن بنسبة 

نتيجة الختبلؼ القضية كىي األسرل  االختبلؼ ىذا كترجع الباحثة، الكصكؿ إلى المعمكمة
 في المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية.

 اإللكترونية اإلخبارية : سمبيات المواقع-2
 سمبيات المواقع اإللكترونية اإلخبارية من وجية نظر المبحوثات (: يوضح3.23جدول )

 % ك السمبيات

 61.0 186 نشر بعض األخبار كالمعمكمات دكف اإلشارة إلى المصدر

 45.6 139 كثرة اإلعبلنات كازدحاميا في المكقع 

 43.6 133 ضعؼ التزاـ أخبارىا بالمصداقية

 41.0 125 الحزبية كعدـ مراعاة المكضكعية كالدقة

 37.7 115 ضعؼ اىتماميا بشؤكف المرأة

 36.4 111 ضعؼ التفاعمية كعدـ استغبلؿ الكسائط الفائقة

 34.8 106 نشر صكر كمكاد غير مرغكب فييا

 32.5 99 ضعؼ التغطية كاقتصارىا عمى الجانب الخبرل

 305ف = 

لمكضحة في الجدكؿ السابؽ تـ التعرؼ عمى أبرز سمبيات المكاقع مف خبلؿ النتائج ا
اإللكتركنية اإلخبارية كفقان لكجية نظر المبحكثات حيث جاء في الترتيب األكؿ نشر بعض 

%، تبلىا كثرة اإلعبلنات 61.0األخبار كالمعمكمات دكف اإلشارة إلى المصدر بنسبة 
ء ضعؼ التزاـ أخبارىا بالدقة كالمصداقية %، بينما جا45.6كازدحاميا في المكقع بنسبة 

حزبية  إخبارية% يركف أف معظميا مكاقع 41%، كتبيف النتائج أيضان ما نسبتو 43.6بنسبة 
النسب بفارؽ قميؿ مف  باقيفيما تقاربت  تتطرؽ لمخبر بحزبية دكف مراعاة المكضكعية كالدقة،

كنشر  ستغبلؿ الكسائط الفائقة،حيث ضعؼ اىتماميا بشؤكف المرأة، ضعؼ التفاعمية كعدـ ا
 .الخبرمصكر كمكاد غير مرغكب فييا، ضعؼ التغطية كاقتصارىا عمى الجانب 
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اإلخبارية فقط  اإللكتركنيةترم الباحثة بأف المبحكثات ال يقفف عند تصفح المكاقع 
 ،حاكلة فيـ ما يحدث حكليـ كتحميموبؿ إنيـ معنيكف بالتفاصيؿ كذلؾ كبم ،كالتزكد بالمعمكمة

كىك أمر دفعيـ الي اعتبار مشكمة مجيكلية المصادر كغياب الجيات المختصة كضعؼ 
بشؤكف المرأة ،ككذلؾ ضعؼ التفاعمية كعدـ استغبلؿ الكسائط الفائقة مف أبرز  االىتماـ

 سمبيات المكاقع اإللكتركنية.

أف ضعؼ اإلمكانات  التى أكدت(، 2016كتشابيت النتائج مع نتيجة دراسة )دلكؿ،
 فنية كالمادة ىي أبرز السمبيات التي تعانى منيا المكاقع الرياضية اإللكتركنية في فمسطيف،ال

%، تبلىا التحيز كضعؼ المصداقية، ثـ حؿ التكرار 29.2حيث احتمت المركز األكؿ بنسبة 
 .(1)%24.8كالنقؿ دكف ذكر المصدر بنسبة 

عدـ استخداـ جاء ( حيث 3.13كتأتى ىذه النتيجة متفقة مع نتيجة جدكؿ رقـ )
أعمى الجدكؿ مف المكاقع اإللكتركنية مف بعض المبحكثات بما يتفؽ مع ما كرد مف سمبيات 

نشر بعض األخبار كالمعمكمات دكف اإلشارة إلى المصدر، ضعؼ التزاـ أخبارىا بالدقة 
حزبية تتطرؽ لمخبر بحزبية دكف مراعاة المكضكعية  إخباريةكالمصداقية، معظميا مكاقع 

 دقة.كال
 اإللكترونية اإلخبارية : مقترحات تطوير أداء المواقع-3

 اإللكترونية اإلخبارية لتطوير أداء المواقع مقترحات المبحوثات (: يوضح3.24جدول )

 % ك المقترحات

 59.3 181 نشر المكاد اإلخبارية بمصدر معركؼ

 57.7 176 الزاـ المكاقع اإللكتركنية بأخبلقيات المينة

 52.5 160 اإللكتركني النشر نيفقكا تفعيؿ

 45.9 140 زيادة التفاعؿ مع الجميكر كاتاحة الفرصة ليـ لمتعميؽ كالمشاركة

 43.3 132 اتاحة المجاؿ لمجميكر لمحكار

 42.3 129 تدريب الصحفييف العامميف في المكاقع اإلخبارية 

 42.3 129 رأةاستغبلؿ اإلمكانيات اإللكتركنية التفاعمية في ابراز مكاضيع الم

                                           
 (.16ص) الرياضية اإللكتركنية في فمسطيف ( دلكؿ، المكاقع1)
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 % ك المقترحات

 36.4 111 المكقع كالعامميف فيو إدارةالتكاصؿ المباشر مع  إمكانيةتكفير 

 31.1 95 الفمسطينية اإللكتركنية كالمكاقع لمصحؼ مينية مكاصفات كضع

 30.8 94 تكفير خاصية ترتيب األخبار في المكقع حسب عدد زكارىا

 0.3 1 أخرل

 305ن =

% مف المبحكثات 59.3دكؿ السابؽ أف ما نسبتو تبيف النتائج المكضحة في الج
اقترحف لتطكير أداء استخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية نشر المكاد اإلخبارية بمصدر 

% اقترحف إلزاـ المكاقع اإللكتركنية بأخبلقيات المينة ،كما 57.7معركؼ، بينما ما نسبتو 
، كجاء بعدىا بفارؽ قميؿ كؤل مف زيادة يااللكتركن النشر قكانيف % اقترحف تفعيؿ52.5نسبتو 

 التفاعؿ مع الجميكر كاتاحة الفرصة ليـ لمتعميؽ كالمشاركة كاتاحة المجاؿ لمجميكر لمحكار.

 تدريب الصحفييف العامميف في المكاقع اإلخبارية، اقتراحيبينما تساكل في النسب 
%، 42.3المرأة كذلؾ بنسبة براز مكاضيع إكاستغبلؿ اإلمكانيات اإللكتركنية التفاعمية في 

فيما  المكقع كالعامميف فيو ، إدارةالتكاصؿ المباشر مع  إمكانية% تكفير 36.4بينما رأت 
الفمسطينية ،فيما  اإللكتركنية كالمكاقع لمصحؼ مينية مكاصفات % اقترحف كضع31.1نسبتو 

 دد زكارىا.جاء أقؿ المقترحات نسبة ىك تكفير خاصية ترتيب األخبار في المكقع حسب ع

نو مف الطبيعي أف تككف أىـ المقترحات لممبحكثات ىك نشر المكاد أالباحثة  لتر 
ىـ معايير العمؿ اإلعبلمي أف المكضكعية كالمصداقية مف إاإلخبارية بمصدر معركؼ حيث 

قد تككف  في تمؾ المكاقع، فاإلعبلمي يحصؿ مف آالؼ المكاقع عمى المعمكمات كالبيانات،
الدقة  متحر  اإلعبلميفينا يجب عمى  قع كاذبةن أك ليا أىداؼ دعائية ،بعض ىذه المكا

كالمكضكعية مع المحافظة عمى السرعة كاالتصاؿ بمصادر االخبار كالتأكد مف صحة الخبر 
سناده لممصدر.  قبؿ نقمو كا 

كيمكف القكؿ أيضان أنو يكجد شبو تعطؿ لقانكف اإلعبلـ الفمسطيني لذلؾ فمعظـ 
 ،قة بالنشر كالحصكؿ عمى المعمكماتية الفمسطينية ال تمتـز بالقكانيف المتعمالمكاقع اإلخبار 

حيث يمارس معظميا عمميات سرقة منظمة لممعمكمات كاالخبار كالتقارير مف بعضيا البعض 
 ،كال تراعي حتى الجانب االخبلقي المرتبط باإلشارة إلى مصدر الخبر أك المعمكمة . 
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ؿ اإلمكانيات اإللكتركنية التفاعمية في ابراز مكاضيع كال تقـك تمؾ المكاقع باستغبل
الذم يتعامؿ مع قضايا المرأة بنكع  المرأة يعكد ذلؾ الي طبيعة المجتمع الفمسطيني المحافظ ،

 كعدـ القدرة عمى الخكض في التفاصيؿ.  مف التحفظ،

أداء  ( حيث جاء أعمى اقتراح لتطكير2016كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )المبابيدم،
%، كعمؿ 24.6كسائؿ اإلعبلـ الجديد ىك التأكد مف صدؽ المعمكمات قبؿ نشرىا بنسبة

 .(1)%16.1بنسبة المرأةبقضايا  متخصصةصفحات مكثقة 

( حيث اتضح مف نتائج المقترحات أف 2015كتتفؽ أيضان مع نتيجة دراسة )مرجاف،
 االىتماـلقضية البلجئيف ،كانت أىـ مقترحات المبحكثييف لتطكير تناكؿ المكاقع اإللكتركنية 

 .(2)% 35.2بالدقة كالمكضكعية في مكضكعاتيا بنسبة 

( كالتي حصمت فييا المشكبلت 2016تتشابو ىذه النتيجة مع نتائج دراسة)عيد،
القانكنية عمى المرتبة األكلى مف حيث عدـ كجكد نقابة لمصحفييف اإللكتركنييف بكزف نسبي 

%،كالفكضى في عدـ تطبيؽ 76ت كالقكانيف اإلعبلمية بنسبة%، كغياب التشريعا79.4قدره 
كالمشكبلت المجتمعية مثؿ عدـ القدرة عمى نشر التفاصيؿ حكؿ  %75.8الفمسطيني القانكف 

ككذلؾ المشكبلت المينية منيا  %،71.6القضايا المجتمعية الحساسة كالتي منيا المرأة بنسبة 
كعدـ كجكد  %،67عبلـ اإللكتركني بنسبة عدـ إعطاء دكرات تكاكب التطكر في مجاؿ اإل

 .(3)%65.4اإللكتركني بنسبة  يالمتخصصيف في مجاؿ العمؿ الصحف

                                           
د في تشكيؿ معارؼ الجميكر الفمسطيني كاتجاىاتو نحك قضايا :دراسة ( المبابيدم، دكر اإلعبلـ الجدي1)

 (126ص)ميدانية 
( مرجاف، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع االلكتركنية في اكتساب المعمكمات حكؿ 2)

 (105ص)قضية البلجئيف الفمسطينييف 
 باالتصاؿ في المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية: ( عيد، العكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني لمقائميف3)

 (239ص)دراسة ميدانية كتحميمية 
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 المبحث الثاني
 اختبار فرضيات الدراسة

 كمناقشتيا. تقـك الباحثة في ىذا المبحث بعرض نتائج اختبار فرضيات الدراسة، كتحميميا

 أوًل: الفرضية األولى :
في درجة استخدام المرأة  0.05ة إحصائية عند مستوى دللة توجد فروق ذات دلل

الفمسطينية لممواقع اللكترونية اإلخبارية وفق المتغيرات الديموغرافية لممبحوثات )العمر, 
كتـ تقسيـ ىذه الفرضية إلى  الحالة الجتماعية, المستوى التعميمي, المحافظة, المينة(,

 الفرضيات الفرعية التالية :

 المرأةفي درجة استخدام  0.05فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة توجد -1
 الفمسطينية لممواقع اللكترونية اإلخبارية وفقًا لمتغير العمر.

لمعرفة الفركؽ بيف  F "One Way ANOVAلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 أكثر مف مجمكعتيف .

 لختبار الفروق في درجة  One Way ANOVAاختبار  (: يوضح3.25جدول )
 وفقًا لمتغير العمرالمبحوثات لممواقع اللكترونية اإلخبارية استخدام 

قيمة  متوسطات متغير العمر
اختبار 

"F" 

القيمة 
اكثر من  40-30 30-20 عام 20اقل من  (sigالحتمالية)

 عام 40

2.613 2.897 2.722 1.556 38.295 *0.000 

     0.01داللة *دالة عند مستكل 

تبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ صحة الفرض القائؿ بكجكد عبلقة 
الفمسطينية لممكاقع االلكتركنية اإلخبارية  المرأةطردية ذات داللة إحصائية بيف درجة استخداـ 

كبمغت قيمة مستكل الداللة  F))38.295تعزل إلى العمر، حيث أف قيمة معامؿ االرتباط 
سنة الي  20، ككانت النتيجة لصالح الفئة العمرية ما بيف 0.000  (Sig)مة االحتمالية لمقي
، كأخيران 20سنة، ثـ الفئة العمرية أقؿ مف  40سنة الي  30سنة، تبلىا الفئة العمرية  30

 عامان. 40الفئة العمرية أكثر مف 
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بيف تبايف الفئة  كترل الباحثة أف ىذه النتيجة تتسـ بالمنطقية، حيث إف ىناؾ عبلقة
 30-20العمرية كانعكاسيا عمى مدل استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة، فالفئة العمرية مف 

تمتاز بأنيا األكثر إقباالن  فييمعظميا مف الجامعات،  التيالفئة الشبابية الناضجة  ىيعاـ 
جيزة الذكية لؤل بامتبلكيفعمى استخداـ األدكات التكنكلكجية، كشبكة االنترنت كخصكصان 

 عاـ.  20أك أقؿ مف  40بخبلؼ الحاؿ مع االجياؿ األخرل فكؽ سف 

كجكد فركؽ كجكد فركؽ ذات حيث أثبتت ( 2015بكقكطة،أ)ىذه النتيجة مع نتائج دراسة  تتفؽ
اعتماد المبحكثيف عمى المكاقع االلكتركنية في اكتساب المعمكمات في درجة داللة احصائية 

 .(1)تغير العمرنية االسرائيمية يعزل لمعف المفاكضات الفمسطي
في درجة استخدام المرأة  0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة -2

 متغير الحالة الجتماعية.ل اً الفمسطينية لممواقع اللكترونية اإلخبارية وفق

 لمعرفة F  "One Way ANOVA لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 أكثر مف مجمكعتيف. كؽ بيفالفر 

المبحوثات استخدام في درجة لمعرفة الفروق  One Way ANOVAاختبار  (: يوضح3.26جدول )
 وفقًا لمتغير الحالة الجتماعيةلممواقع اللكترونية اإلخبارية 

قيمة  متغير الحالة الجتماعية متوسطات
 اختبار 

"F" 

مستوى 
 مطمقة ارممة متزوجة انسة الدللة

2.902 2.367 1.720 2 18.796 *.000 

       0.01**دالة عند مستكل داللة          

تبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ صحة الفرض القائـ بكجكد فركؽ ذات 
الفمسطينية لممكاقع  المرأةفي درجة استخداـ  0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة 

 (F ) ير الحالة االجتماعية، حيث أف قيمة معامؿ االرتباطااللكتركنية اإلخبارية كفؽ متغ
كىي أقؿ مف مستكل 0.000 (Sig)كبمغت قيمة مستكل الداللة لمقيمة االحتمالية  18.796
، ثـ المطمقة، ، تبلىا المتزكجةاآلنسة، ككانت النتيجة لصالح الحالة االجتماعية 0.05الداللة 

 .كأخيران األرممة
                                           

أبكقكطة، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع اإللكتركنية في اكتساب المعمكمات عف   (1) 
 (118ص) دراسة ميدانية اإلسرائيمية:-ينيةالمفاكضات الفمسط
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لى أف المبحكثات المتزكجات لدييف مسؤكليات أكبر اتجاه أسرىف تعزك الباحثة ىذه إك 
 الطبيعيلذلؾ فإف مف  الفراغأقؿ مف حيث كقت  يالعممي كعبلقاتيف االجتماعية ككقتيف اليكم

يمتمكف  اآلنسات المكاتينترنت تككف بنسبة أقؿ مف أقرانيف أف تككف درجة استخداميف لئل
 معظـ ساعات اليكـ ألنفسيف.

(التي أثبتت كجكد فركؽ ذات 2014تيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )لبد،تتفؽ نك 
داللة احصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ تأثير المكاقع اإللكتركنية 

 .(1)متزكجيفالغير الة االجتماعية لصالح كدكرىا في تمبية االحتياجات حسب متغير الح

في درجة استخدام المرأة  0.05ئية عند مستوى دللة توجد فروق ذات دللة إحصا -3
 الفمسطينية لممواقع اللكترونية اإلخبارية وفق متغير المستوى التعميمي.

لمعرفة  F  "One Way ANOVA لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 أكثر مف مجمكعتيف. بيف الفركؽ

استخدام بين درجة لمعرفة الفروق  One Way ANOVAنتائج اختبار  (: يوضح3.27جدول )
 العمميوفقًا لمتغير المستوى المبحوثات لممواقع اللكترونية اإلخبارية 

قيمة  متغير المستوى التعميمي متوسطات
 اختبار "

F " 

مستوى 
 دراسات عميا بكالوريوس دبموم ثانوية عامة فاقل الدللة

1.957 2.226 3.019 2.882 37.055 *.000 

       0.01**دالة عند مستكل داللة      

تبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ صحة الفرض القائـ بكجكد فركؽ ذات 
الفمسطينية لممكاقع  المرأةفي درجة استخداـ  0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة 

قيمة معامؿ  فإ، فالعبلقة طردية، حيث التعميميااللكتركنية اإلخبارية كفؽ متغير المستكل 
كىي أقؿ 0.000 (Sig)، كبمغت قيمة مستكل الداللة لمقيمة االحتمالية F 37.055االرتباط 

، كجاء المستكل التعميمي بكالكريكس أكالن مف حيث درجة االستخداـ 0.05مف مستكل الداللة 
 .، ثـ الدبمكـ ، كاخيران الثانكية العامة فأقؿتبله الدراسات العميا

                                           

ب أكلكياتيـ نحك القضايا باب الجامعي الفمسطيني نحك دكر المكاقع اإللكتركنية في ترتي( لبد، اتجاىات الش1)
 (127ص) المحمية
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عدـ كجكد فركؽ التي أثبتت  2015))مرجاف، دراسةجة مع نتائج ىذه النتي تختمؼ
في درجة اعتماد المبحكثيف فيما تقدمو المكاقع االلكتركنية مف معمكمات  إحصائيةذات داللة 

كترم الباحثة أف االختبلؼ يرجع ، (1)لممستكل الدراسي كفقان  الفمسطينييفحكؿ قضية البلجئيف 
ئيف كىي قضية كطنية شاممة تشكؿ اىتمامان كاسعان لجميع لتناكؿ دراسة مرجاف قضية البلج

 أفراد الشعب الفمسطيني.

 

في درجة استخدام المرأة  0.05. توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة 4
 الفمسطينية لممواقع اللكترونية اإلخبارية وفق متغير المحافظة.

لمعرفة  F  "One Way ANOVA لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 الفركؽ بيف أكثر مف مجمكعتيف.

 لمعرفة الفروق  One Way ANOVAنتائج اختبار  (: يوضح3.28جدول )
 وفقًا لمتغير المحافظةالمبحوثات لممواقع اللكترونية اإلخبارية استخدام درجة بين 

قيمة  متغير المحافظة  متوسطات
 اختبار 

" F " 

مستوى 
 رفح خانيونس الوسطى غزة ةشمال غز  الدللة

2.848 2.783 2.418 2.400 2.443 3.638 .006 

       0.01**دالة عند مستكل داللة 

تبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ صحة الفرض القائـ بكجكد فركؽ ذات 
الفمسطينية لممكاقع  المرأةفي درجة استخداـ  0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة 

 Fلكتركنية اإلخبارية كفؽ متغير المحافظة، فالعبلقة طردية، حيث أف قيمة معامؿ االرتباط اال
كىي أقؿ مف مستكل 0.006 (Sig)، كبمغت قيمة مستكل الداللة لمقيمة االحتمالية 3.638
، ثـ رفح، محافظة شماؿ غزة كيمييا غزة المبحكثات مف ، ككانت النتيجة لصالح0.05الداللة 

 .أخيران خانيكنسفالكسطى، ك 

                                           
( مرجاف، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع االلكتركنية في اكتساب المعمكمات حكؿ 1)

 (112ص)قضية البلجئيف الفمسطينييف 
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 ألف الفركؽ بيف المحافظات ىي فركؽ ضئيمةترل الباحثة أف ىذه النتيجة منطقية 
عمى اعتبار أف الظركؼ الديمغرافية كاالجتماعية كاالقتصادية في كؿ أنحاء قطاع غزة 
متشابية تمامان، لذلؾ ال معنى لكجكد فركؽ جكىرية كفقان لممحافظة، كيعكد ذلؾ إلى صغر 

اع غزة الجغرافية كالذل ساىـ في تشابو كثير في الظركؼ التي تعيشيا المبحكثات مساحة قط
 نترنت.كميكليف كاتجاىاتيف نحك استخداـ اإل

كجكد فركؽ كجكد التي أثبتت ( 2015بكقكطة،أ)ىذه النتيجة مع نتائج دراسة  تتفؽ
نية في اكتساب اعتماد المبحكثيف عمى المكاقع االلكترك في درجة فركؽ ذات داللة احصائية 

بيف لصالح سكاف قطاع  المعمكمات عف المفاكضات الفمسطينية االسرائيمية يعزل لمكاف السكف
 .( 1)غزة عمى الضفة الغربية

عدـ كجكد التي أشارت إلى 2015) تختمؼ مع دراسة ) مرجاف،إال أف ىذه النتيجة 
لمكاقع االلكتركنية مف فركؽ ذات داللة احصائية في درجة اعتماد المبحكثيف فيما تقدمو ا

كيرجع ذلؾ ألنيا قضية كطنية  كفقا لممحافظة الفمسطينييفمعمكمات حكؿ قضية البلجئيف 
 .(2)شاممة تحظي باىتماـ الشعب الفمسطيني ككؿ

 المرأةفي درجة استخدام  0.05. توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة 5
 رية وفق متغير المينة.الفمسطينية لممواقع اللكترونية اإلخبا

لمعرفة الفركؽ  F  "One Way ANOVA لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 بيف أكثر مف مجمكعتيف.

 

 

 

 

 
                                           

اسية الفمسطينية عمى المكاقع اإللكتركنية في اكتساب المعمكمات عف ( ابك قكطة، اعتماد النخبة السي1)
 (119ص)اإلسرائيمية :دراسة ميدانية -المفاكضات الفمسطينية

( مرجاف، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع االلكتركنية في اكتساب المعمكمات حكؿ 2)
 (113ص)قضية البلجئيف الفمسطينييف 
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 لمعرفة الفروق بين متغير One Way ANOVAاختبار  (: يوضح3.29جدول )
 الستخدام ومتغير المينة 

 متغير المينة توسطاتم
 قيمة اختبار 

" F " 
 مستوى
 بال عمل ربة ربيت موظفة طالبة الدللة

2.826 3.067 1.926 2.926 35.132 0.000** 

       0.01**دالة عند مستكل داللة 

تبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ صحة الفرض القائـ بكجكد فركؽ ذات 
ة لممكاقع الفمسطيني المرأةفي درجة استخداـ  0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة 

 Fف قيمة معامؿ االرتباط إ، حيث طرديةااللكتركنية اإلخبارية كفؽ متغير المينة، فالعبلقة 
، ككانت النتيجة 0.000 (Sig)، كبمغت قيمة مستكل الداللة لمقيمة االحتمالية 35.132

 .، ثـ الطالبة، ثـ ربة المنزؿلصالح المكظفة كيمييا ببل عمؿ

تختمؼ درجة استخداـ المرأة لممكاقع كفقان لممينة  أف عيالطبيترل الباحثة بأنو مف ك 
تعمؿ يككف لدييا الفرصة أكبر لمتعرض لمكسيمة لتمبية احتياجاتيا المعرفية بما  التي فالمبحكثة

قد يتعمؽ بعمميا ككذلؾ قد يككف بحكـ ارتباط عمميا بجياز حاسكب كشبكة مما ييسر عممية 
يككف اىتمامات خاصة لطمبة الجامعة مف  أف عيالطبياالستخداـ، في الكقت الذم مف 

بحاث ، اك ما يتعمؽ بإجراء األاالجتماعيكتركيزىا عمى مكاقع التكاصؿ  لئلنترنتاستخداميا 
 .اإلخباريةمف المكاقع  كالتكاليؼ الدراسية المطمكبة لمدراسة بشكؿ أكبر

 

 الخالصة:

ة عند مستكل داللة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيثبت صحة الفرض بالكامؿ حيث 
المتغيرات ان لجميع في درجة استخداـ المرأة الفمسطينية لممكاقع االلكتركنية اإلخبارية كفق 0.05

)العمر، الحالة االجتماعية، المستكل التعميمي، المحافظة، كىى  الديمكغرافية لممبحكثات
"  F اختبار " لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـحيث استخدـ لمتحقؽ مف صحتو المينة(

One Way ANOVA عمى كافة المتغيرات لمعرفة  لمعرفة الفركؽ بيف أكثر مف مجمكعتيف
 .الفركقات
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 ثانيًا: الفرضية الثانية:
في درجة رضا المرأة الفمسطينية  0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
الديمكغرافية لممبحكثات )العمر، الحالة عف محتكل المكاقع االلكتركنية االخبارية كفؽ المتغيرات 

كتـ تقسيـ ىذه الفرضية إلى الفرضيات  ,االجتماعية، المستكل التعميمي، المحافظة، المينة(
 الفرعية اآلتية:

في درجة رضا المرأة  0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة -1
 ة وفق متغير العمر.الفمسطينية عن محتوى المواقع اللكترونية الخباري

لمعرفة  F  "One Way ANOVA لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 الفركؽ بيف أكثر مف مجمكعتيف.

بين درجة رضا المرأة الفمسطينية عن  فروقال One Way ANOVAاختبار  (: يوضح3.30جدول )
 محتوى المواقع اللكترونية الخبارية وفق متغير العمر

قيمة اختبار  تغير العمر م متوسطات
"F " 

مستوى 
 عام 40اكثر من  40-30 30-20 عام 20اقل من  الدللة

2.267 2.302 2.251 2.391 .900 .442 

تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ عدـ صحة الفرض القائـ بكجكد فركؽ ذات داللة 
ل المكاقع في درجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتك  0.05إحصائية عند مستكل داللة 

 (المقابمة الختبار sigف القيمة االحتمالية )إكفؽ متغير العمر، حيث  اإلخباريةااللكتركنية 
One Way ANOVA   0.442 كىي( كىي اكبر مف مستكل الداللةa=0.05 كقيمة ،)
 .ذات داللة احصائية، مما يدلؿ عمى عدـ كجكد فركؽ 0.900االختبار الحسابية تساكم 

ف جكدة كنكعية المحتكل الذم تقدمو المكاقع ىك الذم يحدد درجة ترل الباحثة بأك 
 الرضا كليس االختبلؼ العمرل.

فركؽ في كجكد التي أشارت إلى عدـ  (2016ليمة، بكأ) ىذه النتيجة مع دراسة كتتفؽ
رضا الشباب الفمسطيني في محافظات غزة فيما تقدمو المكاقع االلكتركنية مف معارؼ  درجة

 (.1) كعية األمنية كفقا لمتغير العمرحكؿ قضايا الت

                                           
يمة، اعتماد شباب محافظات غزة في المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية في تنمية كعييـ األمني:دراسة (. أبك ل1)

 .(124ص)ميدانية 
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في درجة رضا المرأة  0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة -2
 الفمسطينية عن محتوى المواقع اللكترونية الخبارية وفق متغير الحالة الجتماعية.

لمعرفة  F  "One Way ANOVA لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 كؽ بيف أكثر مف مجمكعتيف.الفر 

بين درجة رضا المرأة الفمسطينية عن  فروقال One Way ANOVAاختبار  (: يوضح3.31جدول )
 محتوى المواقع اللكترونية الخبارية وفق متغير الحالة الجتماعية

قيمة  متغير الحالة الجتماعية متوسطات
 اختبار "

F " 

مستوى 
 ةمطمق رممةأ متزوجة نسةآ الدللة

2.290 2.281 2.492 2.222 1.097 .351 

تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ عدـ صحة الفرض القائـ بكجكد فركؽ ذات داللة 
في درجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتكل المكاقع  0.05إحصائية عند مستكل داللة 

(المقابمة  sigلية )االلكتركنية االخبارية كفؽ متغير الحالة االجتماعية، حيث أف القيمة االحتما
(، a=0.05كىي اكبر مف مستكل الداللة )0.351كىي One Way ANOVA الختبار

فركؽ ذات داللة ، مما يدلؿ عمى عدـ كجكد 1.097كقيمة االختبار الحسابية تساكم 
 .احصائية

درجة رضا مرىكف بدرجة االشياع التي  أفتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى اعتبار 
ف خدمات ليا تأثير معرفي ككجداني كسمككي كليس مرتبط بالحالة االجتماعية يقدميا المكقع م

 .لئلنساف

كجكد عبلقة في التي ثبت فييا عدـ  (2016ليمة،أبك )ىذه النتيجة مع دراسة  كتتفؽ
مدل رضا الشباب الفمسطيني في محافظات غزة فيما تقدمو المكاقع االلكتركنية مف معارؼ 

 (.1) لممبحكثيفية كفقا لمحالة االجتماعية حكؿ قضايا التكعية األمن

 

                                           
دراسة  ، اعتماد شباب محافظات غزة في المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية في تنمية كعييـ األمني:( أبك ليمة1)

 .(123ص)ميدانية 
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في درجة رضا المرأة  0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  -3
 الفمسطينية عن محتوى المواقع اللكترونية الخبارية وفق المتغير المستوى التعميمي.

رفة لمع F  "One Way ANOVA لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 الفركؽ بيف أكثر مف مجمكعتيف.

بين درجة رضا المرأة الفمسطينية عن  فروقال One Way ANOVAاختبار  (: يوضح3.32جدول )
 محتوى المواقع اللكترونية الخبارية وفق المتغير المستوى التعميمي

قيمة  التعميميمتغير  المستوى  توسطاتم
 اختبار

 " F " 

مستوى 
 دراسات عميا بكالوريوس دبموم فاقلثانوية عامة  الدللة

2.241 2.332 2.296 2.316 .589 

 

.622 

 

تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ عدـ صحة الفرض القائـ بكجكد فركؽ ذات داللة 
في درجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتكل المكاقع  0.05إحصائية عند مستكل داللة 

(المقابمة  sigف القيمة االحتمالية )إحيث , التعميميكفؽ متغير المستكل  اإلخباريةااللكتركنية 
(، a=0.05كىي اكبر مف مستكل الداللة ) 0.622كىي   One Way ANOVA الختبار

، مما يدلؿ عمى عدـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف 0.589كقيمة االختبار الحسابية تساكم 
 المجمكعتيف.

تقدميا المكاقع  التيبالمكضكعات  فدرجة الرضا ةبرر الباحثة بأف ىذه النتيجة م تعتقد
المبحكثة كمدل تأثير ما يقدمو المكقع مف خدمات معرفية  بكعياإللكتركنية اإلخبارية مرىكف 

 .تعميميكليس  ينسانفاألمر إ ،كتسمية كمشاركة اجتماعية كليس مرتبط بدرجة عممية محددة

عدـ كجكد فركؽ التي ثبت فييا  (2015)بريص، ىذه النتيجة مع نتائج دراسةتتفؽ 
في تقديرات المبحكثيف حكؿ مدل الرضا فيما تقدمو المكاقع االلكتركنية  إحصائيةذات داللة 

 (.1) التعميميالفمسطينية مف معارؼ حكؿ قضايا البيئة يعزل لمتغير المستكل 

                                           
ي محافظات غزة عمى المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية في تشكيؿ اعتماد طمبة الجامعات ف ( بريص،1)

 .(105ص) معارفيـ نحك قضايا البيئة: دراسة ميدانية
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في درجة رضا المرأة  0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة -4
 وى المواقع اللكترونية الخبارية وفق متغير المحافظة.الفمسطينية عن محت

لمعرفة  F  "One Way ANOVA لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 الفركؽ بيف أكثر مف مجمكعتيف.

بين درجة رضا المرأة الفمسطينية عن لفروق ا One Way ANOVAاختبار  (: يوضح3.33جدول )
 لخبارية وفق متغير المحافظةمحتوى المواقع اللكترونية ا

قيمة  متغير المحافظة متوسطات
 اختبار 

" F " 

مستوى 
 رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة الدللة

2.298 2.313 2.286 2.267 2.83 .147 .964 

تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ عدـ صحة الفرض القائـ بكجكد فركؽ ذات داللة 
في درجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتكل المكاقع  0.05إحصائية عند مستكل داللة 

(المقابمة  sigأف القيمة االحتمالية ) , حيثااللكتركنية االخبارية كفؽ المتغير المحافظة
(، a=0.05ىي اكبر مف مستكل الداللة )ك   0.964 كىي  One Way ANOVA الختبار

جكد عبلقة ارتباطية بيف ، مما يدلؿ عمى عدـ ك 0.147كقيمة االختبار الحسابية تساكم 
 المجمكعتيف.

ترل الباحثة أف ىذه النتيجة منطقية لمغاية فدرجة الرضا مرىكنة بالمبحكثة كقدرتيا 
 فييتعيش فييا  التيعمى االستخداـ كاالستفادة كىي ليس مرتبطة بمكاف سكنيا أك المحافظة 

 مسألة كجدانية كشعكرية أكثر منيا مسألة جغرافية.

عدـ كجكد فركؽ التي ثبت فييا ( 2015)بريص،لنتيجة مع نتيجة دراسة كتتكافؽ ىذه ا
في تقديرات المبحكثيف حكؿ مدل الثقة فيما تقدمو المكاقع االلكتركنية  إحصائيةذات داللة 

 ( 1)الفمسطينية مف معارؼ حكؿ قضايا البيئة يعزل لمتغير المحافظة 

 

                                           
اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية في تشكيؿ ( بريص، 1)

 (106ص) معارفيـ نحك قضايا البيئة: دراسة ميدانية



145 

في درجة رضا المرأة  0.05 توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة -5
 .الفمسطينية عن محتوى المواقع اللكترونية الخبارية وفق المتغير المينة

لمعرفة  F  "One Way ANOVA لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 الفركؽ بيف أكثر مف مجمكعتيف.

الفمسطينية عن  بين درجة رضا المرأة فروقال One Way ANOVAاختبار  (: يوضح3.34جدول )
 محتوى المواقع اللكترونية الخبارية وفق المتغير المينة

قيمة  متغير المينة متوسطات
اختبار 

" F " 

مستوى 
ربة  موظفة طالبة الدللة

 ربيت
بال 
 عمل

2.309 2.349 2.277 2.243 1.128 .338 

لة تشير نتيجة الجدكؿ السابؽ بعدـ صحة الفرض القائـ بكجكد فركؽ ذات دال
في درجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتكل المكاقع  0.05إحصائية عند مستكل داللة 

 (المقابمة الختبار sigلمتغير المينة، حيث أف القيمة االحتمالية )ان كفق اإلخباريةلكتركنية اإل
One Way ANOVA   أكىي 0.338كىي( كبر مف مستكل الداللةa=0.05 كقيمة ،)
عبلقة ارتباطية بيف  ، مما يدلؿ عمى عدـ كجكد1.128ساكم االختبار الحسابية ت

 المجمكعتيف.

 خالصة:
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة القائؿ بكجكد ثبت عدـ صحة الفرض 

 ان لجميعدرجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتكل المكاقع االلكتركنية االخبارية كفق بيف 0.05
حكثات )العمر، الحالة االجتماعية، المستكل التعميمي، المحافظة، المتغيرات الديمكغرافية لممب

"  F لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "، حيث استخدـ لمتحقؽ مف صحتو  المينة(
One Way ANOVA عمى كافة المتغيرات لمعرفة  لمعرفة الفركؽ بيف أكثر مف مجمكعتيف

 .الفركقات

 

 



146 

 : ثالثًا: الفرضية الثالثة

بين درجة استخدام  0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة 
المرأة الفمسطينية لممواقع اللكترونية اإلخبارية ودرجة الشباع المتحقق لين من وراء ىذا 

 الستخدام.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف أكثر مف 
 مجمكعتيف.

الفمسطينية  المرأةدرجة استخدام بين العالقة لقياس  بيرسون ارتباطاختبار معامل  (: يوضح3.35جدول )
 لممواقع اللكترونية اإلخبارية ودرجة الشباع المتحقق لين من وراء ىذا الستخدام

 مستوى الدللة قيمة معامل الرتباط العدد الدرجة

 305 الفمسطينية لممكاقع المرأةاستخداـ 
.134 .019* 

 305 درجة االشباع

 0.05دالة عند مستكل داللة                

يكضح الجدكؿ السابؽ صحة الفرض القائـ بكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند 
الفمسطينية لممكاقع االلكتركنية اإلخبارية كدرجة  المرأةبيف درجة استخداـ  0.05مستكل داللة 

(المقابمة  sigكراء ىذا االستخداـ، حيث أف القيمة االحتمالية )المتحقؽ ليف مف  اإلشباع
(، كقيمة االختبار الحسابية a=0.05ىي أقؿ مف مستكل الداللة ) 019.ىيالختبار بيرسكف 

 مما يدلؿ عمى كجكد عبلقة ارتباطية طردية ضعيفة. 0.134كالتى تساكم 
يكر نشط كلديو تكقعات مف تعزك الباحثة ذلؾ ألف جميكر المكاقع االلكتركنية ىك جم

تمؾ الكسيمة إلشباع رغباتو، مما يجعؿ كجكد عبلقة ايجابية بينيما، كىذا يتفؽ ايضان مع 
ما يحقؽ حاجاتو كجميكر ىذه الفئة مف  يعيفرضية نظرية االستخدامات أف الجميكر 
 المبحكثات ىف الفئة الكاعية لكيفية االستخداـ.

لكجكد عبلقة التي أشارت  (2015مرجاف، (اسة در كتتشابو ىذه النتيجة مع نتائج 
ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف درجة اعتماد المبحكثيف عمى المكاقع االلكتركنية كدرجة 

.كىذا مؤشر الىتماـ ( 1)الفمسطينييفىذه المكاقع لفضكليـ المعرفي حكؿ قضية البلجئيف  إشباع
 .بتكاصؿ إخبارم مستمر حكؿ القضايامعرفي المكاقع االلكتركنية كمحاكلتيا إلشباع الفضكؿ ال

                                           
عتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع االلكتركنية في اكتساب المعمكمات حكؿ ، ا( مرجاف 1)

 (108ص)قضية البلجئيف الفمسطينييف 
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( التي أشارت الي كجكد عبلقة ذات 2008)عكض، أيضان مع نتيجة دراسة كما تتفؽ 
داللة احصائية بيف مستكل استخدامات المرأة لكسائؿ االعبلـ الفمسطينية كمدل االشباع 

 .(1)المتحقؽ منيا 

عدـ كجكد عبلقة أكدت التي ( 2015)بريص،نتائج دراسة  تختمؼ معإال أنيا 
عمى المكاقع االلكتركنية  اعتماد المبحكثيفبيف مستكل  إحصائيةارتباطية ذات داللة 

، كقد يرجع االختبلؼ الفمسطينية كمستكل اشباع فضكليـ كمعارفيـ حكؿ قضايا البيئة
الختبلؼ طبيعة اىتماـ المبحكث بقضية متخصصة ال تحظى بالكثير مف التغطية مف قبؿ 

 (.2)ع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينيةالمكاق
 : رابعًا: الفرضية الرابعة

 المرأةبين درجة استفادة  0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة 
 الفمسطينية من استخدام المواقع اللكترونية اإلخبارية ودرجة الثقة في محتواىا.

رتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ معامؿ اال
 أكثر مف مجمكعتيف.

الفمسطينية من استخدام  المرأةدرجة استفادة قياس بيرسون ارتباط يوضح اختبار معامل  (:3.36) جدول
 المواقع اللكترونية اإلخبارية ودرجة الثقة في محتواىا

 مستوى الدللة قيمة معامل الرتباط العدد الدرجة

 326. 305 دةدرجة االستفا
 

.000** 
 305 درجة الثقة 

       0.01**دالة عند مستكل داللة        

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ بثبكت صحة الفرض القائـ بكجكد عبلقة ارتباطية ذات 
الفمسطينية مف استخداـ المكاقع االلكتركنية اإلخبارية  المرأةداللة إحصائية بيف درجة استفادة 

 0.00 (المقابمة الختبار بيرسكف ىي  sigفي محتكاىا، أف القيمة االحتمالية )كدرجة الثقة 
، مما يدلؿ 0.326تساكم  كالتي(، كقيمة االختبار الحسابية a=0.05مف مستكل الداللة ) أقؿ

                                           
 (174ص)، استخدامات المرأة لكسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية كاالشباعات المتحققة منيا ( عكض (1
قع اإللكتركنية الفمسطينية في تشكيؿ اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكابريص،  (2)

 (104ص) معارفيـ نحك قضايا البيئة: دراسة ميدانية
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 المرأةكىذا يؤكد انو كمما زادت درجة استفادة ، عمى كجكد عبلقة ارتباطية طردية ضعيفة جدا
 تخداـ المكاقع االلكتركنية اإلخبارية كمما زادت درجة الثقة في محتكاىا.الفمسطينية مف اس

ف ىذا الفرض يدلؿ أمف كجية نظر الباحثة حيث  تبدك ىذه النتيجة منطقية لمغاية
عمى انو كمما قدمت المكاقع اإللكتركنية محتكل جيد ذك فائدة كبيرة مف مكاد منشكرة كمما زادت 

مصدر ك االعتماد عمييارت باالطمئناف إلى أخبارىا كمف ثـ ثقة المبحكثات بالكسيمة كشع
 أساسي مف مصادر المعرفة.

كالتي  ( 2015)مرجاف،كتتشابو ىذه النتيجة مع النتيجة التي تكصمت إلييا دراسة 
الفرض القائؿ بكجكد عبلقة بيف درجة اعتماد المبحكثيف عمى المكاقع أشارت إلى صحة 

تقدمو مف معمكمات حكؿ قضية البلجئيف الفمسطينييف عند مستكل  االلكتركنية كدرجة ثقتيـ بما
 .(1)0.05داللة 

كجكد عبلقة ارتباطية ذات التي أثبتت (  2016،بكليمةأ)أيضان مع نتيجة دراسة تتفؽ ك 
داللة بيف مستكل اعتماد الشباب في محافظات غزة عمى المكاقع االلكتركنية كدرجة ثقتيـ بما 

 .(2)ضايا التكعية االمنية تقدمو مف معرفة حكؿ ق

المكاقع االلكتركنية، كالثقة التي تتمتع  ـكىذا يؤكد االرتباط الكثيؽ بيف درجة استخدا
بيا ىذه الكسيمة، كأف الجميكر يعتمد عمييا في الحصكؿ عمى المعمكمات، كبالتالي يثؽ بيا 

 كيتابعيا.

ة ارتباطية ذات داللة عبلق التي أكدت كجكد (2015)بريص،نتيجة دراسة تتفؽ مع كما 
إحصائية بيف مستكل اعتماد المبحكثيف عمة المكاقع االلكتركنية الفمسطينية كدرجة ثقتيـ بما 

 (.3)تقدمو مف معرفة حكؿ قضايا البيئة

 

 
                                           

( مرجاف، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع االلكتركنية في اكتساب المعمكمات حكؿ 1)
 .(107ص)قضية البلجئيف الفمسطينييف 

قع اإللكتركنية الفمسطينية في تنمية كعييـ األمني:دراسة ، اعتماد شباب محافظات غزة في المكا( أبكليمة2)
 (118ص)ميدانية 

اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية في تشكيؿ ( بريص، 3)
 .(103ص) معارفيـ نحك قضايا البيئة: دراسة ميدانية
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 : خامسا: الفرضية الخامسة

بين درجة رضا المرأة  0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة 
 توى المواقع اللكترونية الخبارية ودرجة الثقة في محتواىا.الفمسطينية عن مح

لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة 
 بيف أكثر مف مجمكعتيف.

بين درجة رضا المرأة الفمسطينية عن محتوى لقياس  بيرسون ارتباطاختبار معامل  (: يوضح3.37جدول )
 اللكترونية الخبارية ودرجة الثقة في محتواىاالمواقع 

 مستوى الدللة قيمة معامل الرتباط العدد الدرجة

 305 درجة الرضا
.165 .004** 

 305 درجة الثقة

       0.01**دالة عند مستكل داللة 

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ بثبكت صحة الفرض القائـ بكجكد عبلقة ذات داللة 
بيف درجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتكل المكاقع  0.05ستكل داللة إحصائية عند م

(المقابمة  sigااللكتركنية االخبارية كدرجة الثقة في محتكاىا، حيث أف القيمة االحتمالية )
(، كقيمة االختبار الحسابية a=0.05أقؿ مف مستكل الداللة )0.04الختبار بيرسكف كىي 

 عمى كجكد عبلقة ارتباطية طردية ضعيفة.، مما يدلؿ 0.165تساكم  كالتي

كىذا يشير إلى انو كمما زادت درجة رضا المرأة الفمسطينية عف محتكل المكاقع 
 االلكتركنية االخبارية كمما زادت درجة الثقة في محتكاىا.
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 المبحث الثالث
 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتيا

 أوًل : خالصة نتائج الدراسة:
ائج الدراسة، كربطيا مع الدراسات السابقة ،تستعرض الباحثة خبلصة بعد مناقشة نت

 ألىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة الميدانية كمف أىـ نتائج الدراسة:

 النتائج العامة لمدراسة: . أ

%، 74.2يستخدمف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية بنسبة  تبيف أف معظـ المبحكثات -1
 .كىي نسبة استخداـ مرتفعة، % ال يستخدمنيا 23.8بينما

جاء مكقع دنيا الكطف في مقدمة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كأكثر مكقع تستخدمو  -2
 %.80.3المبحكثات كذلؾ بنسبة 

% مف المبحكثات يستخدمف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية منذ أربعة أعكاـ 38.7أف -3
 .فأكثر

المبحكثات المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية جاء المنزؿ ىك أكثر األماكف الذم تستخدـ فيو  -4
 .91.5كذلؾ بنسبة 

% مف المبحكثات الياتؼ المحمكؿ في تصفح المكاقع اإللكتركنية 77.7تستخدـ  -5
 اإلخبارية.

ف ساعة يكميان كذلؾ قؿ مأالمبحكثات في استخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية  تقضي -6
 .%39ما نسبتو 

 سياسية في مقدمة المكضكعات التي يفضمف المبحكثات.جاءت المكضكعات كالمكاد ال -7

مكانيةأف تكفر اإلنترنت  -8 تصفح المبحكثات لممكاقع جاء مف أىـ الدكافع الطقكسية  كا 
 .%58.4كذلؾ بنسبة 

دافع مساعدة المبحكثات في فيـ كتحميؿ الكاقع مف حكليف كتككيف آراء منطقية  احتؿ -9
ممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كذلؾ بنسبة بمقدمة الدكافع النفعية مف استخداميف ل

58.7%. 
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أكضحت الدراسة أف سرعة تحديث األخبار حاؿ حدكثيا ككصكليا مف المصادر عبر  -14
المبحكثات لممكاقع اإللكتركنية استخداـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ىك أكثر أسباب 

 . %57.7اإلخبارية كذلؾ بنسبة 

تابعة المبحكثات لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كذلؾ لم الكافيجاء عدـ كجكد الكقت  -11
 % في مقدمة أسباب عدـ االستخداـ.60بنسبة 

أف إشباعات المشاركة الناتجة عف استخداـ المبحكثات لممكاقع اإللكتركنية اإلخبارية  -12
 %.74.86جاءت بالمرتبة األكلى بإجمالي الكزف النسبي 

اميف لممكاقع االلكتركنية االخبارية ىك أظيرت مستكيات رضا المبحكثات مف استخد -13
 حرص تمؾ المكاقع عمى المحافظة عمى تقديـ المعمكمات الكطنية كالمحمية.

تعددة بدرجة الكسائط الم باستخداـأف المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية تيتـ  -14
 .%67.2متكسطة بنسبة 

ستخداميف داخؿ المكاقع أف أىـ الكسائط المتعددة التي يستفدف المبحكثات مف ا -15
 .%72.5اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية ىك الفيديك كذلؾ بنسبة 

أف درجة ثقة المبحكثات بالمعمكمات التي تقدميا المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية  -16
 الفمسطينية ىي درجة متكسطة .

اإلخبارية % مف المبحكثات استفدف مف استخداميف لممكاقع اإللكتركنية 62أف ما نسبتو  -17
 .متكسطة الفمسطينية بدرجة

أف أبرز إيجابيات المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية ىك تطكرىا بشكؿ سريع ممحكظ ك  -18
 %.66.2مكاكبة أحداث التقنيات في تكنكلكجيا االتصاؿ كذلؾ بنسبة 

أف أبرز سمبيات المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية كفقان لكجية نظر المبحكثات ىك نشر  -19
 %.61.0خبار كالمعمكمات دكف اإلشارة إلى المصدر كذلؾ بنسبة بعض األ

تراىا المبحكثات لتطكير أداء استخداـ المكاقع اإللكتركنية ىك  التيأف أىـ المقترحات   -24
نشر المكاد اإلخبارية بمصدر معركؼ، كالزاـ المكاقع اإللكتركنية بأخبلقيات المينة، 

جانب زيادة التفاعؿ مع الجميكر،  إلى، ياإللكتركن النشر قكانيف إضافة إلى تفعيؿ
 .كاتاحة الفرصة ليـ لمتعميؽ كالمشاركة كاتاحة المجاؿ لمجميكر لمحكار
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 نتائج اختبار فروض الدراسة: . ب

في درجة استخداـ المرأة  0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -1
 المتغيرات الديمكغرافية لممبحكثات ان لجميعالفمسطينية لممكاقع االلكتركنية اإلخبارية كفق

 .)العمر، الحالة االجتماعية، المستكل التعميمي، المحافظة، المينة(كىى: 

درجة رضا المرأة  بيف 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة   ال -2
افية المتغيرات الديمكغر  ان لجميعالفمسطينية عف محتكل المكاقع االلكتركنية االخبارية كفق

 .)العمر، الحالة االجتماعية، المستكل التعميمي، المحافظة، المينة( :لممبحكثات
بيف درجة استخداـ المرأة  0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -3

الفمسطينية لممكاقع االلكتركنية اإلخبارية كدرجة االشباع المتحقؽ ليف مف كراء ىذا 
 االستخداـ.

بيف درجة استفادة المرأة  0.05ات داللة إحصائية عند مستكل داللة تكجد عبلقة ذ -4
 الفمسطينية مف استخداـ المكاقع االلكتركنية اإلخبارية كدرجة الثقة في محتكاىا.

بيف درجة رضا المرأة  0.05تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة -5
 رية كدرجة الثقة في محتكاىاالفمسطينية عف محتكل المكاقع االلكتركنية االخبا

 توصيات الدراسة ومقترحاتيا: ثانيًا:
في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة الميدانية، فإف الباحثة تكرد جممة مف التكصيات 
كالمقترحات كالتي مف شأنيا أف تعزز استخداـ المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية بشكؿ عاـ 

بشكؿ خاص كذلؾ عمى  كاىتماماتياأة الفمسطينية كلممساعدة في تطكير االىتماـ بقضايا المر 
 :النحك التالي

 أ.توصيات الدراسة :

ضركرة تطكير الخدمات التي تقدميا المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية، بحيث  .1
 تمبي كافة متطمبات المتابعيف ليا عمى شبكة اإلنترنت بشكؿ عاـ، كالمرأة بشكؿ خاص.

ات العممية المتخصصة حكؿ المرأة عمى مختمؼ كسائؿ إجراء المزيد مف الدراس .2
 اإلعبلـ الفمسطينية.

،كأف تككف الرقابة الذاتية نصب أعينيـ عند  اإللكتركني الصحفيااللتزاـ بضكابط العمؿ  .3
 نشر المحتكل مف أخبار كمعمكمات.
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االعتماد عمى المصادر الصحفية المعمكمة كزيادة المصادر الخاصة مع تقميؿ  .4
 عمى المصادر الصحفية المجيكلة. االعتماد

كالتفاعمية في المكاقع اإللكتركنية كبالذات في ع في أشكاؿ الكسائط المتعددة يالتنك  .5
 مكضكعات المرأة.

ضركرة تطكير محتكيات صفحات المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية بحيث تصبح مصدر  .6
 معمكمات مكثكؽ كأكثر متابعة.

كبعمؽ أكبر كالتركيز عمى كافة المكاضيع كالزكايا  تناكؿ قضايا المرأة بصراحة كحرية .7
 كاستخداـ مختمؼ الفنكف.

تدريب الصحفييف العامميف في المكاقع اإلخبارية عمى ميارات كفنكف الكتابة لممكاقع  .8
 اإللكتركنية.

تاحة المجاؿ لمجميكر لمحكار كالمشاركة كحرية الرأم كالتعبير مف  .9 زيادة التفاعمية كا 
 خبلؿ التعميؽ.

الىتماـ بكسائؿ تكاصؿ إدارة المكاقع كالرد عمى تساؤالت المستخدميف، لخمؽ جك مف ا .10
 الرضا كشعكرىـ باىتماـ إدارة المكقع بيـ كبآرائيـ.

 

 مقترحات الدراسة:-ب

العمؿ عمى تفعيؿ التبادؿ المعمكماتي المشترؾ، بيف القائميف عمى المكاقع اإللكتركنية  .1
ائميف عمى المكاقع اإلخبارية العربية كالعالمية بما يضمف اإلخبارية الفمسطينية ،كبيف الق

 تبادؿ الخبرات كتطكير محتكل تمؾ المكاقع.

ضركرة أف يتـ طرح ميثاؽ شرؼ لمنزاىة كالشفافية لتحكـ أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي  .2
اإللكتركني كأف يتـ إدراج ىذا الميثاؽ ضمف طمب الترخيص الخاص باعتماد مكقع 

 ، منعان لفكضى المعمكمات اإلخبارية.إخبارم فمسطيني
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

 :المراجع العربية -أولً 
. القاىرة: الدار 1. طالصحافة النسائية في الكطف العربيـ(. 1997) .إسماعيؿ إبراىيـ،

 .الدكلية لمنشر كالتكزيع

. القاىرة: دار الفجر لمطباعة  1ط .الصحفي المتخصص(. ـ2001) .إسماعيؿإبراىيـ، 
 .كالنشر

العبلقة بيف استخداـ الشباب المصرم لمكاقع الشبكات االجتماعية ـ(. 2011). عمرك سعد،أ
)رسالة دكتكراه غير  كقيميـ المجتمعية دراسة عمى مكقعي اليكتيكب كالفيس بكؾ

 .جامعة القاىرة، مصر منشكرة(.

مجمة . 1987إلى  1967المرأة الفمسطينية مف ىزيمة . ـ(2001) يا األمؿ.إسماعيؿ، دن
 .12-11(، 9، )رؤية

 .40-32، (11، )مجمة رؤيةـ(. المرأة كاإلعبلـ. 2001) إسماعيؿ، دنيا األمؿ.

. مدينة نصر: دار الفكر 1. طمناىج البحث اإلعبلمي ـ(.2011) إسماعيؿ، محمكد.
 .العربي

معالجة المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية العربية لكاقع ـ(. 2012، إياد مصطفى. )األطرش
. )رسالة األقباط في مصر: دراسة تحميمية مقارنة لمكقعي الجزيرة نت ، كالعربية نت

 رة، مصر. جامعة القاى ماجستير غير منشكرة(.

دار أسامة لمنشر  . عماف:1. طأيدلكجيا صحافة اإلنترنتـ(. 2012لكسي، سؤدد. )األ
 .تكزيعكال

 .يداء الصحفتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كدكرىا في تطكير األ .ـ(2010) أمؿ، خطاب.
 .دار العالـ العربي لمنشر كالتكزيع دبي: .1ط

. القاىرة: دار الفجر لمنشر 1. طالصحافة اإللكتركنيةـ(. 2007أميف، رضا عبد الكاحد. )
 .كالتكزيع
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عات في محافظات غزة عمى المكاقع اإللكتركنية اعتماد طمبة الجامـ(. 2015بريص، محمكد.)
)رسالة ماجستير غير  : دراسة ميدانيةالفمسطينية في تشكيؿ معارفيـ نحك قضايا البيئة

 .غزة، فمسطيف -منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية

  .القاىرة: المجمس األعمى لمثقافة .1ط .النساء كالنكع في الشرؽـ(. 2003تاكر، مريدذر.)

. عماف: دار المستقبؿ لمنشر 1. طاإلعبلـ اإللكتركني الفمسطينيـ(. 2008د. )ترباف، ماج
 .كالتكزيع

استخدامات الصفكة الفمسطينية لمصحؼ المطبكعة كاإللكتركنية ـ(. 2008. )ماجدترباف، 
 غزة.  ،جامعة األقصى (.دراسة ماجستير غير منشكرة) كاإلشباعات المتحققة

القاىرة: الدار  .1. طت كالصحافة اإللكتركنية، رؤية مستقبميةاإلنترنـ(. 2009ترباف، ماجد. )
 .المصرية المبنانية

حراسة البكابة اإلعبلمية كالتفاعمية في المكاقع اإلخبارية الفمسطينية ـ(. 2012تبلحمة، ثائر.) 
)رسالة ماجستير غير طمبة جامعة النجاح الكطنية نمكذجنا -عمى شبكة اإلنترنت
 .رؽ األكسط، راـ اهللمنشكرة(. جامعة الش

معالجة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية لحركتي فتح كحماس ألزمة  ـ(.2013) جراد، مناؿ.
 .غزة )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة األزىر،االنقساـ الفمسطيني 

. تاريخ محاكالت نيكض رغـ المعيقات اإلعبلـ النسكٌم في غزٌة ـ(.2016أبك جبلؿ، رشا. )
monitor.com/ -http://www.alـ. المكقع: 2017ابريؿ  18: االطبلع

pulse/ar/originals 

)رسالة  التفاعمية في المكاقع اإللكتركنية لمصحؼ اليكمية الفمسطينية ـ(.2014) حبيب، ماجد.
 .ية، غزةماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلم

. )د.ط(. بحكث اإلعبلـ -دراسات في مناىج البحث العممي ـ(. 1974) حسيف، سمير.
 .القاىرة: عالـ الكتب

عماف: دار الشركؽ  .1ط .كالثقافية االجتماعيةالجندر: األبعاد (. ـ2008) عصمت. حكسك،
 .لمنشر كالتكزيع

 المسيرة عماف: دار .1ط .الصحافة المتخصصةـ(. 2012) خصاكنة، ابراىيـ.

http://www.al-monitor.com/%20pulse/ar/originals
http://www.al-monitor.com/%20pulse/ar/originals
http://www.al-monitor.com/%20pulse/ar/originals
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استخدامات الصفكة الفمسطينية لمصحافة اإللكتركنية لمتابعة ـ(. 2006خمكؼ، محمكد. )
) رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة القاىرة،  الجارية كاإلشباعات المتحققة األحداث
 .مصر

نية اتجاىات النخبة اإلعبلمية نحك التزاـ المكاقع اإلخبارية الفمسطي ـ(.2015) خميفة، شيريف.
 .) رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية ،غزةبأخبلقيات المينة

األكاديمية العربية في الدنمارؾ: مكتبة  .1ط .اإلحصاء الكصفي(. . )د.تخميؿ، شرؼ الديف
 .الدراسات كاألبحاث االقتصادية

ة: دار . اإلسكندري1ط .اإلخراج الصحفي كالصحافة اإللكتركنية ـ(.2007) خكخة، أشرؼ.
 .المعرفة الجامعية لمطباعة كالنشر كالتكزيع

:دراسة تحميمية كميدانية  المكاقع الرياضية اإللكتركنية في فمسطيف ـ(.2016) دلكؿ، ميند.
 .، غزةمقارنة )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية

حديثة عمى الصحافة: ـ(. إشكاليات تكنكلكجيا االتصاؿ ال2010) الدليمي، عبد الرازؽ محمد.
المجمة العراقية بحث استطبلعي نحك تأثير التكنكلكجيا الحديثة عمى الصحافة. 

 .58-57(، 1) 11لممعمكمات 

 (.1)ط .اإللكتركنية كالتكنكلكجيا الرقمية الصحافةـ(. 2011الدليمي، عبد الرازؽ محمد. )
 .الثقافة عماف: دار

عماف: دار كائؿ  .1. طلجديد كالصحافة اإللكتركنيةاإلعبلـ اـ( 2011) الدليمي، عبد الرازؽ.
 .لمنشر كالتكزيع

. عماف: دار المسيرة لمنشر 1ط .اإلعبلـالخبر في كسائؿ  ـ(.2012) الدليمي، عبد الرزاؽ.
 .كالتكزيع كالطباعة

د.ط(. القاىرة: دار الفجر لمنشر ) االتصاؿ مفاىيمو نظرياتو كسائموـ( . 2003) دليك، فضيؿ.
 .عكالتكزي

: دار النكر لمدراسات كاألبحاث مكسكعة المرأة العربية. القاىرة .ـ(2002ذاكرة المستقبؿ. )
 .لممرأة العربية

 .القاىرة: مكتبة اإلنجمك المصرية .2. طسيككلكجية المرأةـ(. 1999) رمزم، ناىد.
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 إلعبلـ كحرية الرأم في فمسطيف. فمسطيف: مؤسسة ىاينريخا ـ(.2001) ركيتر ، زيبكلد.
 .، معيد اإلعبلـ. جامعة بيرزيتبكيؿ

لشبكات التكاصؿ االجتماعي  العامةاستخدامات طمبة الثانكية  .ـ(2016) زايد، عايدة.أبك 
)رسالة كأثرىا في المحافظة عمى القيـ الثقافية: دراسة ميدانية في محافظات غزة

 .غزة، فمسطيف -الجامعة اإلسبلمية. ماجستير غير منشكرة(

بقضايا  الديني الكعيتشكيؿ  فيدكر الصحافة المصرية اليكمية ـ(. 2003) أحمد. سابؽ،
 .(. جامعة القاىرة، القاىرةمنشكرةغير  )رسالة ماجستير المرأة لدل الشباب

الدكر النضالي لممرأة الفمسطينية في التاريخ خبلؿ الفترة مف ـ(. 1988) سامح، عالية.
 .المرأة الجديدة،القاىرة: مركز دراسات )د.ط(. . 1948 -1929

التغطية الصحفية لمكضكعات المرأة في الصحافة العراقية بعد  ـ(.2008السراج، شكرية. )
مجمة كمية اآلداب العراقية،  .ددراسة تحميمية لعينة مف صحؼ بغدا- 2003أحداث 

(93 ،)466-484. 

المرأة دكر الصحافة النسكية في ترتيب أكلكيات اىتمامات ـ(. 2012السراج، شكرية. ) 
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(دراسة تحميمية ميدانية  العراقية نحك القضايا العامة:

 جامعة بغداد، العراؽ.

 .دار أسامة لمنشر عماف:. 1ط .االلكتركنية الصحافةـ(. 2009سميماف، زيد. )

(. قبرص: 1.) ط1976 -1867تاريخ الصحافة الفمسطينية  ـ(.1987سميماف، محمد. )
 .يساف لمصحافة كالنشر كالتكزيعمؤسسة ب

 ،مجمة رؤية(. كاقع المرأة في العمؿ التمفزيكني كاإلذاعي في فمسطيف.ـ2002) سميرم، بيناز.
(16 ،)32-40. 

 :كاقع الصحافة االستقصائية في المكاقع اإللكتركنية الفمسطينيةـ(. 2016) سنكنك، نبيؿ.
 -ير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية)رسالة ماجستير غ دراسة تحميمية كميدانية مقارنة

 .غزة، فمسطيف

. تاريخ االطبلع:  بصمة إعبلمية نسكيو تتحدل السياسة كالمجتمعـ(. 477.شاىيف، سمر. )
  /http://wonews.net/arـ، المكقع:  478.مارس  54

http://wonews.net/ar/index.php?ajax=preview&id=1347
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تاريخ  .العربي في مناىضة العنؼ ضد النساء اإلقميميدكر اإلعبلـ (. ـ2016. )شبكة سممى
  http://www.birehlibrary.orgـ، المكقع: 2016ديسمبر  20االطبلع:  

 :معالجة المكاقع الفمسطينية اإللكتركنية اإلخبارية لحصار غزة ـ(.2017) الشريؼ، إسراء.
غزة،  -ة(. الجامعة اإلسبلمية)رسالة ماجستير غير منشكر  دراسة تحميمية مقارنة

 .فمسطيف

مة حر  . القاىرة:3ط .اإلعبلـ اإللكتركني بيف التفاعمية كالرقميةـ(. 2007شفيؽ، حسيف. )
 .برس لمطباعة كالنشر

 77تاريخ االطبلع . الفمسطينيصكرة المرأة في كسائؿ اإلعبلـ ـ(. 474.شمعكف، ىداية. )
 http://hedaya.blogspot.comـ المكقع: مكقع مدكنة 478.ابريؿ 

غزة:  .. )د.ط(اإلعبلـ التفاعمي كالتكاصؿ االجتماعيـ(. 2014شنب، حسيف. كسعد. )أبك 
 .جامعة فمسطيف

. عماف: دار الشركؽ 1ط .اإلعبلـ الجديد المفاىيـ كالتطبيقاتـ(. 2008صادؽ، عباس. )
 .لمنشر كالتكزيع

في الصحافة الفمسطينية لشبكات  باالتصاؿاستخدامات القائـ ـ(. 2015) فبلح. الصفدم،
:دراسة ميدانية في محافظات غزة)رسالة التكاصؿ االجتماعي كاإلشباعات المتحققة
 .غزة، فمسطيف -ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية

استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ  ـ(.2014) صبلح، صبلح.أبك 
 غير منشكرة (. الجامعة اإلسبلمية، )رسالة ماجستيرققة كاإلشباعات المتح االجتماعي

 . غزة

لمصحؼ اليكمية اإللكتركنية عمى  المصرماستخدامات الجميكر  ـ(.2004صبلح، ميا. )
 .القاىرة )رسالة ماجستير غير منشكرة (. جامعة القاىرة،شبكة اإلنترنت

 78تاريخ االطبلع:  .بلـدراسة حكؿ النكع االجتماعي كاإلعـ(. 472.أبك طعيمة، ناىد. )
  .)lhttp://paltimes.net/post/118305ـ، المكقع)478.فبراير 

(. 1.)طالتحديات التي تكاجو المرأة العربية في نياية القرف العشريفـ(. 1986طكبي، أسمى)
 .1986القاىرة: جمعية تضامف المرأة العربية، 

http://paltimes.net/post/118305
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المرأة العربية كالصحافة اإللكتركنية، دراسة تحميمية لمحضكر ـ(. 2006). محمد يش،عا
)رسالة ماجستير غير  مكاقع إعبلمية إلكتركنية ةاإلعبلمي لممرأة العربية في ثبلث

 .، اإلماراتجامعة الشارقة منشكرة(.

عالـ  قاىرة:ال .1ط .االتصاؿ كاإلعبلـ عمى شبكة االنترنتـ(. 2007الحميد، محمد. ) عبد
 .الكتب

القاىرة: دار الفكر )د.ط(.  كتطبيقاتيا العربية. االتصاؿنظريات . ـ(2011العبد كالعبد.)
 .العربي

 .دار الفكر العربي القاىرة:)د.ط(. . دراسات في اإلعبلـ الفضائي ـ(.1995) العبد، العمي.

يا المرأة لدم دكر الصحافة السعكدية في ترتيب أكلكيات قضا ـ(.2009) عثماف، عزة.
 المؤتمر األكؿ األسرة كاإلعبلـ كتحديات العصر، القاىرة: .الجميكر النسائي السعكدم

 .جامعة القاىرة

العكامؿ المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدل الصحفيات  ـ(.2017) العجكرم، سامية.
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة  الفمسطينيات في فمسطيف: دراسة ميدانية

 .غزة، فمسطيف -سبلميةاإل

العكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني لمقائميف باالتصاؿ في المكاقع  .ـ(2016) عبلء. عيد،
:دراسة ميدانية )رسالة ماجستير غير منشكرة(.  اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية

 .غزة، فمسطيف -الجامعة اإلسبلمية

بلب الجامعات الفمسطينية لشبكات استخدامات ط ـ(.2012ابريؿ  16-15عيسى ،طمعت.) 
التكاصؿ االجتماعي في التكعية بالقضية الفمسطينية دراسة مقدمة في المنتدل السادس 

، الرياض: جامعة التحديات النظرية كالتطبيقية -كاالتصاؿلمجمعية السعكدية لئلعبلـ 
 .الممؾ سعكد

 أسامة لمنشر كالتكزيع. ردا عماف: .1ط .اإلعبلـ اإللكتركني ـ(.2014) عيشة، فيصؿ.أبك 
 األردف

كرقة  .التكافؽ كالتنافر بيف اإلعبلـ التقميدم كاإلعبلـ االلكتركني. ـ(2012) الغامدم، قيناف.
السعكدية: جامعة األمير نايؼ لمعمكـ  .االعبلـ كاألمف اإللكتركني مؤتمرى لإمقدمة 
 .األمنية
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ية التي تعيؽ انخراط المرأة العربية التحديات االجتماع .(فبراير 3-2ـ، 2002مكزة ) غباش،
 .أبكظبي، ي منتدل المرأة العربية كاإلعبلـف كرقة مقدمة .في العمؿ اإلعبلمى

 .العربي الثقافيالمركز  الدار البيضاء:)د.ط(  .المرأة كالمغة ـ(.2006) الغذامى، عبد اهلل.

تعبير في فمسطيف، الجديد بحرية الرأم كال اإلعبلـعبلقة ـ(. 2011) الفطافطة، محمكد.
 .مدل -المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعبلمية إصدارات. مف الفيسبكؾ نمكذجان 

 54طبلع: تاريخ اال. كاقع المرأة العربية في كسائؿ اإلعبلــ(. 441.، ياسر .)قطيشات 
 (.http://minbaralhurriyya.org5ـ. المكقع ) 478.مارس 

اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع اإللكتركنية في  .ـ(2015) قكطة، محمكد.أبك 
يدانية )رسالة دراسة م :اإلسرائيمية -المعمكمات عف المفاكضات الفمسطينية اكتساب

 .غزة، فمسطيف -ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية

اإلعبلـ كالمرأة في الريؼ كالحضر دراسة تطبيقية عمى مصر  ـ(.2006) كامؿ، نجكم.
 .)دراسة غير منشكرة(. جامعة القاىرة، القاىرة كالبحريف

)رسالة  بكؾ نمكذجان  فيس– االجتماعياستخدامات مكاقع التكاصؿ ـ(. 2012)  كحيؿ، فتحية.
 .الجزائر غير منشكرة(. جامعة الحاج لخضر، ماجستير

. 1. طالجالية العربية في كندا كاقعيا كعبلقتيا بكسائؿ اإلعبلــ(. 2005) كرداش، فاطمة.
 .القاىرة: دار الفكر العربي

دكر اإلعبلـ الجديد في تشكيؿ معارؼ الجميكر الفمسطيني  ـ(.2016) المبابيدم، ديما.
)رسالة ماجستير غير  دراسة ميدانية في محافظات–كاتجاىاتو نحك قضايا المرأة 

 :الجامعة اإلسبلمية، غزة منشكرة(.

الدار  . القاىرة:1ط .الحديثة االتجاىاتتكنكلكجيا النشر الصحفي ـ(. 2000). المباف، شريؼ
 .المصرية المبنانية

طيني نحك دكر المكاقع اإللكتركنية في اتجاىات الشباب الجامعي الفمس ـ(.2014) لبد، محمد.
: دراسة ميدانية )رسالة ماجستير غير منشكرة(. ترتيب أكلكياتيـ نحك القضايا المحمية

 .غزة، فمسطيف -الجامعة اإلسبلمية

http://minbaralhurriyya.atlasnetwork.org/index.php/archives/820
http://minbaralhurriyya.org5/


162 

اعتماد شباب محافظات غزة عمى المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية  ـ(.2016) ليمة، أيمف.أبك 
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة  اسة ميدانيةدر  في تنمية كعييـ األمني:

 .غزة، فمسطيف -اإلسبلمية

اإلعبلـ الجديد في السعكدية دراسة تحميمية في المحتكل المحارب، سعد بف المحارب. )د.ت(. 
 مكتبة إقبلع. :السعكدية)د.ط(. . اإلخبارم لمرسائؿ النصية القصيرة 

. القاىرة: دار  1. طـ مف المنادم إلى اإلنترنت. كسائؿ اإلعبلـ(2009محمد، سيد محمد. )
 .الفكر العربي

كضع أكلكيات اىتماـ المرأة المصرية  فيدكر الصحافة النسائية ـ(. 1999) محمد، عادؿ.
 .القاىرة )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة القاىرة، نحك القضايا النسائية

راضية عبر االنترنت لتنمية االتجاه نحك استخداـ الفصكؿ االفت. (ـ2012) مركة. المحمدم،
 ، القاىرة.جامعة بكرسعيد (.غير منشكرة رسالة ماجستير)التعمـ الذاتي كبقاء أثر التعمـ 

استخدامات طمبة الجامعات األردنية لميكتيكب كاإلشباعات ـ(. 2013) مخمكؼ، آالء.
 .عماف )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة اليرمكؾ،المتحققة منو

دكر الصحافة اإللكتركنية الفمسطينية في تدعيـ قيـ المكاطنة لدل ـ(. 2012) المدىكف، يحيى.
 .جامعة األزىر، غزة. ) رسالة ماجستير غير منشكرة( طمبة الجامعات بمحافظات غزة

. تاريخ االطبلع الفرؽ بيف اإلعبلـ الرقمي كاالكتركني  ـ(.2016. )مدكنة اإلعبلـ الرقمي
 (http://esmaat.3abber.com) ـ. المكقع2017يناير  20

اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع اإللكركنية  ـ(.2015) مرجاف، ىاني.
: دراسة ميدانية )رسالة في اكتساب المعمكمات حكؿ قضية البلجئيف الفمسطينييف

 .غزة، فمسطيف -ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية

تاريخ االطبلع:  .المرأة الفمسطينية كاإلعبلــ(. 2004طيني لئلعبلـ.)المركز الفمس
 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8687ـ، المكقع: 15/12/2016

الييئة  غزة: المرأة الفمسطينية كاإلعبلـ. ـ(.2004) المعمكمات الكطني الفمسطيني. مركز
 .العامة لبلستعبلمات

كاقع المرأة في العمؿ التمفزيكني كاإلذاعي ـ(. 2004). مسطينيمركز المعمكمات الكطني الف
 غزة: مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني. في فمسطيف.



163 

 دراسة حالة قطاع غزة.: صكرة المرأة في كسائؿ اإلعبلــ(. 2010) مركز شؤكف المرأة.
 : مركز شئكف المرأة.غزة)د.ط(. 
 .. عماف: دار كنكر المعرفة1. طكالمبادئ بحكث اإلعبلـ األسس. ـ(2010) مزاىرة، مناؿ.

)رسالة  لشبكة اإلنترنت الفمسطينييفاستخدامات اإلعبلمييف ـ(. 2007) المصرل، نعيـ.
 .معيد البحكث كالدراسات العربيةالقاىرة:  ماجستير غير منشكرة(.

اسية أثر الصحافة اإللكتركنية عمى التنمية السيـ(. 2007) معالي، خالد أميف عبد الفتاح.
)رسالة  ـ2007-1996الفمسطينية في فمسطيف)الضفة الغربية كقطاع غزل مف عاـ 

 .نابمس، فمسطيف -ماجستير غير منشكرة(. جامعة النجاح الكطنية

دار )د.ـ(: . 1. طاإلعبلـ الدكلي كالجديد كتصدع السمطة الرابعةالمقدادم، كاظـ. )د.ت(. 
 .أسامة لمنشر كالتكزيع

الدار المصرية  القاىرة: .6ط .كنظرياتو المعاصرة االتصاؿ ـ(.2006) مكاكم، كالسيد.
 .المبنانية

 . دار أسامة لمنشر . عماف:1ط . اإلعبلـ كقضايا المرأة. ـ(2011) منصكر، زينب.

. المرأة العاممة العربية بيف الكاقع كالمأمكؿابريؿ(.  4 -3ـ، 2001). منظمة العمؿ العربية
ؿ العربي، لجنة المرأة العاممة العربية. المممكة األردنية كرقة مقدمة في  مؤتمر العم

 .الياشمية

. . بيركت: دار إحياء التراث 3ط. لساف العربـ(. 1999) ابف مػنػظػكر، محمد بف مكـر
 العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 ةأطر تقديـ صكرة المرأة في الصحافة الفمسطينيـ(. 2009مينا، ميادة محمكد عبد الكىاب. )
 . )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة القاىرة، مصر. دراسة تحميمية مقارنة

ديسمبر  20تاريخ االطبلع:  ,المرأة في اإلعبلــ(. 2015مؤسسة القدس لمثقافة كالتراث. )
 (?http://alqudslana.com/index.php)ـ، المكقع 2016

 مؤسسة مكاطف. :راـ اهلل .النساء الفمسطينيات كاالنتخاباتـ(. 1998مؤسسة مكاطف. )

 .جامعة البحريف. )د.ط(. البحريف: النظرية اإلعبلمية ـ(.2004) المكسكم، محمد.
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: العراؽ .1ط .األداء كالكسيمة تطكر اإلعبلـ الجديد:ـ(. 2011) المكسكم، مكسى جكاد.
 .جامعة بغداد

 الصحافة اليكمية:قضايا المرأة في المجتمع العربي كما تعكسيا  ـ(.1998المكسكم، نضاؿ. )
المجمة دراسة تحميمية مقارنة بيف صحيفة األنباء الككيتية كصحيفة األخبار المصرية. 

 .169-121(، 61)16العربية لمعمـك اإلنسانية، 

دراسة في المفاىيـ  المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية: ـ(.2015) شيريف عمي. مكسى،
 .دار العالـ العربي القاىرة: .1ط .كالمصداقية
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 :بعنواى دراست استبيبى
المرأة الفمسطينية لممواقع اإللكترونية اإلخبارية واإلشباعات المتحققة منيا استخدامات  

 " دراسة ميدانية في محافظات غزة"

 السيد :...........................................  المحتـر

 
 .... وبركبته هللا ورحوت عليكن السالم

 

الميدانية  الدراسة سياؽ يف أعدتيا التي االستقصاء صحيفة يديؾً  بيف الباحثة تضع
لممواقع اإللكترونية استخدامات المرأة الفمسطينية " بعنكاف بإعدادىا تقـك التياإلستكشافية 

 الماجستير درجة عمى الحصكؿ متطمبات مف ، كجزء"والشباعات المتحققة منيا  اإلخبارية
 بالجامعة اإلسبلمية. الصحافة قسـ في

بتحكيميا كتزكيدنا بما تركنو مناسب  بالمشاركةلتكـر باإلطبلع عمييا كا التكـر أرجك
 مف مبلحظات كأراء لنقـك باألخذ بيا قبؿ تكزيعيا عمي العينة.

 
 ,,,لكم جزيل الشكرو 

                                                  

 : أشواق عيسى رحمي  الباحثة

 

 

 ةـــــــــــــــز غ – ـةـــــــــيـــــــالمــــة اإلســـــــــــامعــــــالج
 شـــــئون البحـــــث العممـــــي والدراســـــات العميـــــا

 ــة اآلدابـــميـــــــــك
 صحافــةماجستير 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Art 

Master of Journalism 
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 ية اإلخباريةالمواقع اإللكترون  استخدامالوحدة األولى : أنماط  

   ؟اإللكترونية اإلخبارية  ما درجة استخدامك لممواقع  -1

            عالية     متوسطة        (        8) انتقمي الى السؤال رقم    منخفضة 

      أجيبي عن السؤال التالي ثم توقفي مشكورة()       تخدميا                      اس  ل 

 

 إجابة( من أكثر اختيار )يمكنك؟ المواقع اإللكترونية اإلخبارية   دميتستخ ل لماذا  - 2

      استخداـ اإلنترنت ةيفيك أعرؼ ال                                                     ليس عندم كقت كاؼ لمتابعتيا 

     عدـ اىتماميا بشؤكف المرأة                                                   بمصداقيتيا اقتناعي عدـ 

                                                                    ال أىتـ بمتابعة األخبار   ركمصدر لؤلخبا كسائؿ أخرلاعتمد عمي 

                       ألف معظـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية حزبية   بب انقطاع الكيرباء  مشاكؿ اإلنترنت بس 

   ....................................أخرل  

 

 ؟المواقع اإللكترونية اإلخبارية   نتستخدميمتى  منذ-3

  عاـ مف أقؿ                                 فيعاممف  اقؿ إلى عاـ مف      

  أعكاـ أربعة مف اقؿ إلى فيعام مف         كثرفأ أعكاـ أربعة 

 

 إجابة( من أكثر اختيار )يمكنك  :المواقع اإلخبارية اإللكترونيةتستخدمين  األماكن أي في -4

  المنزؿ                      الجامعة              العمؿ               مقيى اإلنترنت 

 أذكرم أخرل:.............................. 

 أكثر اختيار )يمكنك : تصفح ومتابعة المواقع اإلخبارية اإللكترونية  في التي تستخدمينيا  الوسائل ما -5

 إجابة( من
  المحمكؿ   الحاسكب       المكتبي       الحاسكب  باديا"المكحي الحاسكب"     

   المحمكؿ الياتؼ 
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 ؟المواقع اإللكترونية اإلخبارية  يوميًا في متابعة  ياينتقض التي المدة ما -6
      ساعة مف أقؿ                                         ساعتيف   مف اقؿ إلى ساعة مف 

     ساعات ثبلث مف اقؿ إلى فيساعت مف                           فأكثر ساعات ثبلث 
      ............................................أخرل / أذكرم 

 
   ؟المواقع اإللكترونية اإلخبارية  استخدام عند كيلد المفضمة األوقات ما - 7
       الصباح في       رةيالظي كقت في       المساء  في      ؿيالم مف المتأخرة الفترة      

       محدد كقت يكجد ال 
 
 إجابة( من أكثر اختيار  )يمكنك؟  الفمسطينية التي تتابعينياالمواقع اإللكترونية اإلخبارية  ىمأ ما -8

      معان        االعبلمية الفمسطينية الشبكة 
     شياب         لئلعبلـمركز االسرل 
     غزة اآلف        فمسطيف اليـك 
     فمسطيف اآلف         سما اإلخبارية 
     فمسطيف برس        )ككالة الصحافة الفمسطينية )صفا 
     لفمسطينية ) كفا(ككالة األنباء ا        المركز الفمسطيني لئلعبلـ 
     دنيا الكطف        الككفية برس 
    .................................... أخرى /أذكري 

من  أكثر ارياخت كمكني)  ؟المواقع اإللكترونية اإلخبارية  في ياينتتابع التي ما  الموضوعات والقضايا   -9
 إجابة(
 سياسيةال          االجتماعية                    االقتصادية  الرياضية              الثقافية
 البيئية                      النسكية                الشبابية   الصحية                 التكنكلكجية
    العممية         األسرية 

  ................ أخرل /أذكرم.................... 
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 دوافع استخدام المواقع اإللكترونية اإلخبارية :نية الثا الوحدة

 
 إجابة( من أكثر اختيار )يمكنكفي :   مواقع اإللكترونية اإلخباريةتتمثل  دوافع استخدامي  لم -10

 دوافع منفعية . ب دوافع طقوسية . أ
 تكفر االنترنت كاتاحة تصفحو بأكقات متنكعة  ستفادة مف المعمكمات المتنكعة المتكفرة داخؿ المكقعلبل 
 بحكـ ارتباط العمؿ بالكمبيكتر كاستخدامو  لممشاركة في الحكار كتككيف عبلقات مع اآلخريف 
 بدافع الفضكؿ في معرفة كيفية االستخداـ  لبلطبلع عمى احدث األخبار كالمستجدات العالمية 
 مرأة  فيوفيـ أكبر لمجتمعي كقضايا ال  لبلطبلع عمى ثقافات اخرل 
 لميركب مف مشاكؿ الحياة اليكمية  الستكماؿ المعمكمات كالتفاصيؿ كالخمفيات عف األحداث الميمة 

 سميةأكقات الفراغ  كالت ءلممي  المساعدة في فيـ كتحميؿ الكاقع مف حكلي كتككيف آراء منطقية 

 ..................... أخرى /أذكري............... 
 

 إجابة( من أكثر اختيار ) يمكنكما أسباب استخدامك لممواقع اإللكترونية اإلخبارية ؟  -11
    األخبار حاؿ حدكثيا سرعة تحديث     يجرم بتفاصيؿ أكبر كأعمؽ ما معرفة 
   الكصكؿ لركابط ذات صمة عف المكضكع  سيكلة    دثالح أك الخبر كراء ما تيتـ بمعرفة 
    تركز عمى قضايا التكعية كمناصرة قضايا المرأة    الرأم كالرأم اآلخرعمى  التعرؼ       
   المكقع اإللكتركني اإلخبارمامكانية البحث داخؿ تكفير    المتعددة  داخؿ المكقع تعدد الكسائط 
   كجكد الجرافيؾ كالصكر كالفيديكىات كالرسـك    صيؿ أكبر كأعمؽيجرم بتفا ما معرفة 
   سرعة نقميا لممعمكمة  كالحدث   اىتماميا بالتعمؽ في األخبار كتفسيرىا 

 

  ....................................  أخرى /أذكري 
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 اإلشباعات التي تحققيا المواقع اإللكترونية اإلخبارية   الوحدة الثالثة: 
 مواقع اإللكترونية اإلخباريةِ ؟لم تخدامك ما درجة اإلشباعات المتحققة من اس -13

 منخفضة متوسطة عالية اإلشباع
اشباعات 
مراقبة 
 البيئة

    تعرفني عمى األخبار كاألحداث الجديدة
    تساعدني في تككيف آراء كتحميبلت عف القضايا التي تجرم مف حكلي

    تعزز شعكرم بالثقة بالمكاقع اإللكتركنية المحمية
 اشباعات
 المشاركة

    تجعمني أشارؾ بالتعميؽ برأيي  بحرية مطمقة
    تجعمني أعبر عف أرائي بحرية مطمقة

    تساعدني عمى تبني رأم مف يعجبني مف الشخصيات كالكتاب
اشباعات 
التواصل 
 الجتماعي

    تساعدني عمى تككيف أصدقاء جدد مف متابعي المكاقع 
    أفراد المجتمع المحمى تساىـ في تحقيؽ تكاصمي مع بعض

    تسيؿ لي التكاصؿ كجعمتني اجتماعية اكثر 
اشباعات 
 التسمية

    ساعدتني عمى التسمية كممئ أكقات الفراغ
    تعد متنفسان لميركب مف مشاكؿ الحياة اليكمية كضغكط العمؿ 

    التخمص مف الشعكر بمعزؿ عف المجتمع
  ............. أخرى /أذكري....................... 

 من حيث الجوانب التالية؟ المواقع اإللكترونية  اإلخبارية رضاك عن  درجةما  -14

 

 درجة الرضا
 المتغير

 منخفضة متوسطة عالية

    مكاد الشكؿ الفني الذم تقدـ بو ال
    المكاد اإلخبارية فييا  مضمكف 

    ة خباريالتنكيع في استخداـ القكالب كاألشكاؿ اإل
     اىتماميا بالقضايا التي تيـ الرأم العاـ

    الخاصة بالمرأة المكضكعات كالقضايامعالجة 
    تقديـ المعمكمات الكطنية كالمحمية
    شمكلية كتفسير األحداث كتحميميا
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 عددة  ؟الوسائط المت باستخدامبرأيك ما  درجة اىتمام المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية  -15
      عالية                 متكسطة              منخفضة 

 

من استخداميا داخل المواقع اإللكترونية اإلخبارية  تستفيديما أىم الوسائط المتعددة التي  -16
 الفمسطينية ؟
         الصكر     الفيديك     النص الفائؽ الكسائط المتعددة 

 

 تقدميا  المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية ؟ التيمومات ما درجة ثقتك بالمع -17
      عالية                 متكسطة                منخفضة 

 

 ما درجة استفادتك من المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية  ؟ -18
      عالية                 متكسطة                منخفضة 

 

 ما جوانب  استفادتك من المواقع اإللكترونية اإلخبارية  الفمسطينية؟   -19
 معرفة الجديد مف األخبار                    
 زيادة الثقة بكسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية 
    تطكير ميارات االستخداـ  
  معرفة األحداث فكر كقكعيا 

    رسيكلة البحث داخؿ المكقع كالتكاصؿ مع المصاد 
   مجتمعيمعرفة أىـ قضايا المرأة في 

 
 الوحدة الرابعة : إيجابيات وسمبيات المواقع اإللكترونية اإلخبارية ومقترحات تطويرىا

 من إجابة( أكثر ارياخت كمكني)ما أبرز إيجابيات المواقع اإللكترونية اإلخبارية من وجية نظرك  -20
   لتقنيات في تكنكلكجيا االتصاؿ تطكرىا بشكؿ سريع كممحكظ، مكاكبة أحداث ا 

   تكفير إمكانيات البحث كاألرشيؼ فييا. 

   شرح كنقؿ معاناة الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج 
  المحمى كالكطنى اىتماميا بالشأف الفمسطيني 

  إحاطتيا كمتابعتيا لؤلحداث الجارية عمى الساحة الفمسطينية 
  كسيمة اقتصادية غير مكمفة 
  التفاعمية كاستخداـ الكسائط المتعددة 
  كجكد زكايا خاصة بالمرأة كقضاياىا 

  .................................... أخرل /أذكرم 



174 

 من إجابة( أكثر ارياخت كمكني)ما أبرز سمبيات المواقع اإللكترونية اإلخبارية من وجية نظرك  -21
       اإلشارة إلى المصدردكف  نشر بعض األخبار كالمعمكمات 

   ضعؼ اىتماميا  بشؤكف المرأة 
   ضعؼ التزاـ  أخبارىا بالمصداقية 
   ضعؼ التفاعمية كعدـ استغبلؿ الكسائط الفائقة 
    حزبية تتطرؽ لمخبر بحزبية دكف مراعاة المكضكعية كالدقة اخبارية مكاقع معظميا 
   نشر صكر كمكاد غير مرغكب فييا 
   عبلنات كازدحاميا في المكقع كثرة اإل  
    ضعؼ التغطية كاقتصارىا عمى الجانب الخبرم 
   ........................................أخرل / اذكرم 

 

 الفمسطينية؟  اإلخبارية اإللكترونية لتطوير أداء المواقع مقترحاتك ما -22
  اإللكتركني النشر قكانيف تفعيؿ 
  ية بمصدر معركؼنشر المكاد اإلخبار 
  تدريب الصحفييف العامميف في المكاقع اإلخبارية 
  الزاـ المكاقع اإللكتركنية بأخبلقيات المينة 
 الفمسطينية اإللكتركنية كالمكاقع لمصحؼ مينية مكاصفات كضع 
 استغبلؿ اإلمكانيات اإللكتركنية التفاعمية في ابراز مكاضيع المرأة 
 المباشر مع ادارة المكقع كالعامميف فيو  تكفير امكانية التكاصؿ 
 تكفير خاصية ترتيب األخبار في المكقع حسب عدد زكارىا 
 زيادة التفاعؿ مع الجميكر كاتاحة الفرصة ليـ لمتعميؽ كالمشاركة 
  اتاحة المجاؿ لمجميكر لمحكار 
.................................... أخرل /أذكرم 

 

 سنال -23
   عاـ  20ف أقؿ م   20  عامان  30 -عامان  
  30 عامان  40 -عامان    عامان  40أكثر مف 

 

 الحالة الجتماعية  -24
 آنسة     متزكجة 

       مةأرم                                 مطمقة 
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 المستوى التعميمي-25
       ثانكية عامة فأقؿ    دبمـك       بكالكريكس        راسات عمياد 
 

 المحافظة  -26
     شماؿ غزة                   غزة           الكسطى      خانيكنس  رؼ 
 

 المينة -27
طالبة            موظفة                       ربة منزل  بال عمل              

 


