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 ُملخص الدراسة
 

 ترتيب في الفلسطينية اإللكترونية الصحف دور على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت        
 للقضايا اإللكترونية الصحف توليها التي االهتمام ودرجة ،االقتصادية القضايا نحو األولويات
 إلى باإلضافة المحلية، االقتصادية بالقضايا الفلسطيني الجمهور اهتمام ومدى المحلية، االقتصادية

 وترتيب المحلية االقتصادية للقضايا الفلسطينية اإللكترونية الصحف ترتيب بين العالقة دراسة
 . أخرى ناحية من القضايا لهذه الجمهور
منهج  واستخدمتإلى نظرية ترتيب األولويات،  مستندة الوصفية، الدراسات إطار في وتأتي       

وتم  ،المقارنة المنهجيةوأسلوب وفي إطاره مسح وسائل اإلعالم ومسح الجمهور  المسح االعالمي
 والمقابلة. االستقصاء استمارةو  المضمون تحليل :هما أدوات ثالث باستخدامجمع البيانات 

 في اإللكترونيتين الجديدة والحياة فلسطين لصحيفتيالمسح الشامل على واعتمدت الباحثة       
 163 علىوزعت استمارة االستقصاء  كما ،31/3/2014 إلى 1/3/2014 من الممتدة الفترة

 .من المنتسبين للهيئات االقتصاديةطبقية باستخدام العينة ال مبحوثا  
 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة خلصت وقد      

 التحليةل فةي ظهةر حيةث المختلفةة، المحلية االقتصادية بالقضايا صحيفتي الدراسة اهتمام تفاوت .1
 الرواتب وقضايا الفقر، وقضايا التجارية، المعابر إغالق بقضايا متزايدا   فلسطين صحيفة اهتمام
 الجديدة. الحياة صحيفة عن

 االلكترونيةةةةة الصةةةةحف فةةةةي الصةةةةحفية المةةةةادة أشةةةةكال مجمةةةةو  مةةةةن األولةةةةى المرتبةةةةة الخبةةةةر احتةةةةل .2
تلتةةب بقيةةة الفنةةون  ،%(20.75)  نسةةبة علةةى التقريةةر حةةاز فيمةةا%(  71.27) بنسةةبة الفلسةةطينية

 الصحفي. وأخيرا  التحقيق الصحفي، الحديث ثم المقال، الصحفية بنسب صغيرة جدا
 بمتابعتهةا المبحةوثين يهةتم التةي الفلسةطينية االلكترونيةة الصةحف أهةم كانت فلسطين صحيفة أن .3

 %.40.3 بنسبة

 منخفضة. الفلسطينية االلكترونية الصحف عبر االقتصادية للقضايا المبحوثين متابعة درجة أن .4

 جةاءت الدراسةة صةحف فةي المحليةة االقتصةادية للقضةايا المبحةوثين قبةل مةن االستفادة درجة أن .5
 .%(2.67) حسابي بمتوسط متوسطة

 المحلية االقتصادية للقضايا الفلسطينية االلكترونية الصحف تخصصها التي التغطية حجم أن .6
 .المبحوثين نظر وجهة من منخفضة



خ
 

 للقضايا الفلسطينية االلكترونية الصحف ترتيب بين إحصائية دالة ذات عالقة وجود عدم .7
 . المبحوثين لدى وترتيبها المحلية االقتصادية

 أوصت الباحثة الصحف االلكترونية الفلسطينية بما يأتي: ذلك على وبناء       
 أجنةةةةدة ضةةةةمن كأولويةةةةة ووضةةةةعها إبةةةةداء مزيةةةةد مةةةةن االهتمةةةةام بالقضةةةةايا االقتصةةةةادية المحليةةةةة .1

 الصةحف تخصصةها التةي المساحات زيادة خالل من السياسية القضايا جانب إلى الصحف
 .المحلية االقتصادية القضايا عن الفلسطينية االلكترونية

 التةي االقتصةادية الموضةوعات معالجةة فةي المختلفةة الصةحفية األشكال استخدام في التنويع .2
 الرأي. ومواد التحقيقات مثل التفسيرية بالمعالجات تهتم

 والتوضيحية البيانية والرسوم والصور المتعددة بالوسائط االقتصادية المواد إبراز على العمل  .3
 .االقتصادية المعلومة وفهم وصول لتسهيل

تحسةةةةين أسةةةةاليب معالجةةةةة عةةةةرد القضةةةةايا االقتصةةةةادية المحليةةةةة فةةةةي الصةةةةحف االلكترونيةةةةة  .4
 واالهتمام بالقضايا التي أعطاها المبحوثون أولوية في االهتمام لزيادة نسبة المتابعة. 
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Abstract  
 

       This study aims at identifying the role of  the Palestinian electronic 

newspapers in ordering the priorities towards local economic issues , and 

the degree of attention given by the electronic newspapers and local 

economic issues , and the extent of the Palestinian public's interest in 

domestic economic issues , addition to the study of the relationship 

between the order of the Palestinian electronic newspapers and local 

economic issues and the order of the public to this On the other hand 

issues.  

       This study is descriptive, and uses the Agenda-setting theory by 

drawing on media surveys used in the survey under which the media and 

the public  and the technique of systematic comparisons. Data were 

collected using three tools: content analysis tool, questionnaires, and 

personal interviews. 
    

     The researcher adopts a comprehensive survey of The content analysis 

of Felesteen newspaper and Al-Hayyat Al-Jadeeda newspaper in the period 

between March 1, 2014 and March 31, 2014. The survey questionnaires  

was distributed to 163 respondents working in the field of economy. Using 

a stratified sample . 

 

       The study arrived at the following results:  

1. Interest newspapers disparity study various local economic issues , 

where he appeared in the analysis interesting Felesteen newspaper 

increasing closure of commercial crossings issues , and issues of 

poverty , issues of salaries for Al-Hayyat Al-Jadeeda newspaper. 

2. The news story occupied the first rank among the different news 

forms in the Palestinian electronic newspapers (71.27%), while the 

news report had (20.75%), followed by the other news forms 

including the news article, the interview, and the news feature.  

3. Felesteen newspaper that was the most important Palestinian 

electronic newspapers that cares respondents follow-up rate of 40.3% . 

4. Following up the economic issues in the Palestinian electronic 

newspapers scored low by the respondents in this study. 

5.  The degree of benefit by the respondents from the local economic 

issues in the study's newspapers had an average mean of (2.67% (  

6. The scale of coverage assigned by the Palestinian electronic 

newspapers to local economic issues was low. 
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7.  There is no statistically significant correlation between the order of 

local economic issues as presented by the Palestinian online 

newspapers and that of the respondents .' 

Based on these findings, the study reached a number of 

recommendations and suggestions for the the Palestinian 

electronic newspapers: 
1. There should be more attention paid to the local economic issues put 

them as a priority within the agenda of the Palestinian newspapers 

along with political issues. The newspapers can do so by giving more 

space for covering the local economic issues. 

2. To diversify the use of different journalistic templates in addressing 

the economic topics which take interest in providing explanatory 

treatment, such as the investigation and opinion articles, and to not 

only concentrate on news treatment.  

3. To highlight the economic materials using multimedia, photos, 

diagrams and illustrations to facilitate access and understanding of 

economic information. 

4. To improve the methods of presentation of the local economic issues 

in the electronic newspapers and to pay attention to the issues that 

the respondents gave priority to for increasing the proportion of 

coverage and follow-up.  
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 ة:ـــدقم امل
 

البلدان العربية، فمنذ  ياتاقتصادي بخصوصية، تميزه عن باقي يتميز االقتصاد الفلسطين         
ألوضا  سياسية جديدة في الضفة الغربية عبر  وتعرد، فقد مكوناتب االنتاجية، 1948نكبة عام 

التكيف  عليبإلحاقها للنظام األردني، وفي قطا  غزة عبر الوصاية المصرية عليها، فرضت على 
 مع األوضا  الجديدة. 

، تعرد االقتصاد 1967الصهيوني، للضفة والقطا ، في حزيران ثر االحتالل إوعلى        
عن شروط االحتالل  ا ألوضا  قسرية جديدة أفقدتب القدرة على النمو والتطور بعيدا  الفلسطيني فيه

، عبر سياسات وأوامر عسكرية، حالت دون تطور أو نمو في كافة الموارد االقتصادية وتحكمب
مع تلك السياسات، وعبر تعميق تبعية االقتصاد الفلسطيني البنية االقتصادية بما يتعارد 

 .(1)لالقتصاد اإلسرائيلي، بما يضمن استمرار ترابط وتواصل هذه التبعية في كل الظروف
 ،أصبح االقتصاد الفلسطيني تابعا  وخاضعا  كليا  لالقتصاد اإلسرائيلي األكثر تطورا   ولقد       

 منعو ، ومحاربة المنتجات الفلسطينية د االقتصادية الفلسطينيةى الموار وذلك من خالل السيطرة عل
 .االستيراد إال من خالل اقتصادها إسرائيل المناطق الفلسطينية من

حركة في تحوالت رئيسة حدوث  علىتؤكد المؤشرات االقتصادية الفلسطينية وتقارير التنمية و      
طبيعة االنقسام و إلى إجراءات االحتالل،  أسبابهارجع ت، الفترة الحاليةاالقتصاد الفلسطيني في 

 .الجغرافي والحكومي الفلسطيني
مقوماتب قضاياه و قراءة نب بات من األهمية إ، فدراك طبيعة االقتصاد الفلسطينيألهمية إ ونظرا       

وذلك كمدخل علمي وعملي لرسم استراتيجيات وخطط تتناسب مع عاني منها، يواإلشكاالت التي 
 .(2)وضع مالمح البناء االقتصادي الفلسطيني و واقع واإلمكانات المتاحة، هذا ال

                                                           

المركةةز الفلسةةطيني لحقةةوق  )غةةزة: دراسةةة ميدانيةةة، "االقتصةةاد الفلسةةطيني .. الواقةةع وا،فةةاق "، ( غةةازي الصةةوراني1)
 1( ص 2006، اإلنسان

شكاالته وآفاق المستقبل،  ( جواد الحمد، مركز دراسات الشرق األوسط2) ، مكونات االقتصاد الفلسطيني وا 
، تاريخ دخول الموقع  http://www.pbf.org.ps/site/?q=pages/view/395،16/1/2010بتاريخ ،2010
15/9/2013   
 

http://www.pbf.org.ps/site/?q=pages/view/395%20-
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يقوم بنقل وتحليل وتفسير التغيرات  كونبفرو  اإلعالم،  أحد أهماإلعالم االقتصادي ويعد  
نشر المعلومات الصحيحة والتنبؤ باألحداث قبل  من خاللاالقتصادية التي تحدث في المجتمع 
 .وقوعها بناء على األرقام واإلحصائيات

شهد العالم في نهاية القرن الماضي، وبالتحديد في التسعينيات، مرحلة تكنولوجية  ولقد      
 ،أصبحت وسيطا  إعالميا  جماهيريا  فعاال   التيكترونية اإلل ةفاصحالإلى ظهور أدت  اتصاليب جديدة

 .شهدت نموا  مضطردا  وتزايدا  سريعا  في إقبال العديد من المؤسسات الصحفية على استخدامبو 
، مقارنة بالدول العربية األخرى،  مبكرا  الفلسطينية الصحافة اإللكترونية ولقد عرفت فلسطين      

االقتصادية ن القضايا واألحداث أضرورة، كما معها الصحافة االلكترونية  ووصلت لمرحلة أصبحت
وضع السياسات االقتصادية بشكل عام  ىأصبحت من أهم أولويات المواطنين والقائمين عل
لكترونية اإل صحافةالبد للفي فلسطين، فكان  ومعالجة القضايا واألزمات المستجدة بشكل خاص

ضمن منظومة االقتصاد الوطني  ووضعب القارئ الوعي لدىتحقيق الفلسطينية من المساهمة في 
 ، أو منتج. رهو إما مستهلك، أو مستثمف

لكترونية على مدى اهتمام الصحافة اإل للتعرفالدراسة هذه تأتي وبناء على ما سبق        
ودورها في ترتيب أولويات اهتمام الجمهور بالقضايا ، الفلسطينية بالقضايا االقتصادية المحلية

ترتيب األولويات، و ذلك من خالل الدراسة والكشف عن العوامل المؤثرة في  ،االقتصادية المحلية
المبحثين في الهيئات عينة من  وتوزيع صحيفة االستقصاء علىالتحليلية لمضمون هذه الصحف 

 االقتصادية المختلفة.
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 أهم الدراسات السابقة  أوال :
 :إلى المحاور ا،تيةأهم الدراسات السابقة الخاصة بموضو  هذه الدراسة  تم تقسيم

 نظرية ترتيب األولويات.  استخدمت المحور األول: دراسات

 لكترونية.الصحف اإل استخدمتلثاني: دراسات المحور ا
 الصحافة والقضايا االقتصادية. استخدمتالمحور الثالث: دراسات 

 

 نظرية ترتيب األولويات :  استخدمتالمحور األول: الدراسات التي 
 يع السياسية لدىالتعرض للصحافة السعودية اليومية وعالقته بترتيب أولويات المواض .1

  :(1): دراسة تحليلية ميدانيةالجمهور السعودي
التعرف على عالقة التعرد للصحافة السعودية اليومية بترتيب أولويات  إلىهدفت الدراسة         

تحليلية، استخدمت منهج المسح  مواضيع السياسة لدى الجمهور السعودي، وهي دراسة وصفية
تحليل المضمون لتحليل محتوى الصحف السعودية اليومية الصادرة  أداة  على تعالمي، واعتمداإل

اليوم، البالد( خالل عامي  الجزيرة، عكاظ، الوطن، عن مؤسسات سعودية داخل المملكة )الرياد،
 " مفردة. 320دبية قوامها "، واستمارة االستبيان على عينة من جمهور األندية األ2010، و2009

 إليها الدراسة:أهم النتائج التي توصلت 
 كثافة حيث من السياسية، األحداث تغطية في األولى المرتبة" الرياد" صحيفة احتلت.أ 

 .والبالد الندوة ثم اليوم، ثم الجزيرة، ثم عكاظ ثم الوطن، صحيفة تليها النشر،
القضايا السياسية الداخلية السعودية المرتبة األولى في الصحف السعودية اليومية،  تاحتل.ب 

 قضايا السياسية الخارجية، ثم قضايا الشأن العربي .التلتها 
الجمهور السعودي أن الصحافة السعودية ال تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم تجاه يرى .ج 

 قرارات الحكومة. 
بنسبة متوسطة من الجمهور السعودي على أداء الصحافة السعودية اليومية  ىهناك رض.د 

 تجاه القضايا السياسية. 
 
 

                                                           

( أحمد الزهراني،" التعرد للصحافة السعودية اليومية وعالقتب بترتيب أولويات المواضيع السياسية لدى الجمهور 1)
 (2013غير منشورة )القاهرة: جامعة القاهرة ،دكتوراه ،   رسالة"، : دراسة تحليلية ميدانية السعودي
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: يضايا التعليم لدى الجمهور العمانالصحافة الُعمانية في ترتيب أولويات االهتمام بقدور  .2
  :(1)دراسة تحليلية ميدانية

التعرف على دور الصحافة العمانية في ترتيب أولويات االهتمام بقضايا  إلىهدفت الدراسة       
التعليم في سلطنة عمان، والتعرف على العالقة بين أجندة الصحافة العمانية وأجندة الجمهور فيما 

لتعليم وفقا للمتغيرات ايتصل بقضايا التعليم، ومعرفة ترتيب أولويات الجمهور العماني لقضايا 
وهي دراسة وصفية  ،الحالة االجتماعية، المستوى االقتصادي( التعليم، العمر، ) النو ، غرافيةو الديم

مون لخمس صحف يومية ، واستخدمت تحليل المضاإلعالميدت على منهج المسح متحليلية، اعت
وصحيفة االستبيان على عينة من الجمهور ، ( عددا  348زمن، الرؤية ( بواقع )ال ،عمان )الوطن،

 .31/21/2011 إلى 1/1/2011مفردة خالل الفترة  500العماني قوامها 
 أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

% ، يليب الخبر 63.3احتل الخبر المرتبة االولي بين األنماط التحريرية المستخدمة بنسبة .أ 
 المركب ثم المقال التحليلي.

 قضايا التعليم لدى الجمهور وترتيبها  أولوياتبين ترتيب  إحصائيةداللة  يارتباط ذوجود .ب 
 .الصحافة العمانيةلدى 

االهتمام لقضايا التعليم لدى الجمهور  أولوياتفي ترتيب  إحصائيةوجود فروق ذات داللة .ج 
 تأثيريوجد المستوى التعليمي والحالة االجتماعية والسن بينما ال و  النو  بالنسبة لمتغيرات

 .للمستوى االقتصادي 
 
 دور الصحافة المصرية في ترتيب أولويات الجمهور نحو قضايا اإلصالح االجتماعي في .3

  : (2) صرم
هدفت الدراسة إلى التعرف على قائمة أولويات االهتمام بقضايا اإلصالح االجتماعي        

، اعتمدت تحليليةوصفية  دراسةوهى ، وترتيبها لدى الجمهور المصري خالل فترة زمنية محددة

                                                           

( خالةةد الغيالنةةي، " دور الصةةحافة الُعمانيةةة فةةي ترتيةةب أولويةةات االهتمةةام بقضةةايا التعلةةيم لةةدى الجمهةةور العمةةاني : 1)
 (2012غير منشورة )القاهرة: جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه، دراسة تحليلية وميدانية" ، 

( نديةةة القاضةةي، "دور الصةةحافة المصةةرية فةةةي ترتيةةب أولويةةات الجمهةةور نحةةةو قضةةايا اإلصةةالح االجتمةةاعي فةةةي 2)
كليةةة االعةةالم ،  ،الواقةةع والتحةةديات دراسةةة مقدمةةة  للمةةلتمر العلمةةي الخةةامس عشةةر، اإلعةةالم واإلصةةالح:مصةةر"، 

 498-443ص ، ص 2009يوليو   9 -7الجزء األول ،جامعة القاهرة في مصر، 
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على منهج الدراسات المسحية ومنهج دراسة العالقات التبادلية والمنهج المقارن، واستخدمت أداة 
حتى  1/11/2008الدستور( في المدة  -الوفد-تحليل المضمون لمسح عينة صحف )األخبار

 حافظتي القاهرة والشرقيةمن سكان مطبقية ، واستمارة االستقصاء لعينة عشوائية 21/12/2008
 .مفردة 300قوامها 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
أن قضية إصالح التعليم جاءت في مقدمة القضايا األخرى في أجندة الصحف المصرية .أ 

 %(، ،تلتها قضية محاربة الفساد، ثم إقامة العدل االجتماعي .19.85بنسبة )
الصحف بشكل كبير على استخدام فنون التحرير الصحفي أثرت أنماط الملكية وانتماءات .ب 

 مما أدى إلى اختالف ترتيب قضايا اإلصالح االجتماعي بكل صحيفة على حدة.
يجابي بين أجندة الصحف المصرية من ناحية وأجندة الجمهور من ناحية وجود ارتباط إ.ج 

 أخرى.
 

 :الجمهور النسائي السعوديدور الصحافة السعودية في ترتيب أولويات قضايا المرأة لدى  .4
 : (1) ميدانية تحليلية دراسة

 الكشف عن العالقة بين أولويات اهتمام الصحف السعودية بقضايا المرأةهدفت الدراسة إلى      
ومعرفة المتغيرات الوسيطة التي  ،أولويات اهتمام الجمهور النسائي السعودي بهذه القضايان وبي

 بين أجندة قضايا المرأة في الصحف السعودية وجماهيرها النسائية.تؤثر على العالقة التبادلية 
، استخدمت منهج المسح اإلعالمي ومنهج دراسة العالقات التبادلية، تحليليةوهي دراسة وصفية 

واستخدمت أداة تحليل المضمون من خالل الحصر الشامل ألعداد صحف )الرياد والوطن واليوم 
واالستقصاء المقنن على عينة من ، 31/12/2007 حتى 1/7/2006 من الفترة خاللوعكاظ( 

الجمهور النسائي السعودي بالمقابلة الشخصية والمالحظة البسيطة والمالحظة بالمشاركة لجمع 
 .2007يناير  7-5من الفترة   البيانات

 
 

                                                           

( عزة عثمان ، "دور الصحافة السعودية في ترتيب أولويات قضايا المرأة لدى الجمهور النسائي السعودي: دراسةة 1)
، كليةة اإلعةالم ، جامعةة القةاهرة  في كتاب الملتمر العلمي األول األسرة واإلعالم وتحديات العصرتحليلية ميدانيةة" ، 

 351-275 ص ، ص2009فبراير  15-17
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 الدراسة:توصلت إليها  النتائج التيأهم 
على مجاالت معينة كأول وأهم القضايا عمل المرأة السعودية جاءت قضية اقتصار .أ 

 المطروحة في صحف الدراسة.
، اختالف أجندة قضايا المرأة لدى الجمهور النسائي السعودي عن أجندة الصحف السعودية.ب 

 عكس تصورات الصحافة السعودية.  ،المرأة بحقوقها الشخصيةمما يعكس اهتمام 
المرأة وبين االحتياجات الفعلية فجوة بين ما تقدمب الصحف السعودية عن قضايا وجود .ج 

في تغطية  للمرأة السعودية، فقد أفرزت أجندة الجمهور مجموعة من القضايا لم تنل حظا  
 صحف الدراسة رغم أهميتها للمرأة.

 

    :(1)الخاصة االحتياجات ذوي قضايا نحو الجمهور أولويات ترتيب في المصرية الصحف دور .5
االحتياجات الخاصة  ائمة أولويات االهتمام بقضايا ذويهدفت الدراسة إلى التعرف على ق       

بالصحف المصرية خالل فترة زمنية معينة، وتحديد مدى التشابب أو االختالف بين هذه القضايا 
نظرية الغرس الثقافي ونظرية استنادا  إلى لجمهور اعلى مستوى كل الصحف والتعرف على تقييم 

ترتيب األولويات، وهي دراسة وصفية، اعتمدت على منهج المسح اإلعالمي والمنهج المقارن 
 –الوفد  –باستخدام استمارة تحليل مضمون لعينة من صحف )األهرام  ومنهج العالقات التبادلية

( 400ية طبقية قوامها )واستمارة استقصاء لعينة عشوائ،  2009التي صدرت خالل عام  المصري(
 مفردة من محافظة القاهرة .

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 قضايا ذوييجابية بين أجندة الصحف وأجندة الجمهور بالنسبة لإوجود عالقة ارتباطية .أ 

 االحتياجات الخاصة.
العالقة بين  تأثير المتغيرات الديموغرافية للجمهور النو  والسن والمستوى التعليمي في قوة.ب 

االحتياجات الخاصة من ناحية وبين أجندة الجمهور  يا ذويأجندة صحف الدراسة لقضا
 حول هذه القضايا من ناحية أخرى. 

                                                           

( سماح محمد، " دور الصحف المصرية في ترتيب أولويات الجمهور نحو قضايا ذوي االحتياجات الخاصة"، 1)
، 2009أكتوبر -، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة ، العدد الرابع والثالثون، يوليو المجلة المصرية لبحوث اإلعالم

 630 -533 ص ص
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االحتياجات  وياهتمام صحف الدراسة بقضية التأهيل والتوظيف والتدريب المهني لذ.ج 
 .%(44.7بنسبة) عنهميجابية إوتقديم صورة  ،%(14.5) األول بنسبةالخاصة في الترتيب 

 

 القضايا نحو المرأة اهتمام أولويات وترتيب تحديد في المصرية النسائية الصحف دور .6
 : (1)المختلفة 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين أولويات الصحف النسائية المصرية وأولويات        
وهي دراسة وصفية تطبيقية مقارنة، واعتمدت على منهج ر المرأة، والعوامل المؤثرة فيها، جمهو 

مقننة مع الالمسح اإلعالمي ومسح الجمهور والمنهج المقارن، باستخدام المقابلة المقننة وغير 
المبحوثات وأداة تحليل المضمون لمجلتي)حواء ونصف الدنيا(، وصحيفة االستقصاء لعينة عشوائية 

 دة .مفر  300من نساء محافظة طنطا بواقع 
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

اهتمام مجلتي الدراسة بالقضايا التقليدية للمرأة بدرجة ملحوظة مقابل تجاهل لبعد القضايا .أ 
 .الملموسة األخرى، مع اختالفهما في تناولهما لمختلف المضامين النسائية

، حيث جاء اهتمام الصحف النسائية وأولويات المرأة ضعف العالقة بين ترتيب أولويات.ب 
، في حين جاءت القضايا االقتصادية من ايا االقتصادية في الترتيب األولالمجلتين بالقض

 أولويات اهتمام المرأة بالقضايا المختلفة.

يعتبر العمر الزمني والمستوى االقتصادي والمستوى التعليمي وكثافة التعرد كعوامل .ج 
العوامل المؤثرة في ترتيب األولويات نحو  مستقلة وعمالة المرأة كعوامل وسيطة من أهم

 قضايا معينة.

 

 : (2)الريفي العام بالرأي الخاصة القضايا أولويات ترتيب في المصرية الصحافة دور .7
الخاصة( في  -الحزبية –هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الصحافة المصرية )القومية        

دراك الجمهور من الريفيين لبروز هذه القضايا من  ،ترتيب االهتمامات بقضايا الرأي العام الريفي وا 
                                                           

المجلةة وترتيب أولويةات اهتمةام المةرأة نحةو القضةايا المختلفةة"،  ( غادة اليماني، "دور الصحف النسائية في تحديد1)
 312 -223، ص ص 2008ديسمبر -، جامعة القاهرة، العدد الثاني والثالثون ، أكتوبر المصرية لبحوث اإلعالم

جلةةة الم( عبةةد الجةةواد ربيةةع، "دور الصةةحافة المصةةرية فةةي ترتيةةب أولويةةات القضةةايا الخاصةةة بةةالرأي العةةام الريفةةي"، 2)
 –، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة ، المجلةد الثالةث والعشةرون، العةدد واحةد وثالثةون ، يوليةب المصرية لبحوث اإلعالم

 393 -343 ص ، ص2008سبتمبر
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واعتمدت على منهج المسح اإلعالمي بشقيب الوصفي  ،تحليليةوصفية دراسة ناحية أخرى، وهى 
المصري اليوم(، وصحيفة  –األحرار –والتحليلي، باستخدام أداة تحليل المضمون لصحف )األهرام

 مفردة. 300بواقع  وأسيوطالمنوفية  محافظتيفي االستقصاء لعينة من جمهور الريف المصري
 : لنتائج التي توصلت إليها الدراسةأهم ا
 بنسبة الريفي المجتمع قضايا في معالجة االخبارية المواداستخدمت صحف الدراسة .أ 

 .التحريرية األنماط إجمالي من% 77.5

بين ترتيب القضايا الخاصة بالمجتمع الريفي وبين ترتيبها  وجود عالقة ارتباط طردي قوي.ب 
 .عند المبحوثين في محافظتي المنوفية وأسيوط

 يتعرضون منهم% 81.6 وما نسبتب دائم، بشكل للصحف المبحوثين من% 15.7 يتعرد.ج 
 .الصحف يقرأون ال منهم% 2.8و منتظم، غير بشكل للصحف

 

 : (1)المصري  المجتمع بمشكالت القراء اهتمام وترتيب المصرية المجالت .8
هدفت الدراسة إلى ترتيب أولويات االهتمام بقضايا المجتمع المصري في المجالت العامة،         

ومعرفة مدى االتفاق فيما بينها وبين ترتيب أولويات القضايا العامة في المجالت العامة، استنادا  
ألولويات ونظرية التأطير اإلعالمي، وهي دراسة وصفية، اعتمدت على منهج  إلى نظرية ترتيب ا
، واستخدمت أداة تحليل المضمون لمجالت )المصور، روز للوسائل والجمهور  الدراسات المسحية

عددا ، وصحيفة االستقصاء على عينة من جمهور  35اليوسف، صبح الخير، أكتوبر( بواقع 
 مفردة.  250المجالت العامة بلغ قوامها 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
ا في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ترتيب أجندة اهتمام المجالت األربع بالقضاي.أ 

 نمط الملكية.تتشابب في  مؤسسات صحفية ألنها تصدر من ؛المجتمع المصري
أسباب وحلول للقضايا في تفاوت معدل اتفاق قراء المجلة العامة بين ما طرحتب المجلة من .ب 

 مستوى التعليم(. –)النو   المجتمع المصري تبعا للمتغيرات البحثية

                                                           

المجلةةةة المصةةةرية ( لميةةةاء البحيةةةري، "المجةةةالت المصةةةرية وترتيةةةب اهتمةةةام القةةةراء بمشةةةكالت المجتمةةةع المصةةةري"، 1)
، ص ص 2008يونيةو -،  المجلةد التاسةع، العةدد األول، ينةاير  ، كلية اإلعالم ، جامعةة القةاهرة لبحوث الرأي العام

1259- 1295 
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مع القضايا خبر(  -تقرير -حديث -) تحقيقاستخدام األنماط التحريرية عدم وجود فروق .ج 
 العامة في المجتمع المصري.

 

 لكترونية:اإل الصحافة  استخدمتالدراسات التي لثاني: المحور ا
  (1) تحليلية دراسة: الفلسطينية اليومية للصحف لكترونيةاإل  المواقع في التفاعلية .9

 الفلسطينية اليومية الصحف مواقع في التفاعلية تحقق مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت       
استنادا  إلى نظرية انتشار وتبني  الحديثة الخيارات من استفادتها ومدى نترنت،اإل شبكة على

 تحليل أداة واستخدمت ،اإلعالمي المسح منهج اعتمدت على ،وهي دراسة وصفية ،المبتكرات
( فلسطين الجديدة، الحياة األيام، القدس،) األربعة الفلسطينية اليومية الصحف لمواقع المضمون

 .31/8/2013 إلى 1/6/2013 الفترة خالل شهور ثالثة لمدة
 :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم
 .% 46.6 استخدام مواقع الصحف اليومية الفلسطينية للوسائط الفائقة كان متوسطا  بنسبة.أ 

 % 34.1كان ضعيفا  بنسبة  التفاعلية دواتأل الدراسة صحف استخدام.ب 

 كامل استغالل على الفلسطينية اليومية الصحف مواقع لدى واضح حرص يوجد ال.ج 
 .نترنتاإل شبكة على المتاحة تالإلمكان

 
 :(2) مقارنة تحليلية دراسة: اإلنترنت شبكة على اليومية الفلسطينية الصحف مواقع إخراج .01
الفلسةةطينية اليوميةةة علةةى شةةبكة  مواقةةع الصةةحف إخةةراجرصةةد ووصةةف واقةةع  إلةةى الدراسةةة هةةدفت     
اسةتنادا  إلةى نظريةة انتشةار وتبنةي المبتكةرات ونمةوج المةدخل  نترنت من حيةث البنةاء العةام للموقةع،اإل

ومةنهج العالقةات  اعتمةدت علةى مةنهج الدراسةات المسةحيةالوصةفية،  دراسة وصةفيةوهي  المنهجي، 
لمواقةةع الصةةحف الفلسةةطينية ، واسةةتخدمت أداة المقابلةةة غيةةر المقننةةة وأداة تحليةةل المضةةمون المتبادلةةة
  .2014شهر يوليو ل ، خال(والحياة الجديدة يامدس واأل)فلسطين والق األربع اليومية

                                                           

، رسةالة ماجسةتير: دراسةة تحليليةة"، ترونية للصحف اليوميةة الفلسةطينية( ماجد حبيب، "التفاعلية في المواقع االلك1)
 (2014غير منشورة )غزة: الجامعة اإلسالمية، 

رسةةالة د،" إخةةراج مواقةةع الصةةحف الفلسةةطينية اليوميةةة علةةى شةةبكة اإلنترنةةت : دراسةةة تحليليةةة مقارنةةة"، ( عبيةةر لبةة2)
 (2014، غير منشورة )غزة: الجامعة اإلسالمية، ماجستير
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 :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم     
موضةوعاتها علةى  إخةراجالبوابةة فةي  أسةلوبغلةب مواقةع الصةحف الفلسةطينية علةى أاعتماد .أ 

 الوحدات االلكترونية أسلوب فلسطينالصفحة الرئيسة ما عدا صحيفة 
دارتةةةب،حرصةةةت مواقةةةع الدراسةةةة علةةةى تةةةوفير بريةةةد الكترونةةةي خةةةاص بةةةالموقع .ب  وكةةةذلك بريةةةد  وا 

 الموقع. ألقسامالكتروني 
 محدودية استخدام الوسائط المتعددة في مواقع الصحف الفلسطينية اليومية ..ج 

 

دراسةة تطبيقيةة علةى  :دور الصحافة االلكترونية العربية فةي التسةويق للقضةية الفلسةطينية .00
 : (1) 2102-2101وكالة معا اإلخبارية 

 الدراسةةة إلةةى التعةةرف علةةى دور الصةةحافة اإللكترونيةةة العربيةةة فةةي التسةةويق للقضةةةية هةةدفت        
عن  الفلسطينية ، ومعرفة أنوا  وآليات تسويق الصحافة اإللكترونية للقضية الفلسطينية واألثر الناتج

 ارتبةةةاط التسةةةةويق للقضةةةية الفلسةةةطينية بةةةالمتغيرات والخصةةةائص الشخصةةةةية ومةةةدى عمليةةةة التسةةةويق،
اسةةةةتنادا  علةةةةى نظريةةةةة التسةةةةويق االجتمةةةةاعي (،، الجةةةةنس، المهنةالوظيفيةةةةة )العمةةةةر، المؤهةةةةل العلمةةةةيو 

اعتمدت على منهج المسح اإلعالمي، واستخدمت صحيفة  ،وهي دراسة وصفية تحليلية ، والسياسي
فةةةي المؤسسةةةات األهليةةةة  موظفةةةا  وموظفةةةة   150منتظمةةةة بلةةةغ قوامهةةةا  علةةةى عينةةةة عشةةةوائية االسةةةتبيان

 والرسمية في قطا  غزة.
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التسويق للقضية الفلسطينية الذي تقوم بب .أ 
 (. والمهنة ،يالمؤهل العلم، العمرلمتغيرات )الجنس،  تعزىالصحافة اإللكترونية العربية 

%( 39.1) ةنسب ومنهم، %( من المبحوثين يستخدمون اإلنترنت باستمرار92.7) ةأن نسب.ب 
 .األخبار المحلية والدولية لمتابعة يتصفحون مواقع الصحافة اإللكترونية العربية

 
 
 
 

                                                           

( حاتم العسولي، "دور الصحافة االلكترونيةة العربيةة فةي التسةويق للقضةية الفلسةطينية: دراسةة تطبيقيةة علةى وكالةة 1)
جامعةةة السةةودان للعلةةوم والتكنولوجيةةا،  ، غيةةر منشةةورة )السةةودان:رسةةالة ماجسةةتير"،  2012-2010ريةةة معةةا اإلخبا

2013) 
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 : (1) غزة بمحافظات الجامعات طلبة لدى المواطنة قيم تدعيم في اإللكترونية الصحافة دور .02
دور الصحافة اإللكترونية في تدعيم قيم المواطنة لدى هدفت الدراسة إلى التعرف على          

عند  إحصائيةالكشف عن وجود فروق ذات داللة ، و عينة من طلبة الجامعات بمحافظات قطا  غزة
 ميق تدعيمفي  الفلسطينية اإللكترونيةدور الصحافة  تقديرفي  نةيأفراد الع استجابات مستوى داللة

وهي دراسة ، الجنس )ذكر، أنثى( لمتغيربمحافظات غزة تعزى  الجامعات المواطنة لدى طلبة
وصفية تحليلية، اعتمدت منهج المسح اإلعالمي، واستخدمت صحيفة االستبيان في جمع البيانات 

%( من طلبة جامعة األزهر، 2.11) مثلي( طالبا  وطالبة ما 980قوامها ) عشوائية نةيع على
 وجامعة األقصى. اإلسالميةوالجامعة 

 الدراسة:التي توصلت إليها  النتائجهم أ
 دةيج المواطنة بدرجة ميقيجابي في تدعيم إلكترونية الفلسطينية لها دور الصحافة اإلأن .أ 

 .العينةأفراد  تقديرمن  %(65.5)بنسبة
والطالبات  الطالب استجابات نيب( 0.01)عند مستوى  ةإحصائيوجود فروق ذات داللة .ب 

 كانت الفروق لصالح مجموعة الطالبات. ،تبعا  لمتغير الجنس
 لصالح ،الجامعة لمتغيرتبعا  بين استجابات المبحوثين  يةوجود فروق ذات داللة إحصائ.ج 

 جامعة األقصى. مجموعة
 

، لسطين/ الضفة الغربية وقطاع غزةأثر الصحافة اإللكترونية على التنمية السياسية في ف  .31
  :(2)2117إلى  0996من عام 

معرفة أثر الصحافة اإللكترونية الفلسطينية على التنمية السياسية في  هدفت الدراسة إلى     
معرفة المجاالت التي يمكن للصحافة اإللكترونية أن تؤثر فيها فيما يخص إلى وكذلك  ،فلسطين

ح اعتمدت على منهج المس ،وهي دراسة وصفية تحليلية، الرأي العامالتنشئة السياسية وتشكيل 
عينة وذلك بالتطبيق على  ،، واعتمدت على استمارة استقصاءاإلعالماإلعالمي لجمهور وسائل 

 طالب وطالبة من طلبة جامعة النجاح الوطنية. 100عشوائية حجمها 

                                                           

، دور الصحافة اإللكترونية في تدعيم قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة""( يحيى المدهون، 1)
 ( 2012غير منشورة )غزة: جامعة األزهر،  رسالة ماجستير،

( خالد معالي، "أثر الصحافة اإللكترونية على التنمية السياسية في فلسطين/ الضفة الغربية وقطا  غزة من عام 2)
 (2008غير منشورة )نابلس: جامعة النجاح الوطنية،  رسالة ماجستير،"، 2007إلى  1996
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 :التي توصلت إليها الدراسة أهم النتائج
 % من متابعة الطلبة.61لسطينية على ما نسبتب حصلت القضية الف.أ 

، كما إلى رفع هامش الحريات في المجتمع الفلسطيني قاد انتشار الصحافة اإللكترونية.ب 
 األخرى.ساهم بنقد ومراقبة أداء السلطة السياسية أكثر من وسائل اإلعالم 

في عملية التنشئة السياسية لكال الحزبين  كبيرا   دورا   الفلسطينية الصحافة اإللكترونية أدت.ج 
 .الكبيرين حماس وفتح

 

 :(1) الصحافة اإللكترونية الفلسطينية: دراسة مسحية .11
 استغاللها ومدى ،الفلسطينية اإللكترونية الصحافة تجربة على التعرف إلى الدراسةهدفت      

 للصحافة االتصالية بالسمات التزامها ومدى اإلنترنت، عبر المتاحة التكنولوجية لإلمكانات
 واعتمدت على ،وهي دراسة وصفية مقارنة، ، استنادا  إلى مدخل نشر األفكار المستحدثةاإللكترونية

وتحليل  الممارسة وأساليبوسائل اإلعالم  مسحباستخدام أسلوب  اإلعالمي، المسح منهج
 االستبيان، واستمارة المضمون، تحليلستخدمت أداة وا ،المقارن المنهج إلى إضافة ،المضمون
 .اإللكترونية المواقع من عينة الدراسة مجتمع وشمل ،المقننة وغير المقننة والمقابلة

 :التي توصلت اليها الدراسة النتائج أهم
 للصحف اإللكترونية النسخ شكل الفلسطينية اإللكترونية الصحف من( %82)تأخذ .أ 

 .تنشرها التي للمواد وأكثر سنويًّا أرشيف ا الدراسة عينة الصحف حكما تتي ،المطبوعة

 صور عن عبارة هي الفلسطينية اإللكترونية الصحف في المنشورة النصوص من( %87).ب 
 %.13 بنسبة فقط مصورة ونصوص فوتوغرافية، بصور مزودة نصوص

 

 الجارية األحداث لمتابعة اإللكترونية للصحافة الفلسطينية الصفوة استخدامات .15
  :(2)منها المتحققة واإلشباعات

 متابعة في اإللكترونية للصحافة الفلسطينية الصفوة استخدامات معرفة إلى الدراسةهدفت       
ومعرفة دوافع استخدامهم لها والمتغيرات الوسيطة التي تؤثر  المتحققة، واإلشباعات الجارية األحداث

                                                           

، غيةةر منشةةورة )القةةاهرة: معهةةد رسةةالة دكتةةوراه ماجةةد تربةةان، "الصةةحافة اإللكترونيةةة الفلسةةطينية: دراسةةة مسةةحية"،( 1)
 (2007البحوث والدراسات العربية، 

محمةةود خلةةوف، "اسةةةتخدامات الصةةفوة الفلسةةةطينية للصةةحافة اإللكترونيةةةة لمتابعةةة األحةةةداث الجاريةةة واإلشةةةباعات ( 2)
 ( 2006، غير منشورة )القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، رسالة ماجستيرالمتحققة منها"،  
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، واعتمدت وهي دراسة وصفية، واإلشباعاتعلى هذه االستخدام، استنادا  إلى نظرية االستخدامات 
 120 بلغت عينة على باالعتماد وذلك طاره مسح الجمهور، إعالمي في على منهج المسح اإل

 .واألكاديميين والسياسيين اإلعالميين من مفردة
 :التي توصلت إليها الدراسة النتائج أهم
 عليها اعتمادهم إلى باإلضافة اإللكترونية، الصحافة في الفلسطينية الصفوة ثقة ارتفا .أ 

 %.58 بنسبة وذلك للمعلومات، كمصدر أساسي بشكل
 إليب ريفتق ما وهذا السرعة، هي اإللكترونية للصحافة العينة أفراد استخدام دوافع أبرز أن.ب 

 .التقليدية اإلعالم وسائل من الكثير

الورقية ، و % من الصفوة استخدام الصحافة االلكترونية على الصحافة 61يفضل .ج 
 يستخدمونها استخداما  مخططا  من أجل الحصول على المعلومات.

   

 :(1) فلسطينعلى قراءة الصحافة المطبوعة في  هاتأثيرواحتماالت  اإللكترونيةالصحافة  .16
مكاناهدفت  الفنية  تهاالدراسة إلى التعرف على نشأة الصحافة اإللكترونية في فلسطين وا 
 .تأثيرها على الصحافة المطبوعة وبالتحديد في محافظات غزةواحتماالت  والبشرية،

اإلعالمي لجمهور وسائل المنهج التاريخي ومنهج المسح وهي دراسة وصفية اعتمدت على 
عشوائية من  على عينةصحيفة االستقصاء المقننة و المقابلة غير المقننة، ، واستخدمت االعالم

 .مشترك 100مستخدمي االنترنت قوامها 
 ليها الدراسة:إالنتائج التي توصلت  أهم
جريدة  ، إذ صدرتخرىفلسطين الصحافة اإللكترونية مبكرا  مقارنة بالدول العربية األعرفت .أ 

  . 1996"القدس" في حزيران )يونيو( 
في  االشتراك من أفراد عينة الدراسة بشكل قراءة الصحف المطبوعة بعد %64.28 يؤيد.ب 

 .شبكة اإلنترنت

 
 
 

                                                           

مجلةة اللغةة ، "على قراءة الصةحافة المطبوعةة فةي فلسةطين تأثيرهاواحتماالت  اإللكترونيةحافة الص"واد الدلو، ( ج1)
 41 -1، ص ص 2003،  20دد لع، افي القاهرة  األزهرجامعة العربية، 
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 الصحافة والقضايا االقتصادية: استخدمتالدراسات التي  الثالث:المحور 

القتصادية في الصحافة العراقية: دراسة تحليلية المعالجة الصحفية لقضايا التنمية ا .17
 :(1) 28/2/2011إلى  2/2/2011للفترة من  -نموذجا   -لجريدة المدى

مضمون ما يقدم في الصفحات االقتصادية المتخصصة هدفت الدراسة إلى التعرف على      
اعتمدت على المنهج المسح ، وهي دراسة وصفية تحليلية، الحتياجات القارئ مالئمتهاومدى 

باختيار عينة عمدية وتحديدا  أداة تحليل المضمون  واستخدمت ،لمحتوى وسائل االعالماإلعالمي 
موضوعات قضايا التنمية االقتصادية في الصفحات الخير والتقرير االخباري كفنون صحفية تناولت 

 .28/2/2011إلى 2/2/2011 الفترة  من( عددا  21بواقع ) جريدة المدى االقتصادية من
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

بواقعية وشفافية وبث التوعية  تناولت قضايا التنمية االقتصاديةأن الصفحات االقتصادية .أ 
  مع بكافة فئاتب.شرائح المجت لدى

 في معالجة قضايا التنمية االقتصادية.   رير اإلخباري احتل المرتبة األولىأن التق.ب 
مما يحول بينها وبين القيام بدورها  ؛ضعف الصحافة االقتصادية في الصحف اليومية.ج 

 ومسئولياتها تجاه المجتمع.

 
 :( 2) تحليليةدراسة  :االقتصادي شأنلل اليومية السعودية الصحافة معالجة .18

هدفت الدراسة إلى التعرف على التغطية الصحفية واألحداث االقتصادية وقضاياها في      
عطاء صورة واضحة عن طبيعة تلك  ،الصحف اليومية الصادرة في المملكة العربية السعودية وا 

ترتيب نظرية ثالث نظريات وهي: بناء على  ،التغطية وحجمها وطرق معالجتها للشأن االقتصادي
، وهي دراسة وصفية تحليلية، األولويات واالعتماد على وسائل اإلعالم والمسئولية االجتماعية

مستخدمة أداة تحليل المضمون على عينة من  ،االعالمي للمحتوى واعتمدت على المنهج المسحي

                                                           

 تحليليةةة دراسةةة: العراقيةةة الصةةحافة فةةي االقتصةةادية التنميةةة لقضةةايا الصةةحفية المعالجةةة ( بتول رشيد، فاتن مراد،"1)
، جامعةةة كليةةة ا،داب، مجلةةة كليةةة ا داب"،  28/2/2011 إلةةى 2/2/2011 مةةن للفتةةرة -نموذجةةا   -المةةدى لجريةةدة

 927-878،  ص ص 2011بغداد ، العدد التاسع والتسعون ،
غيةر رسةالة ماجسةتير، ( محمد الحروب، "معالجة الصحافة السةعودية اليوميةة لشةأن االقتصةادي: دراسةة تحليليةة "2)

 (2009ق األوسط للدراسات العليا ، جامعة الشر  منشورة )عمان:
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اليوم( خالل الفترة من  –الرياد  -الصفحات االقتصادية في الصحف السعودية ممثلة )عكاظ
 لكل صحيفة. عددا   24بواقع  30/3/2011إلى  2010 /1/9

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
الصفحات االقتصادية في الصحف السعودية الجانب اإلخباري األهمية الكبرى ولم أولت  .أ 

 تهتم بنفس الدرجة بالتفسير والتحليل. 
مؤسسات القطا  الخاص مضمون الصفحات االقتصادية في الصحافة السعودية  ترتب.ب 

 على محتوى المضمون. ومية وفق ما تمتع بب من تأثير قويالي
ضعف الصحافة االقتصادية في الصحف اليومية مما يحول بينها وبين القيام بدورها .ج 

 ومسئولياتها تجاه المجتمع.

 
 التنمية وتحديات والتنظيمية المهنية الضغوط بين اإلماراتية االقتصادية الصحافة .19

  :(1)المستدامة
 والتنظيمية المهنية الضغوطو  االقتصادية الصحافة مشكالتعلى  التعرف الدراسة إلى تهدف      

استنادا  إلى نظرية حارس ، اليوم واإلمارات واالتحاد البيان جريدة في اإلماراتية االقتصادية للصحافة
واستخدمت  ،االعالمي مسحيالالمنهج اعتمدت الدراسة على ، و دراسة وصفية تحليليةوهي ، البوابة 
في  ا  ( محرر 30البالغ عددهم ) االقتصاديين المحررين آراء ستطال ال صحيفة االستبيانأداة 

 صحف الدراسة.
 :لنتائج التي توصلت إليها الدراسةأهم ا
 جيةد اإلمارات دولة في االقتصادية الصحافة مستوى بأن االقتصاديين المحررينيؤمن ثلثي .أ 

 . إيجابي مؤشر وهذا جد ا، جيد أو

 الةةدعائي الترويجةةي، االستعراضةةي، الطةةابعتيةةة االصةةحافة االقتصةةادية اإلمار  علةةىيغلةةب .ب 
 فيها. االستقصائية الصحافة ضعف ، إضافة إلى واإلعالني

 من  االقتصادي القطا  تنشيط في المساهمةو  للدولة واالقتصادي الحضاري الوجب إبرازيعد .ج 
   .من وجهة نظر المحررين االقتصادية الصحافة وظائفأهم 

                                                           

( محمد قيراط، " الصحافة االقتصةادية اإلماراتيةة بةين الضةغوط المهنيةة والتنظيميةة وتحةديات التنميةة المسةتدامة "، 1)
الحةادي عشةر، فبرايةر ، جامعةة الشةارقة ، الجةزء السةادس، العةدد مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 23 -1 ص ، ص2009
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اتجاهةةات النخةةبةةة االقتصادية السعةةةودية نحو معالجةةة المواقع الصحفية السعودية على  .20
 : (1): دراسة ميدانية شبكة اإلنترنت لألزمة المالية العالمية

ة الصحف السعودية على شبكة االنترنت لألزمة معالجإلى التعرف على الدراسة هدفت       
بهدف تقييم وتقويم أدائها، والكشف األزمة ، للوقوف على مواقفها من المالية العالمية االقتصادية

نظرية  استنادا  إلى، ات والتغيرات التي يشهدها العالمعما إذا كانت قادرة على مواكبة التطور 
على منهج المسح اإلعالمي،  ت، اعتمددراسة وصفيةوهي ، ائل اإلعالماالعتماد على وس

لعينة عمدية من رجال األعمال كشريحة من النخبة االقتصادية بلغ  واستخدمت صحيفة استقصاء
 .مفردة( 100عددها )

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
في استقاء المعلومات  أساسيا   أمرا   اإلعالم الرقمي وأحد روافده الصحافة اإللكترونية أصبح.أ 

 لتسهيل انسياب المعلومات االقتصادية إلى رجال األعمال.، لدى النخب االقتصادية
في مادتها االقتصادية لما حازت عليب من  الصحف اإللكترونية المتخصصة أكثر تميزا   أن.ب 

 .من التفضيل عند المبحوثين نسبة كبيرة نسبيا  

 والفورية الشمول من جيدة بدرجة يتميز إعالميا دورا   تقدم لكترونيةاإل الصحفية المواقع أن.ج 
 .األزمات وقت في خاصة يجابياإل النفسي البعد تعضيد إلى باإلضافة

 
 :     (2): دراسة تحليليةاالقتصادي للجانب األردنية الصحافة معالجة .21

هدفت الدراسة إلى التعرف على أولويات معالجة الصحافة األردنية االقتصادية للقطاعات         
ومدى مواءمتها مع مستوى الكتابة الصحفية االقتصادية ومتطلبات الجمهور،  االقتصادية المختلفة،
، شباعاتواإلرتيب األولويات واالستخدامات االعتماد على وسائل اإلعالم وت اتوذلك استنادا  لنظري

أداة تحليل  واستخدمت، اإلعالمي المسحمنهج ، اعتمدت على وهي دراسة وصفية تحليلية
في الفترة الغد(  –الرأي  -الصحف اليومية األردنية )الدستور لتحليل مضمون عينة من المضمون 

التي تم توزيعها ، وأداة صحيفة االستبيان  عددا   52بواقع  30/3/2008لغاية  1/4/2007من 

                                                           

( أسةةامب المةةدني،" اتجاهةةةةات النخةةبةةةةة االقتصةةادية السعةةةةةودية نحةةو معالجةةةةة المواقةةع الصةةحفية السةةعودية علةةى شةةبكة 1)
 310-238، ص كتاب االعالم االقتصادي ، دراسة ميدانيةاإلنترنت لألزمة المالية العالمية "، 

غيةةر رسةةالة ماجسةةتير،  الصةةحافة األردنيةةة للجانةةب االقتصةةادي: دراسةةة تحليليةةة " ، ( منةةى أبةةو جةةامع، "معالجةةة2)
 (2009منشورة  )عمان: جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، 
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مقننة كأداة جمع الوالمقابلة غير فردا ،  145قوامها عينة طبقية من مجتمع مدينة عمان  على
 البيانات مع بعد الصحفيين القائمين على إنتاج المواد اإلعالمية االقتصادية.

 الدراسة:التي توصلت إليها  النتائج أهم
وأولويات القارئ وجزء من أولويات االقتصاد الصحافة االقتصادية اليومية ترتب أولوياتها .أ 

 القومي وفق إمكانياتها وأهدافها.
ضرورة زيادة االهتمام بماهية المجاالت والقطاعات المعالجة والكادر القائم على إنتاج .ب 

 .نالمعلومة االقتصادية واالهتمام بتطوير وتحسين أداء الصحفيي
يعتمدون عليها إضافة  ننسبي لقرائها الذيالصحف اليومية األردنية اإلشبا  بشكل تحقق .ج 

 إلى مصادر أخرى في الحصول على المعلومات االقتصادية. 

 

  :(1) المتحدة العربية اإلمارات صحافة في األسعار تضخم لقضية الصحفية التغطية .22
التعرف على القضايا التي تطرحها الصحافة اإلماراتية اليومية إلى هدفت هذه الدراسة          

دولة  حول مشكلة تضخم األسعار في الصفحات االقتصادية في صحيفتي الخليج والبيان في
وتقييم واقع أدائها وتأثيرها على المواطن من خالل تحليل وتفسير الفنون اإلمارات العربية المتحدة، 

هي دراسة و ، ، استنادا  إلى نظرية ترتيب األولويات وحارس البوابةتحريرية المستخدمة في معالجتهاال
عينة مكونة من على  باستخدام أداة تحليل المضمون اإلعالميدت على منهج المسح ماعتوصفية، 

 . 1/6/2007إلى  1/6/2006الصحيفتين في الفترة من  عدد ا من 48
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

وحصل على المرتبة غلب الطابع الخبري على المواد اإلعالمية المتعلقة بارتفا  األسعار .أ 
 %( .43األولي بنسبة )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مضامين المواد اإلعالمية في كل من صحيفتي .ب 
 .سعاريما يتعلق بتضخم األالبيان والخليج ف

أن المواد اإلعالمية المتعلقة بتضخم األسعار في اإلمارات حصلت على المرتبة األولى في .ج 
 ية التي تم قياسها.مختلف المواد اإلعالم

 

                                                           

رسةةةةالة ( محمةةةد أجبتي،"التغطيةةةةة الصةةةحفية لقضةةةةية تضةةةخم األسةةةةعار فةةةي صةةةةحافة اإلمةةةةارات العربيةةةة المتحةةةةدة "، 1)
 (2009 ،سات العلياالشرق األوسط للدرا جامعة غير منشورة )عمان:ماجستير، 
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 : (1)دراسة تحليلية :التغطية الصحفية لقضية العمالة الوافدة في صحافة اإلمارات .22

المحلية اليومية بإبراز  ةهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام الصحافة اإلماراتي     
القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة ومشاكلها، وتقييم آثارها السلبية على الوضع االجتماعي 

واالستخدامات  ،استنادا  إلى نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم واالقتصادي واألمني للدولة،
،  اإلعالميعلى منهج المسح دت ماعتوهي دراسة وصفية تحليلية، ، وحارس البوابة ،شباعاتواإل

من صحف )االتحاد والبيان عدد ا 73عينة مكونة من على  أداة تحليل المضمون، واستخدمت
 .2004حتى نهاية ديسمبر  2004والخليج( في الفترة من أول يناير

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
، ويغلب على المواد الصحافة اإلماراتيةقلة المساحة التي تحتلها أخبار العمالة الوافدة في .أ 

 المنشورة الطابع الخبري.
أن الصحافة اإلماراتية تعتمد على المصادر الذاتية وآراء الجمهور في نشر أخبار العمالة .ب 

 الوافدة
فدة وبين نو  المتعلق بالعمالة الوار يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مصدر الخب.ج 

 .الصحيفة التي نقلتب

 
 األزمة بهذه الجمهور معرفة بمستوى وعالقتها المالية زمةلأل  المصرية الصحف ةمعالج .24

 : (2) نحوها واتجاهاته
زمة المالية من خالل الكشف عن كيفية معالجة الصحف المصرية لأل إلى ت الدراسةهدف      

إلى نظرية ، استنادا  هاالجمهور نحو  واتجاهات األزمة إزاءرصد وتحليل مكونات الخطاب الصحفي 
والمنهج  اإلعالميدت على منهج المسح ماعت وهي دراسة وصفية،تحليل اإلطار اإلعالمي، 

عينة  ة باستخدام أداة تحليل البرهنة لمحتوى أسلوب تحليل الخطاب الصحفي، واستخدمت المقارن
ثلة مم واألسبو  ،والوفد ممثلة للصحف الحزبية ،ممثلة للصحف القومية األهرام)ثالث صحف من 

                                                           

"، رسةةةةالة  ( صةةةالح العةةةةامري، "التغطيةةةةة الصةةةةحفية لقضةةةةية العمالةةةةة الوافةةةةدة فةةةةي صةةةةحافة اإلمةةةةارات دراسةةةةة تحليليةةةةة1)
 (2009غير منشورة )عمان: جامعة الشرق األوسط  للدراسات العليا، ماجستير،

وعالقتهةةةةا بمسةةةةتوى معرفةةةةة الجمهةةةةور بهةةةةذه األزمةةةةة ( سةةةةماح محمةةةةد، "معالجةةةةة الصةةةةحف المصةةةةرية لالزمةةةةة الماليةةةةة 2)
 -، جامعة القةاهرة، العةدد الثةاني والثالثةون، أكتةوبرعالم، كلية اإلالمجلة المصرية لبحوث اإلعالمواتجاهاتب نحوها"، 

  113 - 65 ص ، ص2008ديسمبر
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، وأداة وصحيفة االستبيان على  12/2008/ 31حتى  15/9/2008لفترة من ( لللصحف الخاصة
 ( مفردة . 400عينة عشوائية طبقية من محافظة القاهرة بواقع )

 التي توصلت إليها الدراسة:النتائج  أهم
المالية زمة الدراسة في معالجتها لأل صحفتشابهت المحاور الموضوعية التي ركزت عليها .أ 

والحلول والمقترحات  وأسبابها األزمةمفهوم  لم يعكس خطاب الصحف الثالثف ،العالمية
  .بدرجة كافية األزمةبشأن كيفية مواجهة 

المسئولية  إطارواعتمدت على  ،استخدمتها الصحف في عرد األزمة التي األطرتنوعت .ب 
 .أساسياالجتماعية بشكل 

واتجاه الجمهور نحو  ،ل التعرد للصحف المصريةوجود عالقة ارتباطية طردية بين معد.ج 
 األزمة.

 

 العوامل الملثرة في ترتيب أولويات القضايا االقتصادية في الصحف السعودية .25
  :(1): دراسة تحليلية ميدانية 

تناولت هذه الدراسة العالقات المتداخلة بين عناصر النظام االجتماعي "القطا  العام         
وعالقتها  ،في ضوء نظامها الشامل والصحف"، من خالل ترتيب كل مفردةوالخاص والجمهور 

نظرية ترتيب ثالث نظريات وهى: استنادا  إلى  ،بأجزاء ذلك النظام ألولويات القضايا االقتصادية
 وهي دراسة وصفية تحليلية، المسئولية االجتماعية والنظرية البنائية الوظيفيةنظرية األولويات و 

 أداة تحليل المضمون واستخدمت، مسح اإلعالمي المقارن ومنهج منهجال اعتمدت على، ميدانيىة
تم  التيوصحيفة االستبيان  ،"صحف "الرياد وعكاظ واالقتصاديةفي  للصفحات االقتصادية

الرياد وفي مؤسسات القطا  العام والقطا  الخاص والقائم مدينة في  عينة عشوائيةعلى  توزيعها
 أهداف الدراسة.لتحقيق باالتصال 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 خاصا   عشرة قضية اقتصادية، منحت كل قضية ترتيبا   قسمت القضايا االقتصادية الى ست.أ 

 . عند كل مكون من مكونات البناء االجتماعي في فترتين زمنيتين استمرت ستة أشهر

                                                           

سلسةةلة ، " العوامةةل المةةؤثرة فةةي ترتيةةب أولويةةات القضةةايا االقتصةةادية فةةي الصةةحف السةةعودية"، ( عبةةد اآ آل تةةويم1)
 ( 2007جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  )الرياد: 1، ط الرسائل الجامعية



 اإلجراءات المنهجية______________________________________________________ الفصل األول
 

-21- 
   

و"الجمهور لم يؤثرا في الصحف ولم القطا  العام"  بينت المقارنة بين ترتيب كل طرف أن.ب 
  .هو الطرف المؤثر في عملية ترتيب األولويات أن "القطا  الخاصو  أولوياتب ايرتب

أن تدفق المعلومات بين مفردات البناء التنظيمي للمجتمع السعودي غير متناسق والترابط .ج 
 بين أجزائب غير متوازن.

واالقتصادية وأولويات القطا  الخاص اختالف كبير بين أولويات صحيفتي الرياد .د 
 والقطا  العام ، بينما استطاعت صحيفة عكاظ ترتيب اولويات القطا  العام .

 
 الخطاب التنموي في الصحافة اإلقليمية الخاصة إزاء قضايا المجتمع .26

(1):  

استطال  ورصد وتحليل مكونات الخطاب الصحفي للصحف إلى الدراسة هدفت            
االقتصادية الخاصة إزاء قضايا المجتمع بهدف استخالص اتجاهات هذه الصحف نحو هذه 
القضايا، ومدى مالئمة نمط خطابها الصحفي للمرحلة التنموية التي يمر بها المجتمع في ظل 

 اإلطار اإلعالمي والمسئولية االجتماعية، تياستنادا  إلى نظري ،وضعيتها ونمط ملكيتها الخاصة
أسلوب واستخدمت ، والمنهج المقارن اعتمدت على منهج المسح اإلعالمي، و وصفية وهي دراسة

صحيفتّي )عالم ، معتمدة على أداة القوى الفاعلة و تحليل مسار البرهنة لمضمون تحليل الخطاب
المقابلة المقننة في وأداة  2007االقتصادية( خالل الفترة من أول مايو حتى نهاية يوليو  –المال 

 .ينة من القائمين دراسة ع
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها:

ضعف اهتمام كال الصحيفتين بالمشكالت االقتصادية والتركيز فقط على قضايا البورصة .أ 
 والبنوك مما يعكس قصور في رؤيتها وعدم ارتباطها بأجندة تنمية المجتمع.

غلب الطابع تنوعت آليات المعالجة التي اعتمدت عليها صحيفتي الدراسة، حيث .ب 
 .الشخصي على معالجة المشكالت والقضايا االقتصادية

عن مناقشة األسباب وبلورة  التوصيف بعيدا   استراتيجيةاعتمد خطاب الصحيفتين على .ج 
 الحلول وطرح الرؤى المستقبلية.

 

                                                           

ث المجلةة المصةرية لبحةو لخطاب التنموي فةي الصةحافة اإلقليميةة الخاصةة إزاء قضةايا المجتمةع" ، ا( أمل دراز، "1)
 219 -157 ص ، ص2007، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة ، المجلد الثامن ،العدد الرابع، ديسمبرالرأي العام
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  : (1)األمريكية  الصحف في األجندة وضععلى  هتأثير  و :االقتصاد أخبار في الحزبي التحيز .27

 األمريكيةحجم التغطية للقضايا االقتصادية في الصحف  ىالتعرف علهدفت الدراسة إلى         
ياسي للرئيس، من خالل االقتصادية واالنتماء الس بناء على األوضا  2005-1996خالل الفترة 
عالقة بين ال ، ومدىالميزانية العامة، والعجز التجاريو التضخم، و قضايا البطالة،  ىالتركيز عل

استنادا  إلى نظرية ترتيب األولويات، وهي ، االنتماء السياسي للصحيفة وتغطية القضايا االقتصادية
، واستخدمت أداة تحليل المضمون للمقاالت الميمنهج المسح اإلع اعتمدتدراسة وصفية تحليلية، 
 صحفية. مادة 389بواقع  نيويورك تايمز –نجلوس ألوس المنشورة في صحيفتي 

  ج التي توصلت إليها الدراسة:النتائ أهم
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ما بين التأييد الحزبي للصحيفة وكيفية  تغطية .أ 

  .اجمهوري مأ اكان الحكم ديمقراطي إذاالقضايا االقتصادية فيما 
 أن األخبار التي تقدمها وسائل اإلعالم هي أهم مصدر للمعلومات عن الشؤون العامة في.ب 

 .لدى الجمهور المجتمعات الديمقراطية الحديثة
 التحيز وجود تحيز حزبي في تغطية قضايا البطالة وفقا  لسياسية تأييد الصحيفة، أقل من.ج 

 الميزانية. في والعجز التضخم علىمع قضايا 
 

 : (2)الجمهور على اليمنية الصحافة في االقتصادي الخطاب اتجاهات تأثير .28

طبيعة وبنية الخطاب االقتصادي في الصحافة اليمينية الدراسة إلى التعرف على  هدفت        
في تشكيل رأي عام باتجاه دعم أو معارضة اإلصالحات االقتصادية  ، ومدى تأثيرهوتوجهاتب
اعتمدت على و  ،وهي دراسة وصفية تحليلية مقارنةألولويات، استنادا  إلى نظرية ترتيب ا ،المتبعة

باستخدام اسلوب تحليل الخطاب في اطاره أداة تحليل عالمي والمنهج المقارن، اإلح منهج المس
خالل الفترة من ( الثوري، الصحوة، الوحدوي، الثورة عينة من صحف )لالقوى الفاعلة االطروحات و 

من كافة  ا  مبحوث 400على عينة قوامها التي وزعت  صحيفة االستبيانو  ،(2002 -1995)

                                                           

 (1) Larcenies, Valentino & Puglisi, Riccardo & Snyder Jr., James M., "Partisan Bias in 
Economic News: Evidence on the Agenda-Setting Behavior of U.S. Newspapers", 
Journal of Public Economics, Elsevier, Vol. 95,No 9, October 2007, pp 1178-1189 

( سةةةةةةامية األغبةةةةةةري،" تةةةةةةأثير اتجاهةةةةةةةات الخطةةةةةةاب االقتصةةةةةةادي فةةةةةةي الصةةةةةةةحافة اليمنيةةةةةةة علةةةةةةى الجمهةةةةةةور للفتةةةةةةةرة 2)
 (2005غير منشورة ،)القاهرة: جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، "، 1995/2002
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من القائمين  عمديةنتماءات الحزبية وكذلك على عينة والوظيفية ومختلف اال التعليمية المستويات
 تصال في الصحف اليمنية.باال

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
أن الخطاب االقتصادي في الصحافة اليمنية اتسم بالطابع اإلنشائي والمبالغة بعمومية .أ 

  الطرح وغلب عليب األسلوب اإلنشائي.

في ترتيبها ألولويات القضايا عن الصحف الحزبية اختلفت الحكومية الصحف اليمنية أن .ب 
 .االقتصادية 

في بناء أجندة القضايا االقتصادية لدى  تقوم بدور ضعيفأن الصحافة اليمنية الحكومية .ج 
 .ءاتهم الحزبيةاالجمهور بغد النظر عن مستوياتهم التعليمية أو الوظيفية أو المهنية وانتم

 

 :(1)أسلوب تغطية أخبار االقتصاد  .29
ون االقتصاد والمعايير على أسلوب التغطية اإلخبارية لشؤ  هدفت الدراسة إلى التعرف         

واإلجراءات الصحفية المعتمدة في إنتاج األخبار االقتصادية، والكشف عن العوامل التي تؤثر في 
، وهي دراسة وصفية تحليلية، األولويات تغطية األخبار االقتصادية، استنادا  إلى نظرية ترتيب

مضمون من خالل استخدام أسلوب تحليل ال اإلعالميمنهج المسح و  المنهج المقارندت على ماعت
 لعينة من صحيفة نيويورك تايم.

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 أن كمية ونوعية األخبار االقتصادية تزداد في فترة االنتخابات فقط.  .أ 
وسائل اإلعالم تبالغ في نقل األخبار االقتصادية السلبية واإليجابية وال تعرد األخبار أن .ب 

 االقتصادية بالصورة الحقيقية.
 أن وسائل اإلعالم تسهم في وضع أجندة لنوعية األخبار االقتصادية التي تصل المواطنين..ج 

 
 الدراسات السابقة:موقع الدراسة من 

الدراسات السابقة مجموعة من السمات العامة، وعدد من الفروق تضح من خالل مراجعة ت     
 بينها وبين هذه الدراسة، وهي:

                                                           

 (1) Fogarty, Brian J., "Determining Economic News Coverage." Carolina at Chapel, 
International, Journal of Public Opinion , Vol. 17, No. 2 ,2005, pp 1-33  



 اإلجراءات المنهجية______________________________________________________ الفصل األول
 

-24- 
   

 السابقة الدراسات معظم مع ذلك في تتسق وهي الوصفية الدراسات ضمن الدراسة هذه ُتصنف .1
 الوصف بين مزجت أخرى ودراسات الدراسات من عدد باستثناء بالوصفية، أيضا   المصنفة
 ( 2002جواد الدلو ) دراسة مثل والتاريخ

اإلعالمي؛ وفي إطاره مسح وسائل اإلعالم ومسح  المسح منهج الدراسة هذه استخدمت  .2
 من العديد مع يتشابب ما الجمهور باستخدام أداتي تحليل المضمون واستمارة االستقصاء وهو

 وأبو (2012الغيالني)و  ،(2013الزهراني)مثل دراسة  دراسة مثل السابقة الدراسات
، فيما اكتفت بعد الدراسات باستخدام ( 2007، وآل تويم ) (2009، وعثمان )(2009جامع)

 ( .2014( ولبد )2014( وحبيب)2009القاضي)أداة تحليل المضمون فقط مثل: دراسة 

اليماني  دراسة: مثل دراسات مع يتفق ما وهو المنهجية المقارنة أسلوب الدراسةهذه  استخدمت .3
 ( .2007دراز)و ، (2007) آل تويم( ، و 2208)

 معظم مع يختلف ما وهو ،الفلسطينيةالصحف االلكترونية  في الدراسة هذه مجتمع يتمثَّل .4
 دارسات َأخضعت فيما ،( 2014) لبدو  ،( 2014دراسة حبيب ) باستثناء السابقة، الدراسات
(  2012المدهون)( و 2013دراسة العسولي ) :مثل للدراسة فلسطينية إلكترونية مواقع أخرى

 (.2007معالى) ودراسة 
 الفلسطينيةلكترونية ة اهتمت بمفهوم وسمات الصحافة اإللكترونيمعظم دراسات الصحافة اإل .5

لية، والجوانب الفنية وطرق عرد المحتوى ومدى استخدام الجمهور لها ولميزاتها التفاع
ي القضايا نية فلكترو دور الصحافة اإل ، وبعضها تناولتوتأثيرها على الصحف الورقية

، في حين تهتم هذه الدراسة بدور الصحافة تجاه القضايا االقتصادية المحلية وترتيبها السياسية
 لدي المبحوثين.

دراسة محمد و القراء مثل أعينة عشوائية من الجمهور على الدراسات السابقة معظم اعتمدت  .6
على  (م2009) المدني دراسة كانت حين في( وغيرها،  2007(، ودراسة آل تويم )2008)

، بينما اعتمدت هذه الدراسة على العينة الحصيصة لفئة عينة من النخبة االقتصادية السعودية 
 محددة من فئات المجتمع في الهيئات االقتصادية المختلفة.

الصحافة والقضايا االقتصادية على الصحافة المطبوعة، كما في دراسة دراسات  اقتصرت .7
(، 2009( ودراسة أجبتي )2009( ودراسة محمد )2009جامع ) أبو ( ودراسة2012الحروب )
م( 2009دراسة المدني )هي الصحافة االلكترونية  كانت الدراسة الوحيدة التي تناولتفي حين 
، بينما زمة الماليةنترنت لألقع الصحفية السعودية على شبكة اإلمعالجة الموا ركزت علىوالتي 
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في ترتيب األولويات نحو القضايا تركز هذه الدراسة على الصحافة االلكترونية الفلسطينية 
 االقتصادية المحلية.

القضايا االقتصادية في الدول العربية في مصر، اإلعالم و تركزت معظم الدراسات السابقة حول  .8
ألمريكية، وليست هناك والسعودية واألردن واإلمارات وفي الدول األجنبية في الواليات المتحدة ا

، وتكون بذلك هذه الدراسة هي األولى في فلسطين أي دراسة في فلسطين حسب علم الباحثة
 لكترونية الفلسطينية.لصحافة اإلالقضايا االقتصادية المحلية في ا تناولتالتي 

معظم الدراسات العربية تناولت قضايا اقتصادية محددة مثل األزمة المالية كما في دراسة  .9
( قضية تضخم 2009) ى، فيما تناولت دراسة أجبت(2009(  ودراسة محمد )2009مدني )ال

م(، فيما تناولت دراسة كل من 2008قضية العمالة الوافدة ) ي، وتناولت دراسة العامر األسعار
عامة  االقتصادي( المعالجة الصحفية للشأن 2009جامع ) أبو( ودراسة 2012الحروب)

وطرق معالجتها بناء  ،والقضايا االقتصادية بصفة عامة لألحداثللتعرف على حجم التغطية 
الباحثة في هذه الدراسة أهم القضايا االقتصادية  تناولت، بينما على نظرية ترتيب األولويات

عار، لكترونية الفلسطينية المتمثلة في ) البطالة، والفقر، وارتفا  األسالمحلية في الصحف اإل
غالق المعابر التجارية، الرواتبو    المشاريع الصغيرة(.و ، وا 

خرجت الدراسات السابقة التي أجريت في الدول العربية بنتائج متشابهة في معظمها، حيث  .10
في التناول  وضعف أكدت معظم دراسات نتائج دراسات تحليل المضمون على وجود قصور

، (2009) ، أبو جامع(2012كما في دراسة محمد الحروب) للقضايا االقتصاديةاإلعالمي 
 (.2007)دراز

أولت الجانب اإلخباري األهمية الكبرى معظم الدراسات التي عالجت القضايا االقتصادية  أن  .11
( و أجبتي 2012دراسة محمد الحروب) كما في ولم تهتم بنفس الدرجة بالتفسير والتحليل

 .(2008( العامري)2009)

في تعريف الجمهور بالقضايا  دور الصحافة االلكترونيةاسات السابقة قياس أغفلت الدر  .12
كما في دراسة  لدور الصحافة االلكترونيةاالقتصادية، حيث لم تتطرق سوى دراسة واحدة 

لكترونية الفلسطينية في تعريف الجمهور تتناول هذه الدراسة الصحف اإل(، و 2009المدني )
 بالقضايا االقتصادية المحلية.
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 االستفادة من الدراسات السابقة:حدود  
 االستفادة من الدراسات السابقة في المجاالت ا تية: ةالباحث تاستطاع     

التعرف على أهم المناهج واألساليب المستخدمة في الدراسات السابقة، وبالذات األساليب التي  .1
 اإلعالم.يستخدمها الباحث، وهي تحليل المضمون، ومسح جمهور وسائل 

االطال  على فئات تحليل المضمون لمختلف وسائل اإلعالم، واالستفادة منها بما يتالءم مع  .2
ضافة ما يتعلق بخصوصية الموضو  والمكان.  طبيعة الموضو ، وا 

لكترونية الفلسطينية لترتيب ة المحددة التي تحتاجها الصحف اإلتحديد العينة الزمنية والمكاني .3
  .الجمهور أولويات

الدول العربية واألجنبية، واالستفادة منها في  تهمالتي المحلية أهم القضايا االقتصادية معرفة  .4
في فلسطين، والتي تشبب مثيالتها في الدول األخرى، مع المحلية تحديد القضايا االقتصادية 

 إضافة القضايا التي تنفرد بها فلسطين نتيجة لالحتالل وممارساتب .
ج التي توصلت إليها الدراسات السابقة في صياغة المشكلة، وتحديد االستفادة من النتائ .5

األهداف، والتساؤالت، والفرود العلمية، باإلضافة إلى مقارنة هذه النتائج مع النتائج التي 
 توصلت إليها هذه الدراسة، ومناقشتها على ضوء نتائج الدراسات السابقة.

 

 الدراسة: مشكلة االستدالل على :ثانيا  
تحظى القضايا االقتصادية المحلية بأهمية كبرى في المجتمع الفلسطيني كونها على ارتباط        

بسبب ظروف االحتالل اإلسرائيلي للتغييرات االقتصادية المستمرة  نظرا  و وثيق بالمواطن الفلسطيني، 
والحصار  وارتباط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي، وتأثره سلبا  باألحداث السياسية

لكترونية الفلسطينية في القضايا يؤثر على اختالف اهتمام الصحف اإلالمفرود، األمر الذي 
 االقتصادية المحلية .

لكترونية الفلسطينية بالقضايا االقتصادية المحلية وللتعرف على مدى اهتمام الصحف اإل       
لكترونية اليومية وهي ن الصحف اإلعينة مالباحثة دراسة استكشافية على أجرت  وكيفية معالجتها،

حتى  1/10/2013خالل الفترة الواقعة ما بين  القدس( –فلسطين -الجديدة  الحياة –)األيام 
مادة في  19موزعة كالتالي: )  الصحففي جميع " مادة 57"حيث عثرت على ، 28/10/2013

في صحيفة  11في صحيفة القدس ،  12، ومادة في صحيفة فلسطين 15لجديدة، صحفية الحياة ا
 ، ولقد كشفت الدراسة عن النتائج التالية: األيام( 
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قضية البطالة حازت ن إتصادية المحلية حيث ر اختالف في اهتمام الصحف بالقضايا االقظه .1
 المعابر التجاريةإغالق ليها قضية ت، ( من مجمو  القضايا%29.8على المرتبة األولى بنسبة )

، (%12.3)قضية المشاريع الصغيرة بنسبة، ثم (%19.3)بنسبة لرواتبا، ثم %(22.8) بنسبة
 .(%5.3، وفي المرتبة األخيرة قضية الفقر بنسبة )(%10.5قضية ارتفا  األسعار بنسبة )و 

لكترونية الفلسطينية حصل مجهول المصدر في الصحف اإل على صعيد المصادر الصحفية .2
الوكاالت بنسبة  ثم، %(28.1المندوب بنسبة ) ثم%(، 42.1على المرتبة األولي بنسبة )

 %(.12.3، فيما حاز المراسل على المرتبة األخيرة بنسبة )%( 17.6)
بنسبة  ية في صحف الدراسةحلفي الموضوعات االقتصادية الم احتل الخبر على المرتبة األولى .3

والمقال الصحفي بنسبة الحديث الصحفي  ثم ،%(31.6بنسبة ) التقريرتاله %(، 64.9)
 %( لكل منهما ، بينما لم يحظ فن التحقيق الصحفي بأي اهتمام.1.8)

عرد معلومات األساليب المتبعة في عرد القضايا االقتصادية المحلية، احتل ب وفيما يتعلق .4
، وبالمرتبة الثالثة %(20.6%(، يليها آراء واقتراحات بنسبة)69.1المرتبة األولى بنسبة ) فقط
 %(.2.9بنسبة ) الحلول المقترحة(، وبالمرتبة الرابعة %7.4بنسبة ) د األسبابتحدي

صحف  الموضوعات االقتصادية المحلية في غياب استخدام الوسائط المتعددة فيتبين  .5
عناصر التفاعلية إلتاحة المجال للتواصل بين البعد الدراسة، فيما اعتمدت فقط على 

 الصحيفة والمستخدم .

مع عينة من المفتوحة كما أجرت الباحثة دراسة استكشافية أخرى، استخدمت بها أداة المقابلة  
 : (1)تية، حيث أجرت مقابلة علمية مع خمسة منهم، وخرجت بالنتائج ا،الخبراء االقتصادييننخبة 

                                                           

 ( أجرت الباحثة مقابالت مفتوحة مع مجموعة من الخبراء واألكاديميين القتصاديين في غزة والضفة الغربية وهم: 1)
، الجامعة اإلسالمية، مقابلة تلفونية  أستاذ مشارك في االقتصاد، قسم االقتصاد والعلوم السياسيةمحمد مقداد،   -

 25/11/2013بتاريخ 
، جامعةةةة النجةةةاح محلةةةل اقتصةةةادي و وعضةةةو هيئةةةة تدريسةةةية بكليةةةة االقتصةةةاد والعلةةةوم اإلداريةةةةنائةةل موسةةةى،  -

 26/11/2013الوطنية، مقابلة تلفونية  بتاريخ 
 .15/11/2013 تلفونية بتاريخ، مقابلة محلل اقتصاديحسن أبو رمضان، م -
 12/11/2013،  مقابلة شخصية بتاريخ الخبير االقتصاديد. معين رجب،  -
 26/11/2013 تلفونية بتاريخ، مقابلة محلل اقتصادي و مراسل صحيفة األيام االقتصاديحامد جاد،  -
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أهم القضايا االقتصادية المحلية التي تحظى باهتمام أن على ن الخبراء االقتصاديو  اتفق .1
 -إغالق المعابر التجارية -ارتفا  األسعار - الرواتب -الفقر -الجمهور تتمثل في ) البطالة

هذه القضايا بشكل ، موصين بضرورة أن تتعامل الصحف الفلسطينية مع المشاريع الصغيرة(
يجاد حلول لها.يجابي للمساهمة في توعية المواطن بهموضوعي وا    ا وا 

للقضايا الفلسطينية أعطت اهتماما   االلكترونية على أن الصحف نالخبراء االقتصاديو  اتفق .2
 ، لكن ليس بالمستوى المطلوب، وينبغي لها أن تفرد لها مساحات أوسع.االقتصادية

محدود، وال اهتمام اإلعالم الفلسطيني باإلعالم االقتصادي  أنعلى  نالخبراء االقتصاديو أجمع  .3
مشكلتي البطالة والفقر التي يعاني منهما كمثال  ؛يواجب حقيقة المشكلة االقتصادية وأهميتها

اإلعالم الفلسطيني لم يتناول هاتين المشكلتين بغد النظر  ومع ذلك فإناالقتصاد الفلسطيني، 
يجاد حلول لها، رغم أنهما مسألتان تهمان ال كل عن أسبابهما، بشكل إعالمي واضح وا 

 الفلسطيني، في حين نجد اإلعالم يسلط الضوء على قضايا أقل أهمية من ذلك.
قضايا أن على الصحف االلكترونية الفلسطينية التعامل مع ال الخبراء االقتصاديونيرى  .4

  بما يلبي احتياجات الجمهور الفلسطيني. ووضوحا  ا  االقتصادية بشكل أكثر تخصص

 

 : : مشكلة الدراسةا  ثالث
على نتائج الدراسة االستكشافية، التي أظهرت اهتمام الصحف االلكترونية الفلسطينية  بناء         
دور لتعرف على في االدراسة مشكلة  االقتصادية المحلية بنسب متفاوتة، يمكن تحديد بالقضايا

ة ودرج ،لكترونية الفلسطينية في ترتيب األولويات نحو القضايا االقتصادية المحليةالصحف اإل
ومدى اهتمام الجمهور  ،لكترونية للقضايا االقتصادية المحليةاالهتمام التي توليها الصحف اإل

راسة العالقة بين ترتيب الصحف دباإلضافة إلى الفلسطيني بالقضايا االقتصادية المحلية، 
 . ناحية أخرىلكترونية الفلسطينية للقضايا االقتصادية المحلية وترتيب الجمهور لهذه القضايا من اإل
 
  : أهمية الدراسة :ا  رابع

 جوانب، منها: ةعدمن تكتسب هذه الدراسة أهميتها 
لقضايا االقتصادية المحلية في معالجة االدراسات العربية التي تناقش دور الصحافة  قلة.أ 

االقتصادية  في معالجة القضايادور الصحافة  تناولتعدم وجود دراسات فلسطينية و 
 .)حسب علم الباحثة( المحلية

 التي أجريت عليهم الدراسة. المبحوثينأهمية القضايا االقتصادية المحلية لدى .ب 
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ألداء الصحف االلكترونية الفلسطينية في ترتيب األولويات موضوعيا  يما  يتقدم الدراسة تق.ج 
 نحو القضايا االقتصادية المحلية .

 ى الصحف االلكترونية الفلسطينيةالتعرف على ترتيب القضايا االقتصادية المحلية لد.د 

 
 أهداف الدراسة: :ا  خامس

 أهداف الدراسة التحليلية: .1
التعرف على أهم الموضوعات التي طرحتها الصحف االلكترونية الفلسطينية بشأن القضايا .أ 

 االقتصادية المحلية

 لكترونية الفلسطينية بالقضايا االقتصادية المحلية. التعرف على مدى اهتمام الصحف اإل.ب 
لكترونية االقتصادية المحلية في الصحف اإل التعرف على ترتيب أولويات القضايا.ج 

 الفلسطينية.
في لكترونية الفلسطينية الصحف اإلالتعرف على المصادر الصحفية التي اعتمدت عليها .د 

 عن القضايا االقتصادية المحلية.موضوعاتها 

 في الفلسطينية لكترونيةاإل الصحف عليها اعتمدت التي األولية المصادرعرف على الت.ه 
 عن القضايا االقتصادية المحلية. موضوعاتها

ية المحلية في الصحف األساليب المتبعة في تقديم القضايا االقتصاد الكشف عن.و 
 لكترونية الفلسطينية. اإل

 .لكترونية الفلسطينيةاالقتصادية المحلية في الصحف اإل القضايامعالجة اتجاه  معرفة.ز 

االقتصادية المحلية في  التعرف على األشكال الصحفية المستخدمة في عرد القضايا.ح 
 لكترونية الفلسطينية.الصحف اإل

لكترونية االقتصادية المحلية في الصحف اإل القضاياعناصر إبراز التعرف على .ط 
 الفلسطينية. 

 القضايا في عردالعناصر التفاعلية المستخدمة و  متعددةالالوسائط التعرف على .ي 
 لكترونية الفلسطينية.االقتصادية المحلية في الصحف اإل

التعرف على أوجب الشبب واالختالف في عرد القضايا االقتصادية المحلية في الصحف .ك 
 االلكترونية الفلسطينية.
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 أهداف الدراسة الميدانية: .2

 لكترونية الفلسطينية. ابعة المبحوثين للصحف اإلى مدى متالتعرف عل.أ 
االقتصادية المحلية في الصحف  لقضاياتعرف على مدى اهتمام المبحوثين بمتابعة اال.ب 

 لكترونية الفلسطينية.اإل
 التعرف على ترتيب أولويات القضايا االقتصادية المحلية لدى المبحوثين..ج 
لكترونية الفلسطينية للقضايا صحف اإلدة المبحوثين من معالجة المدى استفا الكشف عن.د 

 االقتصادية المحلية.

لكترونية الفلسطينية في طرح القضايا ى تقييم المبحوثين لدور الصحف اإلالتعرف عل.ه 
 االقتصادية المحلية. 

في عرد لتطوير دورها لكترونية الفلسطينية المبحوثين للصحف اإل معرفة أهم اقتراحات.و 
 المحلية.القضايا االقتصادية 

أولويات الصحف االلكترونية الفلسطينية و  قياس مدى االرتباط بين كل من ترتيب أولويات.ز 
 الجمهور الفلسطيني نحو القضايا االقتصادية المحلية.

 القضايا عرد فيالفلسطينية  االلكترونية الصحف بين واالختالف الشبب أوجب معرفة.ح 
 . المحلية االقتصادية

 
 الدراسة وفروضها:: تسالالت ا  سادس

 :ةتسالالت الدراسة التحليلي .1
 القضايا بشأن الفلسطينية االلكترونية الصحف التي طرحتها الموضوعات أهم ما.أ 

 ؟المحلية االقتصادية

 لكترونية الفلسطينية بالقضايا االقتصادية المحلية ؟ ما مدى اهتمام الصحف اإل.ب 
 الصحف االلكترونية الفلسطينية؟ما ترتيب أولويات القضايا االقتصادية المحلية في .ج 

موضوعاتها ما المصادر الصحفية التي اعتمدت عليها الصحف االلكترونية الفلسطينية في .د 
 عن القضايا االقتصادية المحلية؟

موضوعاتها التي اعتمدت عليها الصحف االلكترونية الفلسطينية في األولية ما المصادر .ه 
 عن القضايا االقتصادية المحلية؟
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قديم القضايا االقتصادية في تالصحف االلكترونية الفلسطينية  التي اتبعتهاما األساليب .و 
  ؟المحلية

 القضايا االقتصادية المحلية في الصحف االلكترونية الفلسطينية؟معالجة ما اتجاه .ز 

ما األشكال الصحفية المستخدمة في عرد القضايا االقتصادية المحلية في الصحف .ح 
 سطينية؟االلكترونية الفل

مع القضايا االقتصادية المحلية في الصحف االلكترونية ما عناصر اإلبراز المستخدمة .ط 
 الفلسطينية؟

 التي استخدمتها الصحف االلكترونية الفلسطينيةمتعددة و العناصر التفاعلية الالوسائط  ما.ي 
 في عرد القضايا االقتصادية المحلية ؟

في عرد القضايا  لكترونية الفلسطينيةما أوجب الشبب واالختالفي بين الصحف اال.ك 
 االقتصادية المحلية ؟

 
 تسالالت الدراسة الميدانية: .2

 لكترونية الفلسطينية؟ ا مدى متابعة المبحوثين للصحف اإلم.أ 
 لكترونية الفلسطينية؟صحف اإلللأسباب متابعة المبحوثين ما .ب 

لكترونية الصحف اإل فيالمحلية القضايا االقتصادية بمتابعة ما مدى اهتمام المبحوثين .ج 
 الفلسطينية؟

لكترونية ية المحلية في الصحف اإلمتابعة المبحوثين القضايا االقتصادأسباب ما .د 
 الفلسطينية؟

  ما ترتيب أولويات القضايا االقتصادية المحلية لدى المبحوثين؟.ه 

ة لكترونية الفلسطينية في تقديم القضايا االقتصاديتقييم المبحوثين لدور الصحف اإلما .و 
 ؟المحلية

ما مدى كفاية حجم معالجة الصحف االلكترونية الفلسطينية للقضايا االقتصادية المحلية .ز 
 من وجهة نظر المبحوثين؟

ما مدى استفادة المبحوثين من معالجة الصحف االلكترونية الفلسطينية للقضايا االقتصادية .ح 
 المحلية؟
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 القضايا عن الصحف تعرضها التي المعلومات من المبحوثين استفادة أسباب عدم ما.ط 
  ؟المحلية االقتصادية

 ؟ المحلية االقتصادية القضايا معالجة في االلكترونية الصحافة مساهمة مدى ما.ي 
 في تقديم والصور المتعددة الوسائط واستخدام العرد شكل عن المبحوثين رضا مدى ما.ك 

 في الصحف الفلسطينية المحلية؟ المحلية االقتصادية القضايا
 الفلسطينية االلكترونية الصحف في المحلية االقتصادية القضايا معالجة مشاكل ما.ل 
لكترونية الفلسطينية في عرد القضايا دور الصحف اإللتطوير  ما اقتراحات المبحوثين.م 

 االقتصادية المحلية؟

 
 الدراسة:فروض  .2

 للقضايالكترونية الفلسطينية الصحف اإل ترتيبتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين .أ 
 المحلية وترتيب هذه القضايا عند المبحوثين.االقتصادية 

 المحلية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية.ب 
 ومدى استفادتهم من متابعة هذه القضايا. ،لكترونية الفلسطينيةفي الصحف اإل

م المبحوثين بالقضايا االقتصادية حسب توجد فروق ذات داللة إحصائية في معدل اهتما .ج 
 - مكان العمل -لمؤهل العلميا –نو  ال -عمرالمختلفة مثل ) ال ةالمتغيرات الديموغرافي

 ( التخصص

 
 اإلطار النظري للدراسة: :ا  سابع
أن وسائل اإلعالم قادرة من من منطلق  ،تعتمد هذه الدراسة على نظرية ترتيب األولويات       

، فالجمهور ال رمن اهتمام الجمهو  اإللحاح على مواضيع بعينها أن تجعلها في موقع الصدارةخالل 
األهمية التي يمنحها  يتعلم مقدار يتعلم القضايا والموضوعات العامة فقط من وسائل اإلعالم، ولكنب

وهذا هو  ،(1)وسائل اإلعالم لموضو  معين من خالل التركيز الذي يحظى بب في لقضية أو
 مقصود بدور وسائل اإلعالم في ترتيب أولويات اهتمام المجتمع.ال

                                                           

، بةةدون طبعةةة )القةةاهرة: دار نهضةةة والسياسةةة: دراسةةة فةةي ترتيةةب األولويةةاتوسةةائل اإلعةةالم ( بسةةيوني حمةةادة، 1)
 227( ص 1996الشرق للطبع والنشر والتوزيع ،
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، حيث تقوم رادا لهذه النظرية تستطيع وسائل اإلعالم أن تؤثر على التغيير المعرفي لألفووفق        
اإلعالم بتنظيم عرد المواد اإلخبارية والقضايا والموضوعات في ترتيب يشير إلى أهمية  وسائل

ب أولويات الجمهور بالقضايا والموضوعات يتها أو اتجاهها، وبالتالي ترتحسب سياس هذه المواد
 .الترتيب الذي تعطيب الوسائل من األهمية لهذه القضايا والموضوعات المطروحة بنفس

 على أن وسائل اإلعالم ال تخبرنا بما نعتقد ولكنها تقترح علينا ما والخبراءويتفق الباحثون      
أن " جميعا  لمناقشتب أو تمثلب في السلوك االجتماعي، ويقول برنارد كوهينيمكن أن نوافق عليب 

كبير في  ولكنها تنجح إلى حد ،في أن تقول للناس بماذا يفكرون كثيرا  الصحافة يمكن أن ال تنجح 
 ."(1)ااء األشياء التي يفكرون فيهر أن تحدد للق

 :(2)العام على شكلين الرأيتصنيف األولويات التي ترتبها وسائل اإلعالم في  .1
لتمهد أو تدعم  ؛العام الرأيلها أن تشغل  يرادالمواضيع التي  وهي األولويات الملحة: . أ

 .توجها  محددا  في سياسة الدولة
العام بشكل دائم ومتواصل حول القضايا  الرأيالتي تشغل  األمور وهي :األولويات الدائمة . ب

وال يلمس إمكانية حسمها  ،مع هذا االنشغاللكنب يتعايش  ،الحيوية التي يعيشها المجتمع
 .على المدى المنظور من الزمن

تتمثل في مقدرة وسائل اإلعالم على التأثير على  ترتيب األولوياتن وظيفة إ يتضح ومن هنا      
هما  في تشكيل م دورا  اإلعالميون  يؤديد وتقوم ببناء تفكيرهم، وبالتالي االمعرفة عند األفر  تغيير
حينما يمارسون دورهم في اختيار وعرد األخبار علينا وترتيب األولويات فيها،  االجتماعية، حياتنا

 .الهامة لنا و تحديد المسائل
 
  يب األولويات:تأهداف نظرية تر  .2
تلك القضايا المختلفة في تلك ل بإن استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم يؤثر في طريقة تناول     

، وفي ضوء ذلك تسعى وسائل اإلعالم بشكل مباشر وقوي على جمهورهاتؤثر ومن ثم الوسائل، 

                                                           

-341( ص ص2004)القةةاهرة: عةةالم الكتةةب،  3ط نظريةةات اإلعةةالم واتجاهةةات التةةأثير،( محمةةد عبةةد الحميةةد، 1)
345 

 90(، ص 2002للنشر والتوزيع،  )غزة، دار ابن خلدون 1طحول الرأي العام ،  ( يوسف لبد،2)
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 :(1)النظرية لتحقيق عدة أهداف منها
ما يعرف  ، وهوالتعرف على الطرق التي تختار بها وسائل اإلعالم األخبار والموضوعات.أ 

 .بحارس البوابة
 ات الجمهور. التعرف على تأثير أولويات القضايا التي تختارها وسائل اإلعالم على أولوي.ب 
 التعرف على اختالف قائمة أولويات كل من الصحف حيال القضايا المختلفة..ج 
التعرف على عالقة األفراد بالبيئة المحيطة وطريقة تفاعلهم معها، وهى بذلك تقترب بشكل .د 

 آخر من نظرية الغرس الثقافي.

 

  وضع األجندة: العوامل الملثرة في .2
 ومتغيرات عوامل بعدة االعالم وسائل طرف من الجمهور أولويات ترتيب عملية تتأثر         

 :(2) منها
ويقصد بها إذا كانت القضايا ملموسة خاصة وأن تأثيرات وسائل  طبيعة القضايا ونوعها:.أ 

اإلعالم تزداد في حالة القضايا الملموسة ويتم إدراكها بصورة أكبر مقابل القضايا المجردة 
 التي ال يتم إدراكها بسهولة 

: أوضحت الدارسات أن المعلومات التي تنتقل عبر قنوات االتصال االتصال الشخصي.ب 
تستند على التغطية األجندة اإلخبارية لألفراد الذين يشاركون في محادثات مع الشخصي، 

ا،خرين حول أجندة القضايا التي تثيرها أجهزة اإلعالم بدرجة كبيرة من الذين ال يمارسون 
االتصال الشخصي وبهذه الطريقة يقوم االتصال الشخصي بهمزة الوصل بين اإلدراك 

لمستوى الشخصي وبين إدراك أهمية القضايا على المستوى الذاتي ألهمية القضايا على ا
 العام.

يؤثر نو  الوسيلة المستخدمة على كفاءتها في التأثير على ترتيب أولويات  :نوع الوسيلة .ج 
انصب تركيز الباحثين حول ماهية الوسائل األكثر فعالية في أحداث تأثيرات في  الجمهور

 فخاصة بين التلفزيون والصح وضع األجندة

                                                           

)القةةةةةةاهرة: دار الفكةةةةةةر  1، طنظريةةةةةةات اإلعةةةةةةالم وتطبيقاتهةةةةةةا العربيةةةةةةة، ( عةةةةةةاطف العبةةةةةةد، نهةةةةةةى عةةةةةةاطف العبةةةةةةد1)
 341( ص2008العربي،

  298 - 266ص ص  مرجع سابق،نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير،  ( محمد عبد الحميد،2)
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: ترى نظرية األجندة أن تأثير وسائل اإلعالم يتوقف على تحديد المدى الزمني لألجندة.د 
الموضوعات، وكيفية إدراكها لدى الجمهور في فترة زمنية محددة لهذا الفاصل الزمني الذي 
تحقق فيب وسائل اإلعالم التأثير التراكمي على أجندة الجمهور باهتمام كبير، حتى أن 

 الوا إن فترة ثالثة أسابيع هي مدى زمني كاٍف لوضع األجندة .بعد الباحثين ق

: ويقصد بها مراعاة المتغيرات الديموغرافية الخاصة بالجمهور، الخصائص الديموغرافية.ه 
بعدما أشارت بعد الدراسات الخاصة بوضع األجندة إلى وجود عالقة ارتباط إيجابي بين 

في وسائل اإلعالم ، وذلك باعتبار أن المتغيرات هذه المتغيرات وبين أجندة القضايا المثارة 
الديموغرافية تقوم بدور أساسي في تشكيل خبرات الفرد واتجاهاتب نحو األشياء المختلفة، 

 .(1)وبالتالي تتحكم في اختياراتب للقضايا التي يتعرد لها إعالميا  

 
 توظيف النظرية في الدراسة: .4

 : سباب ا،تيةأللوقد اختارت الباحثة نظرية ترتيب األولويات لهذه الدراسة 
التعرف على الطرق التي تختار بها وسائل اإلعالم ستفادة من أهداف النظرية في اال.أ 

أولويات القضايا التي تختارها وسائل اإلعالم والمقارنة بين  ،األخبار والموضوعات
 أولويات الجمهور. و 

الفلسطينية  لكترونيةاإل قائمة أولويات كل من الصحفى اختالف مدالتعرف على .ب 
 .االقتصادية المحلية القضايا وأولويات الجمهور نحو

الملحة كون النظرية توضح أن القضايا الملموسة الملحة تحديد القضايا االقتصادية المحلية .ج 
 بسهولة. يتم إدراكها بصورة أكبر مقابل القضايا المجردة التي ال يمكن إدراكها

تحديد نو  الوسيلة بناء على أن النظرية أوضحت أن الصحف تحقق تأثيرات في ترتيب .د 
 األولويات على المدى الطويل.

يتوقف على تحديد  اإلعالمن تأثير وسائل أتحديد العينة الزمنية للدراسة بناء على .ه 
 ة شهور.خاصة ثالث محددةلدى الجمهور في فترة زمنية  إدراكهاوكيفية  ،الموضوعات

مثل الخصائص  االستفادة من النظرية من خالل توظيف العوامل المؤثرة في وضع األجندة .و 
 في صياغة أهداف وتساؤالت وفرود الدراسة. الديمغرافية وطبيعة القضايا ونوعها 

                                                           

  299ص  مرجع سابق،جاهات التأثير، نظريات اإلعالم وات ( محمد عبد الحميد،1)
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لكترونية الفلسطينية من خالل الصحف اإلبعد نشره في  االتصاليدراسة المضمون .ز 
استخدام أداة تحديد المضمون لمعرفة أسلوب المعالجة اإلعالمية للقضايا االقتصادية 

 واألدوات التفاعلية والوسائط المتعددة. اإلبرازالمحلية من حيث تحديد المصادر، وعناصر 
ضايا االقتصادية توجيب انتباه الجمهور ومعرفة أثر المعالجة الصحفية على اهتماماتب بالق.ح 

 .المحلية
 ،ن النظرية تتخذ من أولويات المبحوثين متغيرا  تابعا  إحيث  المبحوثينتحديد أجندة .ط 

 مستقل لتحديد أولويات الصحف .المتغير ال لكترونية الفلسطينيةوالصحف اإل
 

 وأدواتها:: نوع الدراسة ومناهجها ا  ثامن
 نوع الدراسة: .1
نوعية البحوث الوصفية التي أهم أوصافها وصف الظواهر تصنف هذه الدراسة ضمن          

عن طريق جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتفسيرها بما  ؛والتعرف على عناصرها ومكوناتها
 ألنها ؛البحوث الوصفية واختارت الباحثة، (1) يتيح تقديم صورة دقيقة وموضوعية عن الظاهرة

نحو القضايا االقتصادية  لكترونية الفلسطينيةاإل ر الصحفاألقدر على تقديم وصف دقيق لدو 
 .والتعرف على ترتيب هذه القضايا فيهاالمحلية، 

 
 :المناهج المستخدمة في الدراسة .2

 منهج الدراسات المسحية: .أ 
وهو يستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة  اإلعالميمنهج المسح  تعتمد هذه الدراسة على      

من خالل مجموعة  ،في وضعها الراهن، بعد جمع البيانات الالزمة والكافية عنها وعن عناصرها
من اإلجراءات المنظمة التي تحدد نو  البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليها، وينقسم المنهج 

الظاهرة محل الدراسة فيما يعرف  الشق الوصفي الذي يحاول وصف :المسحي إلى شقين هما
بالبحوث الوصفية، والثاني هو الشق التحليلي الذي يحاول شرح وتحليل الظاهرة محل الدراسة 

 .(2) وأسبابها فيما يعرف بالبحوث التحليلية

                                                           

( 1994)بنغةازي: منشةورات جامعةة قةاريونس، 1، طالبحث اإلعالمي: مفهومه إجراءاتةه ومناهجةه( السيد عمةر، 1)
 211ص
 93( ص1992)القاهرة، عالم الكتب،  1، ط، بحوث الصحافة( محمد عبد الحميد2)
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 باحثة:ال إطاره استخدمتوفي 
  تحليل المضمون:أسلوب  1أ/

بقصد تحليلها  ،المسح االعالميمنهج الباحثة أسلوب تحليل المضمون ضمن  استخدمت
تأثيرات إعالمية وفق الخطوات من وتفسيرها وتحديد ما تتضمنب من معلومات وما يترتب على ذلك 

أن تبلغب الفلسطينية  لكترونيةللكشف عما تريد الصحف اإل ؛(1)العلمية المتبعة في هذا المجال
استمارة تحليل  أساسوعلى حول القضايا االقتصادية المحلية وتوضيح ترتيبها لها لجمهورها 
 .للخروج بأفضل النتائج واالستنتاجاتالمضمون 

 :مسح جمهور وسائل اإلعالم 2أ/
حتى تتمكن الوسيلة من تقديم  ؛يفيد في التعرف على الخصائص األساسية للمبحوثين

وتركز الباحثة ضمن هذا األسلوب على فئة معنية من  ،(2)المادة اإلعالمية التي تتناسب معهم
غرف التجارية والنقابات واالتحادات للمنتسبون والالخبراء االقتصاديون، وهم جمهور وسائل اإلعالم 

 أولويات القضايا االقتصادية لديهم.، للتعرف على رأيهم في العمالية
 

 : المتبادلة العالقات دراسة منهج . ب

 التعرف بهدف عليها الحصول تم التي الحقائق بين العالقات دراسة إلى المنهج هذا يسعى
 لتغيير عملب يمكن لما خالصات إلى والوصول الظاهرة حدوث إلى أدت التي األسباب على

  .(3)اإليجابي االتجاه في بالظاهرة المحيطة والعوامل الظروف
 في االستقراء أدوات منة أدا وهي المنهجية، المقارنة أسلوب استخدم المنهج هذا إطار وفي

 الواحد، المجتمع داخل الجماعات أو المجموعات، بين والمقارنة الميدانية أو التحليلية، الدراسات
 :التحليل ألوعية المختلفة الفئات عبر أو الزمن عبر سواء المحتوى تحليل نتائج بين المقارنة مثل

 أنماط في االختالف أو االتفاق على لالستدالل المقارنة ضرورة أو وغيرها، قنوات، أو صحف،
 .(4)ومحتواها اإلعالم وسائل إلى التعرد أو السلوك

                                                           

( 2003) القاهرة عالم الكتب،  2ط ،عالمدراسات في مناهج البحث العلمي، بحوث اال ( سمير حسين،1)
 153ص
 155، ص  المرجع السابق نفسه( 2)
 160ص  ، المرجع السابق نفسه (3)
 178(ص 2004 الكتب، عالم :القاهرة)2ط ،اإلعالمية الدراسات في العلمي البحث الحمید، عبد محمد (4)
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 بين االختالف أو االتفاق أوجب على االستدالل في الباحثة المنهجية المقارنة وتخدم
 صحيفة فلسطين وصحيفة الحياة الجديدة 

 
 .أدوات الدراسة :2
 استمارة تحليل المضمون: أ. 

في دراستها التحليلية أداة تحليل المضمون، من خالل استخدام استمارة تحليل  الباحثة استخدمت
فئاتها التي تهدف إلى اإلجابة على األسئلة التي طرحتها الدراسة،  تووضعأعدتها المضمون، التي 
ئج لكترونية واستخراج النتااالقتصادية المحلية في الصحف اإل مضامين القضايابهدف تحليل 

 بأعلى نسبة من الموضوعية والشمول.
  تحليل المضمون:فئات وُتعرف  

"التصنيفات التي يضعها الباحث استنادا  إلى طبيعة الموضو  ومشكلة البحث،  :أنها         
كوسيلة يعتمد عليها في حساب تكرارات المعاني، وكلما كانت الفئات محدودة بصورة واضحة، كلما 

 ". (1)كانت نتائج البحث أيضا واضحة ومحددة 
 :ية ا تيةوتنقسم فئات تحليل المضمون في هذه الدراسة إلى الفئات الفرع

 فئات الموضوع: وتنقسم إلى :  0أ/
واستخدمتها الباحثة  ،في دراسات تحليل المضمون ما  : هي الفئة األكثر استخدافئة الموضوع 0/0أ/

قضايا والتي شملت عدة ادية التي تناولتها صحف الدراسة في تحديد الموضوعات والقضايا االقتص
 وهي:
ويقصد بها المضامين التي تهتم بطرح موضوعات عن قضية البطالة وأسبابها : البطالة 0/0/0أ/

 على الفرد والحلول المقترحة. وآثارها
ويشمل القضايا التي تتحدث عن الفقر وتأثيره من جوانب اقتصادية على الفرد  :الفقر 0/0/2أ/

 والمجتمع والحلول المقترحة والدور المطلوب من الجهات الرسمية.
ارتفا  األسعار وتأثيره والحلول  ويشمل المضامين التي تتحدث عن :األسعارارتفاع  0/0/3أ/

 المقترحة.
ودورها في  ،ويشمل المضامين التي تتحدث عن الرواتب ومواعيد صرفها: الرواتب 0/0/4/أ

 .وأسباببالمجتمع ومشاكل تأخر صرفها 
                                                           

 238، صمرجع سابق( السيد عمر، 1)
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وتشمل المضامين التي تتحدث عن المشاريع الصغيرة في المجاالت : المشاريع الصغيرة 0/0/5أ/
 استثمارية. أوالمختلفة تجارية أو صناعية أو خدماتية 

ر و تأثيرها ق المعابتشمل المضامين التي تتحدث عن إغال :إغالق المعابر التجارية 0/0/6/أ
 .ودور الجهات الرسمية

 
حصلت منها صحف الدراسة على المعلومة أو  : هي الجهة التيالمصادر الصحفيةفئة   0/2أ/

 : إلىوتنقسم  المادة المطروحة :
أو تعمل  بصفة عامة خارج المدينة التي تصدر الصحفية الصحيفةمندوب  هو :المراسل 0/2/0أ/

، فالواقع أنب يقوم بإرسال األخبار التي يحصل عليها أو يبعث برسائلب اإلخبارية إلى الصحيفةفيها 
 .(1)المؤسسة التي ينتمي إليهاالصحيفة أو 

الصحفي الذي تعينب الصحيفة أو تخصصب لمتابعة األحداث في قطا   :المندوب  0/2/2أ/
 .(2)تصدر منها الصحيفة التيمعين، أو هيئة أو مؤسسة أو وزارة داخل المدينة 

من  هي الجهاز الذي يتولى استقاء األخبار من مصادرها األساسية: وكاالت أنباء  0/2/3أ/
مناطق متفرقة من العالم، وتوزيعها على الصحف واإلذاعات المرئية والمسموعة بأجهزتها 

 .(3)الخاصة
، أي حصول المعلومة من أكثر من : هي المصادر المتعددة للمعلومةمتعدد المصادر  0/2/4أ/

  .مصدر
 .مصادرها دون أن يذكر إلعالمية في صحف الدراسةا المادة تقديم: أي مصدر بدون  0/2/5أ/
القضايا االقتصادية الصحف بمقاالت حول  و الشخص الذي يزود: وهكاتب مقال 0/2/6أ/

 المحلية.
 
 
 

                                                           

97ص ( 1988) القاهرة: دار الشروق، 2ط،الصحفي وضوابطه االسالميةالخبر ، كرم شلبي( 1)

 71، صالمرجع السابق نفسه( 2)
10( ص1978) القاهرة : دار المعارف،  1، ط  وكاالت األنباء رلية جديدةشفيق عبد اللطيف،  (3)
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 : األوليةفئة المصادر     0/3أ/
وتشمل المصادر التي حصل المراسل الصحفي منها على المعلومة حول القضايا االقتصادية  

 المحلية ويندرج تحتها الفئات الفرعية التالية:
والمالية وزراء المجموعة االقتصادية وهي التخطيط واالقتصاد : مثل مسئولون حكوميون  0/3/1أ/

 .االعمل وكبار المسئولين فيهوالسياحة و 
التجارية واتحاد  مسئولين في الغرف: تشمل مسئولون في جمعيات أهلية وقطاع خاص  0/3/2أ/

وغيرها من وجمعية أصحاب رجال األعمال  واتحاد نقابات العمال  المقاولينالصناعات واتحاد 
 .التجمعات المهنية

مكاتب الخبراء و  نواألكاديميي أستاذة التجارة واالقتصادوتشمل  :خبراء ومتخصصون 0/3/2أ/
 والمحللين االقتصاديين. االقتصاديين

 جماهير المستهلكين والمتعاملين في مختلف: وهى تشمل شاهد العيان و أفراد عاديون  0/3/1أ/
 . الدوائر االقتصادية

 والتقاريرالمؤتمرات االقتصادية في الداخل والخارج : وبيانات تقارير ودراسات وملتمرات  0/3/5أ/
 تصدر عن المؤسسات االقتصادية. التي والدراسات

 ومصادر وثائقية وهى عبارة عن فئات غير مذكورة سابقا  مثل مصادر مطلعة :أخرى  0/3/6أ/
 وغيرها.

 
 

  فئة األساليب المتبعة: 0/4أ/
وهي الفئة التي تتعامل مع الطرق والوسائل التي اتبعت لتحقيق هذه النهايات والنتائج، و تنقسم إلى 

 :ا،تيةالفئات الفرعية 
   .: وتشمل عرد معلومات عن القضية فقطعرض المعلومات فقط 0/4/0أ/
وجهة نظر المختصين  : وتشمل تحديد أسباب حدوث القضية منتحديد األسباب 0/4/2أ/

 والدراسات والتقارير.
: وتشمل عرد النتائج التي ترتبت نتيجة حدوث  القضية سواء رعرض النتائج وا ثا 0/4/3أ/

 على االقتصاد الفلسطيني بشكل عام . أوعلى المجتمع  أوعلى الفرد 
على المجتمع  : وتشمل الحلول التي تم تنفيذها للحد من القضية وتأثيرهاوضع الحلول 0/4/4أ/

 وكذلك الحلول المقترحة .
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: وتشمل الدور الذي يتوجب على الجمهور القيام تحديد الدور المطلوب من الجمهور 0/4/5أ/
  .للحد من القضية في المجتمع والمساهمة في عالجها ؛بب
: وتشمل الدور تحديد الدور المطلوب من الجهات الرسمية وملسسات القطاع الخاص 0/4/6أ/

القيام بب للحد  األهليةيتوجب على الجهات الرسمية ومؤسسات القطا  الخاص والمؤسسات الذي 
 من هذه القضايا االقتصادية المحلية .

 : وهى عبارة عن فئات غير مذكورة سابقا  مثل عرد رأي عن القضية  فكرة فقط.أخرى 0/4/7أ/
 
 :فئة اتجاه المعالجة الصحفية 0/5أ/
وهي الفئة التي توضح التأييد أو الرفد أو الحياد في مضمون موضو  التحليل بالنسبة   

 : إلىوتنقسم  للقضايا االقتصادية المحلية،
، من المحلية : ونعني بب التركيز على الجوانب اإليجابية للقضية االقتصاديةيجابيإ 0/5/0أ/

االقتصادية، مطالبة الجهات ذات العالقة باتخاذ المطالبة بحل القضية، والمناداة بتحسين األوضا  
 الخطوات الالزمة للحد من القضية.

من حجم  لبب التركيز على الجوانب السلبية في الموضو  مثل: التهوي يقصد: و  سلبي 0/5/2أ/
ظهار الصورة السلبية لها االقتصادية القضية أو عدم القدرة على حلها أو اليأس من األوضا   ،وا 

 ية. االقتصاد
: ما يتم تناولب من مواضيع على موقعي الدراسة بشكل متوازن يحمل اتجاه غير محدد 0/5/3أ/

يجابياتب دون إبداء موقف أو رأي   .سلبي أويجابي إسلبياتب وا 
 
 : فئات الشكل  0ب/

 إلى:و تنقسم ( ؟الذي قدمت به المادة اإلعالمية )كيف قيلأي الشكل 
: تستخدم للتفريق بين األشكال الصحفية المختلفة للمادةفئة األشكال الصحفية   0/0ب/

 ، وتنقسم إلى الفئات الفرعية ا،تية:المستخدمة في عرد المادة اإلعالمية
: أبسط األشكال الصحفية وهو عبارة عن تقرير يضفي دقة و موضوعية على الخبر  0/0/0ب/

  (1)حادثة أو واقعة أو فكرة صحيحة تمس أكبر عدد من القراء 

                                                           

 56 ص (1984 ، الكتب عالم : القاهرة ) 2 ط ، الصحفي الخبر فن ، زيد أبو فاروق (1)
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الفن الذي يقوم على المعلومات و المعارف حول الوقائع في سيرها و حركتها  التقرير:  0/0/2ب/
ال يستوعب جميع الجوانب الرئيسية في الحدث، و ، و يقع ما بين الخبر و التحقيق، و الديناميكية

يسمح بإبراز ا،راء والظروف المرتبطة بالحدث و  يمكن أن يستوعب وصف الزمان والمكان
 .(1)شخصية للمحررال
 عدة شخصيات، فن يقوم على الحوار بين الصحفي والشخصية أو: الحديث الصحفي  0/0/3ب/

بهدف الحصول على أخبار أو معلومات جديدة، أو شرح وجهة نظر معينة، أو تصوير مواقف 
 . (2)طريفة أو مسلية في حياة الشخصية 

قضية يلتقطها الصحفي من المجتمع الذي : يقوم على خبر أو مشكلة أو التحقيق  0/0/4ب/
يعيش فيب، ثم يقوم بجمع مادة الموضو  بما يتضمنب من بيانات و معلومات أو آراء تتعلق 
ا لعالج القضية التي يطرحها التحقيق  بالموضو ، ثم يزاوج بينها للوصول إلى الحل الذي يراه صالح 

 . (3)الصحفي
تعبر عن آراء كاتبها حول األحداث اليومية الجارية في  الصحفية التي األداة المقال:  0/0/5ب/

 .(4)التي تشغل الرأي العام المحلي أو الدوليالقضايا 
 تير.اكي: وهى عبارة عن فئات غير مذكورة سابقا  مثل بريد القراء والكار ىأخر   0/0/6ب/
 
 استخدمتها التي اإلبراز عناصر على التعرف إلى الفئة هذه تهدف عناصر اإلبراز:فئة   0/2ب/

 :وتضم المحلية االقتصادية القضايا عرد في الفلسطينية االلكترونية الصحف مواقع
السطر أو مجموعة األسطر التي تسبق الموضو  ، و تدل على  وهى : : العناوين  0/2/0ب/

محتواه، أو يعرف بإخبار القارئ بمضمون الموضو  ويثير فضولب ويدفعب لقراءة الموضو   و 
 إلى : ينقسم
 هو الذي يتقدم الموضو  و يرتفع فوقب و يمثل الموضو  الصحفي تمثيال   :رئيسي  0/2/0/0ب/

 ، فهو يعكس مضمون الخبر. اصحيح  

                                                           

 135 ص (1990الكتب ، عالم : القاهرة )5 ط ، الصحفية الكتابة فن ، زيد أبو فاروق (1)
 13، ص نفسه المرجع السابق (2)
 93، ص مرجع سابق،  الصحفية الكتابة فن ، زيد أبو فاروق (3)
 180، ص المرجع السابق نفسه (4)



 اإلجراءات المنهجية______________________________________________________ الفصل األول
 

-43- 
   

 أكثر تفاصيل على تحتويو  الرئيسي بالعنوان تلحق سطور عدة أو سطرهو : ثانوي 0/2/0/2ب/
 عنوانان يتبعب أن يمكن كما واحد ثانوي عنوان الرئيسي العنوان يتبع وقد ،المصاحب للموضو 
 .أكثر أو ثانويان
 : فئة الصور  0/2/2ب/
ضمن توهي الصور التي تكون مرافقة للموضوعات الصحفية المكونة لجسم الصفحة الرئيسة، وت 

 :(1)تيةالفئات ا،
: هي تلك الصور التي تجسد األحداث وتكون مرتبطة بالموضو  الصور اإلخبارية  0/2/2/0ب/

 الصحفي.
هي تلك الصور التي تحتوي على صورة الشخصيات المرتبطة  الصور الشخصية: 0/2/2/2ب/

 بالمواد التحريرية، وعادة  تكون لكتاب المقاالت الصحفية.
هي صور تهدف إلى نقل تفاصيل عن أحداث أقل سرعة  الموضوعية: الصور 0/2/2/3ب/

 .الصحفيةللنشاط اإلنساني مثل الصور المصاحبة للتحقيقات 
هي رسوم لشخصيات معروفة مع تشويب مالمحها بشكل مبالغ فيب الكاريكاتير:   0/2/2/4ب/

 ومن خالل التعليقات.
االخبارية  ويقصد بها الصور التي يحتويها الموقع باستثناء الصور: أخرى صور  0/2/2/5ب/
 جمالية وغيرها من الصور. اتوضيحية، أو صور   االموضوعية والصور الشخصية، وقد تكون رسوم  و 
 
تشير إلى مجموعة من التكنولوجيات التي تسمح بإدماج الكثير  الوسائط المتعددة:فئة   0/2/3ب/

من المعطيات من مصادر مختلفة )نصوص، صور، أصوات، فيديو ..(، فهي أكثر من تجميع 
 ، (2)وماتنب يحيل باألحرى إلى اندماجها بفضل المعلإلوسائل إعالمية متعددة، حيث 

 
 
 

                                                           

( 1998يةاد، مطبعةة العبيكةان، )الر 1طاإلخراج الصحفي أهميته الوظيفيةة واتجاهاتةه الحديثةة،  ،( فهد العسكر1)
  36 -34ص، ص 

، ترجمةة نصةر الةدين العياضةي والصةادق الوسائط المتعددة وتطبيقاتها في اإلعالم والثقافة والتربيةة( ميشال إنوال، 2)
 19( ص 2004) العين: دار الكتاب الجامعي،  1رابح، ط
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  وتنقسم إلى:
ء بعضها بشكل متتابع منطقي؛ وهي عبارة عن رسوم تعرد ورا الرسوم المتحركة:  0/2/3/0ب/
، وتستخدم في الرسوم البيانية التوضيحية، (1)في النهاية إحساس بالحركة على الشاشة يلتعط

 والخرائط واإلعالنات وغيرها لتوضيح المعلومات.
 
احتواء الموقع على ملفات صوتية التي قد تكون مرفقة مع المواد  الصوت:  0/2/3/2ب/

 .(2)التحريرية، أو كمؤثرات صوتية لتضفي على الموقع لمسة جمالية، أو استخدامها كملف موسيقي
وهو عبارة عن مقاطع تجسد األحداث وتجعل المشاهد يتعايش مع الحدث،  الفيديو:  0/2/3/3ب/

 .(3)وقد تكون مرافقة للمواد التحريرية، أو تكون مستقلة عنها
 
قدر من  بأكبرويقصد بها العناصر التي تسمح للمتلقي  :لعناصر التفاعليةا فئة 0/2/4ب/

لكترونية المشاركة في عملية االتصال واالختيار الحر من الخدمات المتاحة على موقع الصحف اإل
 :(4)وتنقسم إلى،  بقدر حاجاتب واهتماماتب

 اإللكتروني؛ الموقع يقدمها برمجية خدمات عن عبارة وهي :خدمات المساعدة  0/2/4/0ب/
 رغب حال في لصديق إرسالها أو طباعتها أو اإلعالمية حفظ المادة في المستخدم لتساعد

 .عليهم عرضها يريد لمن تعميمها أو إرسالها، في المستخدم
 عالقة لها صلة تكون ذات لصفحات الموقع اقتراح تعني : وهيصلة ذات صفحات  0/2/4/2ب/

 .مشابهة مواضيع خدمة اقتراح لب الموقع ُيقدمف عليب،يطلع  أو المستخدم يقرأه الذي بالموضو 
 اليومية الصحف مواقع إتاحة الفئة، بهذه وتقصد :المنشور المحتوى في المشاركة  0/2/4/3ب/

 التواصل شبكات المنشور على مواقع المحتوى في المستخدمين مشاركة إمكانية الفلسطينية
                                                           

للطباعةة والنشةر ) القةاهرة: دار فكةر وفةن  1، طالتصميم الجرافيكي فةي وسةائل اإلعةالم واإلنترنةت( حسنين شفيق، 1)
 231ص (2009والتوزيع، 

اخةةراج الصةةحف االلكترونيةةة علةةى شةةبكة االنترنةةت : دراسةةة تطبيقيةةة مقارنةةة بةةين الصةةحافتين حلمةةي محسةةب، ( 2)
 123( ص 2007عالم للنشر والتوزيع ،) القاهرة: دار اال 1، طالمصرية واألمريكية

 (2008)القةاهرة: الةدار المصةرية اللبنانيةة، 1، ط االنترنةت والصةحافة االلكترونيةة رليةة مسةتقبليةماجد تربان ، ( 3)
 268ص 

 ص ( ص2010) القةاهرة : مكتبةة المدينةة ، 1، ط االتصال واإلعةالم علةى شةبكة االنترنةت( محمد عبد الحميةد ، 4)
65 -78 
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 مع التفاعل ممكن من قدر أكبر تحقيق أجل من معها، وترتبط التي تستخدمها االجتماعي،
 .المستخدم

بين المستخدم والوسيلة ألنها تمكنب من إبداء رأيب فورا سواء  أداة : تعد التعليق  0/2/4/4ب/
 Feedبالرفد أو القبول أو التحفظ، وهي أيضا واحدة من حلقات العملية االتصالية والتي تسمى 

back.وقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة على الحصول على رد الفعل بشكل آني وسريع ، 
وسيلة اتصال بين المتلقي والمحرر يتم من خاللها إرسال  البريد االلكتروني:  0/2/4/5ب/

 التعليمات واإلرشادات وبعد نصوص المحتوي وا،راء .
 
 استمارة االستقصاء:ب.

 جميع أو العينة المختارة من أولية بيانات جمع في تستخدم التي األساليب إحدى وهى
 بهدف وذلك مقدم ا، المعدة المحددة من األسئلة مجموعة توجيب طريق عن البحث مجتمع مفردات
 والمؤثرات والعوامل الدوافع أو واتجاهاتهم نظر المبحوثين وجهات أو معينة، حقائق على التعرف
للوصول لمعرفة مدى  واستخدمت الباحثة هذا األسلوب، (1)سلوكية معينة تصرفات إلى تدفعهم التي

لكترونية وأولوياتها لديهم ودور الصحف اإل اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية المحلية
 الفلسطينية في إثارتها. 

 : تيوتم تقسيم أداة الدراسة إلى ثالث وحدات على النحو ا
 لكترونية.إلمتابعة الصحف االوحدة األولى 
  والقضايا االقتصادية المحلية.لكترونية الصحف اإلالوحدة الثانية 
 السمات العامة.الوحدة الثالثة 

 وقد اتبعت الباحثة الخطوات ا تية في إعداد أداة الدراسة:
 االستمارة بصورتها األولية.إعداد .أ 
على مجموعة من المحكمين، حيث تم جمع ا،راء واالقتراحات واختيار ما  االستمارةعرد .ب 

، قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزمليب المحكمين، والذين عأجمع 
 وتم ترتيب صحيفة االستقصاء بناء  على ذلك.

                                                           

 206، صمرجع سابق( سمير حسين، 1)
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 األعمالالغرفة التجارية وجمعية رجال  :)الهيئات االقتصاديةعينة الدراسة  أفرادتم تحديد .ج 
قطا  غزة  العام لنقابات عمال فلسطينتحاد االواتحاد المقاولين و العام واتحاد الصناعات 

 والباحثين والمحللين االقتصاديين(.
الغرفة التجارية  :العينة )الهيئات االقتصادية أفرادتوزيع استمارة االستقصاء على جميع .د 

العام لنقابات تحاد االواتحاد المقاولين و العام واتحاد الصناعات  األعمالوجمعية رجال 
 ديين(.والباحثين والمحللين االقتصاقطا  غزة  عمال فلسطين

 
 المقابلة:ج.
تعرف المقابلة بأنها أسلوب يعتمد على االتصال اللفظي مع المبحوثين والحصول على المعلومات  

للحصول على بعد  الباحثة المقابلة غير المقننة استخدمتو ، (1)والبيانات في فترة هذا االتصال
 .التي تتوصل إليها هذه الدراسة ومناقشة وتفسير بعد النتائج ،المعلومات

 
 : مجتمع الدراسة وعينتها: تاسعا  

 وعينتها: ةمجتمع الدراسة التحليلي .1
 في مناطق السلطةلكترونية الفلسطينية الصحف اإل جميعفي يتمثل  التحليلية: مجتمع الدراسة. أ

وهي صحف "القدس"، لكتروني إولها موقع  يومية،التي تصدر عنها نسخة ورقية الفلسطينية 
 ."الحياة الجديدة"،" األيام"، وصحيفة "فلسطين" 

 : عينة الدراسة التحليلية ب.
اختارت الباحثة صحيفتي  ؛الفلسطينية اليوميةلكترونية اإلبناء على نتائج مسح الصحف 

 :ا،تية " و "فلسطين"، وذلك لألسباب الحياة الجديدة"
األولى قريبة من فتح والثانية قريبة  مختلفا ؛ وفكريا   أيديولوجيا  كل صحيفة منهم تمثل توجها  1ب/

 من حماس.
 دورية صدور الصحيفتين، حيث إنهما تصدران يوميا  بانتظام.  2ب/
 مما يعكس اهتمامها بالقضايا االقتصادية. ؛بشكل دوري ااقتصاديًّ  اكل منهما تصدر ملحق    3ب/
 عليب.توفر أرشيف الكتروني سهل الحصول  4ب/

                                                           

 119، ص مرجع سابقاالتصال واإلعالم على شبكة االنترنت ، ، ( محمد عبد الحميد1)



 اإلجراءات المنهجية______________________________________________________ الفصل األول
 

-47- 
   

 والصحف التي تم اختيارها:
 :(1)فلسطين صحيفة موقع 0ب/

 والنشر لإلعالم الوسط شركة عن غزة مدينة في الشاملة، السياسية اليومية فلسطين، صحيفة تصدر
 بتاريخ وزارة اإلعالم من اصدار ترخيص على الصفقة وحصلت الربحية، المحدودة المساهمة

 آيار مايو من الثالث يوم منها األول العدد صدر وقد ج، -9- 81 رقم تحت ، م 2006/ 16/9
 والمعرفة التفكير، مستوى ورفع الصحفية، الخدمات توفيرالي  فلسطين صحيفة وهدفت م، 2007
 في والتعمق وواعية، علمية بصورة الفلسطيني الوضع دراسة خالل من الفلسطيني الشعب أبناء لدى

 .www.felesteen.ps: .اإلنترنت على وموقعها ر ا، محولب  تشكل التي للقضايا توجهاتب معرفة
 
 :(2)الجديدة الحياة صحيفة موقع 2ب/

وهي جريدة يومية سياسية شاملة تصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية ، صدرت في العاشر من 
اإلعالم ، مقرها الرئيسي رام اآ، مديرها العام نبيل عمرو )وزير  1994نوفمبر )تشرين الثاني( 

حاليا ( ورئيس تحريرها حافظ البرغوثي، وتعد "الحياة الجديدة" الصحيفة الرسمية الوحيدة في فلسطين 
، إذ تتعامل مع الصحفيين كموظفين رسميين يتقاضون رواتبهم من ديوان الموظفين منذ مطلع 

 فقد لكترونيةاإل للنسخة بالنسبة أما يومية، تحولت ثم أسبوعية وبدأت ،1997حزيران )يونيو( 
 :اإلنترنت على وموقعها م، 1996( حزيران) يونيو في الجديدة الحياة صحيفة ظهرت

.www.alhayat-j.com 
 
 العينة الزمنية للدراسة التحليلية:ج.

اختارت الباحثة أسلوب الحصر الشامل لجميع المواد الصحفية الخاصة بالقضايا 
من تاريخ متد ي تتالالزمنية  فترةالاالقتصادية المحلية والمنشورة في صحيفتي الدارسة، خالل 

 .ثالثة شهورأي لمدة  م31/4/2014م وحتى 1/1/2014
هذه المدة الزمنية باستخدام البحث في أرشيف صحيفتي الدراسة في خالل وتم الحصر من 

 -المشاريع -فرص العمل -التشغيل -هى: )البطالةالدالة، و مجموعة من الكلمات المفتاحية و 

                                                           

 10/10/2014، تاريخ دخول الموقع  /http://www.felesteen.ps،  موقع صحيفة فلسطين( 1)
 10/10/2014 تاريخ دخول الموقع ، http://www.alhayat-j.com، موقع صحيفة الحياة الجديدة( 2)

http://www.felesteen.ps/
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وزارة  –المساعدة  -الفقر -ارتفا  المعيشة  –غالء األسعار  -ارارتفا  األسع -الرواتب -المعابر
 (.وزارة الشئون االجتماعية –العمل 

ضوعا  حول القضايا االقتصادية في صحيفتي الدراسة بواقع ( مو 275وتم العثور على )
 ( موضوعا  في صحيفة فلسطين.129( موضوعا  في صحيفة الحياة الجديدة و)146)

 :األسباب ا تيةإلى يرجع اختيار هذه الفترة 
دراسات ترتيب األولويات إلى أن الوضع الزمني األمثل لوضع األجندة من  أشارت غالبية 1/ج

خالل وسائل اإلعالم يتراوح ما بين ثالثة إلى خمسة أسابيع من التغطية التراكمية لألحداث 
للتعرف على أولويات  ؛والقضايا في وسائل اإلعالم وذلك قبل إجراء الدراسة الميدانية على الجمهور

 .(1)يبهذه القضايا لد
والحصار على قطا  غزة أنها ارتبطت بتوقف صرف رواتب موظفي غزة وتشديد اإلغالق  2ج/

 وارتفا  االسعار. تزايد قضايا البطالة والفقرعن مما أسفر باألخص؛ 
 
 مجتمع الدراسة الميدانية وعينتها: .2
 مجتمع الدراسة الميدانية: .أ 

)الهيئات يات واالتحادات االقتصادية وهي اختارت الباحثة جميع المنتسبين إلى الجمع      
واتحاد المقاولين العام واتحاد الصناعات  األعمالالغرفة التجارية وجمعية رجال  :االقتصادية

والبالغ عددهم  الباحثين والمحللين االقتصاديين(و قطا  غزة  العام لنقابات عمال فلسطينتحاد االو 
 ألنهم الفئة األكثر ارتباطا  بالقضايا االقتصادية.، وذلك في قطا  غزة  (2)ا" شخص  13370"
 عينة الدراسة الميدانية: . ب

تحديد العينة المطلوبة إلجراء الدراسة وتقسيمها  "وهي التي يتم فيها :طبقيةالالعينة  تم اختيار     
، ثم تستخدم هذه لخصائص المجتمع طبقا  إلى طبقات متجانسة في داخلها ومختلفة فيما بينها 

                                                           

 206، صمرجع سابق( سمير حسين، 1)
إحصةةائية أسةةماء النقابةةات المهنيةة العاملةةة والمسةةجلة فةةي قطةةاع اإلدارة العامةة لعالقةةات العمةل، " ( وزارة العمةل،2)

  2104 :"، غزة 2104غزة للعام 
 20/5/2015، تاريخ الدخول  sa/Statistics-http://www.pfi.ps/arموقع اتحاد الصناعات الفلسطينية ، 

 20/5/2015، تاريخ الدخول  /sa-chambers.org/ar-http://www.palموقع الغرفة التجارية ، 
 20/5/2015 الدخول تاريخ ، /http://www.pcu.psمقاولين الفلطسينين، موقع اتحاد ال

 20/5/2015 الدخول تاريخ ، /gaza.ps-http://www.pbaجمعية رجال األعمال الفلسطينين، 

http://www.pfi.ps/ar-sa/Statistics
http://www.pal-chambers.org/ar-sa/
http://www.pcu.ps/
http://www.pba-gaza.ps/
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حجم العينة من ، وحددت الباحثة (1)التقديرات المتعددة في حساب تقدير متوسط المجتمع بأكملب"
 من وذلك، ( Sample Size Calculator) العينة حجم لتحديد الخاصة الحاسبة استخدامخالل 
ولكن تم ( مبحوثا ، 373، وبذلك تبلغ عينة الدراسة )(2)الخدمة هذه مثل تقدم التي المواقع أحد خالل

تخفيد العدد لتكرار المبحوثين في الهيئات االقتصادية واشتمالها على عدد كبير من المبحوثين 
 ةاستبان (165) استرداد وتم العينة، أفرادعلى  ( استبانة180توزيع ) تمحيث دون مؤهل علمي، 

 عدد بلغ ولذلكلوجود تناقد في إجابات المبحوثين،  ناستبانتي استبعاد تم تفحصها وبعد منها، 
 .استبانة (163) الصالحة للتحليل االستبانات

القانون  وتم احتساب ذلك من خالل البد من عينة طبقيةولتحديد حصة كل هيئة اقتصادية كان  
  ا،تي:

 

 (3)العينة المطلوبة أفرادعدد  X   أفراد عينة الطبقةعدد  
 عدد أفراد المجتمع                             

 تم توزيع الحصة بعدد يتناسب مع عدد المنتسبين لكل هيئة اقتصادية وفقا  للتوزيع ا،تي:حيث 

 
 (0رقم )جدول 

 عدد أفراد المجتمعيوضح 


 عدد االستبانات أعضاء مجلس االدارة  عدد المنتسبين  الملسسة  م
 50 121 3678 االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين  1
 36 75 2650 للصناعات الفلسطينيةاالتحاد العام  2
 3 13 250 قطا  غزة   -اتحاد المقاولين الفلسطينيين  3
 4 9 292 قطا  غزة  –جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  4
 87 16 6500 الغرفة التجارية في قطا   غزة 5
 180 234 13370 المجمو   

 
                                                           

 298، ص مرجع سابق( سمير حسين، 1)
، تةةاريخ دخةةول  http://www.surveysystem.com/sscalc.htmلحسةةاب العينةةة ،  ا،لةةيموقةةع الحاسةةب  (2)

 20/5/2015الموقع 
    17( ص 2008) عمان: دار البداية، 1، طمبادئ اإلحصاءأحمد طبيب، ( 3)

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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 :للمبحوثينالسمات العامة وفيما يأتي 
 (2رقم )جدول 

 يوضح السمات العامة للمبحوثين
 

 المجمو     النو   السمة 
 % ك  % ك 

 100 163 81 132 ذكر النو 
 19 31 ىأنث

 100 163 32.5 53 عاما   30أقل من  العمر 
 23.3 38 عاما 40أقل من  ىعاما  إل 30من 
 31.9 52 عاما   50عاما  إلى أقل من  40من 
 12.3 20 عاما  فأكثر 50من 

 100 163 14.1 23 شمال غزة المحافظة 
 62.6 102 غزة

 9.8 16 الوسطى
 9.2 15 خان يونس

 4.3 7 رفح
 100 163 55.8 91 دراسات إنسانية التخصص

 44.2 72 دراسات علمية
 100 163 20.2 33 دبلوم متوسط فأقل المؤهل العلمي 

 41.7 68 بكالوريوس
 38.0 62 دراسات عليا

 100 163 29.4 48 قطا  عام مكان العمل 
 60.1 98 قطا  خاص

 10.4 17 المؤسسات األهلية
 100 163 6.1 10 محلل اقتصادي مجال العمل 

 16.0 26 باحث اقتصادي
 30.7 50 إداري

 12.3 20 محاسب
 19.6 32 رجل أعمال

 15.3 25 أخرى
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 : وحدات التحليل والقياس:عاشرا  
 التحليل: اتوحد .0

هي عبارة عن جملة تتضمن الفكرة التي يدور حولها موضو   :وحدة الموضوع أو الفكرة.أ 
االقتصادية المحلية في  ، وهي هنا تمثل الجملة أو العبارة التي تعبر عن القضايا(1) التحليل

 لكترونية.الصحف اإل
يقصد بها الوحدة اإلعالمية المتكاملة التي يقوم الباحث  :اإلعالميةلمادة الطبيعية لوحدة ال.ب 

، التحقيق، رالتقري ، الحديث الصحفي الخبر،والمتمثلة بكافة الفنون الصحفية ) ،(2)بتحليلها
 لكترونية.االقتصادية المحلية في الصحف اإل المقال( التي شملت القضايا

 وحدات القياس: .2
نظام التسجيل الكمي المنتظم لوحدات المحتوى وفئاتب ومتغيراتب هو : وحدة العد والتسجيل

ويمكم من خاللب إعادة بناء المحتوى في شكل أرقام وأعداد تساعد على الوصول إلى نتائج كمية 
واستخدمت الباحثة التكرار كأسلوب للعد والقياس،   ،(3)تسهم في التفسير وتحقيق أهداف الدراسة

لكترونية القضايا االقتصادية المحلية التي اهتمت بها الصحف اإل وبالتالي يمكن معرفة عدد
 الفلسطينية.

 
 الصدق والثبات:  إجراءات :عشر حادي

 الدراسة التحليلية: .0
 إجراءات الصدق: . أ
األداة تقيس فعال  ما هو أنَّ ويقصد بالصدق في التحليل صالحية األسلوب، أو التأكد من     

وقد ، (4)مستوى الثقة بالنتائج، بحيث يمكن االنتقال منها إلى التعميم ُمراد قياسب، وبالتالي ارتفا 
حيفتي نتائج تتسم بالدقة ودرجة عالية من الصدق في تحليل ص إلىحاولت الباحثة الوصول 

                                                           

 260، صمرجع سابق( سمير حسين، 1)
 262، صنفسه  المرجع السابق( 2)
 (1983 والتوزيةع، للنشةر الشةروق دار: جةدة)  1ط ، االعةالم بحةوث فةي المحتةوى تحليةل ، الحميةد عبةد محمد (3)

 181 ص
القةاهرة: السةحاب )1، طفةي بحةوث الةراي العةام هاألسةلوب االحصةائي واسةتخدامات،  عاطف العبد، زكي عزمةي( 4)

 86( ص 2004، للنشر والتوزيع
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الصدق والدقة في لكترونيتين، من خالل عدد من الخطوات التي تتحرى فلسطين والحياة الجديدة اإل
 ، ومنها:النتائج

تعريف فئات التحليل بدقة، عبر الرجو  للتعريفات والمفاهيم المختلفة لكل فئة من الكتب  1أ/
 المختلفة والدراسات السابقة واألبحاث المنشورة .

الدراسة خالل المدة المحددة للدراسة شامل في تحليل جميع مفردات عينة اختيار الحصر ال 2أ/
 دقيقة يمكن تعميمها.وهي ثالثة شهور، وهو ما يضمن الخروج بنتائج 

أخضعت الباحثة استمارة تحليل المضمون بعد تصميمها، للتجربة من خالل إجراء دراسة لمدة  3أ/
على صحف الدراسة، قبل الدخول في العينة التي تم اعتمادها للدراسة، حيث تم تعديل  أسبو 

ضافةبعد الفئات،   فئات لم تكن موجودة. وا 
يل المضمون على عدد من األكاديميين في مجال اإلعالم عرضت الباحثة استمارة تحل 4أ/

تحليل  ةثر كبير في تصحيح استمار أها، حيث تم تسجيل بعد المالحظات، التي كان لها ملتحكي
 .(1)المضمون وخروجها بالشكل النهائي الذي تم تطبيق الدراسة عليب

 إجراءات الثبات: . ب

مادة صحفية، تمثل نسبة  55ولحساب درجة الثبات تم إعادة التحليل على عينة فرعية قوامها 
: ة صحفية، مقسمة على النحو التاليماد( 275)عينة الدراسة البالغة  إجمالي% تقريبا  من 20
، وبتطبيق معادلة هولستي مادة من صحيفة فلسطين 25مادة من صحيفة الحياة الجديدة و 35

(2) 
 :جاءت النتيجة على النحو ا تي    

 
                                                           

 ( محكمو استمارة تحليل المضمون:1)
 بغزة -استاذ الصحافة في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة االسالميةأ.د. جواد الدلو،   -
 بغزة -الصحافة المساعد في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة االسالميةد.أحمد الترك، أستاذ  -
 بغزة -واإلعالم بالجامعة االسالميةالصحافة المساعد في قسم الصحافة د.أمين وافي، أستاذ   -
 بغزة -الصحافة المساعد في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة االسالميةد.أيمن أبو نقيرة، أستاذ  -
 بكلية فلسطين التقنيةالمساعد  عالمإلا ستاذد. نعيم المصري، أ  -
 219، ص مرجع سابقمحمد عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث االعالم، ( 2)
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 صحيفة فلسطين: 0ب/

 %(90.9فئة الموضوعات )نسبة التوافق في 
 %(87.8فئة المصادر الصحفية  )نسبة التوافق في 
 %(89.9فئة المصادر األولية   )نسبة التوافق في 

 %(89.8فئة األساليب المتبعة)نسبة التوافق في نسبة التوافق في 
 %(88.7فئة اتجاه المعالجة الصحفية )نسبة التوافق في 
 %(9.90فئة االشكال الصحفية )نسبة التوافق في 
 %(92.7فئة عناصر االبراز )نسبة التوافق في 

 هو: فلسطينوهذا يعني أن معامل الثبات في صحيفة 

 
=معامل الثبات 

𝟗𝟐.𝟕+𝟗𝟎.𝟗+𝟖𝟖.𝟕+𝟖𝟗.𝟖+𝟖𝟗.𝟗+𝟖𝟕.𝟖+𝟗𝟎,𝟗

𝟕
 

 .ضمونوتعد هذه النسبة من الثبات معقولة جدا  في دراسات تحليل الم%، 90.1ويساوي 
 الحياة الجديدة:صحيفة  2ب/

 %(95.8)      فئة الموضوعات نسبة التوافق في 
 %( 95.8) فئة المصادر الصحفيةنسبة التوافق في 
 %( 100) فئة المصادر األولية   نسبة التوافق في 
 %(85.8)   المتبعةفئة األساليب نسبة التوافق في 
 %( 90.9) فئة اتجاه المعالجة الصحفيةنسبة التوافق في 
 %(88.3)    فئة االشكال الصحفية نسبة التوافق في 
 (88.6فئة عناصر االبراز)نسبة التوافق في 

 وهذا يعني أن معامل الثبات في صحيفة القدس هو:

 
=معامل الثبات 

𝟖𝟖.𝟔+𝟖𝟖.𝟑𝟐+𝟗𝟎.𝟗+𝟖𝟓.𝟖+𝟏𝟎𝟎+𝟗𝟓.𝟖+𝟗𝟓,𝟕𝟕

𝟕
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 .ضمون%، وتعد هذه النسبة من الثبات معقولة جدا  في دراسات تحليل الم17.92ويساوي  
 
 الدراسة الميدانية: .2

 :إجراءات الصدق . أ
شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من " :صدق االستبانة يعني      

وقد  ،"(1)ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها 
 : صدق المحكمين(الصدق الظاهري لألداة )استخدمت الباحثة للتأكد من صدق االستبيان 

( 7في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من ) قامت الباحثة بعرد أداة الدراسة
 ، وقامت في ضوء ذلك بتعديل صياغة بعد الفقرات.(2)المختصين لالستفادة من آرائهم من 

 إجراءات الثبات:  . ب
حيث بلغت قيمتب لفا كرونباج أمعامل الثبات باستخدام طريقة قامت الباحثة باحتساب  وقد 
 .(0.724)وبلغت قيمتب ، وباستخدام طريقة التجزئة النصفية (0.781)

 المعالجات اإلحصائية: . ج
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب 

 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

                                                           

 4، ط البحث العلمي، مفهومه، أدواته، وأساليبه( ذوقان عبيدات، عبد الرحمن عدس، وكايد عبد الخال، 1)
 179(، ص 2001)عمان: دار الفكر،

 ( محكمو استمارة االستقصاء:2)
 بغزة -ستاذ الصحافة في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة االسالميةأأ.د. جواد الدلو،   -
 بغزة -الصحافة المساعد في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة االسالميةذ د.أحمد الترك، أستا -
 بغزة -الصحافة المساعد في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة االسالميةد.أمين وافي، أستاذ   -
 بغزة -الصحافة المساعد في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة االسالميةد.أيمن أبو نقيرة، أستاذ  -
 بكلية فلسطين التقنية المساعد  عالمإلا ستاذد. نعيم المصري، أ  -
 بغزة -د. سمير أبو مدللة، أستاذ االقتصاد المشارك بجامعة األزهر  -

 

 بغزة  -د. نافذ بركات، أستاذ اإلحصاء المساعد بالجامعة اإلسالمية  -
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Social Science (SPSS)   تحليل وفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في
 البيانات:

دخال البيانات إلى الحاسب ا،لي،  وقد اتبعت  1/ج بعد الفقرات مقياس ليكرت تم ترميز وا 
الخماسي ) الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في محاور  ، ولتحديد طول فترة مقياس ليكرتالخماسي

للحصول على  يمب على عدد فترات المقياس الخمس(، ثم تقس4=1-5الدراسة، تم حساب المدى) 
قل قيمة في المقياس )وهي الواحد أ(، بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى 0.8=4/5طول الفقرة أي )

( يوضح أطوال الفترات 2وجدول رقم ) ،فترة األولى وهكذاالحد األعلى للالصحيح( وذلك لتحديد 
 كما يلي:

 (3) جدول رقم
 مقياس ليكرت الخماسي

 5.1-4.21 4.09-3.41 3.39-2.61  2.59-0.81 0.79-0 الفترة
 جدا عالية عالية متوسطة منخفضة جدا منخفضة درجة المتابعة

 5 4 3 2 1 الوزن
 

للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد استجابات التكرارات والنسب المئوية  2/ج
 .أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة

وذلك لمعرفة مدى ارتفا  أو انخفاد استجابات أفراد الدراسة عن   Meanالمتوسط الحسابي  3/ج
علم بأنب يفيد في ترتيب العبارات حسب كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع ال

 .(1)أعلى متوسط حسابي 

المتوسط الحسابي النسبي وذلك لمعرفة مدى ارتفا  أو انخفاد استجابات أفراد الدراسة عن  4/ج
 .كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية

  .معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقات بين المتغيرات 5/ج
حصائية للفروق بين لدراسة الداللة اإل (One way Anovaحليل التباين األحادي )اختبار ت 6/ج

  .ين في أحد متغيرات الفئةثالمتوسطات الحسابية ألكثر من مجموعتين من المبحو 
 من لمجموعتين حسابين متوسطين بين للفروق حصائيةاإل الداللة لدراسةT.Testاختبار  7/ج

 الفئة متغيرات أحد في المبحوثين

                                                           

)اإلسةكندرية ، دار الطباعةة  1، طاعيةمبادئ اإلحصاء واستخداماتها في مجاالت الخدمة االجتممحمد كشك،  (1)
 89( ص1996الحرة، 
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 (.F)اختباربناء على نتائج تحليل التباين اختبار شيفيب لقياس الفروق 8/ج
 

 مصطلحات الدراسة: :عشر ثاني
  :الدور .1

متوقع  هو التي تحقق ما ةيبأنب:" مجموعة من األنشطة المرتبطة أو األطر السلوكيعرف         
 . (1)التنبؤ بسلوك الفرد في المواقف المختلفة  إمكانيةوتترتب على األدوار  نة،يفي مواقف مع

بأنب المهام والمسؤوليات التي تقوم بها وسيلة االتصال تجاه قضية  الدور إجرائيا   ةعرف الباحثتو 
إليصال المعلومات السليمة، التي تستطيع من خاللها إيجاد اتجاهات  ؛أو فكرة أو موقف معين

 وسلوك مؤيد وداعم لتلك القضية.
 

 :اإللكترونية فالصح .2

على توصيل  حرصا  منها المطبوعةوهي تلك اإلصدارات  التي تصدر عن الصحيفة الورقية       
 ،(2)أخبارها على شبكة اإلنترنت
نترنت في هذه الدراسة اليومية الفلسطينية عبر شبكة اإل: هي الصحف التعريف اإلجرائي للدراسة

  والتي لها نسخ ورقية مطبوعة.
 

 :االقتصاديةالقضايا  .2

 ،  (3)ي العامأهي موضوعات ذات بعد اقتصادي تهم شريحة كبيرة في المجتمع و تثير الر       
لكترونية الصحف اإللموضوعات االقتصادية التي طرحتها وتناولتها بالتحليل والنقاش اهذه تشكل و 

 . الفلسطينية
 
 
 

 

                                                           

( 1977)القاهرة : مكتبة عين الشمس، 1، ط علم االتصال: مفاهيمه ونظرياته ومجاالته( صالح الدين جوهر، 1)
 89ص 

 24ص( 2011) القاهرة: دار العالم العربي،  1ط، تصميم مواقع الصحف االلكترونية  ( منار محمد،2)
   مرجع سابق( معين رجب، 3)
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  البطالة: .1

أنها : "تشير إلى جميع األشخاص فوق سن محددة  منظمة األمم المتحدةعرفت البطالة كما عرفتها 
ليسوا في وظيفة مدفوعة األجر وال يعملون لحسابهم الخاص، ولكنهم جاهزون للعمل واتخذوا 

 . ” (1)ا وراء التوظيف المدفو  األجر أو العمل لحسابهم الخاصخطوات معينة سعي  
 قدرتب على العمل .هي عدم توفر فرصة عمل للشخص مع : التعريف اإلجرائي للدراسة

 

 الفقر: .5

للحصول على المستويات الدنيا من  الكافيالحالة االقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الدخل " هو 
من االحتياجات الضرورية لتأمين مستوى  يعدالرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم وكل ما 

 . (2) "الئق في الحياة
ر قوت يومب واحتياجاتب األساسية من يقدرة الفرد على توف هو عدم: التعريف اإلجرائي للدراسة
  .وثقافي محدد يفي ظل نظام اجتماع مأكل ومشرب ومسكن

 

 ارتفاع االسعار:.6

نتيجة لزيادة الطلب  األسعاروهو ارتفا   ،ُيطلق عليب التضخم في المصطلحات االقتصادية    
االقتصاديون على أنب ظاهرة  بعرفو ، منهاولة في النقد وندرة المعرود على السلع مع توفر سي

اقتصادية تتوضح بارتفا  األسعار الناجم عن اختالل التوازن بين العرد المتاح من السلع 
 .(3)والخدمات والطلب الفعال عليها 

 
 :الرواتب.7

 .(.4) الغالب في الديمومة صفة ويأخذ ما بعمل قيامب مقابل ما جهة من اإلنسان يتقاضاه ما" يهو   
 

                                                           

 269ص ،2114تقرير التنمية البشرية لسنة ( منظمة األمم المتحدة، 1)
الجامعيةةة  راإلسةةكندرية: الةةدا) 1، طفةةي االقتصةةاد القياسةةي بةةين النظريةةة والتطبيةةق الحةةديثعطيةةة عبةةد القةةادر  (2)

 78( ص 2005لمنشر والتوزيع، 
، دراسةةة علةةى موقةةع الحةةوار المتمةةدنكظةةاهرة اقتصةةادية تتوضةةح بارتفةةا  األسةةعار،  الكفةةري التضةةخم( مصةةطفى 3)

 11/9/2013، تاريخ دخول الموقع http://www.ahewar.org،  25/7/2004، 905العدد: 
بحةث مقةدم إلةى مةلتمر الزكةاة األول : زكةاة دخةول المةوظفين (عبد اآ ربايعة،  "زكةاة الرواتةب فقهيةة تطبيقيةة" ، 4)

   5، ص 2011،  في نابلس ، جامعة النجاح الوطنيةن الحرةوالمه
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 المشاريع الصغيرة:.8

بأنها تلك المشروعات التي يديرها :"منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(  هاوتعرف
عامل فيما يصف  50 – 10مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 

شروعات المتناهية الصغر، والتي عمال بالم 10قل من أالبنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها 
عامل  100 – 50عامال بالمشروعات الصغيرة، والتي يعمل فيها بين  50و  10يعمل فيها بين 

 . (1)بالمشروعات المتوسطة 
     
 إغالق المعابر التجارية:.9

ويقصد بها إحكام القيوم على المنافذ الحدودية التجارية التي يسمح من خاللها دخول البضائع  
 .(2)أو تصديرها وتشديد اإلجراءات مما يؤثر على االقتصاد الفلسطيني

 
  الدراسة:عشر: تقسيم  ثالث

، الفصل األول يشتمل على اإلجراءات المنهجية للدراسة نقسم هذه الدراسة إلى أربعة فصولت       
 :ثالثة مباحث ويضملكترونية والقضايا االقتصادية في فلسطين والفصل الثاني بعنوان الصحافة اإل

الصحافة االلكترونية  يتحدث عن ني، والثاالقضايا االقتصادية في فلسطينيناقش األول 
يضم مبحثين االقتصادية، أما الفصل الثالث  والقضايا اإلعالميتطرق إلى ، والثالث الفلسطينية

مضمون القضايا االقتصادية، والثاني يعرد شكل القضايا االقتصادية، أما الفصل يناقش األول 
اختبار فرود الدراسة  والثاني ،نتائج الدراسة الميدانيةيناقش حث األول الرابع فيشمل ثالثة مبا

 يليب مراجع الدراسة ومالحقها. الدارسة وتوصياتها ، و والثالث خالصة نتائج  ،الميدانية
 
 
 
 
 

                                                           

( ص 2006، ) اإلسةكندرية، الةدار الجامعيةةة1ط ،إدارة المشةروعات الصةةغيرة مةدخل بيئةي مقةةارن ( أيمةن عةامر،1)
32 
 1/12/2013، مقابلة تلفونية بتاريخ مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان( عدنان الحجار، 2)



 
 الدراسة ______________________________________________________________مالحق 

 
 
 
 الثاني الفصل

 

 فلسطني يف االقتصادية والدقضايا لكرتونيةاإل الصحافة
 

  

 المبحث األول: القضايا االقتصادية المحلية في فلسطين

 ةالصحافة اإللكترونية الفلسطيني المبحث الثاني: 

 اإلعالم والقضايا االقتصاديةالمبحث الثالث: 
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 المبحث األول

 المحلية في فلسطين  القضايا االقتصادية  
 

 القومي المستويين على بيرةك أهميةذات  الحاضر الوقت في المحلية  االقتصادية القضايا تعد     
حيث  إنكارها، يمكن ال واجتماعية سياسية انعكاسات المشكالت لهذه أن الثابت ومن، والدولي
 أو السياسات ونجاح سقوطها، أو الحكومات ِقيام في العوامل أبرز االقتصادي العامل أصبح

 .اقتصادي طابع ذات تكون ا،ن العالم قارَّات في الدائرة العصر حروب من وكثير   إخفاقها،
ةالمحلية  االقتصاديَّة ا وقضاياهاهمشاكل دولة لكل  و        وتعتبر القضايا االقتصادية  ،بها الخاصَّ

المحلية في فلسطين ذات أهمية خاصة، نظرا  لتبعية االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي 
الذي أوجد الكثير من القضايا واإلشكاليات االقتصادية والتي أهمها البطالة والفقر وارتفا   األمر

 األسعار، الرواتب، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إغالق المعابر التجارية .
 

 أوال : البطالة:
 :تعريف البطالة .0

، (1)والبةةاحثين عنةةبهةةي عةةدم تةةوافر فةةرص العمةةل للعمةةال القةةادرين علةةى العمةةل والةةراغبين فيةةب 
وفي التعريف الشاسع للبطالة الذي أوصت بب منظمة العمل الدولية، والذي ينص على أن " العاطل 
عن العمةةل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بال عمل و هو قادر على العمةل و راغةب فيةب 

 .( 2")عند مستوى أجر سائد لكنب ال يجدهو يبحث عنب 
 

 : فلسطينالبطالة في .2
من، حيث منذ ز  ظاهرة مزمنة، نجمت عن سياسات االحتالل فلسطينالبطالة في  تعد         

 العاملة، وتحويل عدد القوىاستيعاب  القتصاد الفلسطيني علىاقدرة سعت إسرائيل إلى إضعاف 
 

                                                           

( 1999) القةةاهرة: اإلعالنةةات الشةةرقية مطةةابع دار الجمهوريةةة، 1، طعةةالج اإلسةةالم البطالةةةكيةةف زيةةد الرمةةاني،  (1)
 11ص
)القةةةاهرة: مجموعةةةة النيةةةل العربيةةةة للنشةةةر، 1، طالبطالةةةة فةةةي الةةةوطن العربيةةةة: المشةةةكلة و الحةةةل( خالةةد الةةةزواوي، 2)

  19( ص 2004
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 . (1) كبير منها في أسواق العمل الخارجية
 
  :فلسطينفي تطور البطالة أ. 

ات السياسية التي شهدتها بشكل مباشر بطبيعة التغيرات والتطور  البطالة في فلسطين تأثرت      
، وبداية ممارساتها لصالحيتها بالقدر 1994ومنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام ، المنطقة

الذي أتاحتب اتفاقيات السالم مع إسرائيل نتج عن ذلك استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة 
 .(2)1999% " في عام 11.8لسطينية وانخفاد معدل البطالة إلى "الف
في فلسطين وصلت نسبة البطالة  2000ولكن مع اندال  انتفاضة األقصى في نهاية عام      

بسبب شدة الحصار اإلسرائيلي وسياسة  2002% عام 31.2إلى أعلى معدالتها لتصل إلى 
جع مع التحسن اقبل أن تتر ، (3)باألوضا  السياسية  األوضا  االقتصادية العقاب الجماعي وتأثر

عام % في 21.7وصلت إلى  حتى 2003النسبي في النشاط االقتصادي الذي بدأ نهاية العام 
نتيجة  بأكثر من الضعفين 2008، وقد شهدت البطالة ارتفاعا  منذ الربع األول من العام2007

% مقابل 40.6حيث بلغ معدل البطالة في قطا  غزة  %26.6ئيلي لتصل إلى االحصار اإلسر 
 .(4) م، وهي أعلى نسبة بطالة في العالفي الصفة الغربية 19.7

لتصل  2010و 2009أن معدل البطالة انخفد قليال  في عام  فيما أظهرت اإلحصائيات        
ووجود االتفاق  ، نتيجة فتح المعابر بشكل متقطع وادخال مواد البناء2011% في عام 20.9الى 

 ودخول المساعدات.
% خالل عام 23.4ارتفع معدل البطالة مرة أخرى لتصل إلى  2013و 2012وفي عامي      

 % في الضفة الغربية نتيجة استمرار فرد18.6% في قطا  غزة مقابل 32.6منها  2013
غالق المعابر التجارية ، مما يدلل على  العالمهذه النسبة من أعلى النسب في ر وتعتب؛ الحصار وا 

                                                           

ا  غةةةزة ودور المؤسسةةةات الحكوميةةةة واألهليةةةة ( وفيةةةق ا،غةةةا ، سةةةمير أبةةةو مدللةةةة، "ظةةةاهرة الفقةةةر والبطالةةةة فةةةي قطةةة1)
، المجلةد الثالةث  2011، سلسةلة العلةوم اإلنسةانية غةزة  ، جامعةة األزهةر مجلة جامعة األزهةر والدولية لمعالجتهةا" ، 
 856(، ص Bعشر، العدد واحد )

، 2004، رام آ:  2114حزيةران  –مسح القوى العاملة: دورة نيسان الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ( 2)
 5ص 

 5، ص  نفسه المرجع السابق (3)
 6، ص 2009، العدد الثامن عشر ، رام آ: المراقب االقتصاديمعهد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس(،  (4)
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حجم المعاناة التي تعاني منها الطبقة العاملة الفلسطينية، والتي تتطلب تكثيف الجهود الرسمية 
 . والشعبية للحد منها

% 17.7% منها 26.9هو العام األشد في ارتفا  معدل البطالة حيث بلغ  2014ويعد عام      
لحصار الخانق واستمرار إغالق المعابر % في قطا  غزة بسبب ا43.9في الضفة الغربية و

  . (1)والحرب االخيرة التي تعرد لها القطا 
 
 أسباب البطالة في فلسطين:ب 

لذا تتشابب  من دولة إلى أخرى إال أنها تتقارب في نهاية األمر،البطالة أسباب تختلف       
 التضخم، ،السكانية الكثافة في المطرد النمومثل:  فلسطين مع غيرها من الدول ببعد األسباب

 نطاق في الخاص القطا  دور وانحصار التوظيف في العام القطا  على أساسي بشكل االعتماد
تضيف ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي و  ،(2)التخصصات مختلف يشمل ال إذ ضيق

  :الفلسطينية عدة أسباب منها
 األنشطة مجمل على انعكست والتي ،اإلسرائيلي لالقتصاد الفلسطيني االقتصاد تبعية 1ب/

 .(3)فلسطين في االقتصادية
قصور المعلومات و  عن استيعاب الخريجين هعجز و  الفلسطيني سوق العملصغر ومحدودية  2ب/
 .(4)عنب 
 غالقاتاإلممارسات االحتالل التعسفية ضد العمالة الفلسطينية والكامنة في فرد الحصار و  3ب/

 .(5)والقصر الطول في متفاوتة ولفترات والجزئية الشاملة األمنية واألطواق والحدود، للمعابر المتكررة
 

                                                           

، رام آ: 2015نيسةان  ،2104التقريةر السةنوى  مسةح القةوى العاملةةالجهاز المركزي لإلحصةاء الفلسةطيني، ( 1)
 77، ص 2014

رسالة  خضر تيسير، "سياسات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية آثارها و دورها في حل مشكلة البطالةة" ،( 2)
 41ص  (2006الجامعة اإلسالمية،  :غزة) غير منشورةماجستير، 

خالد عبد الحق،  "دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في معالجة آثار البطالة في ظل انتفاضةة األقصةى  (3)
 79( ص 2005، غير منشورة ) نابلس: جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستيرفي شمال الضفة الغربية"، 

 16، صمرجع سابق، خالد الزواوي (4)
، بةةةةةةةةةةةةةةدون تةةةةةةةةةةةةةةاريخ، البطالةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةي فلسةةةةةةةةةةةةةةطينطيني وفةةةةةةةةةةةةةةا، مركةةةةةةةةةةةةةةز المعلومةةةةةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةةةةةوطني الفلسةةةةةةةةةةةةةة (5)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9177  12/12/2014، تاريخ الدخول للموقع 
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عدم قدرة القطا  الخاص على إيجاد فرص عمل نتيجة تدهور االقتصاد الفلسطيني وعدم  4ب/
 . (1) استقرار األوضا  السياسية واألمنية

 القطاعات هيكلة إلعادة وبرامج وخطط تنموية سياسة غيابو تراجع أداء االقتصاد الفلسطيني  5ب/
 .(2)اإلسرائيلية السياسات من التي لحقت بب على مدار العقود الماضية التشوهات بعد اإلنتاجية

األطر القانونية والمؤسسية الموحدة والمتكاملة مع سيادة القانون واستقالل القضاء،  غياب 6ب/
  .(3)وهذا العامل لم يمكن االقتصاد الفلسطيني من االستغالل األمثل للموارد

تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد وترى الباحثة أن أهم اسباب البطالة تتمثل في         
غالق المعابر ومنع المواد الخام األمر الذي أدى إلى ضعف القطا  االسرائيلي ،  و  الحصار وا 

 العام وتدمير القطا  الخاص 
 
 :في فلسطين لمعالجة مشكلة البطالة الحلول المستقبليةج 
تشغيل مناسبة تأخذ بعين االعتبار خصوصية االقتصاد الفلسطيني من  استراتيجيةوضع  1ج/

، إلعادة إنعاشب في ظل استمرار االحتالل وسيطرتب على المتاحةجانب، ومحدودية الخيارات 
 .(4) إسرائيل مع االقتصادية االتفاقات في النظر إعادةو  مقدراتب

الت العمالة واالستثمارات إصالح سوق العمل والحفاظ على مرونتب للمساهمة في رفع معد 2ج/
  .(5)أن تفوق الزيادة في معدل النمو االقتصادي الزيادة في عدد السكان على ،الخاصة

تعزيز مناخ االستثمارات وتوفير بيئة مالئمة لهم خالية من الحواجز التي تعرقل دخولهم  3ج/
زالة القيود التنظيمية والقانونية التي تحول  األسواق مثل العمليات المعقدة للحصول على الرخص وا 

 .(6)األموال العربية في الخارجدون اجتذاب 

                                                           

 862، ص  مرجع سابقغا ، سمير أبو مدللة، وفيق األ( 1)
تطةوير األداء مجلةة مركةز فيصل الزعنةون، عمةاد اشةتيب ، البطالةة بةين صةفوف خريجةي الجامعةات الفلسةطينية، ( 2)

 ، 6، ص  2011، جامعة المنصورة، العدد األول، الجامعي
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/imadShtaieh/unemployment.pdf 

 80، مرجع سابق، ص المراقب االقتصاديمعهد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس(،  (3)
 863، مرجع سابقدللة، ، سمير أبو م األغاوفيق ( 4)
  862، ص نفسه  المرجع السابق (5)
 30ص  ،مرجع سابق( تيسير خضير، 6)
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الممارسات  ضرورة معالجة مسألة االنتهاك غير القانوني للسوق الفلسطيني من خالل 4ج/
وذات النوعية الرديئة، والتي  اإلسرائيلية المتمثلة بإغراقب بالسلع المستوردة واإلسرائيلية الرخيصة

  .(1)تؤثر على اإلنتاج المحلي بشكل سلبي
الباحثة أن حلول مشكلة البطالة في فلسطين يتطلب استقرار سياسي، األمر الذي  وتري         

وفتح  العديد من فرص العملالقتصادي وفتح سوق العمل وتوفير سينعكس إيجابا  على االستقرار ا
 اسواق العمل الخارجية أمام العاطلين عن العمل

 
 الفقر: :ثانيا  

برز الظواهر االجتماعية واالقتصادية التي أصبحت تشغل تفكير أتعد ظاهرة الفقر من          
لفت أنظار العالم وخاصة دول العالم الثالث إلى  مماالكثير من االقتصاديين ورجال السياسة، 

تبا  اخطورة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من آثارها ومحاولة القضاء عليها، وذلك من خالل 
مكانيات هذه الدولسياسات اقتصادية، واجتماعية تتنا  .سب مع قدرات وا 

 

 :الفقر تعريف .0
ُوتعرف  الفقر من أكثر المفاهيم التي عرفت من أوجب مختلفة ومتعددة وأكثرها شيوع ا،       

للحصول على  الكافيالحالة االقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الدخل  نب" أالمنظمات الدولية الفقر
من االحتياجات  يعدالمستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم وكل ما 

 . (2) "الضرورية لتأمين مستوى الئق في الحياة
الرزاق الفارس اصطالحا  بأنب: عدم القدرة على تحقيق الحد األدنى من  عبدد. بيعرففيما      

  .(3) المادية في مجتمع ما من المجتمعات في فترة زمنية محددة "مستوى المعيشة من المعيشة 
 
 
 

                                                           

 ،"مواجهتهةا وخيةارات واقعهةا :الفلسةطينية األراضةي فةي البطالةة" ( معهةد أبحةاث السياسةات االقتصةادية )مةاس(،1)
 231، ص 2006 رام اآ : أوراق عمل ووقائع المؤتمر السنوي ،

 78ص مرجع سابق ،  عطية، عبد القادر (2)
، مركةةز  دراسةةات الوحةةدة العربيةةة ت:)بيةةرو  1، طالفقةةر وتوزيةةع الةةدخل فةةي الةةوطن العربةةيعبةةد الةةرزاق الفةةارس،  (3)

 19( ص2001
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 :الفقر في فلسطين .3
أحد النتائج االقتصادية الباعثة للقلق للسلطة الوطنية  فلسطينمستوى الفقر العالي في  يعد       

 .(1)الفلسطيني  ل، وهذا ناتج عن األوضا  السيئة في سوق العم1994الفلسطينية منذ عام 
 
  فلسطين:في  الفقرتطور  . أ
ترجع المحددات األساسية للفقر في فلسطين إلى بدايات ومنتصف هذا القرن، حيث تعرضت  0أ/

البالد لعدة أنوا  من االحتالل وسوء االستغالل لمواردها الطبيعية والبشرية على حساب السكان 
 إلىما أدى ، م 1948بالنكبة عام األصليين، وازدادت وتيرة هذا اإلهدار للموارد واإلفقار المستمر 

تفتقر إلى  شتى بقا  العالم ليصبحوا الجئين يعيشون في مخيمات ىالفلسطينيين إلتشريد آالف 
 .(2)الفلسطينية مسلسل الفقر في األراضي في رئيسيا   محورا   ذلك فكان قأبسط الحقو 

الموارد  علىو  الفلسطينيةما تبقى من األراضي على االحتالل  قوات تسيطر  1967في العامو  2أ/
 يومصدر لأليد سوق للمنتجات اإلسرائيلية، ىغزة إلوحولت الضفة الغربية وقطا   ،الطبيعية

ني ، تزامن ذلك مع عملية منظمة هدفت للقضاء على نواة االقتصاد الفلسطيالعاملة الرخيصة
، وحالت ممارسات االحتالل المختلفة دون عملية تنمية في المستقبل والحاقة باالقتصاد اإلسرائيلي

 .(3)وهو ما تم التعارف عليب فلسطينيا  ب " استالب التنمية " مما يؤدى إلى ازدياد الفقر الدائم 
قامة السلط وبعد أوسلو  3أ/  الوسائل من دإسرائيل العدي ابتكرت ،1994عام  الفلسطينية الوطنية ةوا 

وارتفعت نسبة الفقر في األراضي  ،(4)موطرق إذالله الفلسطيني الشعب مقدرات في والتحكم للسيطرة
(، فقد شهدت تلك 2002-2000%، أما خالل الفترة )23.2لتصل إلى  1999الفلسطينية عام 

الفترة ارتفا  نسبة الفقر بشكل ملحوظ، ويعزى ذلك االرتفا  إلى األوضا  السياسية المتأزمة على 
الذي  الحصار اإلسرائيلي وفرد ،(5)2000الفلسطينية بسبب اندال  انتفاضة األقصى عام الساحة 

                                                           

  3، ص  2006، غزة :  الفقر في قطاع غزةلحقوق اإلنسان ،  ( المركز الفلسطيني1)
 4، ص المرجع السابق نفسه( 2)
الفقةر فةي األراضةي االقتصادية في المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمةار )بكةدار( ، ( دائرة السياسات 3)

 2، ص 2007، رام اآ:  الفلسطينية
 4، ص  مرجع سابقالمركز الفلسطيني، الفقر في قطا  غزة ،  (4)
 مسةاء ، 10، س  1/10/2014، موقع إيليا بيت المقدس، بتاريخ  الفقر في األراضي الفلسطينية( رائد حلس ، 5)

http://aelyanews.net/mobile/permalink/114776.html 2/2/2015، تاريخ دخول الموقع 

http://aelyanews.net/mobile/permalink/114776.html
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ومن ثم االجتياح اإلسرائيلي لمدن الضفة الغربية عام ، ياالقتصاد الفلسطينتوقف عجلة أدى إلى 
2002(1).  

األراضي الفلسطينية انخفاد نسبة الفقر، إذ بلغت نسبة  شهدت 2006-2003وخالل الفترة  4أ/
، ويعزى ذلك االنخفاد إلى حالة 2006% عام 24.5، لتصل إلى 2003% عام 35.5الفقر 

االستقرار االقتصادي في تلك الفترة، وزيادة التوظيف في القطاعين المدني واألمني األمر الذي 
، 2007ومن ثم ارتفعت نسبة الفقر في العام  ، رانعكس على مستوى المعيشة وانخفاد نسبة الفق

 .(2)%، وذلك بسبب حالة االنقسام وانتشار الفوضى والفلتان األمني في ذلك العام31.2إذ بلغت 
% عام 25.8إلى  حتى وصلت(، فقد ارتفعت نسبة الفقر 2011-2008أما خالل الفترة ) 5أ/

 .(3)، نتيجة الحرب اإلسرائيلية   غزةفي قطا%38.8في الضفة الغربية و %17.8، بواقع 2011
 2011خالل العام تشير نتائج مسح إحصائي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني و  6أ/

 ن، حيث بلغت نسبة الفقر بين األفراد الفلسطينيييعانون من الفقر نربع السكان الفلسطينييأن إلى 
  . (4)% في قطا  غزة 38.8% في الضفة الغربية و17.8% بواقع 25.8

 نتيجةاالقتصادية  األوضا  تفاقمت 2013عام و  2012من عام  الثاني النصف وفي  7أ/
غالق تدمير إلى إضافة إسرائيل، قبل من القطا  لب يتعرد الذي الخانق الحصار  بشكل األنفاق وا 
قالة السلطة على الجيش سيطرة بعد أوجها بلغت والتي المصري الجانب من كامل  محمد الرئيس وا 
 أداء تراجع بسبب المحلي الناتج من الفرد حصة تراجع إلى أدى مما ،3/7/2013 في مرسي
 .(5)وزيادة الفقر القطاعات معظم

% في قطا  غزة، 39% ، منها 25في فلسطين معدل الفقر مجمل  بلغ   2014وفي عام   8ا/
 .(6)الضفة الغربية% في  16
 

                                                           

 4،  مرجع سابق، الفقر في قطا  غزة ، لحقوق اإلنسان ( المركز الفلسطيني 1)
  سابقمرجع ( رائد حلس ، 2)
 المرجع السابق نفسه( 3)
، رام  2102مسةةةةةتويات المعيشةةةةةية فةةةةةي األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية الجهةةةةةاز المركةةةةةز اإلحصةةةةةائي الفلسةةةةةطيني ،  (4)

  30، ص 2012اآ:
، مركةةةةز الزيتونةةةةة للدراسةةةةات قطةةةةاع غةةةةزة التنميةةةةة واالعمةةةةار فةةةةي مواجهةةةةة الحصةةةةار والةةةةدمار( محسةةةةن صةةةةالح، 5)

  5، ص 2014واالستشارات،  بيروت : 
 2، ص  2015 أيار 27، الخاصة االرتباط لجنة الى المقدم االقتصادية المتابعة تقرير، البنك الدولي (6)
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 :فلسطينأسباب الفقر في  . ب
إلى ظهور انعكاسات اقتصادية  م مما أدى1948عام  اإلسرائيليالتهجير واالحتالل  0ب/

 (1)زيادة البطالة وارتفا  نسبة الفقر أهمهاواجتماعية سلبية، 
إلى إلحاق عمدت قوات االحتالل اإلسرائيلي طوال سنوات االحتالل  حيث التبعية االقتصادية 2ب/

، وقد حالت سياسة االحتالل دون قيام قاعدة باالقتصاد اإلسرائيلي كتابع لب االقتصاد الفلسطيني
 .(2) صناعية متقدمة في األراضي الفلسطينية

قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على وضع  لعدم نتيجة تنموية فلسطينية استراتيجيةغياب  3ب/
سياسة اقتصادية تنموية مستقلة بحكم االتفاقيات السياسية واالقتصادية الموقعة بين السلطة 

سرائيل خطط التنمية الفلسطينية تعتمد في تنفيذها على المساعدات ، وما زالت الفلسطينية وا 
على مدى االلتزام بتنفيذ خطط التنمية  ا  ، األمر الذي انعكس سلبانحةالخارجية من الدول الم

 .(3)الفلسطينية 
الذي أدى إلى  ،الحصار اإلسرائيليفرد و على الفلسطينيينالتجارية  المعابر سياسة إغالق 4ب/

، فضال  عن الحروب والعدوان المتكرر على لشبب كامبشكل  ياالقتصاد الفلسطينتوقف عجلة 
 .(4) وبشريةقطا  غزة وما يخلفب من خسائر مادية 

 ، مما أدى التدهور االقتصادي واالجتماعيعلى الصعيد الداخلي للسلطةالفساد المالي  5ب/
 انخفاد حجم المعونات الدوليةو 

(5)  . 
 
 الفقر :مكافحة لسياسات حلول و  ج.

دارة        إن القضاء على الفقر في فلسطين مرتبط بشكل كبير بحق الفلسطينيين في ملكية وا 
مصادرهم الطبيعية وحقهم في التنمية، ففي ظل تبعية اقتصادية محكمة لالقتصاد اإلسرائيلي، 

                                                           

،  بةةةةةةةةةةدون تةةةةةةةةةةاريخ ،  موقةةةةةةةةةع المجةةةةةةةةةةد األمنةةةةةةةةةةي،   الفقةةةةةةةةةةر وآثةةةةةةةةةةاره علةةةةةةةةةةى امةةةةةةةةةةن المجتمةةةةةةةةةةع الفلسةةةةةةةةةةطيني(1)
p://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=29 1/10/2014،  تاريخ دخول الموقع 

 

 19، ص  2001، رام اآ:2110تقرير حول الفقر في قطاع غزة مايو( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 2)
( خليةةل سةةرداح، "االقتصةةاد الفلسةةطيني  بةةين فةةك االرتبةةةاط  مةةع االقتصةةاد االسةةرائيلي وآفةةاق التكامةةل اإلقليمةةةي" ، 3)

 56( ، ص 2012غير منشورة ) غزة: جامعة األزهر ، رسالة ماجستير، 
 19، ص مرجع سابقالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، الفقر في قطا  غزة ،  (4)
، دراسةةة منشةةورة علةةى موقةةع الحةةوار المتمةةدن( غةةازي الصةةوراني، األوضةةا  االقتصةةادية والتنمويةةة فةةي فلسةةطين، 5)

تةةةةةةةةةةاريخ دخةةةةةةةةةةول الموقةةةةةةةةةةع ،  http://www.ahewar.org/debat/files/88328.doc،  10/2/2007بتةةةةةةةةةةاريخ 
12/5/2014  
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إضافة إلى عدم االستقرار السياسي واستمرار االحتالل تبقى إمكانيات الفلسطينيين في تطوير 
لمكافحة الفقر في الضفة الغربية  استراتيجيةوعليب فإن أية  ،ومكافحة الفقر محدودةاقتصادهم 

 :تتطلب تنموية شاملة  استراتيجيةمن  وقطا  غزة البد وأن تكون جزءا  
 

عادة تقييم ومراجعة و االستقالل االقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستقل ومتطور تحقيق  1ج/ ا 
  .(1)واالجتماعية بما ينسجم مع متطلبات المجتمع الفلسطيني ومصالحبالسياسات االقتصادية 

اد على الذات والتنمية برامج االعتم واستثمار رأس المال البشري وتعزيز مصادر الدخل  2ج/
 .(2) الفقيرة األسر لربات المنزلية واألعمال الصغيرة المشاريع دعمو  المستدامة

  خلق فرص عمل قادرة على استيعاب العمالة الفلسطينيةتشجيع القطا  الخاص بما يحقق  3ج/
التنسيق بين المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات للفقراء بهدف الوصول إلى التكاملية في  4ج/

 .(3)نشاء بنك إسالمي خاص باإلقراد الحسن للفقراء والخريجينا  و  الخدمات
 التي يفرضها على االقتصاد الفلسطينيإلغاء اتفاق باريس االقتصادي والتحلل من القيود  5ج/
 .(4)الضغط على إسرائيل إلجبارها على رفع الحصار الجائر عن األراضي الفلسطينيةو 

تحديد الحد األدنى و  توفير نظام ضمان اجتماعي مالئمو  االجتماعية التنمية صناديق دعم 6ج/
   .(5)لألجور لضمان مستويات معيشة تتجاوز خط الفقر الوطني

 حد أقصى إلى الفقراء تطال التي الضرائب خفد يضمن الضريبية بما السياسة هيكلة 7/ج
 تؤدي حيوية على قطاعات تخفيضها مع الكمالية السلع على المفروضة الضرائب وزيادة ممكن،
 .المال رأس وتراكم النمو في أساسي ا دور ا
 وليست الكمالية والخدمات السلع يشمل بحيث الحكومي اإلنفاق سياسات في الحذر الترشيد 8/ج

 .(6) الفقراء يحتاجها التي األساسية

                                                           

تقيةةيم خطةةط التنميةةة وبةةرامج ( عمةةر عبةةد الةةرزاق ، نائةةل موسةةى، معهةةد أبحةةاث السياسةةات االقتصةةادية )مةةاس(، 1)
 134، ص  2001، رام اآ:  الوزارات من زاوية مكافحة الفقر

مةةلتمر رليةةة تنمويةةة مقدمةةة ل ل، ورقةةة عمةةصةةرف ، دور القطةةا  الخةةاص فةةي الحةةد مةةن البطالةةة والفقةةرأ( عبلةةة 2)
 22، ص2010مايو 24-23، بغزة  ، الجامعة اإلسالميةلمواجهة آثار الحرب على قطاع غزة

 101( ص 2005، غير منشورة، )نابلس : جامعة النجاح، رسالة ماجستير(عبد اآ حسن، الفقر في فلسطين، 3)
 35ص مرجع سابق ، ( غازي الصوراني، 4)
 136، ص مرجع سابق، موسى نائل (عمر عبد الرزاق ، 5)
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية ( صابر بلول، "السياسات االقتصادية الكلية ودورها في الحد من الفقر" ، 6)

  578،ص 2009، جامعة دمشق ، الجزء الخامس والعشرون ،العدد واحد ،والقانونية
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 ارتفاع األسعار:ثالثا : 
إن ظاهرة التغيرات في مستويات األسعار، والتي غالبا  ما يشار إليها بالتضخم تؤدي إلى       

 .(1)انخفاد مستمر في القوة الشرائية للنقود، والتي تعتبر معيار للقيمة قد يتفاوت من دولة ألخرى 
 .تعريف ارتفاع األسعار:0

في المستوى العام لألسعار  زيادة ُيطلق عليب التضخم في المصطلحات االقتصادية وهو      
نتيجة لزيادة الطلب على السلع مع توفر سيولة في النقد  تتستمر لفترة معينة في أحد االقتصاديا

 .(2) وندرة المعرود منها
المستوى  الملموس فيعلى أنب "االرتفا  المستمر و فيما عرفب د.أحمد الوزني وخالد الرفاعي        

 .(3) العام لألسعار في دولة ما"
 
 في فلسطين:.ارتفاع األسعار 6

،في األراضي الفلسطينية السكان كافَّة يؤر ق الذي الرئيس الهمَّ  سعاراأل ارتفا  ظاهَرة أصبحت      
 خاصَّة المواطنين، شرائح كافَّة تَمس حيث خطيرة، إنسانيَّة كارثةٍ  إلى األسعار ارِتفا  مؤش رات وُتشير
  .والبطالة الفقر لمعدَّالت المسبوق غير االرِتفا  ظل   في

 

 في فلسطين:ارتفاع األسعار أسباب أ.
 االرتفا  أنَّ  غير العالمي؛ الصعيد على ارتفاعها إلى فلسطين في األسعار ارتفا  ويعود        
 من الواردات تدفُّق في خطير نقص رافَقب العالمي المستوى على األسعار تلك على طرأ الذي الكبير
عن عدة أسباب خاصة بطبيعة الوضع السياسي  نجم ،أسواق األراضي الفلسطينية إلى والبضائع الس لع

 واالقتصادي في قطا  غزة أهمها:
 ارتباط االقتصاد الفلسطيني ارتباطا  مباشرا  باالقتصاد اإلسةرائيلي، خصوصةا  فةي مجةال التبةادل 1أ/ 

ارتفا  األسعار في اقتصةادها إلةى االقتصةاد الفلسةطيني، التجاري، لذا استطاعت إسرائيل نقل أعباء 
 (. 4)بغد النظر عن الطلب المحلي

                                                           

 5( ص1985 شباب الجامعة، سسةمؤ  : ، بدون طبعة )اإلسكندريةالمالي التضخمعناية،  ( غازي1)
 56، ص مرجع سابق ( محمد أجبتي ، 2)
)عمةةان: دار وائةةل للنشةةر 3، ط مبةةادئ االقتصةةاد الكلةةي بةةين النظريةةة والتطبيةةقأحمةةد الةةوزني، خالةةد الرفةةاعي،  (3)

 249( ص 2000والتوزيع، 
غيةر منشةورة )غةزة: جامعةة ، رسةالة ماجسةتير، ( محمد رجب، "أثر السياسة االتفاقيةة علةى التضةخم فةي فلسةطين"4)

 91( ص  2011األزهر، 
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 يؤدي الذي واإلغالق المفرود على األراضي الفلسطينية وقطا  غزة بشكل خاص الحصار 2أ/
  .أسعارها ارتفا و  األساسية المواد في شح وبالتالي ،ضعف بنية الناتج المحليإلى 
كار ية السكَّان من االحتالتي تكُفل حما رقابة الحكومية لحماية المستهلك،ضعف آليات ال 3أ/

نتيجة منع دخول  تهاُفت المواطنين على شراء المواد التموينية وتخزينهاإلى  ، مما أدىواالستغالل
 .(1) على المعابر لفترة طويلةها ئبقاالبضائع و 

على  سلبا   ذلك عكس مما اإلسرائيلي، بالشيقل التعامل على االقتصادية باريس اتفاقية اشتراط 4أ/
 .إسرائيل في التضخم أعباء الفلسطينية األراضي تحملت حيث الفلسطيني، االقتصاد

 من العديد من الفلسطيني للشعب تقدم التي والمساعدات المنح بسبب المتداولة النقود زيادة 5أ/
 . (2)المحلي الناتج من أكبر االستهالكي نفاقاإل أصبح حيث الدول

واستخدام العملة اإلسرائيلية واالنخفاد المتكرر لقيمتها، مما يؤدي إلى  الوطنية العملة غياب 6أ/
ارتفا  األسعار على المنتج أو المستهلك الفلسطيني، وتنعكس أيضا  على ارتفا  أسعار السلع 
المصدرة بحكم ارتفا  عناصر اإلنتاج، مما تؤثر في القدرة التنافسية معها وانخفاد الصادرات 

 .(3) وزيادة الواردات
 

 ب سياسات الحد من ظاهرة ارتفاع األسعار:
 أمام ،األطراف كافَّة فلسطين في المواطن يكابُدها التي األسعار ارِتفا  أزمة مواجهة تضع     
ة السياسات في النَّظر إعادة ضرورة  ينبغي التي اإلجراءات ات خاذو  الظاهرة، هذه معالجةب الخاصَّ
 ماوب والخدمات، السلع كافَّة على الحصول في وحقَّهم السكَّان حماية يكُفل بما بها القيام عليها
 عدة سياسات أهمها: ذلك ويتطلَّب االقتصادية، الناحية من هاإلي الوصول على همقدرت يشمل
الل اإلسرائيلي، لوقف العمل بسياسة الفوري والفاعل على سُلطات االحتالضْغط الدَّولي  1ب/

ة قطا  غزَّة، وذلك من أجل تسهيل الحصار واإلغالق في  األراضي الفلسطينية المحتلَّة، وخاصَّ
ار الفلسطينيين مع العالم الخارجي، وحرية حركة وتنقل األفراد  .(4)حركة التجَّ

                                                           

، أثةر ظةاهرة ارتفةاع األسةعار علةى الحقةوق االقتصةادية واالجتماعيةة للسةكان اإلنسان (المركز الفلسطيني لحقوق1)
 3، ص 2008، غزة:  المدنيين في قطاع غزة

 مركةز مجلةة ،1994- 2000 لعةامي الصةناعية المؤشةرات تحليةل الفلسةطيني، الصةناعي القطا "( أسامة نوفل،2)
  27، ص  B 2001غزة: األول العدد األولى، السنة ،الفلسطيني التخطيط

، تنميةة الرافةدين مجلة إصدار النقد الوطني في فلسطين والبدائل النقدية المتاحةة " ،"( محمد مقداد، سامي مقداد،3)
 196، ص  2009الواحد والثالثون ، العدد الخامس والتسعون ، الجزء  جامعة الموصل، 

 18،  ص ، مرجع سابق أثر ظاهرة ارتفا  األسعار ، اإلنسان( المركز الفلسطيني لحقوق 4)
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الحكومي  اإلنفاقرفع سقف  مقابل  الحكومي على المشروعات الخدمية اإلنفاقتخفيد حجم  2ب/
القيام بسن قانون ضريبي فعال بكافة و  السياسة الضريبيةتحسين و  اإلنتاجيةعلى المشروعات 

 .(.1) سلع والمواد الكمالية والرفاهيةمركية على الواردات من الج، كضرائب الدخل والرسوم الأنواعب
لتحقيق االطمئنان في السوق المحلية وسهولة تدفق السلع من  األمن العمل على استقرار 3ب/

 .(2) الحدودية المنافذ
رْفع رواتب موظَّفي القطا  الحكومي، وبنسبة تتالءم مع نسبة ارِتفا  األسعار، من خالل  4ب/

واتب بجدول غالء المعيشة   .(3) العمل على وْضع آليَّة دائمة وواضحة لرْبط الرَّ
نسانيَّة، من خالل دعم بعد السلع  5ب/ انتهاج سياسات اقتصاديَّة ذات أبعاد اجتماعية وا 

منع االحتكار في االقتصاد ، و  ، السكر، الزيوت( للمواطن، وخاصَّة أفقر الفقراءاألساسية )الطحين
لرقابة على وا اإلجماليالمحلي لدعم الدخل القومي  اإلنتاججل رفع حجم أوحرية العمل من 

  (4) األجور
هذه تفعيل دور المجلس التشريعي الر قابي حْول ارتفا  األسعار وِرقابة أداء الحكومة تجاه . 6ب/

، 2005( لسنة 21تفعيل القانون الفلسطيني الخاص بحماية المستهلك رقم ) و القضايا األساسية
صدار اللوائح التنفيذية إلعمالب بما يكُفل حماية حقوق المستهلكين والبائعين على حد سواء    (.5)  وا 

وتسهيل مرور السلع فتح المعابر وتري الباحثة أن حلول ظاهرة ارتفا  االسعار يتطلب        
 .تفعيل الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية وتفعيل القوانين التي تكفل حماية المستهلك و 
 

 :الرواتب رابعا :
 مةةن الكثيةةر أوجةةدت الفلسةةطيني، الشةةعب بهةةا يمةةر التةةي االقتصةةادية الظةةروف أن فيةةب الشةةك ممةةا    

 فةةةي األول المركةةةز الرواتةةةب، التةةةي تحتةةةل مشةةةكلة ومنهةةةا الفلسةةةطيني المجتمةةةع فةةةي الصةةةعبة المشةةةاكل

                                                           

 ، جريدة االتحاد أسبابها ، آثارها والحلول المقترحة لها :ظاهرة التضخم في االقتصاد العراقي( آزاد شقالوي، 1)
، http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=69683،  ، بةةةةةدون تةةةةةاريخ 

 12/11/2014 تاريخ دخول الموقع
  18، ص مرجع سابق ، أثر ظاهرة ارتفا  األسعار ، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان( 2)
  18، ص  نفسه السابقالمرجع ( 3)
 مرجع سابق ( آزاد شقالوي،4)
 18، ص مرجع سابق، أثر ظاهرة ارتفا  األسعار ،  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان( 5)

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=69683
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 مةؤلم بشةكل تتفشةى هةاآثار  بةدأتفقدت القةدرة علةى صةرفها و  عندما خاصة الوطنية، السلطة أولويات
 على األفراد والمجتمع.

 
 :الرواتبتعريف  .0

 .(1) الغالب في الديمومة صفة ويأخذ ما بعمل قيامب مقابل ما جهة من اإلنسان يتقاضاه ما"هو     
 قيامب مقابل يتقاضاه و الموظف يستحقب الذي الشهري األساسي الراتب هوب "يقصد بو      
المحددة  وفق ا كانت نو  أي من البدالت أو العالوات يشمل ال و يشغلها التي الوظيفية بمهامب
 .(.2) 2005 لسنة 4 رقم بالقانون المعدل 1998 لسنة 4 رقم المدنية الخدمة بقانون

 
 
 
 
 
 

 لسلطة الفلسطينية :انشأة الرواتب في  .2
تتسم فاتورة الرواتب باالزدياد المتواصل منذ قدوم السلطة الفلسطينية مع بعد          

 ومنظمة المدنية اإلدارة بجهازي الحكومي القطا  نشأة خصوصيةنتيجة  ،(3)االنخفاضات البسيطة 
على النصيب األكبر من النفقات الجارية حيث استحوذ بند الرواتب واألجور ، الفلسطينية التحرير

% 40، كما زادت حصتها على %58بمعدل حوالي  1999 -1995فترة للسلطة الوطنية خالل ال
من مجمل النفقات العامة خالل الفترة نفسها، إال أن الزيادة الكبيرة في اإلنفاق على الرواتب 

% بسبب الزيادة في التوظيف العام وهو ما 39حيث زاد بمعدل  1996واألجور كان في العام 
ي السنوات التالية للعام يشكل ظاهرة عادية ارتبطت ببداية تأسيس العديد من المؤسسات، أما ف

 (4)% 10فقد كان معدل نمول اإلنفاق على األجور والرواتب في حدود  1999وحتى العام  1996
تراجعت المؤشرات االقتصادية واالجتماعية  2005-2000 وخالل الفترة الممتدة من العام        

سنوات االنتفاضة ي خالل في األراضي الفلسطينية متأثرة بالظروف السياسية والحصار االقتصاد
إلى استيعاب جزء كبير من فائد العمالة والعاطلين عن العمل في القطا   الثانية، مما أدى

                                                           

   5، ص  مرجع سابق( عبد اآ ربايعة،  1)
   32، ص  2005ديوان الموظفين العام ، رام اآ : ، دليل الموظف ( 2)
 11، ص2013 تحليل مشروع الموازنة( االئتالف من أجل النزاهة والشفافية )أمان( ، 3)
السياسات التجاريةة والماليةة ( محمود الجعفري وناصر العارضة ، معهد أبحاث السياسات االقتصادية ) ماس(، 4)

 20، ص  2002تشرين أول رام اآ : ، الفلسطينية وتأثيرها على العجز في الميزان التجاري والعجز في الموازنة 
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الحكومي والمدني والعسكري، األمر الذي ساهم في ارتفا  مستوى الرواتب مع تراجع في جانب 
 .(1) الرواتب صرف تأخير اإليرادات، األمر الذي أدى إلى

بسبب توقف  2007 -2006وتفاقمت مشكلة الرواتب في مرحلة االنقسام والحصار عام         
إسرائيل عن تحويل إيرادات المقاصة، إضافة إلى توقف العديد من الدول المانحة عن تقديم 

  (2)مساعدات مالية للحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس
حكومة حماس الحكم في قطا  غزة ارتفعت فاتورة الرواتب بسبب تعيين  تولي منذو          

لتعويد النقص في الكادر  لها البيروقراطي الجهاز إجمالي يمثلون موظف ألف 42 حكومة غزة 
 المستنكفين موظفيها مرتبات دفع الفلسطينية السلطة البشري بعد استنكاف الموظفين، فيما واصلت

 التي الشهرية الرواتب فاتورة تبلغو ، موظفا   ألف 55 عددهم البالغ غزة قطا  في العمل عن
 ألف موظف 160 عددهم والبالغ وغزة الغربية الضفة في لموظفيها الفلسطينية السلطة تتحملها
 غزة في حماس حكومة لموظفي الشهرية الرواتب فاتورة تبلغ حين في دوالر مليون 205 حوالي
  .( 3)شهريا دوالر مليون 37 حوالي موظف ألف 42 عددهم البالغ

الموازنة العامة  نيتجاوز نصف النفقات الجارية في معظم سنيبند الرواتب ال يزال        
 . (4) 2014% من النفقات الجارية للعام 52.2يشكل حوالي  و الفلسطينية

 
 عدم قدرة السلطة على صرف الرواتب :أسباب  .0

 دائم في توظيففي التعيينات الحكومية، حيث عملت السلطة الوطنية على  الزيادة المستمرة .أ 
 حتى اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية وطأة اإلغالقمن تخفيف للالمدنية والعسكرية،  مؤسساتها
  .(5) المدفوعات ميزان اختالل إلى أدت كبيرة أعداد إلى وصلت

                                                           

االسةةةتدامة الماليةةةة للسةةةلطة الوطنيةةةة ( أحمةةةد قباجةةةة، معهةةةد أبحةةةاث السياسةةةات االقتصةةةادية الفلسةةةطيني)ماس(، 1)
 12، ص  2102 رام اهلل: ،الفلسطينية التجربة التاريخية واألفاق المستقبلية

 13، ص نفسه المرجع السابق( 2)
، وكالةة معةا  موظفي السةلطة  تةداعيات خطيةرة علةى المشةروع السياسةي الفلسةطينيأزمة رواتب (عمر شعبان، 3)

تةةةةاريخ الةةةةدخول ، http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=562398، 05/02/2013 بتةةةةاريخ
 20/12/2014للموقع 

 11، ص 2104، تحليل مشروع الموازنة جل النزاهة والشفافية )أمان( ( االئتالف من أ4)
( محمةةد عسةةلية وعبةةد الةةرءوف الطةةال  ،"ا،ثةةار النفسةةية واالجتماعيةةة الناجمةةة عةةن عةةدم صةةرف الرواتةةب للمةةوظفين 5)

،  2007، جامعةةة النجةةاح ، العةةدد الثالةةث،  المجلةةد الواحةةد والعشةةرون ،  مجلةةة النجةةاح لألبحةةاثبمحافظةةات غةةزة" ، 
 665ص 

http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=562398
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الفلسةةةةطينية طةةةةوال عمةةةةر السةةةةلطة الوطنيةةةةة ، وبخاصةةةةة أن تمويةةةةل الخزينةةةةة ةالعجةةةةز فةةةةي السةةةةيول.ب 
علةةةى المةةةنح والمسةةةاعدات، وعلةةةى الرسةةةوم الجمركيةةةة والضةةةرائب  الفلسةةةطينية اعتمةةةد بشةةةكل كبيةةةر

تقةةوم إسةةةرائيل حسةةب برتوكةةةول بةةاريس االقتصةةةادي بجبايتهةةةا  المفروضةةة علةةةى المسةةتوردات التةةةي
لمماطلةة فةي تحويلهةا، تخضةع للموقةف السياسةي ا،نةي وا لصالح السلطة، والتي في أحيان كثيرة

 .(1) فضال عن تحويلها بعملة الشيكل
 من اإلسرائيلي االحتالل خلفب لما جةينت وذلك الوطنية السلطة لدى العام االقتصادي الوضع.ج 

 االقتصادية الحياة مقومات من مقوم أي تملك لمها أن كما ، والقسوة السوء في غاية تحتية بنية
 الذي الدعم ووقف 2006عام  حماس وفوز السياسي الوضع تغير سوء ذلك زاد ومما الناجحة،

 (.2) السلطة عليب تحصل كانت
حجة  تسرب المال العام وانتشار ظاهرة الفساد، مما حدا ببعد األطراف المانحة إلى اتخاذها.د 

  .(3) لوقف المساعدات والقرود إلى الخزينة الفلسطينية
 وكذلك الوطنية السلطة لمناطق األموال إيصال لمنع الحدودية المناطق علىالحصار  فرد.ه 

 يحاول لمن العلني وبالتهديد واإلسالمية العربية البنوك على أمريكا تفرضب الذي الحصار
 .نالفلسطينيي إلى أموال إدخال

 مع يتناسب ال بما الحكومي القطا  في النمو وتسار  اإلنتاجية غير الخدمات قطا  تضخم.و 
 مما النمو، هذا تكاليف تمويل تحمل على المحلي االقتصاد مقدرة عدمظل  في المجتمع حاجة
    .(4) الدولية المساعدات على االعتماد زيادة إلى أدي

 

 :عدم صرف رواتب الموظفين  آثار مشكلة .2
 لةةم التةةي لألسةةعار الهائةةل االرتفةةا  ظةةل فةةي رواتةةب المةةوظفين دفةةع عةةن السةةلطة عجةةز يةةؤدي        
 الفةةرد علةةى يةبسةةل آثةةار ظهةةور إلةةى عةةام، بشةةكل االقتصةةادي وضةةعلل تهديةةد األجةةور فةةي زيةةادة يرافقهةةا

 نذكر منها: والمجتمع
                                                           

، رام اآ: الجوانةةب الماليةةة والقانونيةةة للموازنةةة الفلسةةطينية( نضةةال صةةبري، الهيئةةة المسةةتقلة لحقةةوق المةةواطن، 1)
 35، ص 2000

 665، ص  مرجع سابق( محمد عسلية وعبد الرءوف الطال ، 2)
، "دارة خاطئةة.. وحلةول غائبةةاألزمةة الماليةة للسةلطة: اتفاقيةات مجحفةة.. إ( مركز الدراسةات العالميةة،  تقريةر "3)

، تةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ دخةةةةةةةةةةةةةةةةةول الموقةةةةةةةةةةةةةةةةةع http://aelyanews.net/permalink/103421.html،6/2/2013بتةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ 
12/11/2014 
 664، ص  مرجع سابق( محمد عسلية وعبد الرءوف الطال  ، 4)

http://aelyanews.net/permalink/103421.html
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سةةيدفع الحكومةةة إلةةى االقتةةراد، وهةةذا يعنةةي سةةحب  عةةدم قةةدرة السةةلطة علةةى صةةرف الرواتةةبأن .أ 
 .(1)األموال والموارد التي كان يمكن أن تستخدم لزيادة االستثمار الخاص 

 إلةةى ويةةنعكس المةةوظفين سةةلوك توجيةةب فةةي تةةؤثر واالتةةزان االسةةتقرار عةةدم مةةن تةةوتر حالةةة خلةةق.ب 
 .(2) االجتماعية المشاكل بعد ظهورو  واالغتراب واليأس كاإلحباط النفسية المشاكل بعد

 مةةةوظفي مةةةن آالف بعشةةةرات الرواتةةةب أزمةةةة دفعةةةتحيةةةث  اإلعالةةةة ونسةةةب الفقةةةر مسةةةتويات زيةةةادة.ج 
  معالين إلى ألسرهم معيلينحولتهم من  و الفقر حفرة إلى الدنيا اإلدارية الدرجات

 الرواتب حيث تسبب أزمة باالنتماء الشعور لوتضاؤ  الفلسطيني البيروقراطي الجهاز ضعف.د 
 .(3) بوظائفهم القيام على قدرتهم من وتحد الجدوى، بعدم العام القطا  موظفي لدى شعورا  

 
 :الرواتبمشكلة عدم صرف الحلول المستقبلية ل .3
  .(4)والحد من التوسع الوظيفي في القطا  العام  التوظيف قضية تجاه الدولة سياسة تغيير.أ 
على التخلص من كافة  على االكتفاء الذاتي في االقتصاد الفلسطيني والعمل دوليا   االعتماد.ب 

صدار عملة فلسطينيةلمجحفة في حق االقتصاد الفلسطينياالتفاقيات ا  . (5)، وا 
محاولة التحرر من هيمنة و  المشروطة االعتماد على الهبات العربية واإلسالمية غير.ج 

 .(6)وسيطرة الدول المانحة 
إعادة النظر في األنظمة الضريبية لعدم مرونتها وفعاليتها وما تتضمنب من كثرة اإلعفاءات .د 

 (7) الضريبية والحد من محاوالت التهرب الضريبي 
                                                           

 103( ص 1999)األردن: دار النفائس ،1طعجز الموازنة وعالجه في الفقه اإلسالمي، ( حسين ريان، 1)
دراسة لةبعد ا،ثةار النفسةية واالجتماعيةة والقيميةة الناتجةة عةن تةأخر صةرف رواتةب معلمةي "( إسماعيل الهلول ، 2)

ية ،  المجلةد الخةامس عشةر، ، سلسلة الدراسةات اإلنسةان مجلة الجامعة اإلسالميةالحكومة مقارنة بمعلمي الوكالة "، 
   1169،  ص  2007العدد الثاني، يونيب 

 مرجع سابق(  عمر شعبان، 3)
 

، الجمعيةةةة العربيةةةة بحةةةوث اقتصةةةادية عربيةةةة مجلةةةة( إيمةةةان شةةةحرور، عجةةةز الموازنةةةة العامةةةة وآثةةةاره االقتصةةةادية، 4)
 98ص 2013، 63/64للبحوث االقتصادية ، العددان 

رسةةالة ( محمةةد أبةةو مصةةطفى،" دور وأهميةةة التمويةةل الخةةارجي فةةي تغطيةةة العجةةز الةةدائم لموازنةةة السةةلطة الوطنيةةة، 5)
 141( ص 2009غير منشورة ) غزة : الجامعة االسالمية،  ماجستير،

 مرجع سابق( مركز الدراسات العالمية ، 6)
السياسةةةات التجاريةةةة والماليةةةة ( ناصةةةر العارضةةةة ، معهةةةد أبحةةةاث السياسةةةات االقتصةةةادية الفلسةةةطيني ) مةةةاس(، 7)

 88، ص  2002،   وتأثيرها على العجز في الميزان التجاري والعجز في الموازنة
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 من االجتماعية العدالة وتحقيق المتاحة، اإلمكانات مع تنموية تتناسب استراتيجيات اتبا .ه 
 .(1) الديمقراطية المؤسسات بناء خالل

تقليل االعتماد على الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات في توليد .و 
  .(2) اإليرادات لتمويل الخزينة، وبالتالي تقليل العجز في الموازنة

 
 :خامسا  : المشاريع الصغيرة 

المشةةةاريع الصةةةغيرة ذات أهميةةةة كبيةةةرة فةةةي جميةةةع دول العةةةالم وخاصةةةة الةةةدول الناميةةةة،  تعةةةد         
وازدادت أهميتها في التنمية االقتصادية نتيجة للتحوالت االقتصادية العالميةة نحةو تشةجيع المبةادرات 

جةةةل المشةةةاركة الواسةةةعة لألفةةةراد وتشةةةجيع بةةةرامج الخصخصةةةة أالفرديةةةة ودعةةةم المشةةةاريع الخاصةةةة مةةةن 
 ور القطا  العام المدعومة من المؤسسات الدولية.وتقليص د

 
 تعريف المشروعات الصغيرة:  .3

تعةةةةرف منظمةةةةة األمةةةةم المتحةةةةدة للتنميةةةةة الصةةةةناعية )اليونيةةةةدو( المشةةةةاريع الصةةةةغيرة بأنهةةةةا " تلةةةةك     
 – 10المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 

عمةةال بالمشةةروعات  10قةةل مةةن أعامةةل فيمةةا يصةةف البنةةك الةةدولي المشةةروعات التةةي يعمةةل فيهةةا  50
عةامال  بالمشةروعات الصةغيرة، والتةي يعمةل فيهةا  50و  10المتناهية الصغر، والتي يعمةل فيهةا بةين 

 . (3) عامل بالمشروعات المتوسطة 100 – 50بين 
ذي يسةةتخدم عةةددا  قلةةيال  مةةن العةةاملين ويةةدار مةةن قبةةل وعرفتهةةا ماجةةدة العطيةةة:" بأنةةب ذلةةك المشةةرو  الةة

 . (4)المالكين ويخدم السوق المحلية" 
 
 المشاريع الصغيرة في فلسطين:  .2

ال يوجد مفهوم فلسطيني وطني لتعريف المشرو  الصغير، وبالتالي فإن تحديد الحجم بغةد    
ةةة يختلةةةف بةةةاختالف الدولةةةة والنشةةةاط  اا نسةةةبي  النظةةةر عةةةن طبيعةةةة المعيةةةار المسةةةتخدم يعتبةةةر مقياس 

                                                           

  4، ص مرجع سابق( إيمان شحرور ، 1)
 88، صمرجع سابق( ناصر العارضة ، 2)
( ص 2006) اإلسةكندرية، الةدار الجامعيةةة ، 1، طشةروعات الصةةغيرة مةدخل بيئةي مقةةارنإدارة الم( أيمةن عةامر،3)

32 
 15( ص 2004،المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةدار  :عمان) 2، طإدارة المشروعات( ماجدة العطية، 4)
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االقتصةةةةادي الةةةةذي تنتمةةةةي إليةةةةب تلةةةةك المنشةةةةرت، بهةةةةدف توجيةةةةب سياسةةةةات وبةةةةرامج الةةةةدول لتنميةةةةة 
 المشروعات الصغيرة. 

حسةةب طبيعةةة النشةةةاط  فلسةةطين وتختلةةف آليةةة التعامةةل مةةع المشةةروعات االقتصةةةادية فةةي       
 وهي تختلف من مؤسسة ألخرى. ةوالجهة ذات المسؤولي

 
 ية المشروعات الصغيرة في فلسطين:أهم . أ
للتحةوالت  التنميةة االقتصةادية نتيجةة لمسةاهمتها فةي فلسطينازدادت أهمية المشاريع الصغيرة في    

المشةةةاركة  جةةةلأاالقتصةةةادية العالميةةةة نحةةةو تشةةةجيع المبةةةادرات الفرديةةةة ودعةةةم المشةةةاريع الخاصةةةة مةةةن 
المؤسسةةات  القطةةا  العةةام المدعومةةة مةةنالواسةةعة لألفةةراد وتشةةجيع بةةرامج الخصخصةةة وتقلةةيص دور 

 :(2) ترجع أهمية هذه المشاريع إلى، و (1)الدولية 
المسةةاهمة فةةي اسةةتيعاب قةةوة العمةةل المتدفقةةة إلةةى سةةوق العمةةل الفلسةةطيني باسةةتمرار، وبالتةةالي  1ب/

 الحد من مشكلة البطالة المتفاقمة في المجتمع الفلسطيني.
في ظل تطوير واستغالل الموارد الطبيعية والبشرية المحلية في زيادة القيمة المضافة المتحققة  2ب/

 المشروعات الوطنية، مما يعزز الناتج المحلي اإلجمالي.

توفير العديد من السلع والخةدمات التةي تلبةي احتياجةات المجتمةع الفلسةطيني وتزيةد مةن درجةة   3ب/
 .حد من التبعية لالقتصاد اإلسرائيليتاالكتفاء الذاتي، و 

مةةن  –يغلةةب عليهةةا التمويةةل الةةذاتي  –قليلةةة  تشةةجع كةةل المبةةادرات الفرديةةة الرياديةةة باسةةتثمارات 4ب/
 دخل المحدود في االستثمار المنتج.خالل القدرة على تعبئة المدخرات العائلية لذوي ال

       مةةةةةةن  – ةسةةةةةةواء محليةةةةةة أو خارجيةةةةة –علةةةةةى تشةةةةةكيل نةةةةةةواة مغذيةةةةةة للصةةةةةناعات الكبيةةةةةرة القةةةةةدرة  5ب/
عاقد من الباطن أو تكوين عنقود صناعي وتطوير اإلنتاجية البشرية واالجتماعية من خالل خالل الت
 الفردية بما يساهم في تحقيق التنمية القطاعية واالقتصادية. ةالمسؤولي

                                                           

 ورقةة عمةل( فوزي أبو جةزر، "المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة و أهميتهةا فةي الحةد مةن البطالةة فةي فلسةطين" ، 1)
، ص 2/2006/ 15-13، الجامعةةة اإلسةةالمية مةةن  لمةةلتمر تنميةةة وتطةةوير قطةةاع غةةزة بعةةد االنسةةحاب اإلسةةرائيلي

131 
دراسةةة منشةةورة  " ،سةةطين واقةع ورؤيةةة نقديةةةغةازي الصةةوراني و عبةد الفتةةاح نصةر اآ، "المشةةاريع الصةةغيرة فةي فل(2)

 http://www.ahewar.org/debat/files/40243.doc،  2005/ 6/ 29، بتاريخ على موقع الحوار المتمدن
 21/01/2104تاريخ دخول الموقع  ،  9ص ،

http://www.ahewar.org/debat/files/40243.doc
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تعطةةي الفئةةات االجتماعيةةة المهمشةةة و السةةتقرار االجتمةةاعي والسياسةةي، المسةةاهمة فةةي تحقيةةق ا 6ب/
 والتعبير عن ذاتهم وطموحاتهم.هم في العملية اإلنتاجية المبدعة الفرصة لتفاعل

 
 الصغيرة في فلسطين: شاريعالم معوقات . ب

 لفلسطيني عنها في الدول الناميةال تختلف المشكالت التي تواجب المشاريع الصغيرة في المجتمع ا

 ولخصوصية الوضع الفلسطيني هناك معوقات إضافية يمكن إيجازها في : ،(1)
ضعف الخبرات اإلدارية التي تقوم بإدارة هذه المشاريع و إلى التخطيط اإلستراتيجي  االفتقار 1ج/

 .(2)مما يحول دون تلبية المستويات المعقولة من الجودة والمواصفات الدولية للتصدير 
عدم وجود تشريعات وسياسات حكومية واضحة ومحددة لتنظيم المشاريع الصغيرة، إضافة إلى  2ج/

 .(3) الضرائبارتفا  

 ىفلسطينية مما أد  عملة وطنية وعدم توفرتبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي  2ج/
 .(4)إلى ضعف البينة األساسية من الموارد الخام وضعف السوق المحلي 

 هذا المجال بدون تنسيق أو توحيد وجود أكثر من طرف حكومي وغير حكومي يعمل في 3ج/
 (5)للمفاهيم وآليات العمل مما أدى إلى غلبة الطابع السياسي للتمويل االقتراضي

 العمل سوق في مالئمة غير تغيرات وحدوث ،التجاري الكسادنتيجة  زيادة مخاطر االستثمار 4ج/
(6). 
 
 

                                                           

( حنين الدماغ، " أهمية التمويل في تنمية المشاريع الصغيرة "دراسة تطبيقيةة علةى المشةاريع الصةغيرة الممولةة مةن 1)
(، 2010األزهةةةر،  غيةةةر منشةةةورة ) غةةةزة: جامعةةةةرسةةةالة ماجسةةةتير، فةةةي قطةةةا  غةةةزة"،  NGOsمؤسسةةةات اإلقةةةراد 

 23ص
  20، 19، ص ص  مرجع سابقماجدة العطية ، ( 2)
)عمةةان: دار صةةفاء للنشةةر  1، طاألصةةول العلميةةة إلدارة المشةةاريع الصةةغيرة( أحمةةد العسةةاف وحسةةين سةةمحان ، 3)

 76ص ، ( 2012والتوزيع ، 
 133، ص  سابق ( فوزي أبو جزر، مرجع4)
 24،ص مرجع سابق( حنين الدماغ، 5)
ورقةةةة عمةةل مقدمةةةة لمةةةلتمر خليةةل النمروطةةي وأحمةةةد صةةيدم، بطالةةة الخةةةريجين ودور المشةةاريع فةةةي عالجهةةا ،  (6)

 15، ص  25/4/2012-24،  في غزة  ، الجامعة اإلسالمية الشباب والتنمية في فلسطين
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التمويل ومشكلة الضمانات المتعلقة بمحدودية التمويل وتعقيداتب االجرائية  ارتفا  تكاليف 5ج/
 .(1)والوثائقية والمشروطية 

 وسائل تطوير مشروعات األعمال الصغيرة في فلسطين:ج.
بمةةةةا يزيةةةةد مةةةةن قةةةةدرتها االسةةةةتيعابية ى عةةةةدد مةةةةن الوسةةةةائل الفعالةةةةة لتطويرهةةةةا تحتةةةةاج المشةةةةاريع إلةةةة

 وتتمثل الوسائل الداعمة للمشاريع الصغيرة في: اإلجمالي،همتها في الناتج المحلي ومسا
تتبةةةع وزارة االقتصةةةاد الةةةوطني لرعايةةةة المشةةةروعات  :إنشةةةاء إدارة لةةةدعم المشةةةروعات الصةةةغيرة 3د/

بةين مؤسسةات القطةا  العةام ذات العالقةة والقطةا  الخةاص، إضةةافة  اتنسةيقيًّ  االصةغيرة، وتكةون جسةم  
  .(2) للمؤسسات األهلية

لتسةةهيل حصةةول المشةةروعات إنشةةاء شةةركة لضةةمان مخةةاطر االئتمةةان للمشةةروعات الصةةغيرة:  2د/
 .(3) الصغيرة على التمويل من جهات التمويل واالستثمار المختلفة وتقديم الدعم الفني لها

يتةولى إيجةاد قنةوات تمويليةة متخصصةة فةي تمويةل المشةروعات  إنشاء صندوق تمويل  موحد: 1د/
وكةةةذلك إنشةةةاء ، علةةةى أسةةةس تنافسةةةية  لةةةدعمهاالصةةةغيرة بشةةةكل يتناسةةةب مةةةع ظروفهةةةا واحتياجاتهةةةا، 

 .(4) حاضنات للمشروعات الصغيرة

تعةةديل وتطةةوير القةةوانين والتشةةريعات الخاصةةة بممارسةةة األنشةةطة االقتصةةادية، بمةةا يعةةزز البيئةةة  4د/
  .(5) االستثمارية واإلنتاجية والقانونية

تساهم في ترويج وتحسةين القةدرة إنشاء شركة لتسويق منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة  5د/
 .(6)وخدمات المنشرت الصغيرة.  تالتسويقية لمنتجا

 

                                                           

مجلةة العلةوم ( صالحي صالح، أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغير والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، 1)
 40 ، ص 2004لث، ، جامعة سطيف  بالجزائر، العدد الثا االقتصادية وعلوم التيسير

نحةةو سياسةةات محفةةزة لتةةوفير ( نصةةر عبةةد الكةةريم، معهةةد أبحةةاث السياسةةات االقتصةةادية الفلسةةطيني )مةةاس( ،  2)
 58، ص2010، رام اآ:  التمويل المناسب لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية

 25، ص  مرجع سابق( غازي الصوراني ، وعبد الفتاح نصر،  3)
 5، ص مرجع سابق( نصر عبد الكريم، 4)
 مجلةةة الجامعةةة اإلسةةالمية( عةةودة الفليةةت ، "المشةةاريع الصةةغيرة فةةي قطةةا  غةةزة ودورهةةا فةةي التنميةةة االقتصةةادية"، 5)

 1125ص ، 2011،سلسلة الدراسات اإلنسانية، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، يونيو 
 29، ، مرجع سابق (غازي الصوراني ، وعبد الفتاح نصر6)
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تةةدريب أصةةحاب المشةةروعات الصةةغيرة علةةى نظةةم اإلدارة الحديثةةة للمشةةروعات مةةن حيةةث كيفيةةة  6د/
دارة العمليةةةةةةة اإلنتاجيةةةةةة والتسةةةةةويقية وكيفيةةةةةةة التعامةةةةةل مةةةةةع البنةةةةةةوك  تةةةةةوفير المسةةةةةتلزمات اإلنتاجيةةةةةة وا 

  .(1) والمؤسسات الحكومية
 

  :سادسا : إغالق المعابر التجارية
بشةةكل منةةتظم وذلةةك منةةذ التجاريةةة انتهجةةت سةةلطات االحةةتالل اإلسةةرائيلي سياسةةة إغةةالق المعةةابر 

الشعب الفلسطيني لتحقيةق أهةدافها السياسةية واألمنيةة وتةأزم وضةع ، كوسيلة ضغط علي 1996عام 
المعةةةةابر إلةةةةي أقصةةةةى درجاتةةةةب بعةةةةد نجةةةةاح حمةةةةاس فةةةةي االنتخابةةةةات التشةةةةريعية حيةةةةث بةةةةدأت سةةةةلطات 
االحتالل بتضةييق الخنةاق علةي سةكان غةزة عةن طريةق إغةالق جميةع المعةابر بشةكل مةنظم ومسةتمر 

(2) م2007بعد أحداث يونيو  ر حصارا  لفترات طويلة تحت مزاعم أمنية باطلة،  وصا
. 

 
 التجارية: تعريف إغالق المعابر .3

الحدود بين الدول، فهي همزة الوصل بين الدول المتالصقة،  ىالمعابر منافذ تقع علتعتبر     
فالمعبر منفذ بين دولتين متالصقتين، ال يثير أية أزمات إال في حالة تعكير العالقات بين 

على المنافذ الحدودية التجارية التي يسمح من  دويقصد بها إحكام القيو  أو (3) الدولتين الجارتين
(4)خاللها دخول البضائع أو تصديرها وتشديد اإلجراءات مما يؤثر على االقتصاد الفلسطيني

. 
 

 :التجاريةالمعابر الفلسطينية أهم  .2
وتستخدم هذه النقاط في حدودية على الحدود مع األراضي الفلسطينية، معابر عدة يوجد        

لى قطا  غزة، والمعابر الفلسطينية هي:  حركة البضائع واألشخاص من وا 

                                                           

 1125، ص  مرجع سابق( عودة الفليت ، 1)
دراسةةةة منشةةةورة علةةةى موقةةةع اللجنةةةة العربيةةةة لحقةةةوق "المعةةةابر الفلسةةطينية رؤيةةةة قانونيةةة"،  (  السةةيد أبةةةو الخيةةر،2)

  1ص ، 1/2/2015تاريخ الدخول ،  http://www.achr.eu/art370.htm  ، 20/5/2005بتاريخ  ، االنسان
 7، صنفسه  المرجع السابق( 3)
، دكتةوراهرسةالة ( نبهان أبو جاموس ، المسؤولية الدولية المترتبة على حصار االحتالل اإلسرائيلي لقطةا  غةزة ، 4)

 156( ص  2014غير منشورة )الدنمارك: األكاديمية العربية ،

http://www.achr.eu/art370.htm


 الصحافة االلكترونية والقضايا االقتصادية في فلسطين___________________________________ثاني الفصل ال
 

-81- 
   

ويعرف إسرائيليا باسم )كارني(، أسس بعد نشوء السلطة يقع شرق قطا  غزة  ار:نطمعبر الم.أ 
المعبر الرئيسي الذي يربط غزة باالحتالل اإلسرائيلي، وخصوصا   ليصبحالوطنية الفلسطينية، 

 .(1)بين غزة واالحتالل اإلسرائيلي التجاريركة التبادل في ح
ويعرف باسم )إيرز( يقع شمالي قطا  غزة إلى الشرق من بيت حانون  معبر بيت حانون:.ب 

ار أصبح طالمنوبعد تحويل معظم النشاطات التجارية بين غزة واالحتالل اإلسرائيلي إلى معبر 
االحتالل اإلسرائيلي سيطرة كاملة، وال يوجد أي تواجد ، وتسيطر عليب قوات معبرا  مدنيا  فقط

فلسطيني على هذا المعبر، ولكن تتم عملية التنسيق عن طريق وزارة الشؤون المدنية والوزارات 
 .(2) األخرى

عوز(، ويقع في حي الشجاعية شرق مدينة  يعرف إسرائيليا  باسم )ناحال معبر الشجاعية: .ج 
غزة، ويسيطر االحتالل اإلسرائيلي عليب سيطرة كاملة، وهو معبر حساس يمر منب الوقود لغزة، 
ويقع تحت إشراف شركة إسرائيلية يناط بها توريد الوقود لغزة، وقد استخدم االحتالل هذا المعبر 

  (3)الوقو  إلى قطا  غزة.كوسيلة ضغط على المدنيين، وذلك بتقويد إمدادات 
مصرية الفلسطينية، وهو المعبر اليقع معبر رفح جنوب قطا  غزة على الحدود  معبر رفح:.د 

الوحيد الذي يربط بين قطا  غزة وجمهورية مصر العربية، وهو مخصص لحركة البضائع 
يستخدم وفقا  التفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل و  ر وقطا  غزة،واألشخاص بين مص

، لتصدير البضائع الفلسطينية خاصة المنتجات 15/11/2005والسلطة الفلسطينية في 
الزراعية، إال أن مساحة القسم التجاري من المعبر ال تسمح بممارسة األنشطة التجارية، 

قلة الحركة التجارية الفلسطينية العربية باإلضافة إلى سياسة االحتالل اإلسرائيلي الممنهجة لعر 
 .(4) ومحاولة التضييق على المواطنين

يعرف باسم )صوفا( يقع شرق مدينة رفح ويسيطر عليب االحتالل اإلسرائيلي  معبر العودة:.ه 
واالسمنت، والتي  مخصص للحركة التجارية، وأغلبها مواد البناء كالحصمة وهوسيطرة كاملة، 

تعبر باتجاه قطا  غزة فقط، وال يتم إدخال أية بضائع أخرى من خالل هذا المعبر إال في ظل 

                                                           

، للفتةرة تقرير حول أثر سياسة إغالق المعةابر علةى القطاعةات االقتصةادية( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 1)
 6ص 2008، غزة :2008يونيو15إلى  2007يونيو 15
 3،  ص2005، ابريل تقييم أداء المعابر في قطاع غزة ( محمد الراعي، وزارة االقتصاد الوطني،  2)
 13ص ،المرجع السابق نفسه (3)
 7، صمرجع سابق( السيد أبو الخير، 4)
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الظروف االستثنائية، التي يتم فيها إغالق معبر المنطار )كارني(، وأيام الفتح الجزئي تدخلب 
 . (1)بعد المساعدات اإلنسانية

 25/11/2005ب اتفاقية المعابر والحدود )كيرم شالوم(: يصنف حس معبر كرم أبو سالم.و 
كممر تجاري مؤقت يستخدم لمرور الواردات من/ أو من خالل مصر إلى قطا  غزة، حيث 

تم  2007وبعد تشديد الحصار منذ منتصف يونيو ،22/3/2006استخدم ألول مرة في تاريخ 
 .(2)الغذائية استخدام هذا المعبر كبديل لمعبر المنطار )كارني( لنقل واستيراد المواد

: يقع هذا المعبر على نهر األردن في منطقة أريحا ليسهل انتقال المسافرين بين الكرامةمعبر .ز 
لى ، م عبر المملكة األردنية الهاشميةفلسطين والعال باإلضافة إلى حركة التبادل التجاري من وا 

 و، ويستخدم في تصدير واستيراد السلع الغذائية المعبر التجاري الفلسطينيمن خالل  فلسطين
 .(3)مقابل رسومإدخال المعونات الطبية والغذائية 

 المعبر وهو أريحا مدينة قرب، الغربية الضفة في الوحيد الدولي المعبر حسين: الملك جسر.ح 
 و الغربية الضفة في القانطين الفلسطينيين دخول لعبور المخصص حاليا   المخصص الوحيد

لى من المسافرين  االستيراد حيث من الغريبة الضفة في الشركات الجسر األردن، ويخدم وا 
لى من والتصدير لى األردن وا   الفلسطينية االتفاقية حيث سمحت ،األوسط الشرق مناطق وا 
   .(4)1998 عام التجاري المعبر على الفلسطينية الجمارك بتواجد كذلك ،االسرائيلية

 

 إغالق المعابر التجارية: سياسة .3
أعلنت السلطات اإلسرائيلية فرد حصار شامل على الضفة الغربية وقطا  غزة ابتداء من        

وبموجب هذا الحصار أغلقت معبر المطار )كارني( والذي  1996الخامس والعشرين من فبراير 
دل التجاري في حاالت كانت السلطات اإلسرائيلية قد تعهدت باستمرار العمل فيب ألغراد التبا

                                                           

مرجةع  ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير حةول أثةر سياسةة إغةالق المعةابر علةى القطاعةات االقتصةادية،1)
 10، صسابق

 2، ص 2011 حقائق حول استمرار إغالق المعابر وحصار قطاع غزة،( مركز الميزان لحقوق اإلنسان، 2)
 7، صمرجع سابق( السيد أبو الخير، 3)
تسةةهيل التجةةارة مةةن خةةالل األردن مشةةروع  ( مجلةس التجةةارة الفلسةةطينية بةةال تريةةد ومجلةةس الشةةاحنين الفلسةةطيني ،4)
 ، 21، ص  2009، رام اهلل: رمص                                                      و

http://www.psc.ps/files/server/projects/facilitating%20palestinian%20global%20trade%
%20ar.pdf-gypt%2020through%20jordan%20and%20e 1/2/2015. تاريخ الدخول 

http://www.psc.ps/files/server/projects/facilitating%20palestinian%20global%20trade%20through%20jordan%20and%20egypt%20-%20ar.pdf
http://www.psc.ps/files/server/projects/facilitating%20palestinian%20global%20trade%20through%20jordan%20and%20egypt%20-%20ar.pdf
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(1) اإلغالق الشامل وأوقفت جميع أوجب التبادل التجاري من والى قطا  غزة
واستمر اإلغالق  ثمانية  

 على العمل نظام استمرارمع  (2)المحدودة التسهيالت بعد مع 1996طوال عام   أشهر متتالية
  .(3) (ليفوي) القوافل نظام عليب يطلق بما( ايرز) حانون بيت معبر
م أعلنت السلطات اإلسرائيلية فرد حصار 29/9/2000بتاريخ  ومع بدء انتفاضة األقصى      

غالق بعد و  ديةالحدو ، بإغالق جميع منافذ قطا  غزة امل على الضفة الغربية وقطا  غزةش ا 
 قطا  داخل واالجتماعية االقتصادية األوضا  على سلب ا انعكس الذي المنافذ الداخلية األمر

 .(4)غزة
سرائيل الفلسطينية السلطة وقعت 2005 نوفمبر من عشر الخامس فيو       باسم عرف اتفاقا   وا 
لى من المرور حركة تنظم التي والمعايير والضوابط الشروط عضو  خاللب من تم المعابر اتفاق  وا 

 للفلسطينيينوالسماح   لمصر البضائع لتصدير رفح معبر استخدامو  المحتلة الفلسطينية األراضي
 فتح إلى باإلضافة البري، رفح ومعبر المنطار معبر عبر الزراعية القطا  منتجات جميع بتصدير
 .(5) 15/12/2005 من ابتداء الخارج من الفلسطينية الوردات دخول أمام سالم أبو كرم معبر

وفي أعقاب سيطرة حركة حماس على قطا  غزة ، أغلقت سلطات  2007ومنذ حزيران         
االحتالل اإلسرائيلي معابر قطا  غزة إغالقا  تاما  وتم منع التدفق الحر وا،من لكافة المواد الالزمة 

روقات لسير العمليات الصناعية واإلنتاجية واالستثمارية في قطا  غزة كإمدادات البترول والمح
الذي حرم  21/6/2007ى إلغاء الكود الجمركي للقطا  بتاريخ إضافة إل ،وكافة أنوا  المواد الخام

                                                           

، العةةدد  نشةةرة خاصةةة حةةول الطةةوق اإلسةةرائيلي الشةةامل علةةى قطةةاع غةةزة( المركةةز الفلسةةطيني لحقةةوق اإلنسةةان ، 1)
  4/3/1996األول ، 

، العةدد الرابةع نشرة خاصة حول الطوق اإلسرائيلي الشامل على قطةاع غةزة( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 2)
 .17/10/1996عشر ، 

 العةةدد الخةةامس عشةةر، حةةول الطةةوق اإلسةةرائيلي الشةةامل علةةى قطةةاع غةةزة،( المركةز الفلسةةطيني لحقةةوق اإلنسةان، 3)
6/11/1996. 
"خنةةق نشةةرة خاصةةة حةةول اإلغةةالق اإلسةةرائيلي الشةةامل علةةى قطةةاع غةةزة ( المركةةز الفلسةةطيني لحقةةوق اإلنسةةان ، 4)

   2000 /15/10اقتصادي واجتماعي، العدد الثالث والعشرون،  
، 2115نةةص اتفاقيةةة المعةةابر بةةين إسةةرائيل والسةةلطة الفلسةةطينية ( مركةةز المعلومةةات الةةوطني الفلسةةطيني وفةةا،  5)

  15/8/2014 تاريخ الدخول:،  http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4886، بدون تاريخ 
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تجار قطا  غزة من االستيراد أو التصدير عبر الموانئ اإلسرائيلية مما أدي إلى تفاقم األوضا  
 .(1)االقتصادية في القطا  وساهم في توقف عدد كبير من المنشرت الصناعية

ك بإقفال كل المعابر ا، أمر وزير الدفا  اإلسرائيلي إيهود بار 2008وفي الثامن عشر من يناير     
مع قطا  غزة، كما قطعت إسرائيل إمدادات الوقود بشكل كامل عن القطا  إلى أن تم  التوصل 

قضى   19/12/2008بوساطة مصرية استمر حتى تاريخ  19/6/2008التفاق تهدئة بتاريخ 
، غير أن إسرائيل لم تلتزم بشروط التهدئة كما لم يتم فتح معابر (2)ر وفتح المعابربوقف الحصا

 .(3) القطا 
حتى أصبح قطا  غزة المعابر الفلسطينية التجارية تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي  تزال الو      
 إلى تاريخب. 2008منذ  امفروض   احصار   يعيش

 

 ا ثار االقتصادية إلغالق المعابر التجارية:  .4

ل عمليات نقل الشيكات ونقل األموا لتعطل نتيجةتراجع أداء القطا  المصرفي الفلسطيني .أ 
 في االستثمار ، وتراجعما أثر على وفرة السيولة النقديةمالسائلة إلي محافظات غزة 

 االستقرار عن للبحث المجاورة للدول المحلية األموال رؤوس هروبو  عام بشكل فلسطين
 .(4)واالقتصادي  السياسي

                                                           

، الفتةرة مةةن تقريةر حةول أثةر سياسةةة اإلغةالق علةى القطاعةات االقتصةاديةالفلسةطيني لحقةوق اإلنسةان، ( المركةز 1)
 7،  ص 2007، غزة :2007يونيو  14إلى  2007يونيو  15
،  2009، بيةروت: معابر قطاع غزة، شريان حياة أم أداة حصةار تقرير( مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2)

تةةةةاريخ دخةةةةول الموقةةةةع ،  http://www.alzaytouna.net/permalink/4449.html،2009، بتةةةةاريخ ينةةةةاير
 15ص،  12/12/2014
تقةةارير المركةةز الفلسةةطيني لحقةةوق اإلنسةةان خةةالل الفتةةرة الممتةةدة مةةن (  المركةةز الفلسةةطيني لحقةةوق اإلنسةةان، 3)

 12، ص  2008، غزة:  24/02/2118حتى  25/6/2118
ورقة عمل مقدمة ليوم (خليل النمروطي،  أثر الحصار اإلسرائيلي على اقتصاد و التجارة الخارجية لقطا  غزة، 4)

، 12/12/2007،  الجامعة اإلسالميةالمشاكل والتحديات ،  دراسي بعنوان واقع التجارة الخارجية الفلسطينية بين
 منشورة  على االنترنت

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Goq9yLRqZmUJ:www2.iuga
za.edu.ps/ar/ColgUpload/Documents/ 

http://www.alzaytouna.net/permalink/4449.html
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 اضطرت كما ،تكبده خسائر كبيرةو  اإلغالق عمليات جراء من الخاص القطا  على التأثير.ب 
.(1) هاأبواب إغالق إلى الواردات على تعتمد التي الصناعات من العظمى األغلبية

 

 من أكثر تصادية وتعطيلالمنشرت االقالبطالة نتيجة إغالق انخفاد الدخل وارتفا  نسبة .ج 
 .(2)مؤقتا  عملهم عن عامل 66000

سواء مما  حد على والصادرات الواردات قيمة تراجعو انخفاد حجم التجارة الخارجية، .د 
 . (3) األنشطة اإلنتاجية، وتدهور العجز التجاري لقطا  غزة زيادة يؤدي إلى 

مواد البناء وعدم إدخال  التنمية الصناعيةنظر ا لعدم توفر إدارة  أثر قطا  اإلنشاءاتت.ه 
 . (4)بكميات قليلة  في حال دخولها أسعار ارتفا إضافة إلى  الالزمة لذلك،

 

                                                           

، العدد الخامس  اع غزة االقتصاداإلغالق المستمر لمعابر قط( المرصد اإلنساني األرد الفلسطينية المحتلة ، 1)
 1، ص 2007عشر، تموز

، تقرير اإلغالق المفروض على ( مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية األراضي الفلسطينية المحتلة2)
 8، ص  2007، كانون األول  ا ثار االقتصادية واإلنسانية –قطاع غزة 

، مرجةع تقرير حول أثر سياسة إغالق المعابر على القطاعةات االقتصةادية( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 3)
 11سابق، ص

 11، ص  مرجع سابق( محمد الراعي، 4)
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 المبحث الثاني
 الفلسطينية الصحافة اإللكترونية

 مرتبطة جديدة إعالمية ظاهرة وشكلت التسعينات، منتصف في االلكترونية الصحافة نشأت        
 انتشار ا وأكثر الجميع متناول في اإلعالمي المشهد فأصبح ،واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بثورة

  .(1)التكاليف وبأقل قراءال من ممكن عدد كبرأ إلى الوصول في وسرعة
 مفهوم الصحافة اإللكترونية:أوال : 
 Electronic اإللكترونيتعد الصحف اإللكترونية جزءا  من مفهوم أوسع وأشمل، وهو النشر        

Publishing  الذي ال يعني فقط مجرد استخدام أنظمة النشر المكتبي اإللكترونيDesktop 
Publishing "DTP"أو توزيع المعلومات  ، وأدواتبمتب المتكاملة بل يمتد حقل النشر، أو أنظ

 اتصال عن بعد اإللكتروني ا،ن ليشمل أيضا  النشر عبر اإلنترنت، واألخبار من خالل وصالت
أو من خالل تقنية الوسائط المتعددة، وغيرها من النظم االتصالية التي تعتمد على شبكات 

النشر اإللكتروني عموما  على التقنية الرقمية التي توفر القدرة على نقل  الحاسبات. وتعتمد أنظمة
 (.2) والكفاءةوالصورة معا  بمعدالت عالية من السرعة والمرونة  ومعالجة النصوص والصوت

عليها، إذ  وقد تعددت مفاهيم الصحافة اإللكترونية، بتعدد األبحاث والدراسات التي سلطت الضوء
الصحافة  خلصت معظم الدراسات التي أجريت إلى تنو  مفاهيم ورؤى الباحثين في تحديد مفهوم

والصحف الرقمية،  : الصحافة اإللكترونية، الصحافة الفورية، والنسخ اإللكترونية،اإللكترونية
باللغة االنجليزية مرادفة لها وهي:  مسمياتوالصحف الالورقية، والصحف التفاعلية، والتي تقابلها 

Electronic Newspaper ،Electronic Edition ،Online Journalism ،Virtual 
Newspapers ،Electronic Journalism(3.) 

عبد السالم أنها تجمع بين مفهومي الصحافة ونظام الملفات المتتابعة أو  نجوىد.حيث ترى   
المتسلسلة حيث عرفتها بأنها:"منشور إلكتروني دوري يحتوي على األحداث الجارية سواء المرتبطة 
بموضوعات عامة، أو موضوعات ذات طبيعة خاصة ويتم قراءتها من خالل جهاز الكمبيوتر 

                                                           

 10( ص2008)عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 1، ط الصحافة االلكترونيةزيد سليمان، ( 1)
)القةةاهرة: الةةدار 1، ط: دراسةةة مقارنةةة فةةي المفهةةوم والسةةمات" الصةةحافة اإللكترونيةةة والورقيةةةسةةعيد الغريةةب، "( 2)

 187(، ص2000المصرية اللبنانية:
( 2006)عمان: دار الشروق للنشةر والتوزيةع،  1، طالصحافة اإللكترونية بالوطن العربي( عبد األمير الفيصل، 3)

 79ص
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، وعرفها شريف اللبان :"أنها الصحافة كما يتم (1)نترنتبر شبكة اإلما تكون متاحة ع وغالبا  
 (.2)ممارستها على الخط المباشر"

وتعتبر د.مها الطرابيشي الصحافة اإللكترونية "منشورا  إلكترونيا  يجمع بين مفهومي الصةحافة 
قةةةةة فهةةةةي منشةةةةور التقليديةةةة ونظةةةةام الملفةةةةات المتتابعةةةةة التةةةي يتيحهةةةةا النشةةةةر اإللكترونةةةةي، وبهةةةذه الطري

إلكترونةةةةي يصةةةةدر بشةةةةكل دوري ومنةةةةتظم، ولهةةةةا موقةةةةع محةةةةدد علةةةةى شةةةةبكة اإلنترنةةةةت، ويشةةةةتمل علةةةةى 
مجموعةةةةة مةةةةةن الموضةةةةةوعات المختلفةةةةة التةةةةةي تتعلةةةةةق باألحةةةةداث الجاريةةةةةة التةةةةةي تةةةةرتبط بطبيعةةةةةة هةةةةةذا 

 .(3)"المنشور
عبد العظيم أن الصحافة اإللكترونية هي  جمالد.خليل صابات و د.رأى كل من في حين       
إصدارها بطريقة إلكترونية متكاملة، بدءا  من تلقي األخبار من وكاالت األنباء والمراسلين،  التي يتم
عن المعلومات والصور، واستقائها من بنوك المعلومات الدولية، ومرورا  بمعالجة األخبار  والبحث

عدادها وكتابة المقاالت، وتحرير  والتقارير، ها وتصحيحها، وتصميم الرسوم والصور الفوتوغرافية، وا 
 . (4)الصفحات، وبثها إلى أي جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة وتركيب

، نو  من االتصال بين البشر يتم عبر الفضاء اإللكترونيا نهي بأو بسنت العقباد. وعرفتها
الفنون وآليات ومهارات العمل في  اإلنترنت وشبكات المعلومات واالتصاالت األخرى، تستخدم فيبو 

إليها مهارات وآليات تقنيات المعلومات التي تناسب استخدام الفضاء  ،الصحافة المطبوعة مضافا  
اإللكتروني كوسيط أو وسيلة اتصال بما في ذلك استخدام النص والصوت والصورة والمستويات 

ونشرها  ،وتحليلها ،ومعالجتها ،،نيةاوغير المختلفة من تفاعل مع المتلقي، الستقصاء األنباء ا،نية 
بحيث يتاح للمتلقي التفاعل بإيجابية، وسرعة  ،على الجماهير عبر الفضاء اإللكتروني بسرعة

                                                           

ر المصةةةرية اللبنانيةةةة، لقةةةاهرة: الةةةداا ، )1ط  ،رليةةةة مسةةةتقبلية االنترنةةةت والصةةةحافة االلكترونيةةةة ( ماجةةةد تربةةةان، 1)
 95( ص 2008

لقةةةاهرة :الةةةدار المصةةةرية ) ا 1، ط الصةةةحافة اإللكترونيةةةة دراسةةةات تفاعليةةةة وتصةةةميم المواقةةةع( شةةةريف اللبةةةان، 2)
 41( ص2005، اللبنانية

 قةةع صةةحيفة عقيةةدتي"، ( مهةةا الطرابيشةةي، "الصةةحافة اإللكترونيةةة الدينيةةة علةةى اإلنترنةةت: دراسةةة تحليليةةة وصةةفية لمو 3)
 539، ص 2000، جامعة حلوان، العدد السابع، يناير مجلة كلية ا داب

)القةاهرة :مكتبةة األنجلةو المصةرية،   9، ط وسائل االتصال نشأتها وتطورها( خليل صابات، وجمال عبد العظيم، 4)
 53( ص 2001
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مكانية حفظب  وسهولة حسب احتياجاتب وقدراتب في تصفح الموضوعات واستقصاء األنباء ا،تية، وا 
 . (1)"للمعلومات واألخبار وطباعتها

ا الصحف التي يتم إصدارها ونشرها على اإلنترنت، نهبأ :تعريفهاإلى  سعيد الغريبد.وخلص 
أكانت بمثابة نسخ أم إصدارات إلكترونية لصحف ورقية، أم موجزا  ألهم محتويات النسخ  سواء

كصحف ومجالت إلكترونية ليست لها إصدارات عادية مطبوعة على الورق وهي  الورقية، أم
سائل اإلخبارية والقصص والمقاالت والتعليقات والصور والخدمات الر  تتضمن مزيجا  من

 .(2)المرجعية
هي: وسيلة اتصال حديثة ومتقدمة،  أن الصحافة اإللكترونية ترى الباحثةومن خالل ما سبق 

ا من حين ،خر نهتحديث مضمو  يتم إصدارها عبر شبكة المعلومات الدولية "اإلنترنت"، ويتم
عملية تبادل المعلومات واألخبار  ت المعلومات والوسائط المتعددة بما يسهلوتستخدم آليات وتقنيا

الت والمنشورات لمجللصحف وا ويوفر الوقت والجهد، وتشمل المواقع اإلخبارية والنسخ اإللكترونية
مكانية حفظها وطباعتها، والرجو  إليها في أي  الورقية، وتتميز بسهولة تصفح موادها اإلعالمية، وا 

 وقت.
 
 :هانشأة الصحافة اإللكترونية وتطور ثانيا : 

 شهدت صناعة الصحافة في العقود الثالثة األخيرة تطورا  كبيرا  على جميع المستويات المادية
 المنافسة الشديدة التي تعرضت لها من وسائل اإلعالم اإللكترونية )الراديو ففي إطار، والفنية

 طرقا  جديدة في اإلنتاج والتوزيع حتى تحافظ على مكانتهاوالتلفزيون( كان على الصحافة أن تتبنى 
 . (3)تمعاتلمجكوسيلة اإلعالم األكثر جماهيرية واألكثر تأثيرا  في األفراد وا

 وحرصت غالبية المؤسسات الصحفية على إنشاء مواقع إلكترونية لصحفها على الشبكة، وفي
عدد الوسائط والتي تتيح لمستخدميها هذا اإلطار ظهرت الصحف اإللكترونية التي تقوم على ت

 ا لتمكن األشخاص والمؤسسات والدول من إرسالتهالبحث داخلها، وحفظ وطباعة صفحا إمكانية

                                                           

)جةةةدة: خةةةوارزم العلميةةةة للنشةةةر  1، طاإلنترنةةةتالصةةةحافة اإللكترونيةةةة وبنيتهةةةا علةةةى شةةةبكة ( بسةةةنت العقبةةةاوي، 1)
 126( ص2010والتوزيع،

 213، ص مرجع سابق( سعيد الغريب، 2)
، ( 2003) القاهرة: دار الفالح للنشر والتوزيع  1ط، االنترنت واالعالم " الصحافة االلكترونية" ( حسني نصر، 3)

 89ص 
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 . (1)واستقبال المعلومات عبر أي مسافة، وفي أي وقت، وأي مكان
 تعاون ثمرة باعتبارها 1976 عام إلى اإللكترونية الصحافة نشأة بانيز سيمون مثل البعد ويرجع"

ندبندنت اإلخبارية BBC مؤسستي بين  تلتكست، خدمة ضمن IBA ثورتي أو برودكاستينج وا 
 المؤسسة نظام عرف بينما Ceefax سيفاكس اسم تحت ظهر األولى بالمؤسسة الخاص فالنظام
 تفاعلية أكثر ثانية خدمة بريطانيا في ظهرت م1979 عام وفي. Oracle أوراكل باسم الثانية
 ثورتي أو تلفون بريتسن مؤسسة قدمتها Prestel بريستل نظام مع الفيديوتكست خدمة باسم عرفت
BTA"(2) 
 وبدءا  من تسعينيات القرن العشرين بدأت الصحف في الخروج إلى اإلنترنت بدوافع عديدة،      

لتعويد االنخفاد المتزايد في عدد  ؛الستفادة من التكنولوجيا الجديدةلعل من أهمها محاولة ا
تعاني من االنخفاد  -خاصة األمريكية منها–وقد كانت الصحف  ،عائدات اإلعالن وفي قرائها

ا سواء االنتظام في القراءة أو قراءة أكثر من صحيفة أو عدد قراء تهمعدالت قراء المستمر في
األمريكية "وقد شهدت صناعة  على مستوى نسبة توزيع الصحف في المنازل النسخة الواحدة أو
 . (3)م" 2000إلى 1995صحيفة يومية خالل الفترة من  44اختفاء  الصحافة األمريكية

وتشير الدراسات والتقديرات العالمية إلى سرعة تطور وتنامى وانتشار ظاهرة الصحافة اإللكترونية، 
لى إنشاء مواقع إلكترونية لتشمل العالم بأسره، حيث حرصت غالبية المؤسسات الصحفية بالعالم ع

لصحفها على شبكة اإلنترنت، وفي هذا اإلطار ظهرت الصحف اإللكترونية التي تقوم على تعدد 
 (.4ا)الوسائط والتي تتيح لمستخدميها إمكانية البحث بداخلب

األهمية المتزايدة للصحافة اإللكترونية على ظهور اتجاه ثاٍن من هذه الصحف  وشجعت         
يتمثل بمواقع إخبارية إلكترونية، تتخذ شكل صحيفة متكاملة من حيث المضامين والتسمية، ولكنها 
تخضع للنمط اإللكتروني في التبويب وعرد الموضوعات وأسلوب التحرير، وهي صحف 

لها بأية صحيفة ورقية، وقد نشأت في بيئة اإلنترنت أو ما يسمى اليوم إلكترونية محضة ال عالقة 
 وحققت نجاحا  كبيرا ، حتى أن نحاجها شجع بعضا  منها Interactive Spaceبالفضاء التفاعل 

" Wiredعلى الخود في عالم النشر التقليدي الورقي فيما ُسمى ب"الهجرة المعاكسة" مثل: مجلة "

                                                           

 93، ص ، مرجع سابق ستقبليةرؤية م االنترنت والصحافة االلكترونية( ماجد تربان، 1)
)القةةاهرة الةةدار المصةةرية اللبنانيةةة للنشةةر، 1، ط تكنولوجيةةا النشةةر الصةةحفي: االتجاهةةات الحديثةةة( شةةريف اللبةةان، 2)

 23( ص 2001
 92، ص مرجع سابق( حسني محمد نصر، 3)
 4( ص 2013) غزة: مكتبة الجزيرة،  2، طاإلعالم اإللكتروني الفلسطيني( ماجد تربان، 4)
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(، على نقيد 1تي بدأت إلكترونية محضة، ثم أصدرت بعد ذلك طبعة ورقية)المختصة بالتقنيات ال
" توقيف توزيع نسختها الورقية في األكشاك واالكتفاء OMNIمنها قررت المجلة األمريكية "أومني

 (.2)بنسختها اإللكترونية

وكانةةت الصةةحف اإللكترونيةةةة األولةةى علةةةى اإلنترنةةت عبةةارة عةةةن مواقةةع تحتةةةوي علةةى مقةةةاالت 
وعات وأفكةةار وأطروحةةات ورؤى بسةةيطة، وتحديةةدا  انطلقةةت مةةن منتةةديات الحةةوار التةةي تتميةةز وموضةة

 ، ثةةم تطةةورت بعةةد ذلةةك لتسةةتغل اإلمكانةةات التةةي تُتيحهةةا(3)بسةةهولة تحميةةل برامجهةةا وبسةةاطة تركيبهةةا
الشبكة العنكبوتية: كالتحديث المستمر لألخبار وقت وقوعها، واسةتخدام الةروابط التفاعليةة، وسةاحات 
مكانيةةة تحميةل مقةةاطع فيةديو لألحةةداث  مكانيةةة التعليةق علةةى األخبةار والتقةةارير المنشةورة، وا  النقةاش، وا 

 .(4)الجارية، إلى جانب العديد من المميزات األخرى
 

 :ونية العربيةالصحافة اإللكتر ثالثا : 
شهدت الصحافة اإللكترونية العربية تطورا  ونموا  ملحوظا ، وال تزال في تتطور مستمر      

واستطاعت تكنولوجيا االتصال ، ومتسار ، بتسار  التكنولوجيا والتقنيات اإلعالمية الحديثة
المتطورة أن تؤثر على األداء الصحفي واإلعالمي لوسائل  تهاوالمعلومات التي غزت العالم بتقنيا

اإلعالم المختلفة بما يؤدي إلى تحسنها وتطور أدائها الفني والمهني خاصة أن التطور والتغير 
  .(5)أصبحا سمة من سمات عالمنا المعاصر

 
 ظهور الصحافة اإللكترونية العربية: .0

 يتأخر كثيرا  عن العالم، وربما تكون اإلنترنتدخل الوطن العربي مجال اإلنترنت دون أن    
 أسر  وسيلة اتصال تبناها العرب بعد أن تبناها الغرب بسنوات قليلة، بالقياس إلى انتشار الطباعة

 . (6)والراديو والتلفزيون في العالم العربي

                                                           

 23-22، ص ص  مرجع سابق( خالد معالي، 1)
 52ص ،اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني، مرجع سابق ( ماجد تربان،2)
 19ص   مرجع سابق،( خالد معالي، 3)
)عمةةةان: دار الثقافةةةة للنشةةةر والتوزيةةةع،  1، طالصةةةحافة اإللكترونيةةةة والتكنولوجيةةةا الرقميةةةة( عبةةةدالرزاق الةةةدليمي، 4)

 75( ص 2011
 9، ص مرجع سابق(عبد األمير الفيصل، 5)
 116، ص مرجع سابق( رضا أمين، 6)
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 إذ بدأت الصحف العربية منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين في الظهور على شبكة
اإلنترنت، حيث سارعت بعد الصحف العربية إلى إنشاء مواقع لها على الشبكة خصصتها في 

كمواقع دعائية لها، ثم حولتها بفعل تطور الصحافة اإللكترونية عالميا  إلى مواقع صحفية  البداية
 . ( 1)الورقية تهابعد ماد تضع عليها

خيرة تطورا  نوعيا  في تصميم وقد شهدت الصحافة العربية خالل السنوات الخمس عشرة األ
نتاجها استخدام تقنية النشر المكتبيو  Desk Top Publishingالصحف  وحققت تقدما  ملموسا   ،وا 

 المعروف ومن ،ى اإلنترنت وعلى األقراص المدمجةعل على مستوى اعتماد تقنية النشر اإللكتروني
 ُتعد حيث إخبارية، إلكترونية مواقع بإصدار التكنولوجي التطور واكبت قد العربية الصحافة أن

 في التاسع من اإلنترنت عبر محتوياتها تعرد عربية صحيفة أول" األوسط الشرق" صحيفة
أصدرت طبعة  التي الصحيفة الثانيةوكانت صحيفة النهار اللبنانية العربية  ، (2)م 1995سبتمبر 

التي  م، ثم تلتها صحيفة الحياة 1996إلكترونية يومية خاصة بالشبكة، في األول من فبراير 
ثم توالت الصحف  ،اية العام نفسبنهم، والسفير في  1996تصدر من لندن في األول من يونيو 

تخلو من وجود مواقع  العربية في إنشاء مواقع لها على شبكة اإلنترنت، حتى أنب ال تكاد دولة
 (3)على شبكة اإلنترنت. -أبو بعضها  –لصحفها 
 

 اإللكترونية العربية: واقع الصحافة .2
 لقد طورت الصحف العربية من التقنيات التي تستخدمها على اإلنترنت، وأصبحت مواقع   
 اإللكترونية تتضمن مواقع للدردشة، والبحث والتوثيق، وخدمات البحث عن وظائف، الصحف

 ؛لخرائطوا والرسوم المتحركة والحوار بين الصحفيين والجمهور، فضال  عن الصور والمخطوطات
 لصفحاتها فيما اكتفت بعد الصحف العربية بعرد موجز للنسخة المطبوعة، وعمل مسح ضوئي

 . (4)أو إعادة تبويب النسخة المطبوعة بشكل آخر
 وعلى الرغم من ذلك التطور، إال أن هناك بعد الدراسات العلمية المتخصصة، تؤكد أن

الكبير، إال أن ذلك ال يتماثل مع النمو  الصحافة العربية على شبكة اإلنترنت، وبرغم حضورها

                                                           

 151ص ، مرجع سابق( حسني نصر، 1)
 116، ص مرجع سابق( رضا أمين ، 2)
 116، ص المرجع السابق نفسه (3)
 208، ص مرجع سابق( عبد األمير الفيصل، 4)
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، خاصة فيما يتعلق بتناسب هذه األرقام مع أعداد الصحف للمطبوعات اإللكترونية عالميا   الهائل
 وعدد سكان الوطن العربي. العربية

فايز  حيث أشارت دراسة علمية عن سوق الصحافة اإللكترونية العربية، قام بإعدادها الباحث
عبد اآ الشهري، بمشاركة الباحث البريطاني باري قنتر من جامعة شيفيلد في لندن، أنب وفي ظل 

التي ال تقبل على الصحف المطبوعة،  التحدي الذي جلبتب شبكة اإلنترنت، وظهور األجيال الجديدة
طيط اإلنترنت برغم غياب التخ فإن الصحف العربية وجدت أنب من غير الممكن تجاهل شبكة
 . (1)الناشرين العرب ودراسات الجدوى، وعدم وضوح مستقبل الصحافة اإللكترونية أمام

وتشةةةةير الدراسةةةةات الخاصةةةةة بالصةةةةحف اإللكترونيةةةةة العربيةةةةة علةةةةى اإلنترنةةةةت إلةةةةى أن غالبيةةةةة 
% مةةن المةةادة التحريريةةة المطبوعةةة، ورغةةم ذلةةك فةةإن الصةةحف 90الصةةحف اإللكترونيةةة تحتةةوي علةةى 

ية التي ليس لها إصدارات مطبوعة آخذة فةي الظهةور علةى شةبكة اإلنترنةت وبنسةب اإللكترونية العرب
 وتعتمد الصحف اإللكترونية المتةوافرة علةى اإلنترنةت فةي بثهةا للمةادة الصةحافية علةى ثةالث، متفاوتة

وتختلةةةف هةةةذه  (2)وتقنيةةةة النصةةةوص  PDFتقنيةةةات هةةةي تقنيةةةة العةةةرد كصةةةورة، وتقنيةةةة بةةةي دي اف
 ، على مستوى عةرد وتخةزين المةادة الصةحافية، ولكنهةا تجتمةع فةي عةدم إمكانيةةالتقنيات فيما بينها

 البحةث واالسةةترجا  ا،لةةي لمعلومةةات معينةةة مةةن الطبعةات اليوميةةة الجاريةةة، أو مةةن الطبعةةات السةةابقة
 . (3)لمتوافرة آليا ، إال في حاالت محددةا

 

  تحديات تواجه الصحافة اإللكترونية العربية: .3
على الرغم من أن عمر الصحافة اإللكترونية العربية قد قارب العقدين من الزمان فإنها لم        

 واليات المتحدة على سبيل المثال،تحظ على صعيد االنتشار بما حظيت بب في البلدان الغنية كال
تحاد رغم أن عدد مستخدمي االنترنت في العالم العربي في تزايد مستمر كما تدل إحصائيات اال

الدولي لالتصاالت، فإن المشكلة ليست في معدل االنتشار ولكن في التوازن بين الدول العربية، 
 ففي الوقت الذي تستأثر فيب دول الخليج بالنسبة األكبر كما هو الحال مع قطر الذي تصل النسبة

                                                           

 116، ص مرجع سابق( رضا أمين ، 1)
 27( ص 2010عالم الكتب، )القاهرة: 1، طبحوث الصحافة اإللكترونية( شعيب الغباشي، 2)
 205، ص مرجع سابق( عبد األمير الفيصل، ، 3)
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ي، وهو ما % على التوال3% أو 2% فإن النسبة في السودان والعراق ال تتعدى 80فيها إلى نحو 
  .(1)يجعلنا نطلق على إعالم اإلنترنت أنب إعالم األغنياء حتى ا،ن

وباإلضافة إلى محدودية االستخدام، هناك أيضا  محدودية االنتشار لظاهرة اإلنترنت التي تتطلب 
وهذا ما يؤدي إلى بطء وقلة انتشار اإلنترنت  ،توفير بنية اتصالية تفتقر بعد الدول العربية إليها

 بنسبة كذلك قلة المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت، لي قلة انتشار الصحف اإللكترونيةوبالتا
فضال  عن محدودية المقروئية  ؛% فقط  انعكس بدوره على قلة انتشار الصحف اإللكترونية3

راف العرب إلى استخدام اإلنترنت كوسيلة العربية عموما  وللصحف اإللكترونية خصوصا  وانص
 ر بدوره على الصحف اإللكترونية.ثّ أ ،للترفيب أكثر

 المنافسة تدخل أن تحاولالصحافة اإللكترونية في الوطن العربي  أن من الرغم وعلى     
دارية،فإنها  تستطيع ما بكل والتقنية اإلعالمية تحد كثيرا   تواجب قيودا  متنوعة تكنولوجية وتشريعية وا 
كما تواجب جملة من الصعوبات ، (2) مع العربيالمجتعلى تعزيز الحريات الجديدة في  تهامن قدر 
 الهوية في الرؤية وضوح وعدم الغمود بعد يعتريب يزال ال اإللكترونية الصحافة مفهومأن  منها:

 الصحافة مادة تدريس عن العربية الجامعات في والعلمية الدراسية المناهج قصورو ، والهدف
ن ،اإللكترونية  ما أنها إال العربية الجامعات في تظهر بدأت والمساقات المقررات بعد كانت وا 

عدم ، ضعف التمويل و (3)والتطبيق النظرية بين يدمج لم الذي النظري الجانب على قاصرة زالت
الصحافة الورقية، االشتراكات أو التسويق، مثل الذي توفره  وجود عائد مادي من اإلعالنات أو

لمامب بالتقنيات الرقمية المتعددة، التي تحتاج إلى مهارة  وندرة وجود الصحافي اإللكتروني المدرب وا 
اإلطار وغياب  ،ية إلى الكثير من الدول العربيةالصحافة اإللكترون ودراسة وتدريب، وتأخر دخول

 لكترونية، ما لها وما عليها، ولهذا يتعاظماألنظمة والقوانين العربية التي تنظم الصحافة اإلالقانوني و 
 األخبار مصادر من الشرسة المنافسة، (4) االهتمام بأمن المعلومات اإللكترونية وسالمتب

 و العربية باللغة منافسة إلكترونية طبعات لها صدرت التي واألجنبية والدولية العربية والمعلومات
 في ظل عدم وجود قاعدة مستخدمين جماهيرية واسعة اإلنترنتعدم وضوح مستقبل النشر عبر 

                                                           

رسةةةالة ( حسةةةام حمةةةدان،"المواقع اإلخباريةةةة العربيةةةة دراسةةةة وصةةةفية لموقةةةع الجزيةةةرة نةةةت علةةةى الشةةةبكة العنكبوتيةةةة"، 1)
 57( ص2014لمفتوحة،غير منشورة ) الدنمارك، األكاديمية العربية اماجستير، 

 109، ص مرجع السابق ( شعيب الغباشيي ،2)
 58، ص مرجع سابق ( حسام حمدان،3)
 205، صمرجع سابق( عبد األمير الفيصل، 4)
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 الصحف تعرد، (1) العربي الوطن دول معظم في االتصالية التحتية البنية ضعف بسبب
 راديو) األخرى اإلعالم وسائل علىتشويش ال عملية يقابل ما وهو الهكرز لعمليات اإللكترونية
 لها يسيء بما مضمونها تغيير أو الوقت بعد للتوقف عرضة الصحف هذه يجعل( وتلفزيون
 .(2)عنها الصادرة الدولة حتى أو لها التابعة وللمؤسسة

 
  :أنواع الصحف اإللكترونيةرابعا : 

 لكترونية حسب االعتبارات ا تية:يتم تصنيف الصحف اإل 
 حسب وجود أصل مطبوع : .0
مؤسسات عن وهي على صورتين؛ الصحف التي تصدر إما  :الصحف اإللكترونية الكاملة. أ

لكتروني مع اإلصدار المطبو  ذلك ال يشترك اإلصدار اإل، ومع صحفية لها إصدار مطبو 
لكتروني مستقل أو تلك الصحف التي تصدر بشكل إ إال في اسم المؤسسة التابعين لها،

ة فبحيث تؤسس الصحيفة على أنها الكترونية مثل صحي دون االرتباط بإصدار مطبو 
 .(3)إيالف السعودية

: وهي تلك اإلصدارات  التي تصدر عن الصحيفة لكترونية من الصحف المطبوعةإ نسخ. ب
وهي على شكلين  ،(4)نترنتأخبارها على شبكة اإل على توصيل الورقية األم حرصا  منها

، بعد تحويلب إلى الشكل االلكترونيلكترونية تقدم المضمون الورقي كامال  كما هو حف إص
 .(5)المضمون الورقيلكترونية تقدم بعد وصحف إ

 
 :الموقع في المستخدمة التقنية نوع حسب .2
 أربعة ىإل كترونيةاإلل الصحف وتنقسم اإلنترنت، شبكة على النص نقل بأنماط يعرف ما وهو
 :أنوا 

                                                           

 117، ص مرجع سابق( رضا أمين، 1)
 58، ص مرجع سابق ( حسام حمدان،2)
 24، صمرجع سابق( منار محمد، 3)
 24، صالمرجع السابق نفسه (4)
 99، ص مرجع سابق( رضا أمين ، 5)
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 شكلية صورة نقل يتيح والذي :التبادلي الجرافيك تقنية تستخدم التي لكترونيةاإل  الصحف.أ 
 .(1) اإلنترنت على موقعها ىإل الورقية الصحيفة مواد بعد من

 واألشكال النصوص نقل ويتيح: المحمول النص تقنية تستخدم التي لكترونيةاإل  الصحف.ب 
 مطابق بشكل الشبكة على موقعها ىإل الورقية الصحيفة من كاملة والصفحات والرسوم
 . اللبنانية السفير جريدة مثل الورقية للنسخة تماما

 وضع يتيح الذي النمط وهو :الفائق النص تقنية تستخدم التي لكترونيةاإل  الصحف.ج 
 من ويستفيد الورقية، نصوص الصحيفة عن مستقل بشكل لكترونيةاإل الصحيفة نصوص
 الفيديو ولقطات والصورة والصوت النص بين الجمع وأهمها ،المتعددة اإلنترنت إمكانيات
مكانية  والرياد جريدة األهراممثل  النصوص ونسخ واألرشيف البحث خدمات توافر وا 
 .(2) نوالبيا

مزايا  من لالستفادة :المحمول والنمط الفائق النص نمط بين تجمع لكترونيةإ صحف.د 
 . النظامين

 
 : لكترونيةالخصائص االتصالية للصحف اإل خامسا : 

 تتسم الصحافة اإللكترونية بالعديد من الخصائص االتصالية، التي تنطلق من قدرات شبكة
 اإلنترنت كوسيلة اتصال حديثة، وتتمثل أبرز الخصائص االتصالية للصحافة اإللكترونية فيما يلي: 

 التفاعلية: .0
 على التصال تأثيروتطلق هذه السمة على الدرجة التي يكون فيها للمشاركين في عملية ا     

خاصية النص  ، حيث تستخدم الصحف هذا األسلوب من خاللأدوار ا،خرين وباستطاعتهم تبادلها
 . (3)المترابط والفائق الذي يتضمن وصالت لنقاط داخل الموضو  الصحفي المنشور

  :نيةا  .2
تستهدف إحاطة مستخدميها برخر  ،تقديم الصحف اإللكترونية لخدمات إخبارية آنية بهاويقصد 

ذه هميز ، وتالمتالحقة مالحظة تطورات األحداث المجاالت واألخبار، والمعلومات في مختلف 
 مقارنة بالصحيفة التقليدية، فلم تعد الممارسة الصحفية في البيئةلكترونية الصحافة اإلالسمة الفريدة 

                                                           

 101-100، ص ص، مرجع سابق  رضا أمين( 1)
 107ص ،سابق مرجع نصر، ( حسني2)
 129-128،  ص ، مرجع سابقاإلعالم اإللكتروني الفلسطيني ( ماجد تربان،3)
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ا غير مقيدة بوقت اإلعداد، نهكما أ ،Dead line اإلعالمية الفورية مقيدة بما اصطلح على تسميتب
 .(1) والطبع، والتوزيع

 استخدام الوسائط المتعددة:. 3
عناصر الوسائط المعددة مثل: الصور المتحركة، والثابتة، واألصوات،  استخداميكتسب        

أهمية خاصة ترتبط بدور العناصر المرئية في تسهيل متطلبات  والمؤثرات السمعية والبصرية،
، بما يالءم احتياجات رمحتوى متميز ومؤث ساعد على تقديمكما أنها ت العرد للوسائل المختلفة

 . (2) ي اإلنترنتواهتمامات مستخدم
يلة إال أن المواقع رغم أن الميزة الرئيسية للوسائط المتعددة هي استخدام أكثر من وس    

، ويرجع النصوص؛ وهي أعمدة ام الوسيلة األم التي تنحدر منهاازالت تميل إلى استخدااللكترونية م
القادر على استيعاب غياب عدم توظيف الوسائط المتعددة بفعالية إلى غياب المحرر المتكامل 

 . (3) مهارات مختلفة
 والنشر على نطاق واسع : العمق المعرفي .3

الصحف اإللكترونية بالعمق المعرفي والشمول، ويتهيأ في تتميز الخدمات الصحفية المقدمة 
ا في ذلك شأن نهمن اتسا  المساحة لهذه الصحف، حيث ال ترتبط الصحف اإللكترونية شأ ذلك

اختراق ، إضافة إلى إمكانية (4) اإللكترونية بقيد أو مساحة، كما في الصحف المطبوعة المواقع
من خالل  ، وذلكوبشكل فوري ورخيص التكاليف الحدود والحواجز والمسافات دون موانع أو رقابة

 .(5) تطور التكنولوجيا، واتسا  شبكة اإلنترنت، لتغطي كافة دول العالم
مكانية و  تحديث المضمون .4  التعديل والتصحيح:ا 

اإللكترونية،  وفرت الصحافة اإللكترونية باعتمادها على التقنيات السهلة التي توفرها الحاسبات
مكانية التعديل، والترتيب في النص و  اليوم، ا اإلخبارية، بشكل مستمر طوالتهتحديث خدما ا 

                                                           

 132، ص المرجع السابقماجد تربان ، ( 1)
 40( ص 2006العلمية، الكتب دار : القاهرة (2، طاإلعالم االلكتروني( حسنين شفيق، 2)
 34، ص مرجع سابق( منار محمد، 3)

(4) Massy, B. & Levy, M., Interactivity Online Journalism, and English language web 
news papers in Asia، Journalism and mass Communica on quarterly, vol.67 No.1, 
spring 1999, p.138 

 237ص( ، 2010، والتوزيع للنشر صفاء دار :عمان) 1ط ، االلكتروني النشر عليان، ربحي (5)
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، مقارنة بالصحف رسريعة، ودون تكلفة تذك والعنوان والصور، وكذلك إمكانية تحريره بطريقة
 (1) المطبوعة

 قابلية التحويل:و  الالتزامنية .5
 وتعني إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب للمستخدم، وال تتطلب من كل      

عرد  ألن الصحيفة اإللكترونية توفر إمكانية ،(2)المشاركين أن يستخدموا النظام في الوقت نفسب
 عدة وسائل مثل: الصور الحية، والرسوم المتحركة، والصوت،الموضو  الصحفي متضمنا  

 (3)باإلضافة إلى النصوص، وهو ما يتيح للمستخدم فرصة االختيار من بين العناصر المختلفة 
 تعدد خيارات التصفح:سهولة التعرض و   .6

الصحف اإللكترونية من خالل التزام مضامينها بسمات  بهاوتتحقق سهولة التعرد التي تتسم 
واالختصار، إضافة إلى إفادة هذه الصحف من الوسائط  تحريرية مميزة، تركز على الوضوح

تاحة التصفح الحر أمام القراء، و ، (4)المتعددة لدعم ما تقدمب من مضامين ها نظام ستخدامالا 
 وربطبالنصوص الفائقة التي توفر للمستخدم إمكانية التجول بأنحاء موقع الصحيفة االلكترونية 

 .(5)امين ذات الصلة ببعضها ) المترابطة( التي تكون داخل الموقع نفسببالمض
 األرشيف اإللكتروني الفوري: .7

االطال  على من العديد من الطرق التي تمكن المستخدم  لكترونيةالصحف اإل توفر         
كافة الحصول على األعداد السابقة للصحيفة بسهولة عبر قاعدة البيانات الخاصة بالصحيفة، و 

 . (6) األرشيف اإللكتروني المعلومات من
 والحصول على إحصاءات: قياس رجع الصدى .8

حقيقية لم تكن متوفرة من إمكانيات  منحت تقنيات الصحافة اإللكترونية عملية رجع الصدى     
تتيح غالبية مواقع الصحف حيث  (7)الورقية  وسائل اإلعالم، وخصوصا  بالنسبة للصحافةفي قبل 

بداء اإلعالمية  رأيهم في محتوى المادة اإللكترونية حقول خاصة لتعليقات القراء والمتصفحين وا 

                                                           

 90،  ص مرجع سابق ( ماجد تربان، االعالم االلكتروني الفلسطيني ،1)
 25، ص مرجع سابقعبد األمير الفيصل، ،  (2)
 87، ص ، مرجع سابق ( ماجد تربان ، اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني3)
 104، ص سابقمرجع حسني نصر،  (4)
  33، مرجع سابق( منار محمد ، 5)
 40، ص المرجع السابق نفسه( 6)
 140، ص ، مرجع سابق( ماجد تربان، اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني7)
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 أعداد قراء الصحيفة،إمكانية الحصول على إحصاءات حول  إلي ، إضافة المنشورة على الموقع
 . (1) وغيرها تعليقا   معرفة المواضيع األكثر قراءة واألكثرو 
 

 :في فلسطينلكترونية : الصحافة اإل سادسا  
 مع الفلسطينيين عالقة صعيد على متالحقة تطورات م1994 عام بعد الفلسطينية الحياة شهدت    

 قانون إقرارحيث تم  عليب، تراالتغي هذه انعكست فقد الصحفي الوضع صعيد وعلى االحتالل،
 وحكومية، وشهرية وأسبوعية يومية ومجالت صحف وتأسست م، 1995 عام والنشر المطبوعات
 وتأسست ،الفلسطينية الفضائية تأسيس عن واإلعالن الفلسطينية والتلفزيون اإلذاعة هيئة وتأسست
 (.وفا) الفلسطينية األنباء وكالة
من القرن التسعینیات منتصف عند الفلسطینیة األراضي إلى اإلنترنت دخول البعض وُیؤرخ      

يد أكاديميين في الجامعات الفلسطينية، بالتعاون مع زمالئهم من الفلسطينيين على الماضي، 
حيث تم استحداث أول شركة خاصة لتقديم خدمات  1994بالجامعات األمريكية، وتحديدا  في عام 

اإلنترنت، وكذلك استحداث "شبكة األكاديمية الفلسطينية" كمنظمة غير ربحية بدعم من السلطة 
  (. 2) نية، لتقديم خدمات اإلنترنت في مؤسساتها وفي الجامعات ومراكز البحوثالوطنية الفلسطي

وصل عدد الشركات المزودة لخدمة اإلنترنت بفلسطين إلى تسع  1998 ومع حلول عام     
حصلت  2000شركات، وبدأ يتضاعف عدد المؤسسات المستفيدة من هذه الخدمة، وفي العام 

 (. 3)شبكة المعلومات العالمية "اإلنترنتفلسطين على مجال خاص بها على 
ومنذ أن حصلت فلسطين على مجالها الخاص على شبكة "اإلنترنت " ازداد عدد المؤسسات      

وتمكن اإلنترنت بسرعة  (4) والشركات الفلسطينية المسجلة ضمن المجال لفلسطيني بشكل مطرد
كبيرة من احتواء وسائل اإلعالم التقليدية الفلسطينية، حيث عمدت معظم الصحف والمجالت، 

                                                           

 133( ص 2004) القاهرة: دار أخبار اليوم، 1، طالفن الصحفي( محمود علم الدين، 1)
، العدد الرابع، مركز رام مجلة التسامح( سعيد أبو معال، قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني والتعددية الحزبية، 2)

 .65، ص 2006اآ لدراسات حقوق اإلنسان، رام اآ، 
، تاريخ دخول الموقةع www.pcbs.gov.ps ، 2100التقرير السنوي( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، 3)

15/12/2014 
 ، www.ituarabic.org   2014، رام اآ : تقريةةةر المكتةةةب اإلقليمةةةي العربةةةي( االتحةةةاد الةةةدولي لالتصةةةاالت، 4)

 15/12/2014تاريخ دخول الموقع 
 

http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.ituarabic.org/
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ومحطات التلفزة، إلى فتح نافذة لها عبر "اإلنترنت"، إلدراكها ضرورة السرعة في نقل األخبار 
  ..والمعلومات ومواكبة كل المتغيرات

         

 قد فلسطين أن نجد األخرى، العربية بالدول فلسطين في اإللكترونية الصحافة مقارنة وعند         
 (يونيو) حزيران في" البالد"و" الجديدة الحياة"و" القدس" صحيفة ظهرت إذ مبكر ا، الصحافة عرفت
 بمنطقة ،  " http:www.amin,org األنترنيوز مؤسسة تملكب أمين الذي" موقع لىع م1996
 ،"الرسالة: "منها أخرى صحف تبعتها م، 1996( يوليو) تموز في" األيام" وصحيفة األوسط، الشرق

 متزايدة بأعداد الفلسطينيون وأقبل ،(1)وغيرها" الخليل أخبار"و ،"المنار"و ،"الكرامة"و ،"االستقالل"و
 الذي األمر ؛المجاالت مختلف واكبةلم ؛باستمرار اإلنترنت على صحفية جديدة مواقع بناء على
 الصحفية المواقع لعدد دقيق تحديد يوجد فال ما، حد إلى دقيقة صعب أرقام عن الحديث يجعل

انتفاضة  بداية مع الفلسطيني اإللكتروني اإلعالم نشاط ذروة واشتدت،  (2)اإلنترنت  على الفلسطينية
  .اإلخبارية اإللكترونية المواقع من العديد بظهور م2000 عام األقصى
دار مطبو  مثل صحيفة دنيا في فلسطين بحتة ال يوجد لها إصصحف إلكترونية ظهرت  و       
 وتواكب الفلسطيني بالشأن تهتم فلسطينية إلكترونية صحيفة كأول 2003 عام التي أسستالوطن 
القائمون عليها أنها جاءت لقلة اإلمكانيات المادية  ، التي رأىوالعالمية والعربية المحلية األحداث
تتطلبها عملية إصدار الصحيفة المطبوعة، إضافة إلى المحاوالت التي برزت في فلسطين التي 

 .(.3)لكترونية إخبارية إإلنشاء مواقع 

 أنواع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية:  .0
  نها:يتواجد نوعان م         

اإللكترونية التي تعتمد على  فمثل الصحت :لكترونية من الصحف المطبوعةالنسخ اإل . أ
 وهي فلسطين في تصدر التي األربعة اليومية الصحف مثل ،(4)ود نسخ مطبوعة لهاوج
 التي للصحف إلكترونية مواقع هناك وأيضا   ،(فلسطين – الجديدة الحياة - األيام - القدس)

 االستقالل، صحيفة وموقع الرسالة، صحيفة موقع مثل أسبوعية نصف بصورة تصدر

                                                           

 2ص ،سابق مرجع الدلو ، ( جواد1)
 7، ص  مرجع سابق خلوف، ( محمود2)
  120، ، مرجع سابق ( ماجد تربان ، اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني3)
  120، ص نفسه المرجع السابق( 4)
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 لها وأصدرت التطور الحقت الصحف التي من والعديد ،الحكومية الرأي صحيفة وموقع
 إلكترونية. مواقع

 وتعتمد مطبو ، أصل لها يوجد ال إلكترونية صحف وهي: لكترونية الكاملةلصحف اإل ا. ب
 إلى إلكترونية رسائل بث على تقوم حيث والمتفاعل، المتكامل اإللكتروني النشر على فقط

 صفا، ووكالة معا ، ووكالة الوطن، دنيا صحيفة: ، ومنها(1)فيا  اجغر  محدود غير جمهور
  .غزةفي تصدر  التي المواقع من الكثير وغيرهم ا،ن، القدس وموقع سما، وموقع

 
 لكترونية الفلسطينية:خصائص الصحافة اإل  .2

 النواحي من والدولية العربية المواقع عن كثيرا   الفلسطينية اإللكترونية المواقع تختلف ال       
 يرتبط وما ،الفلسطينية الساحة على للقضايا معالجتها في يكمن االختالف لكن والتقنية، الفنية
 بها تميزت التي الخصائص فمن آخر، إلى موقع من متفاوتة بدرجات تداعيات من بها

 :(2)والدولية العربية اإللكترونية الصحف من غيرها عن الفلسطينية اإللكترونية الصحافة
وحقوقب المشروعة في الدفا  عن تعريف الرأي العام العربي والدولي بقضية الشعب الفلسطيني .أ 

وذلك من  اإلعالمية،قضيتب العادلة، ومواجهة الدعاية اإلسرائيلية التي يروجها عبر وسائلب 
 .خالل توفيرها الدائم للمعلومات

تاحة الفرصة أمام .ب  ربط الصحيفة بالشار  الفلسطيني من خالل توفير زاوية إخبارية يومية وا 
التواصل داخل الوطن الواحد وفي هذا محاولة للتغلب القارئ الفلسطيني للتعبير عن رأيب و 

 على المعوقات اإلسرائيلية المتعلقة باإلغالق والحصار الشامل للمناطق بين فينة وأخرى. 
لىالمجاني،  التوافر.ج   في خدماتب يقدم فلسطيني إعالمي موقع أي يوجد ال اللحظة هذه وا 

 بدون مجانا اإلضافية خدماتها وكامل رسالتها تقدم بل اشتراك، أي بدفع اإللكترونية الصحافة
 ما إال مشاكل أي دون موادها تقدم فهي المساعدة البرامج تستخدم غالبيتها أن ونجد. مقابل
 .ندر

 األراضي داخل نييالفلسطين المواطنين لقضايا عرضها خالل من الفلسطينية، الهوية تحقيق.د 
 كونهم لب تعرضوني الذي العنصري والتمييز المعاناة، حجم وبيان م،1948 عام المحتلة
 . (3)الصهيوني الكيان في الثانية الدرجة من مواطنين

                                                           

 .36، ص مرجع سابقخالد معالي، ( 1)
  126 -124ص ص ،  مرجع سابق،  اإلعالم اإللكتروني الفلسطينيماجد تربان،  (2)
 125، ص  مرجع سابق،  اإللكتروني الفلسطينياإلعالم ، ماجد تربان (3)
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االحتالل  مالحقات تجاوز استطاعتحيث أنها  سلطة أية وجبروت رقابة كسرإمكانية .ه 
كما أنها تتمتع  التكنولوجية، الثورة تقنيات من لها توفر بما سلطة الفلسطينيةال أجهزةاإلسرائيلي و 

 .(1)نترنتحتالل من يتحكم بتزويد خدمة اإلبهامش حرية كبير مقارنة بالصحافة العربية كون اال
 
 لكترونية الفلسطينية:معوقات ومشاكل الصحافة اإل  .3

 بنيان على سلبا   تنعكس إشكاليات عدة من الفلسطينية اإللكترونية الصحافة تعاني          
فصيل  كل تتبع العنكبوتية الشبكة على إعالمية إمبراطوريات وجود السيما معو  وتماسكب، المجتمع

ا،راء على اتفقت و  ،(2) مبدأ المصداقية من تتخذ ال التي الدقيقة غير بالمعلومات وتعج حزب، أو
 عدة معوقات، منها:

في فلسطين لدى القائمين عليها  اإللكترونية للصحافة اإلستراتيجية الرؤى غياب التخطيط و.أ 
في مدربة  أو مؤهلة غير كوادر على االعتمادو معها  تتعامل التي البشرية الكفاءات قلةو 

 .(3) وانتشارها رسالتها في إعاقة ويساهم دورها يضعف مامبعد األحيان 
 قطا و  الضفة في األحزاب السياسية سيطرة عن ةخارج إلكترونية صحفية مواقع وجود ندرة.ب 

 .(4) الفلسطينية الساحة في الكبير السياسي التجاذب حالة يعكس مماغزة 
 مبادئ لتوضيح فلسطينيال صحفيلل شرف ميثاق وأ قوانين أو تشريعات وجود عدم.ج 

 الصحفي لحماية بها لاللتزام ضوابط ووضع الصحافة اإللكترونية مهنة وأخالقيات
 .(5)الفكرية حقوق الملكية ودعم الفلسطيني اإللكتروني

 ذاتيا   مكتفٍ  إخباري موقع أو أنباء وكالةمن  هناك فليس ،دخلضعف مصادر التمويل وال.د 
 مؤسسات من القادم الخارجي بالتمويل القبولالبعد إلى  يضطر مما كامل؛ بشكل

 .(6) فلسطينيا   مقبولة   تكون ال ربما معينة شروط و أجندات ذات أجنبية ومنظمات

                                                           

 96، ص مرجع سابق( خالد معالي ، 1)
خفةاق فةي الجةودة، 2) ، العةدد مجلةة مةدى اإلعةالم( أمين أبو وردة ، الصحافة االلكترونية نجاح في اختبار الحرية وا 

 19، ص 11/2011الثالث  ، بتاريخ 
  59، ص مرجع سابقيحيي المدهون،  (3)
 19، ص مرجع سابق ، ( أمين أبو وردة 4)
 64، ص مرجع سابق( خالد معالي ، 5)
 .25، ص 11/2011، العدد الثالث،مجلة مدى اإلعالماالستنساخ،  أسيرةهبة الما، المواقع الفلسطينية  (6)
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 كربونية نسخ هي االلكترونية الصحف أن المتخصصين بعد يرى و، المعلومات قرصنة.ه 
 بعد من الصحفية والموضوعات المعلومات سرقة إلى إضافة، البعد بعضها عن

    . (1) المصدر إلى اإلشارة دون المواقع
، إضافة إلى المادي ضعفها نتيجة الفلسطينية المواقع التقنية الحديثة فيضعف اإلمكانات .و 

 .(2)  اإلنترنت خط بطء
 

 :لكترونيةواقع الصحافة الفلسطينية اإل  تطويرسبل  .4
 :(3)أهمهايتطلب عدة سبل  الفلسطينية الصحافة اإللكترونيةتطور      
 بإنشاء يسمح ال أن الفلسطينية، و اإلخبارية اإللكترونية المواقع لعمل ضابطة إيجاد جهة.أ 

 وواضحة قوية شروط هناك تكون بحيث إلدارتها، األساسية المقومات توفير دون مواقع
 أن تكون دون مرخصة إعالمية وسيلة فتح فرد أي على الصعب من وملزمة، تجعل

 . عالية مهنية بمواصفات
اإلنترنت على تقنيات  وعملي ا نظري ا وتأهيلهم ،لكترونيةالصحافة اإل في بالعاملين االرتقاء.ب 

 تعتريهم. التي الضعف نقاط على للتغلب ،المتعددة والوسائط
عداد اإللكترونية للصحافة استراتيجية رؤى بلورة.ج   المنظم المؤسسي لعملا لتنظيم  خطط وا 

 .والمسئولين المعنيينمن قبل 
قرار القوانين سن.د   حقوق وتدعم الفلسطيني اإللكتروني الصحفي تحمي التي التشريعات وا 

 وأخالقيات مبادئ لتوضيح فلسطيني صحفي شرف ميثاق وجود وضرورة الفكرية الملكية
 .بها لاللتزام ضوابط ووضع اإللكترونية الصحافة مهنة

 عصرية نظرة وفق وتطويرها، الفلسطينية اإللكترونية الصحافة مهنية من تعزز آليات إيجاد.ه 
 من مناخ في إلكتروني إعالم بناء إلى وتدعو الفلسطيني الواقع مع تنسجم مستنيرة

                                                           

 10/6/2010بتةةاريخ ، ، موقةةع دنيةةا الةةوطناإلخباريةةة الفلسةةطينية االلكترونيةةة الصةةحافة العمرانةةي، ( هبةةة1)
،http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/200971.html:12/10/2014. تاريخ دخول الموقع 
 25، ص  مرجع سابقهبة الما، ( 2)
  12/1/2008، موقع دنيا الوطن، بتاريخ الصحافة االلكترونية والغرف في التقليديةمحمود خلوف،  (3)

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/01/12/118572.html  تةةةةةةةةةةةةةاريخ دخةةةةةةةةةةةةةول الموقةةةةةةةةةةةةةع ،
13/10/2014 
 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/01/12/118572.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/01/12/118572.html
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 مع ينسجم بشكل والتأثير النمو ومتسارعة العالية والمهنية المسئولة والحرية االستقاللية
 الفلسطيني. الواقع خصوصية

 بعيدا مهنيتها وتعزيز تطويرها بهدف فائقة بعناية اإللكترونية الصحافة مع التعامل تدارس.و 
أو التمويل المرتبط بأجندات  ،وتجنب االعتماد على التمويل األجنبي الحزبية القيود عن

 معينة لضمان تحقيق الشفافية والبعد عن الحزبية.
 قبل من المتعددة اإلعالمية الوسائط استخدام وتطوير عصرالمواكبة على  التركيزضرورة .ز 

 .ةالمواقع الفلسطيني
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 الثالث المبحث
 ية المحليةاالقتصاد والقضايا اإلعالم

 

يعبر االقتصاد عن قوة الشعوب ومستوى حضارتها، واالقتصاد القومي يعني دولة قوية      
ومستوى معيشة مرتفعا  وأساسا  لبناء نظام ديمقراطي قائم على التعددية ، والعكس صحيح فالدول 

على المساعدات الخارجية، التي تعاني اقتصادياتها ضعفا  وتهلهال ، وتعتمد على حياتها بشكل كبير 
 تظل رهينة للدول المانحة.

ولقد كان االقتصاد سببا رئيسا  في انتشار وسائل اإلعالم، واهتمت الصحافة منذ فترة مبكرة    
باألخبار االقتصادية، ومن ثم توسعت التغطية، خاصة مع بداية القرن العشرين، لتشاهد وتقرأ

.(1) بحتة صفحات متخصصة وصحفا ومجالت اقتصادية




 أوال : مفهوم اإلعالم االقتصادي:
بالرغم من أن مصطلح اإلعالم االقتصادي طغى في السنوات األخيرة على مفهوم اإلعالم        

التنموي، و بالتالي تعاظم دور اإلعالم االقتصادي إاّل أن المالحظة األولية التي يمكن تسجيلها 
 .(2)هذا المفهوم، هو عدم وجود تعريف مطرد و موحد لإلعالم االقتصادي أثناء محاولة تحديد

ويعرف د.ناظم الشمري اإلعالم االقتصادي أنب" نشر المعلومة االقتصادية باستخدام الفنون  
هور الصحافة على م جمئتير بأسلوب بسيط يالاكيالصحفية المتنوعة كالخبر والتحقيق والمقال والكار 

وذلك بهدف التوضيح والتفسير والتحليل والنقد والتأثير وتكوين اتجاه معين لدى  ماختالف مستوياته
الرأي العام والدفا  عن وجهة نظر المجلة تجاه األحداث والسياسات االقتصادية والسياسية 

  .(3")والداخلية والخارجية 
إلى أن اإلعالم االقتصادي المتخصص هو:" اإلعالم  في حين ذهب د.حسين الزويني

المعني أساسا  بمعالجة األحداث والظواهر والتطورات في الحياة االقتصادية بجوانبها المختلفة 
والهادف إلى التأثير في مسارات التطور والتغيير في الحياة االقتصادية بما يعبر عن أفكار القوى 

                                                           

)رام اآ : شةةةركة مؤسسةةةة األيةةةام للصةةةحافة والطباعةةةة 1، طالكتابةةةة اإلبداعيةةةة للصةةةحافةعبةةةد الناصةةةر النجةةةار،  (1)
    109( ص  2009والنشر، 

كريمةةة عبةةاد ، دور التلفزيةةون الجزائةةري فةةي التنميةةة القتصةةادية دراسةةة وصةةفية تحليليةةة لحصةةة المؤشةةر"  -( لةةويزة2)
 24(، ص 2004غير منشورة ) الجزائر، جامعة الجزائر، رسالة  ماجستير،  

 103( ص 2012) عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع ،  1، طاإلعالم االقتصاديى، ( ناظم الشمر 3)
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يخدم مصالحها"،  أو هو كل مادة إعالمية أو إعالنية تظهر في التي تملك هذه اإلعالم وتوجهب و 
وسائل اإلعالم الجماهيرية أو المتخصصة بهدف طرح أو معالجة أو متابعة قضية اقتصادية لها 

 (. 1)أهمية على المستوى العام أو الخاص" 
مل بشكل ويعتبر عبد الناصر النجار الصحافة االقتصادية أنها "مجموعة التغطيات التي تتعا

يومي مع كافة القضايا االقتصادية التي تهم المواطن، سواء كانت قضايا جماعية أو قضايا فردية، 
وتركز عليها وتفسرها بشكل مبسط بحيث يكون المواطن قادرا  على تحليل وفهم المعطيات 

 (.2)والمعلومات المطروحة وكيفية تأثيرها على مجريات حياتب اليومية" 
ل إبراهيم الصحافة االقتصادية:" بأنها تلك التي تهتم بالمضمون االقتصادي ويرى د.إسماعي 

 تأثيراتب المختلفة على جوانب الحياة المتعددة وتتسم كلببكل قضاياه الرئيسية والفرعية، وتركز عليب 
اإلحصاءات ، وتعتمد بشكل أساسي على المعلومات والبيانات و بأنها جادة تتعامل مع مضمون جاد

الحدث إلى تحليلب وتفسيره وربطب بغيره من األحداث أو المسببات  ىام، وهي تتخطواألرق
 (.3)والنتائج

 على ملتتش التي المعلوماتوتعرف الباحثة اإلعالم االقتصادي: "بأنب اإلعالم المعني بنشر 
الموضوعات االقتصادية المختلفة التي تهم عن  واألبحاث والدراسات واإلحصائيات واألرقام الحقائق
 ".االقتصادي  واإلصالح التنمية عملية في االيجابية المشاركة بضرورة إقناعب هدفبالمواطن 
 

 ثانيا : نشأة اإلعالم االقتصادي:
نما هي حقيقة ممتدة منذ             إن ارتباط العملية اإلعالمية باالقتصاد ليست ظاهرة جديدة، وا 
با في بريطانيا بوجب و اإلعالم بشكلب الجماهيري، ونشأ اإلعالم االقتصادي مبكرا  في أور ظهور 

م 1700ومنذ عام  بفضل التقاليد السائدة في الممارسات التجارية في سوق لندن، –الخصوص
بدأت الصحف البريطانية تنشر إعالنات تجارية معظمها يتعلق بالعمل والعمال وحركة األسواق، 

م ظهرت 1793م وفي عام 1750 أول نشرة أسعار في صحافة العالم في عامحيث ظهرت 
م بدأ توماس برينتس ليتل 1835عام  ، فيصحيفة هامدين وهي أول صحيفة اقتصادية أمريكية

عتبر في نظر اينشر عمودا  ماليا  في صحيفة هيرالد واستمر في عرد أفكاره االقتصادية حيث 
                                                           

(، 2012) عمةان: دار أسةامة للنشةر والتوزيةع،  1، ط القنوات الفضائية واإلعةالم االقتصةادي( حسين الزويني،  1)
 .38ص 

 .115 – 110ص  مرجع سابق، ( عبد الناصر النجار، 2)
 275( ص2001) القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 1، ط المتخصصالصحفي إسماعيل إبراهيم ، ( 3)



 الصحافة االلكترونية والقضايا االقتصادية في فلسطين___________________________________ثاني الفصل ال
 

-106- 
   

مريكي الذي أشار في عملب الصحفي إلى عدم نشر األخبار الكثيرين مؤسس علم االقتصاد األ
 .(1)نب نصح بالدقة واإليجازإالمملة والطويلة بدون تحليل عميق أو استنتاجات صائبة حيث 

عن طريق مؤسسها رجل األعمال األلماني تأسست  وكالة رويترز م  1851عام آخرفي و       
لجمع المعلومات المتخصصة للمحترفين في قطا  خدمات المال واألسواق العالمية  جوليوس رويتر

برس االنطالق الناجح لوكالة رويترز في هذا القطا   المختلفة، بعد ذلك الحظت وكالة األسوشيتد 
حتى قررت في السبعينات االشتراك مع مجموعة دار جونز التي تهتم بالشئون االقتصادية 

 :ت بتأسيس وكالة إعالمية تابعة هيوالتجارية والمالية بصورة رئيسية وقام
"AP_DOW_JONES   في توزيع الخدمات التي أصبحت من أكثر القطاعات اإلعالمية نشاطا

 .(2) االخبارية االقتصادية
كبيرة في إصدار العديد من  وشهدت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية انتعاشة      

 1950الصحف المتخصصة، وكان من بينها الصحافة االقتصادية مثل مجلة االقتصاد الزراعي 
 .(3)1980ومجلة األهرام االقتصادي في يونيو 1951ومجلة االقتصاد والمحاسبة 

 ويمكن تحديد أهم عوامل ظهور اإلعالم االقتصادي وتطوره بحيث أصبح يشكل منظومة      
 :(4) إعالمية متكاملة، على النحو ا،تي

ازدياد ثقل الحياة االقتصادية في مجمل الحياة العامة للمجتمع وتقدم الموضو  االقتصادي .أ 
 على سلم األولويات ليحتل الموقع المناسب لب على جدول أعمال المجتمعات .

بالشأن االقتصادي إلى تزايد اهتمامها  ىلوسطى، الواسعة والمتعلمة مما أدظهور الطبقة ا.ب 
 وتسار  اندفاعها باتجاه االهتمام بالسياسات المتعلقة بالحياة االقتصادية .

عها باتجاه اة المختلفة أهمية الموضو  االقتصادي واندفيإدراك القوى االجتماعية والسياس.ج 
 االقتصادية.القيام بدور فاعل ومؤثر في الحياة 

ولم تعد بالتالي المسألة االقتصادية تهم  التقليدياالقتصادي برجب العادي ترك الموضو  .د 
نخبة محدودة مغلقة على حد ذاتها، وأصبح الموضو  االقتصادي موضوعا  عاما  
وجماهيريا  بامتياز، يعني أن كل فرد من أفراد المجتمع ألنب يؤثر على الجوانب المختلفة 

 من حياة الفرد والمجتمع.
                                                           

 103، ص مرجع سابقناظم الشمرى،  (1)
 43ص، مرجع سابق( حسين الزويني،  2)
 103، ص مرجع سابق( ناظم الشمرى ، 3)
 42، ص مرجع سابق( حسين الزويني،  4)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AE%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1851
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
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ة بشكل مثير لالهتمام بحيث ال يمكن إلعالم ناجح أن يعزف وتطورت المسائل االقتصادي       
حتى أصبح اإلعالم االقتصادي نشاطا  اقتصاديا  هاما  خالل عن متابعة القضايا االقتصادية، 

أضحى وجود مؤسسات إعالمية متخصصة بالشئون االقتصادية أمرا  حيويا  في السنوات األخيرة، و 
لى   . (1) حد ما في البلدان الناميةالعديد من البلدان الصناعية وا 

 
 أهمية اإلعالم االقتصادي:  ثالثا :
ة في الدول في عملية اإلعالم االقتصادي إشكالية يشكل            اّلتنمية االجتماعية و خاص 

 لمواصلة التطور و التفوق و السيطرة على الميكانزمات نا  ق النمو، و ِرهاالسائرة في طري
 : في ا تيُيمكُن أن نلخًّص أهمية اإلعالم االقتصادي  و، (2)االقتصادية للدول المتقدمة 

معطيات ذات الطابع االقتصادي االجتماعي، مما يتيُح فهم ذلك المحيط ، ال كشف.أ 
 .(3)واإلحاطة بمختِلف المشاكل و الرهانات و التطورات 

وتأثيرا  على حياة المواطن العادي اليومية التصدي ألهم مشكالت الواقع وأكثرها ارتباطا  .ب 
 .(4) وهي المشكلة االقتصادية بكل أبعادها وجوانبها

يعمُل على ضمان الحقوق االقتصادية للمواطن بحمايتب من كل الممارسات االقتصادية .ج 
المنافية للقانون من االحتكار والغش وعدم توفير المعايير المطلوبة في التسيير وذلك من 

يقدمب من تحقيقات وتحاليل ومتابعات لمختلف المّلفات والظواهر في الميدان  خالل ما
 .(5) االقتصادي

تحريك عجلة االقتصاد واإلعالن واإلعالم عن التحوالت التي تحدث في دنيا المال .د 
 .(6)واألعمال وتعزيز مفهوم المنافسة والجدوى والعائد المالي والمردود االقتصادي 

 

                                                           

 285، ص مرجع سابق( ناظم الشمرى، 1)
، "اإلعالم االقتصادي في التلفزيون الجزائري : من خالل دراسة جمهور حصة المؤشر ( بلقاسم  إمام 2)

 38ص (2004، غير منشورة، ) الجزائر: جامعة الجزائر، رسالة ماجستيراالقتصادي"، 
 38، صنفسه السابقالمرجع ( 3)
 16، ص  مرجع سابق( ناظم الشمري 4)
 39،ص  مرجع سابق( بلقاسم  إمام ، 5)
  106 ص ،مرجع سابقناظم الشمري ،  (6)
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من  ،د خيارات االستثمار ومعالجة األزمات االقتصادية العالميةصناعة الحدث وتحدي.ه 
يضاحب للصورة الحقيقية للواقع  .(1) خالل دعمب للشفافية وا 

سسات على أساس التكامل بين المؤ  االقتصادي على اإلدماج االقتصادييعمُل اإلعالم .و 
ُم العملية ، و كذا اإلشهاُر الذي لخلِق جو اقتصادي ُمتكامل وذلك عن طريق المعلومة ُيدع 

 .(2)من ثم عملية اإلنتاج  التَّسويقيَة و 
 بالقوانين كالتعريف المجتمع في االقتصادية لثقافةونشر ا  العام الرأي توعية في المساهمة.ز 

 .  (3)وواجباتب حقوقب يعرف أن الفرد يستطيع حتى التنظيمية واإلجراءات والتشريعات
 السلوك وترشيد والمعلومات البيانات وتوفير العربية، الدول في التنمية خطط دعم.ح 

 .(4) األجنبية رأس المال واجتذاب والدول، والمؤسسات األفراد لدى االقتصادي
 

   :االقتصادياإلعالم سمات رابعا : 
يمكن تحديد سمات اإلعالم االقتصادي المتخصص من خالل معرفة المجال االقتصادي       

االقتصادية في تفسير األحداث االقتصادية والتي يمكن توضيحها  بعادهأالذي يحدد سلوكب ويرسم 
 :(5)كا،تي
 -زراعة)المجال االقتصادي: يتميز المجال االقتصادي باالتسا ، فهو يضم جوانب متعددة.أ 

ما يجعل المحلل تدخل في عالقات تأثر وتأثير متبادل م، خدمات( -تجارة -صناعة
 إلىاالقتصادي يتميز بتشابك عالقاتب وتعقيد ظواهره وتأثره أحيانا ، إلى درجة الخضو  

 عوامل غير اقتصادية بل سياسية وعسكرية واجتماعية.
سمة ألنب يتعلق بتطورات الموضو  االقتصادي: يتميز الموضو  االقتصادي بأهميتب الحا.ب 

وقضايا جذرية في حياة الفرد والمجتمع، وكذلك يتميز بجديتب وافتقاره إلى الكثير من 
 .عناصر اإلثارة والجاذبية التي يندفع اإلعالم الستغاللها

من خصائص الحدث االقتصادي أنب يسعى غالبا  للوصول إلى  الحدث االقتصادي:.ج 
 عكس الحدث الرياضي أو السياسي او الفني.بالمتلقي العام والمتوسط، وذلك 

                                                           

 26( ص  2014) الكويت: المؤلف ،  1، طواقع الصحافة االقتصادية العربية، عيسي الحمصي (1)
 39ص،  مرجع سابق( بلقاسم  إمام ، 2)
 3، ص  مرجع سابق( محمد قيراط،  3)
 28 ص، مرجع سابق(عيسي الحمصي، 4)
 47، صمرجع سابق( حسين الزويني ، 5)
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المعالجة: تفرد خصوصية المجال والموضو  والحدث والجمهور استخدام أساليب  أساليب.د 
، التفسيرية في اإلعالم االقتصاديمعالجة مناسبة وهذا يفسر استخدام التغطية اإلخبارية 

ات طابع تخصصي، أما فيما يتعلق باللغة فإن خصوصية الموضو  تفرد استخدام لغة ذ
 الجماهيري. اإلعالمتبذل جهودا  دائمة لتطويعها لمتطلبات 

االقتصادي المتخصص بأنب في الغالب جمهور نوعي  اإلعالمالجمهور: يتميز جمهور .ه 
ور معنى إلى حد بعيد، يتميز بارتفا  مستواه التعليمي والثقافي والتخصصي، كما انب جمه

 .ومهتم وجدي ، وربما مختص
 
 االقتصادي:وظائف اإلعالم خامسا : 
  :(1)للصحافة االقتصادية تتمثل فيوظائف  إسماعيل إبراهيم عدة د. وقد حدد 

 . القتصادية بشكل دقيق وصحيح وشاملتغطية األحداث ا.أ 
 تقديم الخلفيات والتفسيرات التي توضح األحداث االقتصادية وتضعها في سياقها السليم..ب 
القضايا االقتصادية المختلفة ومساعدة القراء من خالل النقاش طرح كافة ا،راء حول .ج 

 ن رأي وفهم سليم حول هذه القضايا.والحوار على تكوي
على الخدمات المتاحة في تقديم المادة التي تساعد القراء في التعرف على كيفية الحصول .د 

 .من استهالكية وصيانة والحصول على القرود واالئتمانات البنكيةالمجتمع 
حث الجماهير وتعويدها على المشاركة في إدارة مجتمعها والمساهمة في النشاط .ه 

 .االقتصادي بشكل يجعلها مشاركة في القرار االقتصادي
اإلسهام في دعم ومؤازرة قضايا التنمية الشاملة للمجتمع في كافة المجاالت وذلك من .و 

كة المواطنين في اتخاذ خالل تقديم جميع المعلومات الصحيحة والكاملة التي تكفل مشار 
 .القرارات التنموية واالعتماد على الموارد الذاتية وتطويرها

 
 :االقتصادي اإلعالم أنواعسادسا : 
 خالل من ضحيت و بينهافيما  تختِلف االقتصادي اإلعالم من أنوا  ثالثة بين اّلتمييز ُيمكن        

 الثالثة األنوا  هذه و بالد راسة نعِنيبِ  الذي النو  و ِدراستنا فيب تجري الذي المجالُ  التصنيف هذا
 :يلي كما هي

                                                           

 277 -276ص ، ص  مرجع سابق، اسماعيل ابراهيم( 1)
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 : الملسسة داخل االقتصادي اإلعالم . أ
 عن تعب ر والتي اإلحصائية، التقنية بالخاصية يتميز داخلي اتصالي إعالمي شكل هو        

 ُمختِلف أنماط وكذا اإلنتاجي للجهد كنتيجةٍ  االقتصادية للمادة والوصفية الرقمية المعلومات كمية
 .البحتة التقنية بالُمواصفات تتميز التي التجارية العمليات
 القيام على وُيساِعدُ  ،المشاريع داخل المختلفة اإلدارية القرارات ات خاذ في اإلعالم هذا وُيفيدُ      

جراءات المخططات صياغة من االقتصادي للنشاط المتاِبعة الوظائف بمختِلف  والرقابة اّلتنظيم وا 
 عمِلب مجال في ا،خرين مع االقتصاديُّ  يتعاملُ  اإلعالمي العمل هذا أساس وعلى، والُمتابعة
ب و للمستقبل، تصوراتب بناء من وُيمك نب  (1) المرسومة األهداف وفق عمِلب سير ُيوج 

 :  اإلعالمية الملسسات لدى االقتصادي اإلعالم . ب
وهو اّلنو  الذي يُهمُّنا في دراستنا هذه، و يتّعلق األمُر هنا بجملِة الُممارسات الصحفية       

، لمتّعلقة بسير اّلنشاط االقتصاديباختالِف األشكال الفنية لّلتحرير واخِتالف المؤسسات اإلعالمية ا
لهامة مما أدى إلى حيث أصبح االقتصاد ماد ة دسمة لوسائل اإلعالم بمعالجة مواضيع الصفقات ا

هذا  ، يستمدُّ اإلعالم االقتصاديتخصص وسائل إعالم بأكملها صحف و قنوات تلفزيونية  في 
تفاصيلب في كثيٍر من األحيان من اّلنو  األول باعتباره ُيوف ُر اإلحصاءات والمعلومات اّلتقنية  النو 

و تضم منظومة  ،(2)وتلك الُمتّعلقة باّلتسيير وهو ما ُيفيُد عمَل وسائل اإلعالم حول عالم االقتصاد 
 :اإلعالم االقتصادي

ت االقتصادية المتخصصة في الصحف : التي تشمل الصفحاالمنظومة الصحفية االقتصادية 1ب/
حيث حرصت معظم ،  (3)اليومية واألسبوعية والمجالت االقتصادية األسبوعية والشهرية والفصلية

الصحف اليومية أو األسبوعية على أن يكون لديها صفحات يومية متخصصة عن قضايا االقتصاد 
صدارات االقتصادية عادة ما تكون في حدود صفحتين أو صفحة على األقل، ثم ظهرت اإل

إلى أن يكون بعضها اتجهت  ثمأسبوعية ثم تطورت إلى إصدارات يومية،  تالمتخصصة بإصدارا
 . (4) لديها مالحق متخصصة أسبوعية في قطاعات معينة 

                                                           

 40، ص  مرجع سابق، ( بلقاسم  إمام1)
 41، ص المرجع السابق نفسه (2)
 43 ص ،مرجع سابقحسين الزويني،  (3)
 137، صمرجع سابق( ناظم الشمرى، 4)
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: وتشمل جميع المواد والبرامج االقتصادية التي تبثها اإلذاعة المنظومة اإلذاعية االقتصادية 2ب/
وذلك لمواكبة التيار الجارف  (1)كما تشمل المحطات اإلذاعية المتخصصة بالحياة االقتصادية 

 . (2)والتحدي الكبير من قبل وسائل اإلعالم المرئية
: وتضم جميع المواد والبرامج واألركان المتخصصة بالحياة المنظومة التلفزيونية االقتصادية 3ب/

، وتطورت األحداث مؤخرا  لتكون هناك العديد ( 3) في محطات التلفزيون الثابتة والفضائيةاالقتصادية 
  (4) من الفضائيات االقتصادية المتخصصة التي تتناول العديد من القضايا االقتصادية

نتيجة لحاجة السوق االقتصادي إلى معلومات واسعة  :االقتصاديةلكترونية المنظومة اإل  4ب/
وسريعة لرصد تقلبات األسعار ودراسة موازين العرد والطلب ظهرت الحاجة إلى اإلعالم 
االقتصادي "النفطي" بعد تولى منظمة ) األوبك(، فضال  عن أهمية اإلعالم كوسيلة مهمة في حرب 

لين عن الصناعة وتنوير الرأي العام بأهم التطورات المعلومات واإلشاعات، وخدمة المسئو 
واألحداث في هذه الصناعة الحيوية وتقديم المعلومات التحليلية واإلحصائية عن حركة أسواق النفط 

 بعناوين صفحات لديها يكون أن على منها اإلخبارية خاصة االنترنت مواقع حرصت، لذا (5)وأسعاره
 الصحافة تمثل التي تلك خاصة االنترنت على موقع يخلو ولم واألعمال لالقتصاد مختلفة

 .(6)اقتصادية وتحقيقات وتقارير تحليالت وجود من االلكترونية
لكتروني تتكون من قسمين رئيسين اإلعالم االلكتروني ر أن عبارة اإلعالم االقتصادي اإليذك     

االقتصادي االلكتروني تعاني من واالعالم االقتصادي، ووفقا  لهذا التقسيم فإن قضية اإلعالم 
ضعفين رئيسين هو ضعف البنية اإلعالمية االلكترونية من جهة وضعف اإلعالم االقتصادي من 

 .(7)جهة أخرى
 جلبها بهدف ُمعينٍة، أو واسعةٍ  شرائح إلى يتوجبُ  اإلعالمي الخطاب من نو  هوو اإلشهار:ج.

 قدرٍ  أكبر بغرد تحقيق اّلترويج هو منب والغاية ُمعينة، خدماتٍ  على اإلقبال أو ما سلعةٍ  القتناء
 اإلعالمي الشكلَ  يأخذ ال فهو االقتصادي، للترويج إعالم كونب استثمار ا اإلشهارُ  وُيعتبرُ ، الر بح من

                                                           

 44، صمرجع سابق( حسين الزويني، 1)
 137، ص مرجع سابق( ناظم الشمرى، 2)
 44، صمرجع سابق، ( حسين الزويني3)
 138، صمرجع سابق( ناظم الشمرى، 4)
 44، صمرجع سابق( حسين الزويني، 5)
 138، صمرجع سابق ( ناظم الشمرى،6)
 138، ص نفسه المرجع السابق( 7)
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 تلك طريق عن يهدف بل ،وتسويقها لهم جديدة سلعةٍ  المستهلكين عن إخبارُ  أي فحسب اإلخباري
 على اإلقبال ما أو سلعةٍ  بشراء إقناعهم أو لألفراد االستهالكي السلوك تغيير إلى العملية اإلعالمية

 .(1) "معينة خدمةٍ 
 

 مواصفات المحرر االقتصادي: سابعا : 
 اقتصادي وعي إيجاد أجل من الشاملة التنمية في أساسي بشكل يساهم الصحفيمحرر ال إن

 :من بد ال الصفات هذه تتحقق وحتىلدى الجمهور 
يجعل مصلحة القارئ  وأن ،ية في جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرهامباألمانة العلأن يتصف .أ 

، وأن يكون الهدف هو إيصال المعلومة الصحيحة والدقيقة والكشف عن الفساد نصب عينيب
 .  (2) واالنحراف ومعوقات التنمية

يعرضب على القارئ أن يكون قادرا  على جعل أنباء االقتصاد مفهومة ومثيرة لالهتمام وشرح ما .ب 
  .  (3) لذلك يجب أن يكون فاهما  للمادة التي سيشرحها وللمصطلحات االقتصادية المختلفة

 تعني العالقات هذه ألنب المتبادلة الثقة من أساس على العالقات إقامة على الكبيرة القدرة.ج 
 .(4) االقتصادية واألوضا  السوق بحالة المستمرة والمعرفة المعلومة إيصال في السرعة

 معرفة وكذلك فيب يعيش الذي البلد في والمطبقة االقتصادية والقوانين باألنظمة ملما يكون أن.د 
 .(5) الجديدة يعبالمشار  الدائم واالطال  للدولة االقتصادية التنمية في تؤثر التي العوامل كافة

صناديق  –الدوليالقدرة على فهم المصطلحات االقتصادية المختلفة مثل صندوق النقد .ه 
  .(6) فهمهما المتلقيوغيرها من المصطلحات التي يتعذر على  تضخمال –االستثمار

أن يتمتع بالدقة الشديدة فاألخطاء في هذا المجال من الصعب تدارك األخطار التي تنتج عنها .و 
بعد نشرها حتى لو تم تصحيحها، فربما عالمة عشرية واحدة توضع في مكان غير صحيح 

 .  (7) القراء ماليين خاصة في وقت األزماتتفقد 

                                                           

 42ص  ، مرجع سابق( بلقاسم إمام، 1)
 26، ص مرجع سابق( محمد أجبتي، 2)
 25، ص المرجع السابق نفسه (3)
 131، صمرجع سابق( عبد الناصر النجار، 4)
 131، ص المرجع السابق نفسه( 5)
 49، صمرجع سابق( حسين الزويني، 6)
 26، ص مرجع سابق( محمد أجبتي، 7)
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 قصةو  إخباري وتقرير خبر من الصحفية الفنية األشكال كافة في التحريرية القدرة يمتلك أن.ز 
 .(1) عام بشكل للمجتمع القصوى األهمية ذات االقتصادية الصحفية التحقيقات عن والبحث

 المالية التقارير على والحصول منها الجديد ومعرفة واألكاديمية االقتصادية األبحاث متابعة.ح 
 .(2) للجمهور وتقديمها األهلي أو الخاص أو العام القطا  لمؤسسات السنوية واالقتصادية

 

 مصادر اإلعالم االقتصادي:ثامنا : 
 يقوم اقتصادية إخبارية قصة ألي متنوعة متخصصة رَ مصاد إلى الصحفي يحتاج        
جراءو  األعلى من البدء الصحفيين على يتعين الحاالت، معظم وفي بإعدادها  صنا  مع مقابالت ا 
 جديدة إخبارية وتقييمات قصص ووضع األرضية توفير المصادر لهذه يمكن إذ ؛الرئيسيين القرار
 .(3) واالقتصادية التجارية االتجاهات عن

االقتصادية، ففي مختلف خبارية للمحرر االقتصادي تبعا  لألنشطة وتتنو  المصادر اإل      
ن ة تعتمد على المعلومة االقتصاديةمجاالت الحياة اليومية أصبحت القرارات الفردية أو الجماعي ، وا 

نوعية المعلومة االقتصادية تعتمد على ظروف الحصول عليها التي يجب أن تكون معروفة من 
دة مصادر يلجأ إليها قبل المستفيد منها لكي يستطيع الحكم على صدقها من عدمب، وهناك ع

 :(4) االقتصادية منها األخبارالمحرر االقتصادي للحصول على 
وزراء المجموعة االقتصادية وكبار المسئولين فيها وتلك الوزارات هي التخطيط واالقتصاد .أ 

 والمالية والسياحة والعمل وكبار المسئولين فيها.
والشركات الصناعية واإلنتاجية  المسئولون عن المصالح والمؤسسات المالية واالقتصادية.ب 

 العاملة في البالد 
أفراد البعثات االقتصادية والصناعية والفنية المتصلة بشئون اإلنتاج والصناعة والتي ترسل .ج 

 إلى الدول الخارجية.
مكاتب الخبراء االقتصاديين والمحاسبين التجاريين والقانونيين ورجال الجمارك والضرائب .د 

 ادات العمال وغيرها من التجمعات المهنية.والغرف التجارية واتح

                                                           

 23، ص مرجع سابق( محمد الحروب، 1)
  131 ، صمرجع سابق( عبد الناصر النجار، 2)
التجاريةةةة تغطيةةةة أخبةةةار الشةةةركات واألسةةةواق والماليةةةة الصةةةحافة ( مةةةارجي فرينةةةي، أنيةةةا شةةةيفرين وجةةةين فةةةولبي، 3)

 8، ص 2004، المركز الدولي للصحفيين، من منشورات جامعة كلومبيا، واالقتصاد االوسع
 52، صمرجع سابق( حسين الزويني، 4)
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ة التجارة واالقتصاد تذالمراكز واألقسام االقتصادية التابعة للجهات المختلفة وأقسام وأستا.ه 
والمؤتمرات االقتصادية والصناعية واإلنتاجية في الداخل والخارج والمعارد اإلنتاجية 

 المختلفة.
راكز البحوث وكليات التجارة واالقتصاد وغيرها التقارير واألبحاث والمجالت التي تصدرها م.و 

 من الجهات العاملة أو المتصلة العاملة باألنشطة االقتصادية والتنموية 
جماهير المستهلكين والمتعاملين في مختلف الدوائر االقتصادية ومراكز المعلومات .ز 

 ووكاالت األنباء التي تقدم خدمات اقتصادية متنوعة.
 

 الكتابة الصحفية لإلعالم االقتصادي:محددات تاسعا : 
 أو محددات هناك، و قتصادية تحتاج إلى نو  من التخصصال شك أن الكتابة للصحافة اال        
 وكتابتها االقتصادية المادة معالجة عند االعتبار في أخذها الصحفي على يجب التي القواعد بعد
 كا،تي: االقتصادية، المادة الصحفي بب يعالج الذي الشكل كان أيا  

ن ألذات طابع أكاديمي غير مفهوم،  المتخصصةاالقتصادية تجنب استخدام المصطلحات  .أ 
عدم قدرة القارئ على فهم المصطلح تعني حرمانب من تفسير معلومة ربما تكون هي 

ولكن في كثير من األحيان يضطر المراسل الصحفي ، األكثر أهمية في المادة الصحفية
هذه المصطلحات لعدم وجود بديل عنها، عند ذلك البد من توضيح محدد إلى استخدام 

وتفسير لهذه المصطلحات من أجل تقريب المعنى العام للقارئ أو تمكينب من االستفادة 
 .(1) بالحد األدنى من المعلومة التي تم تقديمها لب

حصائيات  أنسنة المواضيع االقتصادية: .ب  إن التغطية االقتصادية ال تعنى بالمطلق، أرقاما  وا 
ظهار مدى تأثيرها على  صماء، ولكن البد من ضرورة أنسنة هذه األرقام واإلحصائيات وا 

يضيف نوعا  من المصداقية  الحية المصادر أحد لسان على بورودها واقع الحياة للناس
 .(2) وجمودها وصعوبتها االقتصادية المادة حدة من ويخففواإلنسانية 

التغطية السطحية للقضايا والمواضيع  واالبتعاد عنالبحث عن أفكار وموضوعات مبتكرة:  .ج 
من وجهة نظر أحادية،  معلوماتتقدم  التي متابعة البيانات الصحفيةتجنب و االقتصادية، 

 .(3) وعدم االكتفاء بالمعلومات الواردة فيها ال يساهم الصحفي في عملية تضليل الجمهور

                                                           

 120، ص مرجع سابق( عبد الناصر النجار، 1)
 46، ص مرجع سابق( منى أبو جامع، 2)
  9، ص مرجع سابقفرين وجين فولبي، مارجي فريني، أنيا شي (3)
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كافة وجهات النظر وا،راء التي تصب  بتقديم: اط االقتصادي والماليتوضيح دالالت النش .د 
عطاءو جل تقديم المعلومة المهمة للقارئ أفي كافة االتجاهات من  تفصيالت واضحة عن  ها 

 .(1)النتائج المحتملة من هذا النشاط االقتصادي 
من الضروري أن يراعي الصحفي مفهوم المهنية الذي  المهنية العالية في تقديم المعلومة: .ه 

يعني تغطية الموضو  من كافة جوانبب وطرح كل وجهات النظر وعدم حذف معلومات 
 .(2)   واالبتعاد عن التحيزو مهمة أو إضافة معلومات تغير من اتجاه الموض

 وبعد االقتصادية المادة روح واإلحصائيات األرقام تمثل استخدام اإلحصاءات ومقارنتها: .و 
 تكون أن التحرير، لذا يجب في خلال   يمثل وجودها عدم إن بل ضروريا   ذكرها يكون األرقام
استخدام الرسوم البيانية و  والتسلسل الوضوح مراعاة مع ودقيقة صحيحة المؤشرات أو األرقام

  .(3) مصداقيتها من يعزز لما الواردة والمعلومات البيانات مصدر ذكرو والجداول 
فقد يفرد ظهور ظاهرة معينة في : الشمولية في تغطية األحداث والقضايا االقتصادية .ز 

مجال ما التوسع في تغطيتها في تلك الفترة ولكن يجب أال يكون ذلك على حساب التغطية 
  .(4) هميتها بالنسبة للمواطنأفي المجاالت األخرى وأن تعطي االهتمام حسب 

 

 عاشرا : المشكالت التي يعاني منها اإلعالم االقتصادي: 
 االقتصادي من بعد مواطن الضعف والسلبيات تتمثل فيما يلي:يعانى اإلعالم        
ضعف األداء المهني وغياب التخصص، وكذلك قلة المجالت والصحف االقتصادية .أ 

المتخصصة وتداخل اإلعالن مع اإلعالم وسيطرة وكاالت العالقات العامة على المعلومة 
 .تداخل االقتصاد مع السياسةو  ،االقتصادية في بعد األحيان

 أي هناك ليس بحيث االقتصادية، بالشؤون المهتمة الصحافة في العاملة الكوادر نقص.ب 
 .(5) اإلعالمي االقتصاد يخص فيما تخصص

                                                           

 120، صمرجع سابق( عبد الناصر النجار، 1)
 120، ص المرجع السابق نفسه( 2)
 44، ص مرجع سابق ( منى أبو جامع،3)
 47، ص المرجع السابق نفسه (4)
، موقةةةةةةةةةةةةةةةةةةع اإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم اإلقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةادي السةةةةةةةةةةةةةةةةةةوري .. المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةكالت والحةةةةةةةةةةةةةةةةةةلعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج،  (5)

، تةةةاريخ دخةةول الموقةةةع 16/9/2014، بتةةاريخ http://www.skeyesmedia.org/ar/a/Articles/2641سةةكايز
12/11/2014 

http://www.skeyesmedia.org/ar/a/Articles/2641
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 على والتركيزضيق حيز االبتكار والتجديد في المضمون التحريري واإلخراج الصحفي .ج 
همال اإليجابيات  .(1) عدم اهتمام القراء بالقضايا االقتصاديةو  السلبيات وا 

 األمر االقتصادي، اإلعالم مجال في المهني والقصور الشفافية وغياب المعلومات ندرة .د 
  .(2) االقتصادية المعلومة وتضارب تشويب في يسهم الذي

 بين التفاعل فإن وبالتالي الخليج، دول باستثناء العربية االقتصاديات معظم ضعف.ه 
 إلى يصل لم أيضا   العربية، الدول في االقتصادي واألداء ضعيفا ، كان واالقتصاد المواطن

 .الناس حياة في يؤثر الذي الحد

 إغفال وبالتالي أهمية عطائهاإ وعدم لإلعالم العام المشهد عن االقتصادية خباراأل تغييب.و 
 .(3) واألفراد والدول المجتمعات حياة في لالقتصاد المتعاظم الدور

 

 في فلسطين: الصحافة االقتصاديةعشر:  حادي
 نشأة الصحافة االقتصادية في فلسطين: .0

م ألن االقتصاد أساس 1876الصحافة االقتصادية في فلسطين منذ نشأة الصحافة عام بدأت      
، ففي العهد العثماني كانت بداية الصحافة المتخصصة على شكل صفحات أو أبواب (4) الصحافة

 1908جاح عام صحيفة النخصصتها صحف ومجالت عامة للشئون التجارية والزراعية مثل 
، وفي عهد االنتداب البريطاني سارت الصحافة االقتصادية جنبا  يالريماو  يلصاحبها ومحررها عل

إلى جنب مع الصحافة السياسية، ألن نشاط الحركة الوطنية السياسية في زمن االنتداب لم ينفصل 
 .(5) عن النشاط االقتصادي

ات اقتصادية عالجت المشكالت االقتصادية والتجارية وشهدت العشرينات صدور خمس نشر        
وكان اتجاهها  يإليليا زك 1921عام جريدة حيفا  إضافة إلىالناجمة عن الهجرة الصهيونية. 

وأصدرت الغرف التجارية نشرات خاصة، كان أولها ، ثم تبعتها جريدة اتحاد العمال ،اشتراكيا  عماليا  
 ،1925، والمجلة التجارية لغرفة تجارة حيفا 1924الوطنية  النشرة التجارية لغرفة تجارة يافا

                                                           

 13، ص مرجع سابق( محمد قيراط، 1)
  14، ص مرجع سابق( عيسى الحمصي، 2)
 مرجع سابقعبد الحاج،  (3)
 19/10/2014، مقابلة تلفونية بتاريخ أستاذ اإلعالم بجامعة بيرزيت( نشأت األقطش، 4)
(، 2000)غةةزة: مكتبةةةة األمةةل للطباعةةة والنشةةر والتوزيةةةع،1، طدراسةةات فةةةي الصةةحافة الفلسةةطينية( جةةواد الةةدلو، 5)

 38ص
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التي تولى رئاسة تحريرها فؤاد سابا وعادل  1935وصدرت في القدس مجلة االقتصاديات العربية 
 .(1)جبر

صدرت ثماني نشرات اقتصادية تدافع عن العمال والفالحين، وكان من  1948بعد حرب و         
والمجلة الزراعية العربية عن شركة الصناعات الكيميائية  1945عام بينها العامل العربي 

، أما في عهد اإلدارة المصرية واإلدارة األردنية  فظهرت (2) االمبراطورية )في الشرق( في مدينة يافا
الصحافة االقتصادية كصفحات متخصصة في صحف عامة  مثل جريدة غزة أسسها وترأس 

و كانت أسبوعية وتبحث في الموضوعات السياسية  1951تحريرها خميس أبو شعبان عام 
يومية صدرت عن النادي القومي في  جريدة الصراحة جريدةو والثقافية واالجتماعية واالقتصادية، 

سعيد فلفل وكانت سياسية اجتماعية تولى رئاسة تحريرها معين بسيسو و ، 1952مدينة غزة عام 
 .(3) ثقافية اقتصادية عامة

صصة في الصحف أما في ظل االحتالل اإلسرائيلي فقد ظهرت الصفحات المتخ         
األسبو  الجديد(، كما صدرت المجالت  الميثاق، ،الشعب، الفجر )القدس، :ووالمجالت العامة نح

،  وفي ظل السلطة (4)المتخصصة في مجاالت مختلفة منها االقتصاد مثل مجلة الرائد االقتصادية 
الوطنية ظهرت الصحافة االقتصادية بشكل أوسع حيث ظهرت الصحف اليومية ، منها على سبيل 

” صوت الجماهير“صدرت صحيفة  1998، وفي عام ”ةالحياة الجديد”و” األيام” “االستقالل“المثال 
 Palestinian“ظهرت مجلة اقتصادية فصلية تصدر باللغة اإلنجليزية واسمها  1999، وفي عام 
executive ”(5)عن جمعية رجال األعمال الفلسطينية.  

حيث الصفحات المتخصصة مجالت متخصصة  صدرت إلى جانب 2009وفي عام         
العدد األول من "مجلة   -بكدار -عمارواإلصدر عن المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية 

السياسات االقتصادية" وتعتبر أول مجلة اقتصادية علمية متخصصة تصدر في األراضي 

                                                           

، بدون تاريخ ، الموسوعة الفلسطينية الصحافة العربية( 1)
http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%8

1%D8%A9-2014، 20/10 دخول الموقع  ، تاريخ 
 نفسه سابقالمرجع ال (2)
، 1998، المجلةد الثةاني، العةدد الثةاني، يونيةو مجلةة كليةة التربيةةجواد الدلو، الصحافة الرياضية فةي فلسةطين،  (3)

 4ص 
  5، ص نفسهالمرجع السابق  (4)
 مرجع سابق( الصحافة العربية، 5)
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ومالحق متخصصة مالحق متخصصة مثل ملحق  (1)الفلسطينية وترأس تحريرها د. محمد اشتية
دي يصدر شهريا  وملحق القدس االقتصا 18/4/2011حياة الجديدة في حياة وسوق  في صحيفة ال

، كما صدرت 2012وملحق الملف االقتصادي في صحيفة فلسطين في في صحيفة القدس، 
التي تعد الصحيفة  8/2/2012صحف اقتصادية متخصصة مثل صحيفة االقتصادية األسبوعية 

 التي، جياب أبوالفلسطينية المتخصصة األولى في تخصصها االقتصادي، ورئيس تحريرها محمد 
طا  غزة، ولها موقعها االلكتروني العالمي والذي تصدر عن شركة أقالم تك لإلعالم والنشر في ق

، ثم تلتها صحيفة الحدث www.eqtesadia.ps (2)يتناول االقتصاد المحلي والدولي وهو 
وترأس تحريرها سامي سرحان، وهي صحيفة أسبوعية   12/11/2013التي صدرت في  الفلسطيني

اقتصادية اجتماعية ثقافية، تصدر عن شركة الحدث لإلعالم والطباعة والنشر، وتواكب العالم 
 www.alhadath.ps  (3)اإللكتروني من خالل موقع الحدث اإللكتروني 

 
 واقع الصحافة االقتصادية في فلسطين: .2

مع ضرورة  اولكن بدأ االهتمام بهال يوجد اهتمام خاص بالصحافة االقتصادية الفلسطينية،         
المباشرة إلى تواجد تنو  في اإلعالم، وضرورة متابعة بعد التغيرات االقتصادية فظهرت الحاجة 

 .(4)لذا نجد أن هناك تقدم بسيط في هذا المجال  ؛الصحافة االقتصادية
  ورغم أن الصحافة الفلسطينية قد عرفت الصحافة االقتصادية منذ نشأتها إال أنها ال تزال 

 ولعل ذلك يرجع لألسباب ا،تية: ،العهد وضعيفةحديثة تجربة 
األوضا  السياسية واالقتصادية واالجتماعية المختلفة والمتعاقبة على فلسطين، حيث ارتبط .أ 

وثيقا  بالعمل السياسي، األمر الذي انعكس على  العمل اإلعالمي في فلسطين ارتباطا  
 .(5) طبيعة معالجة الصحف فغلب عليها الطابع السياسي لعرد الشئون السياسية

                                                           

 المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار بكدار، إصدار العدد األول من مجلة السياسات االقتصادية (1)
 12/11/2014تاريخ دخول الموقع ، http://www.pecdar.ps/etemplate.php?id=651#متوفر على 

 ، تةةةةةاريخ دخةةةةةول الموقةةةةةع www.alhadath.ps، نافةةةةةذة مةةةةةن نحةةةةةن متةةةةةوفر علةةةةةى االقتصةةةةةاديةموقةةةةةع صةةةةةحيفة  (2)
11/11/2014 
 11/11/2014،تاريخ دخول الموقع  adath.pswww.alh، نافذة من نحن متوفر على صحيفة الحدثموقع  (3)
 20/10/2014، مقابلة تلفونية بتاريخ أستاذ إعالم بجامعة النجاحفريد أبو ضهير،  (4)
 مرجع سابق( نشأت األقطش، 5)

http://www.eqtesadia.ps/
http://www.pecdar.ps/etemplate.php?id=651
http://www.alhadath.ps/
http://www.alhadath.ps/
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الضعف االقتصادي الذي يعاني منب المجتمع الفلسطيني الذي يجعلنا نفتقر إلى وجود .ب 
الخبر أو الحدث االقتصادي، حيث يؤثر الواقع االقتصادي للمجتمع على مدى قوتب 
االقتصادية وعلى عملية نموه وتطوره وينعكس هذا الواقع في حجم االهتمام الذي يكرسب 

 . (1)ى وعيهم لهم أفراده للموضو  االقتصادي ومد
إن النشأة األولى للصحافة الفلسطينية جاءت على يد أدباء وكانت صحافة أدبية ناقدة .ج 

ساخرة عن طريق لسان الحيوان، حيث ظهرت الكثير من الصحف األدبية، لذلك لم يتم 
 .(2)االهتمام بالقضايا االقتصادية 

مختصين يجيدون كتابة ضعف الوعي المجتمعي للشأن االقتصادي وقلة وجود صحفيين .د 
 . (3) اللغة الصحافية االقتصادية

أن معظم الصحف كانت عابرة وسريعة الزوال واتسمت بقصر عمرها نتيجة للصعوبات .ه 
 . (4)المالية وضعف إمكانياتها المهنية وعدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي 

ن يوجود متخصصعدم وجود اهتمام باإلعالم االقتصادي كتخصص حتى ا،ن، وعدم .و 
 .(5)يمكن أن يدرسوا مساقات إعالمية اقتصادية 

ولكن نشهد في ا،ونة األخيرة محاوالت أولية تسير على خطى ثابتة نحو تأسيس إعالم   
مع مرور الوقت أصبح ينية تخصص صفحات لالقتصاد، و اقتصادي، حيث كانت الصحف الفلسط

تطورت إلى صحف  ثماقتصادية متخصصة،  اهناك مالحق، إلى أن تطور األمر لتصدر صحف  
    .(6) تخصصت في قطا  داخل االقتصاد مثل العقارات واالتصاالت والبنوك وغيرها

واستطا  اإلعالم االقتصادي الفلسطيني أن ينتز  مساحة ال بأس بها في الصحف وفي           
المواقع اإللكترونية، مكنتب من أن يشكل نموذجا  يستحق الفحص والدراسة فالصحف الفلسطينية 

                                                           

، مجلةة سةجال، رام اآ، العةدد الرابةع، الصحافة االقتصادية وغيابها عةن صةفحات إعالمنةا المحلةي( أمل جمةال، 1)
  2، ص 2013تموز 

 مرجع سابق( نشأت األقطش، 2)
  2، ص مرجع سابق( أمل جمال، 3)
، 4/6/2014؟، بتةةةاريخ اإلعةةةالم االقتصةةةادي الفلسةةةطيني.. علةةةى أي عتبةةةة يضةةةع قدميةةةه ( فلسةةةطين أو اليةةةن،4)

http://felesteen.ps/details/news/93943/  20/12/2014، تاريخ دخول الموقع 
 

  مرجع سابق( نشأت األقطش، 5)
  2ص  ، مرجع سابقأمل جمال، ( 6)

http://felesteen.ps/details/news/93943/
http://felesteen.ps/details/news/93943/
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اليومية الثالث "القدس، األيام، الحياة" تمكنت من أن تخصص صفحات تعنى باالقتصاد في 
 .(1) لكترونيةنوافذ اقتصاد في نسختها اإلنسختها الورقية و 

 
 في فلسطين: بالصحافة االقتصاديةالرتقاء سبل ا .3

 الفلسطيني يتطلب عدة أمور منها:االقتصادي إن االرتقاء باإلعالم 
بيئة اقتصادية فال يمكن الحديث عن إعالم اقتصادي في حين أن مجتمعنا تحسين ال.أ 

فالمجتمع الفلسطيني مجتمع  ايًّ محل اأو إنتاج   بب اخاص   املك اقتصاد  يفلسطينيا  ال 
 .(2) استهالكي متعلق باالقتصاد اإلسرائيلي

 .(3)تشغيل صحافيين مختصين في مجال االقتصاد في إعالمنا المحلي .ب 
فالتطرق لإلعالم االقتصادي دون خلق مستهلك لب ، ك لإلعالم االقتصاديخلق مستهل.ج 

سيؤدي إلى تهميشب ووضعب في أسفل سلم أولويات الصحافة ولخلق هذا المستهلك علينا 
 .(4)العمل إلى جانب التغطية المهنية البحثية عن أنسنة الموضو  االقتصادي 

تخصصات تدريس مساقات اقتصادية متخصصة لدى طلبة اإلعالم بشكل عام، وافتتاح .د 
تحمل اإلعالم االقتصادي، خاصة وأن أخبار المال واألعمال من الموضوعات التي تشغل 

 .(5) الرأي العام المحلي والدولي
عقد دورات اقتصادية بشكل دوري ومستمر لصقل وتعزيز ما لدى الصحفي من معلومات .ه 

 .(6) والعالم اقتصادية وزيادة فهمب لالنعكاسات والنتائج للحركات االقتصادية في بلده
 تمس ومواضيع برامج تقديم خالل من االقتصادي لإلعالم واستراتيجية واضحة رؤية وجود.و 

 .(7) الفلسطينية االقتصادية الحياة
                                                           

، شةةةبكة االنترنةةةت لإلعةةةالم العربةةةي أمةةةين، الصةةةحافة االقتصةةةادية المحليةةةة والدعايةةةة المجانيةةةةعمةةةار جمهةةةور،  (1)
9/10/2011 ، ،http://www.amin.org/Print.php?t=opinion&id=15924  تةةةةةةةةةةاريخ دخةةةةةةةةةةول الموقةةةةةةةةةةع ،

12/12/2014 
 18-17، ص ص 2013، مجلة سيجال، العدد الرابع، تموز إعالم قاصر ومجتمع مستهلكغبارية، إحامد  (2)
 2، ص سابقمرجع ( أمل جمال، 3)
    مرجع سابقحامد اغبارية، ( 4)
 مرجع سابقون الين، أ( فلسطين 5)
 المرجع السابق نفسه( 6) 
، 19/9/2011، صةةةةةةةةةةةةةحيفة القةةةةةةةةةةةةةدس، اإلعةةةةةةةةةةةةةالم االقتصةةةةةةةةةةةةةادي علةةةةةةةةةةةةةم مفقةةةةةةةةةةةةةود فةةةةةةةةةةةةةي فلسةةةةةةةةةةةةةطين( 7) 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/204037 19/9/2014دخول الموقع  ، تاريخ 

http://www.amin.org/Print.php?t=opinion&id=15924
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 الفصل الثالث
 

 و ناقشتها نتائج المراسة التحليلية
 

 المبحث األول: مضمون القضايا االقتصادية المحلية

شكل القضايا االقتصادية المحلية المبحث الثاني:
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 ومناقشتها الدراسة التحليليةنتائج 
مواقع الصحف  التي أجرتها الباحثة على التحليلية، نتائج الدراسة الفصلهذا  استعرد         
وقد استخدمت الباحثة أسلوب الحصر الشامل لجميع المواد الصحفية الخاصة ، الفلسطينيةاليومية 

متد من ي تتالالزمنية  فترةالبالقضايا االقتصادية المحلية والمنشورة في صحيفتي الدارسة، خالل 
 .ثالثة شهورأي لمدة  م31/4/2014م وحتى 1/1/2014تاريخ 

حيث وتم الحصر من خالل البحث في أرشيف صحيفتي الدراسة في هذه المدة الزمنية ، 
( موضوعا  146بلغت عدد موضوعات القضايا االقتصادية المحلية في صحيفة الحياة الجديدة )

 ( موضوعا .275) بإجمالي( موضوعا 129وفي موقع صحيفة فلسطين )
، األول يستعرد مضمون القضايا االقتصادية المحلية :مبحثينالفصل هذا  وعرد         
، والتعرف على مدى اهتمام الصحف الفلسطينيةمضمون مواقع الصحف اليومية  بتحليل الخاص

االلكترونية الفلسطينية بالقضايا االقتصادية المحلية مصادر المعلومات لديها واألساليب المتبعة في 
، والثاني يستعرد  ب الشبب واالختالف بين الصحفيتينرصد أوجو ج هذه النتائ وتحليلالمعالجة، 

 شكل القضايا االقتصادية المحلية.
 

 :دية المحليةالمبحث األول: مضمون القضايا االقتصا
 :القضايا االقتصادية المحليةأوال : 

 (4جدول رقم )                                           
 صحيفتي الدراسةفي المحلية قتصادية يوضح أهم القضايا اال

 الموقع   
 القضية 

 االتجاه العام صحيفة فلسطين صحيفة الحياة الجديدة
 % ك % ك % ك

 24.4 73 23.3 31 25.3 42 بطالة
 19.4 58 20.3 27 18.7 31 فقر

 18.8 56 26.3 35 12.6 21 إغالق المعابر
 15.4 46 17.3 23 13.9 23 رواتب

 14 42 8.3 11 18.7 31 صغيرةمشاريع 
 8 24 4.5 6 10.8 18 ارتفا  األسعار

 100 299 100 133 100 166 1*المجمو  


                                                           

يسةةاوى عةةدد الموضةةوعات التةةي تةةم تحليلهةةا ألن الموضةةو  قةةد يحتةةوي علةةى أكثةةر مةةن قضةةية اقتصةةادية  * المجمةةو  ال
 محلية
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حيث بالقضايا االقتصادية المحلية،  صحيفتي الدراسةالجدول السابق اهتمام  تشير نتائج         
%، ثم 19.4الفقر بنسبة ، يليها قضية  %24.4قضية البطالة على المرتبة األولى بنسبة  حازت

 %.8المرتبة األخيرة قضية ارتفا  األسعار بنسبة جاءت في 
صحيفة الحياة الجديدة والتي اختلفت إلى حد ما مع نتائج صحيفة أن دراسة الأظهرت نتائج و     

أن قضية البطالة حازت على المرتبة  ؛لقضايا االقتصادية المحليةألهم افلسطين بنسب التناول 
 %.10.8ارتفا  األسعار بنسبة قضية %، وفي المرتبة األخيرة 25.3األولى بنسبة 

فيما بينت نتائج صحيفة فلسطين أن قضية إغالق المعابر التجارية حازت على المرتبة       
 %.4.5نسبة ارتفا  األسعار بقضية %، ثم جاءت بالمرتبة األخيرة 26.3األولى بنسبة 

الفقر بسبب ارتفا  و  البطالة بقضايابالقضايا االقتصادية  صحيفتي الدراسةتشابب ويالحظ     
رتباطب باالقتصاد ال ؛نتيجة تدهور الوضع االقتصادي ،معدلها في األراضي الفلسطينية منذ سنوات

 .الحصار واإلغالق منذ سنوات داإلسرائيلي وفر 
لمحلية بالقضايا االقتصادية ا الصحيفتيناهتمام في االختالف إلى تشير النتائج كما       

قضايا إغالق المعابر التجارية، ب متزايدا   فلسطين ، حيث ظهر في التحليل اهتمام صحيفةالمختلفة
 .الجديدة وقضايا الفقر، وقضايا الرواتب عن صحيفة الحياة

التجارية في صحيفة فلسطين كونها تصدر وترجع الباحثة ارتفا  تناول قضية إغالق المعابر       
ي يقع ضمن اهتمام الجمهور، فيما من قطا  غزة وارتباطها بشكل مباشر بسكان قطا  غزة الذ

مناسبة اللظروف االقتصادية في قطا  غزة غير ل ؛رجع اختالف نسبة االهتمام بالمشاريع الصغيرةي
 ي.صغيرة بسبب الحصار اإلسرائيلمشاريع لتمويل أو تنفيذ 

لصحيفتي  أن فترة الدراسة أظهرتالتي ( 2008أمل دراز )وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة      
كارتفا  األسعار والغالء االقتصادية شهدت اهتمام ببعد المشكالت  المال واالقتصادية

أن القضايا االقتصادية ) التي أكدت ( 2008دراسة لمياء البحيري )وتختلف مع  ، (1)والبطالة
في صحيفتي الدراسة ضمن ترتيب القضايا  ىاألسعار( حصلت على المراتب األولالتضخم وارتفا  

  . (2)العامة في المجتمع المصري 
 
 
 

                                                           

 193، ص مرجع سابقأمل دراز، ( 1)
 112، ص مرجع سابقلمياء البحيري، ( 2)
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 ثانيا : المصادر الصحفية:
 (5جدول رقم )                                             

 صحيفتي الدراسةيوضح المصادر الصحفية للقضايا االقتصادية المحلية في 
 الموقع   

  المصدر الصحفي
 االتجاه العام صحيفة فلسطين صحيفة الحياة الجديدة

 % ك % ك % ك
 51.3 141 53.5 69 49.3 72 بدون مصدر

 17.8 49 17.8 23 17.8 26 مندوب
 16 44 15.5 20 16.4 24 وكاالت 
 8.7 24 5.4 7 11.7 17 مراسل 

 4 11 6.2 8 2.1 3 كاتب مقال  
 2.2 6 1.6 2 2.7 4 متعدد المصادر 

 100 275 100 129 100 146 المجموع
 

التي  صحيفتي الدراسةالمصادر الصحفية في بتحليل بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن       
%، 51.3بدون مصدر حصلت على المرتبة األولى بنسبة  االقتصادية المحلية تناولت القضايا

ثم  ،زت الوكاالت على المرتبة الثالثة%، فيما حا17.8هي ها المندوب الصحفي بنسبة بعيدة تال
 %.2.18 احتلت فئة متعدد المصدر المرتبة األخيرة بنسبةو  المراسل الصحفي ، وكاتب مقال، 

القضايا االقتصادية المحلية بدون مصدر بيانات صحيفة الحياة الجديدة أن تناول وأظهرت     
حازت فئة كاتب مقال على المرتبة األخيرة بنسبة فيما %، 49.3حصل على المرتبة األولى بنسبة 

2.1.% 
مجمو  في مع صحفية الحياة الجديدة أظهرت نتائج صحيفة فلسطين نسبة مقاربة فيما      

المصادر الصحفية في صحف الدراسة التي تناولت القضايا االقتصادية المحلية بدون مصدر التي 
%( من 1.6تعدد المصادر على المرتبة األخيرة بنسبة )م%(، فيما حازت فئة 53.5نسبة )شكلت 

 مجمو  المصادر موضع الدراسة.
المحلية دون االعتماد على مصدر ، ثم  واتفقت صحيفتا الدراسة في تناول القضايا االقتصادية     

 تلتها االعتماد على المندوب الصحفي.
واختلفت صحيفة فلسطين عن صحيفة الحياة الجديدة في االعتماد على المراسل ووكاالت     

 األنباء وكاتب المقال ومتعدد المصادر في تناول القضايا االقتصادية المحلية.   
 نأ تقرر الصحفية الكتب أمهات معظم نَّ حيث إ اسلبيًّ  اد مصدر أمر  وتعتبر الباحثة عدم وجو       
 أسماء ذكر وبدون الصحيفة، في المصداقية لبناء ضروري خصائصها واكتمال المصادر إيراد
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 كانت إذا الحكم القارئ يستطيع وال كاملة، غير الخبرية القصة تصبح وصفاتهم ألقابهم أو المصادر
 على الكامل االعتماد نفإ األساس، هذا وعلى ،ال مأ بها الوثوق تستحق لب المقدمة المعلومات
 .(1)يالصحف يكتبها التي والمعلومات المشوهة لألخبار غطاء يعد المجهولة المصادر
وتعزو الباحثة االعتماد على فئة بدون مصدر بنسبة كبيرة إلى قلة عدد المندوبين والمراسلين،       

أن كثيرا  من مؤسسات القطا  الحكومي والعام والخاص والتي تحتوي على بكما يتعلق هذا األمر 
العامة في هذه المؤسسات حيث  توز  من قبل مكاتب العالقات ،قرارات مهمة تتعلق باالقتصاد

حتى ال يكون هناك أفضلية لصحيفة على أخرى في نقل الخبر  ؛لكل الصحف بنفس الوقت ىتعط
ونظرا   ،  الحكومي التي تنظر إلى الصحف من نفس المسافةوخصوصا  مؤسسات القطا ،الصحفي

 ألهمية الخبر فإن الصحيفة تقوم بنشره دون ذكر اسم مصدره.
( التي أشارت إلى اعتماد 2009دراسة منى أبو جامع ) توصلت إليب وتتفق هذه النتيجة مع ما

الصحف على مصادر غير محددة بنسبة كبيرة والمتمثلة غالبا  في البيانات التي تصدرها الجهة 
صاحبة العالقة أو مراسلين يعملون ألكثر من جهة فيما تراوحت نسبة االعتماد على مراسلي 

 .(2) % تقريبا32-18الصحف التابعين لها حول 
% من المواد التحريرية 41.9( التي أشارت إلى أن 2012دراسة الحروب )كما تتفق مع       

 % منها نشر دون اإلشارة إلى مصدر المادة التحريرية42.1مصدرها الصحفي في حين وجد أن 
خبار تتسم بالطابع المجهول فتخلو من المصادر ( التي أظهرت أن األ2008أمل دراز)ودراسة  ،(3)

 .(4)مكتفية ببعد المصطلحات مثل علمت االقتصادية وذكرت مصادر مطلعة وغيرها
( التي أظهرت أن المصدر المعتمد على مندوب 2009واختلفت مع دراسة محمد أجبتى )      

، ودراسة غادة (5)%25الصحيفة جاء في الترتيب األول على مستوى الصحفيين بنسبة 
تماد الصحف على مصادر غير محددة بنسبة كبيرة ووجود التي أشارت إلى اع (2008)اليماني

نسبة كبيرة من األخبار المجهولة المصدر التي جاءت في الترتيب الثالث بعد الكاتبات الصحفيات 
 .(6)والمتخصصين 

 
                                                           

 131( ص 2003)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1، طالمسلولية االجتماعية للصحافة( محمد حسام الدين، 1)
 117، ص مرجع سابقمنى أبو جامع، ( 2)
 86، ص مرجع سابق( محمد الحروب، 3)
 197، ص مرجع سابقأمل دراز، ( 4)
 88، ص مرجع سابق( محمد أجبتي، 5)
 262، ص مرجع سابق( غادة اليماني، 6)
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 :المصادر األولية ثالثا :
 (6جدول رقم )

 صحيفتي الدراسةيوضح المصادر األولية للقضايا االقتصادية في 
 الموقع                     

 مصدر األولي ال
 االتجاه العام صحيفة فلسطين صحيفة الحياة الجديدة

 % ك % ك % ك
 41.1 138 46.4 65 37.2 73 مسئولون حكوميون

 19.3 65 10 14 26 51 مسئولون قطا  خاص
 19 64 21.4 30 17.4 34 تقارير ودراسات ومؤتمرات

 9.2 31 8.6 12 9.7 19 أفراد عاديون
 7.5 25 5.7 8 8.7 17 خبراء ومتخصصون

 3.9 13 7.9 11 1 2 أخرى
 100 336 100 140 100 196 1المجموع *



المصادر األولية التي اعتمد عليها الصحفي في الحصول على  يوضح الجدول السابق       
مسئولون  جاءحيث  ،صحف الدراسةمعلومات وموضوعات القضايا االقتصادية المحلية في 

ومسئولون  مسئولون قطا  خاص تالها بفارق كبير%، 41.1المرتبة األولى بنسبة  في حكوميون
األخيرة على المرتبة  خرىاأل وليةاألمصادر ال فيما حازت، % 19.3بنسبةالهيئات االقتصادية 

 .%3.9بنسبة 
التي  الحياة الجديدة في صحيفة المحلية للقضايا االقتصاديةفيما تمثلت المصادر األولية       

 تالها فئة، %37.2في المرتبة األولى بنسبة  مسئولون حكوميوناعتمد عليها الصحفي على 
 في أخرى مصادر أوليةوجاءت ، %26ومسئولو الهيئات االقتصادية بنسبة  مسئولون قطا  خاص
 .%1المرتبة األخيرة بنسبة 

التي اعتمد الصحفي في الحصول على  األولية المصادرأن  نتائج صحيفة فلسطينوبينت       
في ، %46.4 بنسبة مسئولون حكوميونكانت معلومات وموضوعات القضايا االقتصادية المحلية 

 بنسبة تقارير ودراسات ومؤتمرات بفارق كبيرتلتها األولى مع صحيفة الحياة الجديدة،  المرتبة
  %.5.7بنسبة  خبراء ومتخصصون ، تالها21.4%

فيما اختلف صحيفة فلسطين عن ، في االعتماد على مسئولين حكوميينواتفقت صحيفتا الدراسة  
 .مسئولين القطا  الخاص وفئات أخرىصحيفة الحياة الجديدة في االعتماد على 

                                                           

 لى* المجمو  ال يساوى عدد الموضوعات التي تم تحليلها ألن الموضو  قد يحتوي على أكثر من مصدر أو 
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ن ين الحكومييعلى المسئول صحيفتي الدراسة الكبيرويتضح من البيانات السابقة اعتماد      
ويعود ذلك لنقص اإلمكانيات وندرة عدد  ؛القضايا االقتصادية المحليةكمصدر رسمي عن 

 المراسلين والمندوبين واالعتماد على التغطية الخبرية للقضايا االقتصادية المحلية. 
ن قطا  خاص بين صحيفتي يفي االعتماد على مسئول اكبير   اأن هناك تفاوت   وترى الباحثة      

مكان صدور صحيفة  -الدارسة، ويرجع ذلك إلى أن األوضا  االقتصادية في الضفة الغربية 
غالق المعابر منذ سنوات -الحياة الجديدة مما  ،أفضل من قطا  غزة الذي يعاني من الحصار وا 

 أعطى مجاال  لنجاح استثمارات القطا  الخاص بشكل أكبر من قطا  غزة.
مجلتي الدراسة ( التي أظهرت أن 2008غادة اليماني) دراسة مع وتتفق نتيجة هذه الدراسة      
، ودراسة محمد (1)ل والقيادات الرسمية واإلقليميةن في الترتيب األو يعلى الوزراء والمحافظ ركزت
ن وذلك أل ،( التي أظهرت ارتفا   حصة القطا  العام من كتابة عرد التقارير2009) أجبتى

وجهة نظرهم في نتائج الدراسات واإلحصائيات مثل التضخم والبطالة  ايبدو ل ؛إليهم ونيلجئالكتاب 
 . (2) والسياسيات المالية وهذا يعكس جزء من أجندة هذه الصحف

العتماد على هذه اعتماد الدراسة ( التي أوضحت 2007دراسة أمل دراز ) كما تتفق مع    
 .(3)الفنون التحريريةفي كافة المصادر الرسمية 

التي كشفت اعتماد الصحف االلكترونية الفلسطينية ( 2007)واختلفت مع دراسة ماجد تربان   
 .(4)%(36.9على المحررين كمصدر أولي من مصادر المادة المنشورة وذلك بنسبة )

 
 
 
 
 

                                                           

 261، ص مرجع سابق( غادة اليماني، 1)
 113، صمرجع سابق( محمد أجبتي، 2)
 214، ص مرجع سابق( أمل دراز، 3)
 200، ص مرجع سابق( ماجد تربان، 4)
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 :رابعا : األساليب المتبعة
 (7) جدول رقم                                         

 صحيفتي الدراسةفي  تقديم القضايا االقتصادية المحليةيوضح األساليب المتبعة في 
 الموقع                                

 األساليب
 االتجاه العام صحيفة فلسطين صحيفة الحياة الجديدة

 % ك % ك % ك
 32.2 106 41.9 57 25.4 49 عرد معلومات فقط 
 18.5 61 16.9 23 19.7 38 وضع الحلول المقترحة 
 16.7 55 15.5 21 17.6 34 عرد النتائج وا،ثار 

 15.8 52 12.5 17 18.1 35  تحديد األسباب
 12.2 40 8.8 12 14.5 28 تحديد الدور المطلوب من الجهات الرسمية 

 4 13 2.9 4 4.7 9 تحديد الدور المطلوب من الجمهور
 0.6 2 1.5 2 0 0 أخرى 

 100 329 %011 136 %011 193 1المجموع *
 

األساليب المتبعة في تقديم القضايا أكثر أن  بيانات الجدول السابق يتضح لنا: بتحليل     
األولى هي عرد معلومات فقط حيث احتلت المرتبة  الدراسة صحيفتياالقتصادية المحلية في 

 فئة أساليب أخرى%، فيما حازت 18.5 الحلول المقترحة بنسبةبفارق كبير %، يليها 32.2 بنسبة
 %. 0.6 على نسبة

فيما بينت نتائج صحيفة الحياة الجديدة أن أكثر األساليب استخداما  في صحيفة الحياة الجديدة      
 يليهاثم عرد النتائج وا،ثار،  ،، يليها الحلول المقترحة%25.4هي عرد معلومات فقط بنسبة 

 المطلوب الدور تحديد، وجاء بعدها الرسمية الجهات من المطلوب الدور تحديدتحديد األسباب، ثم 
 أخرى بأي اهتمام. أساليب فيما لم تحظ فئة ، الجمهور من

اتضح من نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بصحيفة فلسطين أن أكثر األساليب المتبعة  كما     
%، يليها بالمرتبة 41.9هي عرد معلومات فقط حيث احتلت المرتبة األولى بنسبة  ما  استخدا

%، فيما حازت فئة أخرى من األساليب المتبعة على نسبة 16.9الثانية الحلول المقترحة بنسبة 
2.9 .% 

ط صحيفتي الدراسة في االعتماد بالمرتبة األولى على أسلوب عرد معلومات فقاتفقت و        
 المقترحة.، تلتها ووضع الحلول يا االقتصادية المحليةعن القضا

                                                           

 * المجمو  ال يساوى عدد الموضوعات التي تم تحليلها ألن الموضو  قد يحتوي على أكثر من أسلوب
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في حين أنب من  ،حصل على نسبة مرتفعةويتضح أن أسلوب عرد معلومات فقط          
وعدم االكتفاء  ،األفضل أن تهتم الصحف بطرح بدائل وحلول للمشكالت والقضايا المطروحة

، أقلعلى نسبة  المقترحةوفي المقابل حصل أسلوب وضع الحلول  ،بعرد معلومات عن المشكلة
، ية الخبرية وقلة المصادر الصحفيةيرجع ذلك إلى االعتماد على التغطوترى الباحثة أن ذلك 

ت لوضع حلول للقضايا إضافة إلى تدهور الوضع االقتصادي الذي يعيق طرح أي محاوال
الصحف بتقديم حلول للقضايا االقتصادية  ، وهو ما يدعو إلى ضرورة اهتماماالقتصادية
 وعدم االكتفاء بعرد المشكالت فقط . ،المطروحة

 استراتيجيةاعتمد خطاب الصحيفتين على حيث  (2007)أمل درازوتشابهت مع دراسة      
ودراسة سامية  ،(1) مستقبلية رؤىالتوصيف بعيدا  عن مناقشة األسباب وبلورة الحلول وطرح 

 اعتمد على األسلوب اليمنية الصحافة في قتصادياال الخطاب التي أظهرت أن (2005) األغبري
 أدى مما ؛المناسباتية الدعائية والصيغة العاطفي األسلوب عليب الطرح وغلب عموميةو  اإلنشائي
بدحضب  يقوم لب مناوئ لخطاب فعل كرد الغالب في يأتي حيث معب، الجمهور تفاعل لضعف

        .(2) الخطاب يدعيب ما صحة تؤكد دامغة براهين أو أدلة دون تفنيدهو 

 المعالجة الصحفية:خامسا : اتجاه 
 (8جدول رقم )                                       

 صحيفتي الدراسةيوضح اتجاه معالجة القضايا االقتصادية المحلية في            
 الموقع             

 االتجاه
 االتجاه العام صحيفة فلسطين صحيفة الحياة الجديدة

 % ك % ك % ك
 81.1 223 79.1 102 82.9 121 يجابيإ

 18.1 50 19.3 25 17.1 25 غير محدد
 0.8 2 1.6 2 0.0 0 سلبي

 100 275 100 129 100 146 المجمو  
في معالجة موضوعات القضايا االقتصادية  يجابياالتجاه اإلالجدول السابق أن ويبين        
وفي المرتبة الثانية اتجاه غير %، 81.1في المرتبة األولى بنسبة جاء في صحف الدراسة المحلية 

 .% 0.8 على المرتبة الثالثة بنسبة حاز االتجاه السلبيفيما % ، 18.1محدد بنسبة 

                                                           

 214، ص مرجع سابق( أمل دراز، 1)
 400، ص مرجع سابق( سامية األغبري، 2)
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على المرتبة األولى بنسبة  حازإليجابي االتجاه افيما بينت نتائج صحيفة الحياة الجديدة أن      
 القضايا االقتصادية المحلية. معالجة %، فيما لم يوجد اتجاه سلبي تجاه82.9
حازت على المرتبة األولى بنسبة  يجابيإبينما أوضحت نتائج صحيفة فلسطين أن فئة       
 % .1.6 على المرتبة الثالثة بنسبة سلبي%، فيما احتلت فئة 79.1
صحيفتا الدراسة في اتجاه معالجة القضايا االقتصادية المحلية التي تم تناولها وغلب على واتفقت 

 كلتاهما االتجاه االيجابي .
يجابي في معالجة القضايا االقتصادية صحف الدراسة اعتمدت االتجاه اإل ويتضح أن       

ذلك إلى اهتمام صحف الدراسة بعرد الواقع الفعلي للقضايا االقتصادية  وترجع الباحثةالمحلية، 
وتوضيح تأثير االحتالل اإلسرائيلي تجاه القضايا االقتصادية والتركيز على المعوقات  ،المحلية

االهتمام توجيب المواطن إلى  فييتضح دور الصحف والعراقيل التي تعيق أي حلول مطروحة، كما 
والعمل على اطال  المواطن الفلسطيني على قضاياه االقتصادية من  ،ية المحليةبالقضايا االقتصاد

 حلول من الجهات المعنية. إلىخالل التأكيد على وجود مشكلة وبحاجة 
( التي أظهرت أن اتجاهات الخطاب 2005)مع نتائج دراسة سامية األغبري  تختلفو      

نتيجة تأثر الصحيفة باتجاهات الخطاب  بدرجة كبيرة من مرحلة إلى أخرى تاالقتصادي اختلف
وحتى أواخر  1995فقد عكست في المرحلة األولى من عام  االقتصادي للتجمع اليمني لإلصالح ،

فيما  ، تحفظ نحو البرنامج وقضية الخصخصةاالتجاه المؤيد بشروط واالتجاه الم 1997أبريل 
االتجاه المتحفظ والمعارد وتأرجح  1997أبريل  27ة أي ما بعد المرحلة الثانيغلب  على 

 .(1)بينهما
اإلعالمي للقضايا االقتصادية ( حيث اتسم الخطاب 2007)دراسة أمل دراز مع تختلفو       

المضامين قدمت صورة شديدة السلبية لالقتصاد المصري الذي بدأ في هذه فمعظم بطابعب السلبي 
كما يقدم صورة سلبية للحكومة فيصفها عجز الموازنة والتضخم والبطالة،  من األخطار منهارا  يعاني

 . (2)بأنها تهدر المال وتتفرغ للصرا  بين وزرائها وتضيق الخناق على المستثمرين
إلى وضع األراضي الفلسطينية التي تخضع لسياسات يرجع هذا االختالف وترى الباحثة أن       

وتعانى من عدم استقرار األوضا  السياسية واألمنية والتبعية االقتصادية، حيث عمدت االحتالل 
قوات االحتالل اإلسرائيلي إلى إلحاق االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي كتابع لب، وحالت 
 دون قيام قاعدة صناعية متقدمة في األراضي الفلسطينية، وكذلك تراجع أداء االقتصاد الفلسطيني

                                                           

 410، ص مرجع سابق( سامية األغبري، 1)
 214، ص مرجع سابق( أمل دراز، 2)
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وعدم تحكم السلطة الفلسطينية في مصادرها واقتصادها بعكس الدول األخرى التي لها حرية 
، وربط في إبراز هذا األمر االتصرف في إدارة اقتصادها، لذا كان تركيز صحيفتي الدراسة إيجابيًّ 

 أسباب القضايا االقتصادية المحلية بوجود االحتالل االسرائيلي وليست ضعف الحكومة.
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 الثاني: شكل القضايا االقتصادية المحليةث المبح
  :األشكال الصحفية أوال :

 (9جدول رقم )
 صحيفتي الدراسةفي  يوضح األشكال الصحفية المستخدمة في عرض القضايا االقتصادية

 الموقع               
 الشكل الصحفي

 االتجاه العام صحيفة فلسطين صحيفة الحياة الجديدة
 % ك % ك % ك

 71.3 196 68.2 88 74 108 خبر
 20.7 57 20.9 27 20.5 30 تقرير
 4.4 12 6.2 8 2.7 4 مقال

 2.5 7 4.7 6 0.7 1 حديث 
 1.1 3 0 0 2.1 3 تحقيق

 100 275 100 129 100 146 المجموع
            

احتل المرتبة األولى من مجمو  أشكال المادة الصحفية الخبر  ويوضح الجدول السابق أن        
أشكال  تحظَ لم فيما ، %20.7بنسبة  ، تاله التقرير الصحفي%71.3بنسبة  ي صحف الدراسةف

 صحفية أخرى بأي اهتمام.
وقد اعتمدت صحيفة الحياة الجديدة على الخبر في المرتبة األولى من مجمو  أشكال المادة       

، ثم التحقيق ،  ثم المقال، وجاء بعده التحقيق %، تاله التقرير ،74دراسة بنسبة الصحفية موضع ال
 فيما لم تحظ األشكال الصحفية األخرى بأي اهتمام. ،ثم الحديث 

 التقرير حاز ،تاله % 68.2صحيفة فلسطين المرتبة األولى بنسبة الخبر في  وكذلك احتل       
 فيما لم يحظ التحقيق بأي اهتمام في صحيفة فلسطين.  ثم المقال ، ثم الحديث ،

فيما اختلفت %، 71.3احتل المرتبة األولى بنسبة في أن الخبر واتفقت صحيفتا الدراسة       
 صحيفة الحياة الجديدة في استخدام التحقيق الصحفي في تناول القضايا االقتصادية المحلية ، فيما

 لم يحظ التحقيق بأي اهتمام في
بشكل أساسي على مواد الخبر في تقديم  من النتائج اعتماد صحيفتي الدراسة يتضح         

و تقديم الشرح  ،دية التي تفرد متابعة أوال  بأولالقضايا االقتصادية بحكم طبيعة القضايا االقتصا
تفوق هذا  ى، مما استدعمن خالل األدلة الكافية بما يلبي احتياجات القارئ  حول أسبابها والتفسير 

  .النو  من الفنون الصحفية
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اهتماما  كافيا  رغم التحقيقات الصحفية  لم تمنحأن صحيفتي الدراسة  كما تشير النتائج إلى    
أن يصل إلى  كاتبب يمكن ن التحقيقإحيث  ،في إتاحة المجال لطرح أكثر من وجهة نظرأهميتها 

ذلك هذه الحلول سترفع وب، التي يتناولهاللقضية حلول عملية في نهاية تحقيقب يعرضها كعالج 
مدروسة ومستقاة من الذين المجهود من سرد البيانات إلى مستوى البحث الذي ينتهي إلى حلول 

 .(1)ولكن ليس  تحت يدهم سلطان التنفيذيعرفون، 
لندرة الصحفي لكترونية في استخدام التحقيق الصحفي، وتفسر الباحثة قصور الصحف اإل      

حتاج مكانيات البشرية والمادية، حيث إن استخدام الفنون األخرى يوقلة اإل ،االقتصادي المتخصص
إلى مراسلين يعرفون القضايا المطروحة وتفاصيلها ليتمكنوا من مناقشتها واختيار المسئولين وذوي 

ا لتناول القضاي ؛، وهو ما يدعو إلى أن تخصص الصحف حيزا  كافيا  ومساحات أكبرالخبرة
لتوعية الرأي العام  ؛االقتصادية المحلية التي تثير اهتمام القراء وطرح أسبابها ونتائجها وطرق حلها

 بخطورتها.
( التي أظهرت أن الخبر أكثر القوالب 2012دراسة الحروب )النتائج مع نتائج وتتفق        

التي أشارت إلى أن  (2009، ودراسة محمد أجبتي )(2)الدراسةصحف تعماال  لدى الصحفية اس
، ودراسة صالح العامري (3)الخبر حصل على المرتبة األولى بالنسبة لنو  المادة اإلعالمية

 .(4) ( التي بينت أن أعلى نسبة من المواد الصحفية تعتمد على الخبر2009)
التي أظهرت أن الصحف اعتمدت في المقام  (2009دراسة ندية القاضي ) كما اتفقت مع    

لى تغليب الطابع الخبري في عرضها لموضوعات وقضايا اإلصالح االجتماعي فترة األول ع
( التي أظهرت أن الخبر احتل المرتبة األولى بين األشكال 2007تويم ) لآودراسة ، (5)الدراسة

 .(6)%44.8الخبرية بنسبة 
( التي أظهرت إلى أن التقرير غلب على 2008تختلف مع دراسة سماح محمد ) فيما       

خطاب صحف الدراسة لعرد الوقائع واألحداث مع تدعيمها بأساليب اإلقنا  المنطقية من أرقام 

                                                           

دار الكنةةدي،  )عمةةان: 1، طالقضةةايا - األشةةكال – تالمهةةارا -السةةمات فةةن الكتابةةة الصةةحفية: ( نبيةةل حةةداد،  1)
 .202( ص 2002

 88، ص مرجع سابق( محمد الحروب، 2)
 113، ص مرجع سابقأجبتي، ( محمد 3)
 85، ص مرجع سابق( صالح العامري، 4)
 490، ص مرجع سابق( ندية القاضي، 5)
 250، ص مرجع سابقتويم،  آل( عبد اآ 6)
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حصائيات بما يمكن القاري من فهم األزمة ( التي أظهرت عدم 2008، ودراسة لمياء البحيري)(1) وا 
م أنماط األنماط التحريرية في كل من مجلة الدراسة مع القضايا العامة في وجود فروق في استخدا

، ودراسة بتول رشيد وفاتن (2)أسبوعيةالمجتمع المصري نتيجة طبيعة دورية صدور المجالت بصفة 
% للخبر 15% مقابل 85التقرير احتل المرتبة األولى بنسبة   ( التي أظهرت أن2002مراد ) 

 .(3)لمعالجة القضايا المتعلقة بالتنمية االقتصادية
وترجع الباحثة أسباب االختالف في النتائج إلى اختالف الوسيلة اإلعالمية التي تم دراستها      

بينما الدراسات السابقة لكترونية إن هذه الدراسة ركزت على الصحف اإلودورية الصدور، حيث 
 صحفية مختلفة وفقا  لدورية صدورها اكل وسيلة تتطلب فنون  و  ،على المجالت والصحف

 وخصائصها.
                                            :: عناصر اإلبراز المستخدمةثانيا  

 (01جدول رقم )
 الدراسة صحيفتيفي عرض القضايا االقتصادية المحلية في  العناوينيوضح 

 الموقع         
 العناوين

 االتجاه العام صحيفة فلسطين صحيفة الحياة الجديدة
 % ك % ك % ك

 95.5 275 95.5 129 95.4 146 رئيسي
 4.5 13 4.5 6 4.6 7 ثانوي

 100 288 100 135 100 153 4*المجمو 
المستخدمة في عرد القضايا  باالطال  على الجدول السابق نجد أن العناوين الرئيسية       

%(، في 95.5قد حصلت على المرتبة األولى بنسبة ) االقتصادية المحلية في صحف الدراسة
 .%( للعناوين الثانوية4.5) نسبةمقابل 
أن فئة العناوين الرئيسية في صحيفة الحياة الجديدة قد حصلت على المرتبة األولى كما       
 %( للعناوين الثانوية.4.6) %(، في مقابل نسبة95.4بنسبة )
وكذلك حصلت فئة العناوين الرئيسية في صحيفة فلسطين على المرتبة األولى بنسبة      

 %( للعناوين الثانوية.4.5%(، في مقابل نسبة )95.5)

                                                           

 105، ص مرجع سابق( سماح محمد، 1)
 143، ص مرجع سابق( لمياء البحيري، 2)
 922، ص مرجع سابق( بتول رشيد وفاتن مراد، 3)

 يساوى عدد الموضوعات التي تم تحليلها ألن الموضو  قد يحتوي على أكثر من عنوان* المجمو  ال 
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واتفقت صحيفتا الدراسة في االعتماد على العناوين كعناصر ابراز في عرد القضايا        
 .االقتصادية المحلية 

وبذلك يتضح لنا أن جميع الموضوعات اشتملت على عناوين رئيسية واالكتفاء بها فقط في         
 أغلب الموضوعات االقتصادية المحلية لجذب اهتمام القراء.

نظرا  العتماد الصحف على المواد  ؛ةكثر بوتعزو الباحثة االعتماد على العناوين الرئيسية      
 تفسيرية.الخبرية أكثر من المواد ال

عينة  اعتماد( التي أظهرت 2008وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة غادة اليماني )     
% 31.3 بنسبة التحليل مقدمة في جاءت حيث عنوان يسبقها ال التي المضامين على الدراسة
 ال التي والسريعة القصيرة األخبار تعدد إلى ذلك ويرجع الدنيا، نصف لمجلة% 63.3و حواء لمجلة
  (1) عنوان تحت نشرها يستحق

 (00جدول رقم )                                          
 صحيفتي الدراسةيوضح الصور المستخدمة في عرض القضايا االقتصادية المحلية في          

 الموقع              
 الصور

 االتجاه العام صحيفة فلسطين صحيفة الحياة الجديدة
 % ك % ك % ك

 22.2 61 46.5 60 0.7 1 خبرية 
 18.5 51 38.8 50 0.7 1 موضوعية
 4.4 12 8.5 11 0.7 1 شخصية
 3.3 9 6.2 8 0.7 1 أخرى

 275ن= 029ن= 046ن= 
 

 في المحلية االقتصادية القضايا عرد في المستخدمة الصورويبين الجدول السابق      
%، وتلتها 22.2 المرتبة األولى بنسبةحازت على  الصورة الخبريةن إ ، حيثالدراسة صحيفتي

 .ة أي اهتمامول بيانياجدالرسوم و ال%، فيما لم تنل 18.5 الصورة الموضوعية بنسبة
ديدة بالمرتبة الحياة الجصحيفة والموضوعية والشخصية في  خبريةفيما تساوت الصورة ال        

 على نفس النسبة. أخرى، وكذلك حازت فئة صور %0.7األولى بنسبة 
%، وتلتها 46.5على المرتبة األولى بنسبة  خبريةصحيفة فلسطين حازت فئة الصورة الوفي        

فيما مثلت الصورة الشخصية المرتبة الثالثة  %،38.8الصورة الموضوعية في المرتبة الثانية بنسبة 

                                                           

 267، ص مرجع سابق( غادة اليماني، 1)
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، فيما لم تنل فئة %6.20%، وحازت فئة صور أخرى على المرتبة الرابعة بنسبة 8.52بنسبة 
 رسوم وجداول بيانية أي مرتبة.

في استخدام الرسوم  في صحيفتي الدراسة اهناك ضعف  ويتضح من النتائج السابقة أن        
والجداول البيانية في صحف الدراسة مع  أهميتها الكبرى في القضايا االقتصادية في صحف 

، كما ي الصحف أكثر من التحليلي والتفسيريوهذا يعود إلى طغيان األسلوب الخبري ف ،الدراسة
اهتماما  للصورة الصحفية بكافة أشكالها وكانت نسبتها  لم تعطِ  الجديدة يتضح أن صحيفة الحياة

وأغلب موضوعاتها لم تشتمل على أي نو  من الصور على الرغم من أهميتها في  ،قليلة جدا  
خصص صحيفة الحياة حيزا  كافيا  للصور وهو ما يدعو إلى أن ت ؛توضيح المضمون وجذب القارئ

   .اإلبرازوعناصر 
الصحف السعودية التي بينت أن  (2008دراسة محمد الحروب) مع نتائجالنتيجة وتتفق هذه       

عد القارئ على فهم الموضو  االقتصادي االستخدام الصور كوسيلة توضيحية تس ااهتمام يتول
أن  ( التي بينت2007، ودراسة ماجد تربان )(1)ورسوم بيانيةنسبة ضعيفة في وجود جداول هناك و 

 .(2)للصور جاء قليال  نسبيا   الفلسطينية لكترونيةاستخدام مواقع الصحف اإل
 كما اتفقت      
( التي أظهرت أن الصورة 2011) مراد وفاتن رشيد بتولدراسة مع وتختلف هذه النتيجة        

غادة  دراسة، و (3)% ولم تستخدم الصورة الخبرية 100الموضوعية حازت على نسبة 
مجلتي حواء ونصف الدنيا كثيرا  على عرد مضامينها  اداعتمالتي أكدت  (2008)اليماني

 .(4)بدون صور اإلعالمية
د التحريرية الصور في غالبية الموا( التي أظهرت استخدام 2014ماجد حبيب )دراسة كما        

ويرجع هذا االختالف إلى أن الدراسة اشتملت  (5)لكترونية الفلسطينية اليوميةتقريبا  في الصحف اإل
على جميع أبواب الصحيفة أما هذه الدراسة اقتصرت على تحليل موضوعات القضايا االقتصادية 

 فقط.
 
 

                                                           

 85، ص مرجع سابق( محمد الحروب، 1)
 209، ص مرجع سابق( ماجد تربان، 2)
 922، ص مرجع سابق( بتول رشيد وفاتن مراد، 3)
 226، ص مرجع سابق( غادة اليماني، 4)
 204، ص مرجع سابق( ماجد حبيب، 5)
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 :التفاعلية المستخدمةمتعددة والعناصر الالوسائط : ثالثا  
أن صحف الدراسة لم تعتمد على الوسائط المتعددة من فيديو تبين نتائج الدراسة التحليلية          

، يا االقتصادية خالل فترة الدراسةأو ملفات صوتية أو رسوم متحركة أو فالش في عرد القضا
تي تنشرها في نسختها الورقية ويرجع ذلك العتمادها في أغلب األحيان على المواد االقتصادية ال

، إضافة إلى قلة إمكانياتها المادية والبشرية وعدم االهتمام بدرجة فقط دون إضافة وسائط أخرى
 كبيرة في القضايا االقتصادية.

التي أكدت غياب الوسائط المتعددة  (2014دراسة ماجد حبيب )مع  هذه النتائج وتتفق
، (1)والبديلة عنها ليستطيع المشاهد يشاهدها دون قراءة المادة التحريريةالمصاحبة للمادة التحريرية 

 في األبواب مستخدمةالمتعددة غير التي أظهرت أن الوسائط  (2013دراسة حاتم العسولي )ومع 
 (2)ةالصوت والصورة والرسوم البيانيلم يتم استخدام أي ملفات و الفلسطينية  في الصحف االلكترونية

التي أظهرت أن العناصر التكنولوجية المتعلقة بالرسوم المتحركة،  (2007) ماجد تربان، ودراسة 
لكترونية موجودة إطالقا ضمن بنية الصحف اإلغير  والوسائط المتعددة، والرسوم الثالثية األبعاد،

   .(3)الفلسطينية
( التي أظهرت أن هناك محدودية في استخدام الوسائط 2014وتختلف مع دارسة عبير لبد)      

، ويرجع (4)المتعددة في الصحف الفلسطينية اليومية إما مستقلة أو مصحوبة مع المادة التحريرية
هذا االختالف إلى أن دراسة لبد ركزت على كل دراسة كل الموضوعات، أما هذه الدراسة ركزت 

 ى الموضوعات االقتصادية.عل
 المصادر قلة إلى في الصحف الفلسطينية المتعددة الوسائط استخدام وتعزو الباحثة قلة      

ت نترن، باإلضافة إلى بطء اإلونقص الكفاءة لدى العاملين فيها لها المنتج الكادرقلة و  والفنية المالية
االبتعاد عنها  إلىة مما يدفع الصحف في قطا  غزة وعدم قدرتب على تحميل الوسائط المتعدد

لتضمن سهولة التصفح لموقعها، إضافة إلى عدم إعطاء الصحف للقضايا أو الركن االقتصادي 
درجة اهتمام كافية.في صفحتها 
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 (02جدول رقم )
 صحيفتي الدراسةيوضح العناصر التفاعلية المستخدمة في عرض القضايا االقتصادية في 

 الموقع                
 العناصر التفاعلية

 االتجاه العام صحيفة فلسطين صحيفة الحياة الجديدة
 % ك % ك % ك

 100 275 100 129 100 146 خدمات المساعدة
 46.9 129 100 129 0 0 صفحات ذات صلة

 46.9 129 100 129 0 0 المنشورمشاركة 
 46.9 129 100 129 0 0 تعليق

 46.9 129 100 129 0 0 البريدإرسال عبر 
 275ن= 029ن= 046ن=  

 
العناصر  بعد على استخدام حرصت قد ،صحيفتي الدراسة أنالجدول السابق ويبين       

، صفحات ذات صلة % ، تلتها100بنسبة الخدمات المساعدة ، ومنها بنسب متفاوتة التفاعلية
 % لكل منها.46.9على نسبة حازت  ولقد ،دعبر البري إرسال، التعليق، المنشور ىمشاركة المحتو 

لتفاعلية سوى الخدمات للعناصر ا ااهتمام   لم تعطِ الجديدة أن صحيفة الحياة  وأظهرت النتائج    
هذا و  ،للعناصر األخرى ااهتمام   في حين لم تعطِ ، %100 ( بنسبةوطباعتها حفظ المادةالمساعدة )

تاحةويتطلب األمر مزيدا  من االهتمام  ،لكترونيةال يتناسب مع طبيعة الصحف اإل  ئالمجال للقار  وا 
حرص موقع صحيفة فلسطين على استخدام العناصر  أوضحت كما، للتفاعل مع المادة المنشورة

، التعليق رت صلة، مشاركة في المحتوي المنشو ، صفحات ذاخدمات المساعدةالتفاعلية ممثلة بة)
 .%100 واإلرسال  عبر البريد( بنسبة

قد حرصت على استخدام بعد العناصر التفاعلية،  صحيفتي الدراسةوترى الباحثة أن       
لتضع خيارات متعددة أمام المستخدم، في االطال  على المادة المنشورة والتفاعل معها بخطوات 

 قليلة.
كل صحف الدراسة  أن( التي أظهرت 2014ماجد حبيب )مع وتتفق نتائج هذه الدارسة        

أن  التي أوضحت (2007)ماجد تربان  دراسةومع ، (1)حافظت على خدمة طباعة النص التعليق 
لكتروني بنسبة بلغت أولى الخدمات التفاعلية التي تقدمها الصحف االلكترونية هي خدمة البريد اال
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بنسبة %( ثم خدمة القوائم البريدية 50.7، تالها الخدمات األخرى وبنسبة )%(100)
(39.1)%(1). 

التي أظهرت عدم اشتمال صحف الدراسة  (2) (2013مع دراسة حاتم العسولي )اختلفت فيما      
 .على وصالت تشعبية أو تعليقات القراء أو أي خدمات تفاعلية

                                                           

 194، ص مرجع سابق( ماجد تربان، 1)
 85ص  ،مرجع سابق( صالح العامري، 2)
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 الدراسة الميدانية 
 

الباحثة على عينةة مةن المبحةوثين مةن  أجرتهايستعرد الفصل نتائج الدراسة الميدانية التي         
)الغرفةةةة التجاريةةةة، اتحةةةاد الصةةةناعات، اتحةةةاد مثلالمنتسةةةبين إلةةةى الجمعيةةةات واالتحةةةادات االقتصةةةادية 

 ( مبحوثا .163عمال فلسطين، وجمعية رجال األعمال( والتي بلغت )المقاولين، واتحاد نقابات 
فيهةا تحديةد العينةة المطلوبةة إلجةراء الدراسةة  تالتةي راعة طبقيةةوقد استخدمت الباحثةة العينةة ال      

 وتقسيمها طبقا لخصائص المجتمع.
نتةةائج اختبةةار  والثةةانيويتكةةون الفصةةل مةةن ثالثةةة مباحةةث األول ينةةاقش نتةةائج الدراسةةة الميدانيةةة،      

 ، فيما يشتمل الثالث على خالصة نتائج الدراسة وتوصياتهافرود الدراسة
 

 :مناقشة نتائج الدراسة الميدانية: المبحث األول
 :  الفلسطينية لكترونيةاإل  مواقعالمبحوثين لل متابعةدرجة أوال : 

 (03جدول رقم )
 لصحيفتي الدراسةيوضح متابعة المبحوثين 

 المتوسط الحسابي منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية جداعالية 
23 55 62 11 12 2.60 

14.1 33.7 38.0 6.7 7.4 


 متابعة الصحف االلكترونيةل المتوسط الحسابيأن يتضح من خالل بيانات الجدول السابق        
طور التكنولوجي التفي ظل  متوسطةمتابعة وهي نسبة  (%2.60)لدى المبحوثين بلغ الفلسطينية 

 نترنت.وزيادة انتشار اإل
تعاقب األحداث بشكل سريع والحاجة إلى متابعتها من خالل  وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى      

 وسائل سريعة ومتوفر مثل االذاعة والتلفاز ، باإلضافة إلى االنقسام السياسي الذي نتج عنب 
 . األوضا  االقتصاديةالكهربائي، وتدهور االنقطا  المستمر للتيار 

% 95.6( التي أظهرت أن ما نسبتب 2014وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة محمد لبد)      
%  يتابعونها 4.4من الشباب الجامعي يتابعون مواقع الصحف االلكترونية الفلسطينية وما نسبتب 

 .(1)أحيانا  

                                                           

( محمد لبد، "اتجاهات الشباب الجامعي نحو دور المواقع االلكترونية في ترتيب أولوياتهم نحةو القضةايا المحليةة"، 1)
 97( ص 2014، اإلسالميةغير منشورة )غزة: الجامعة  رسالة ماجستير،



  الدراسة الميدانية نتائج________________________الفصل الرابع ____________________________
 

-142- 
   

% 59.46 تبنسب( التي أظهرت أن ما 2002هذه الدراسة مع دراسة جواد الدلو )وتختلف       
 أن يعني وهذا دائما ، يقرءونها% 27.03 ما نسبتبو  اإلنترنت، شبكة على أحيانا   الصحف ونيقرأ
 فقد ونهايقرأ ال الذين أما ،%86.49 الصحف على الشبكة االنترنت بلغت ونيقرأ الذين جماليإ

 .(1) الدراسة عينة مجمو  من% 13.51 نسبةبلغت 
 : لكترونية الفلسطينيةدرجة متابعة المبحوثين للصحف اإل  :ثانيا  

 (04جدول رقم )
 للصحف االلكترونية الفلسطينية  يوضح درجة متابعة المبحوثين

 المتوسط الحسابي منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جدا
8 22 63 43 27 3.36 

4.9 13.5 38.7 26.4 16.6 
 

 االلكترونية الصحف متابعةل المتوسط الحسابي أنيتضح من خالل بيانات الجدول السابق         
وهي نسبة متابعة متوسطة في ظل التطور التكنولوجي  %3.36لدى المبحوثين بلغت  الفلسطينية
وتأثيره على القضايا االقتصادية  ،وعدم استقراره الوضع السياسي في فلسطين وتطورالمستمر، 

 ارتفا  معدل البطالة والفقر وارتفا  األسعار. و 
تقديم  تقتصر على مواقع الصحف االلكترونية الفلسطينية كون هذه النتيجةوتعزو الباحثة        

 جديدة سمة أية تحمل وال،  استخدام الوسائط المتعددة، وتفتقر إلى المطبوعةالصفحات محتويات 
 السمات تحمل ال وبالتالي المطبوعة، للجريدة اليومي توزيعها بجانب الشبكة على القراءة سوى

 - الحدث ومواكبة الفورية: مثل تميزها بخصائص تتميز التي اإللكترونية بالصحافة الخاصة
 األرشيف - والعرد التصفح خيارات - المتعددة الوسائط استخدام - التفاعلية - المفتوحة الحدود

، إضافة إلى نشأة مواقع ليس لها أصل كافة المواقع العربية وهو ما تعاني منب - الفوري اإللكتروني
 ورقي وتفوقها عليها.

نسبة متابعة  ي أكدت أن( الت13نتيجة بنتيجة الجدول رقم )ويمكن للباحثة أن تربط هذه ال       
، وتفسر الباحثة هذه النتيجة في إضافة إلى متوسطة  لكترونية الفلسطينيةاإل مواقعالمبحوثين لل

 انقطا  التيار الكهربائي المتكرر وتأثير االقتصاد على دخل األفراد.
لكترونية اإلالمواقع التي أظهرت أن  (2009)المدني أسامة دراسةوهي تتفق إلى حد ما مع       

جاءت للصحف المطبوعة مثل مواقع صحف )عكاظ ةة الرياد ةة الشرق األوسط ةة الوطن ةة الجزيرة( 
%( فقط لتسبقها المواقع الصحفية االقتصادية 13في المرتبة األخيرة عند المبحوثين لتحقق نسبة )
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أما من يفضلون التعامل مع النوعيتين السابقتين من الصحف فقد  (%34) نسبةبالمتخصصة 
 . (1)%(53حققوا النسبة األكبر لتصل إلى )

 
 الفلسطينية:وقت متابعة الصحف االلكترونية  ا :لثثا

 (05جدول رقم )
 وقت متابعة المبحوثين للصحف االلكترونية الفلسطينية يوضح 
 % ك الوقت

 39.9 65 أقل من ساعة
 31.9 52 من ساعة إلى أقل من ساعتين

 20.9 34 من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات
 7.4 12 ثالث ساعات فأكثر

 100 163 المجموع

حيث بينت  ،تنو  فترات متابعة مواقع الصحف االلكترونية الفلسطينية يبين الجدول السابق
، تالها المبحوثينمن  %39.9 بنسبةفترة أقل من ساعة حصلت على النسبة األكبر أن النتائج 

من ساعتين إلى أقل من  %، وتالها فترة31.9بفارق قريب من ساعة إلى أقل من ساعتين بنسبة 
تالها بفارق بعيد إلى سابق الفترات األخرى فترة ثالث ساعات  %، ثم20.9ثالث ساعات بنسبة 

.%7.4بنسبة  فأكثر
 ،عدم تلبية الصحافة اإللكترونية الفلسطينية الحتياجات القراء وتعزو الباحثة ذلك إلى      

لوسائط واتسام معالجاتها بالطابع التقليدي، وافتقارها إلى ا وطرحها قضايا بعيدة عن اهتماماتهم
من محدودية التغطية الصحفية لما يدور من أحداث، نظرا  لقلة  يتعان ، إضافة إلى كونهاالمتعددة

  .، وغياب القاعدة المعلوماتية المحليةفي فنون الصحافة االلكترونيةالصحفيين المؤهلين 
التي أظهرت أن  (2002هذه الدراسة إلى حد ما مع دراسة جواد الدلو)نتائج وتشابهت        

%( من أفراد العينة يخصص من ساعة إلى ساعتين الوقت المخصص لقراءة 81.2والي )ح
.(2) الصحف على اإلنترنت
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 :أسباب المتابعة رابعاً:

 (06جدول رقم ) 
 للصحف االلكترونية الفلسطينيةيوضح أسباب متابعة المبحوثين 

 % ك أسباب المتابعة
تاحة المشاركة والتفاعلية              24.4 132 سهولة الوصول إليها وا 

 16.3 88 الفورية وسرعة التحديث في تقديم المعلومات
 14.0 76 توفير الوقت والجهد والمال

 9.4 51 عدم توفر الصحف الورقية في أي مكان
 7.8 42 التعمق في شرح وتفسير القضايا المحلية

 7.8 42 تتناول الرأي والرأي ا،خر 
 6.8 37 االطال  على األعداد السابقة

 5.7 31 توافر وسائط متعددة
 5.2 28 تحترم خصوصية المستخدم
 2.6 14 تتميز بالصدق والموضوعية

 100 541 1*المجموع
            

 

ع المبحوثين إلى متابعة تدفأكثر األسباب التي أنَّ نالحظ من بيانات الجدول السابق          
تاحة المشاركة والتفاعلية ،سهولة الوصول إليهاكان لكترونية الفلسطينية الصحف اإل  بنسبة وا 

تميزها بالصدق ، ثم تميزها بالفورية وسرعة التحديث في تقديم المعلوماتوجاء بعد ذلك ، 24.4%
ثم ، الصحف الورقية في أي مكانعدم توفر تاله توفير الوقت والجهد والمال، ، ثم والموضوعية

نية االطال  على إمكا ثم، وتناولها الرأي والرأي ا،خر التعمق في شرح وتفسير القضايا المحلية
 لتميزها بالصدق والموضوعية.وأخيرا  توافر وسائط متعددة،  األعداد السابقة، ثم

 لكترونيةلمبحوثين للصحف اإلاسية لمتابعة اتشير النتائج السابقة إلى أن الدوافع األس         
تاحة إليهاالفلسطينية هي سهولة الوصول  وتفسر الباحثة ذلك في ضوء  ؛المشاركة والتفاعلية وا 

نترنت في الجامعات شبكة االنترنت حيث تتوفر شبكة اإلاالستخدام العالي للمواطن الفلسطيني ل
قدرتها على تقديم معلومات في  إلى، إضافة نازل ونوادي االنترنت بشكل كبيرالفلسطينية وفي الم

ات ، وعدم خضوعها للرقابة، وهو ما يجعلها تقدم معلومالجغرافيةمجاالت مختلفة، وتجاوزها للحدود 
تكلفة  إلىليها ومتابعتها ال تحتاج إل و متطلبات الوص، كما أن غير متوفرة في الصحف المطبوعة

 مكان .  أيولوجي ساهم في متابعتها في أن التطور التكن إلى باإلضافة ،عالية أو جهد كبير

                                                           

 .* المجمو  ال يساوى عدد المبحوثين ألن المبحوث يمكنب اختيار أكثر من إجابة
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( التي أشارت إلى أن أهم دوافع المبحوثين في 2006مع دراسة خلوف ) النتائج وتتفق     
توافر المعلومات في كل وقت وسرعة نقل  ،االعتماد على شبكة االنترنت في فلسطين كانت

متابعة المواقع االلكترونية  ( التي أظهرت أن أهم أسباب2014، ودارسة محمد لبد )(1) األحداث
 .(2)%23.9االخبارية سهولة الوصول إليها بنسبة 

 
 

 :لكترونية الفلسطينيةاإل أهم الصحف خامساً:

 (07جدول رقم )
 3*المجمو  الحياة الجديدة األيام القدس فلسطين حيفةالص
 236 22 42 77 95 ك
% 40.3 32.6 17.8 9.3 100 

 

 ،بمتابعتها نيهتم المبحوثو لكترونية الفلسطينية التي أهم الصحف اإل السابقالجدول يبين          
، ثم تلتها صحيفة القدس في المرتبة %40.3بنسبة المرتبة األولى  نفلسطيصحيفة  حيث احتلت

وتالها في  ،%17.8، فيما جاءت صحيفة األيام في المرتبة الثالثة بنسبة %32.6بنسبة  الثانية
  %.9.3المرتبة األخيرة صحيفة الحياة الجديدة بنسبة 

فلسطين جاءت في المرتبة األولى في المتابعة لدى المبحوثين صحيفة الباحثة أن  وترى       
 بارتباطهاواعتقادهم  ،نها تصدر في قطا  غزةإمكان الصدور حيث من حيث إليهم  األقربكونها 

بعد المواطن عن أاالنقسام السياسي الذي  تأثيربحكم ، وكذلك ا  غزةبالقضايا االقتصادية في قط
في  الصحف التي تصدر في الضفة الغربية الختالف القضايا االقتصادية نتيجة وجود حكومتين

 .كل من الضفة الغربية وقطا  غزة
إضافة إلى تركيز المبحوثين على متابعة المواقع التي ليس لها اصل مطبو  حيث أظهرت         
، وما عينة الدراسة يتابعون موقع معا   من %29.6( أن ما نسبتب 2012يحيى المدهون ) دراسة 
، كما أوضحت (4)% يتابعون موقع فلسطين برس وغيرها من المواقع االلكترونية 13.6نسبتب 
% من الشباب الجامعي يتابعون موقع دنيا الوطن ، 17.9أن ما نسبتب ( 2014)محمد لبد  دراسة

                                                           

 150، ص مرجع سابق( محمود خلوف، 1)
( محمد لبد، "اتجاهات الشباب الجامعي نحو دور المواقع االلكترونية في ترتيب أولوياتهم نحةو القضةايا المحليةة"، 2)

 102( ص 2014، اإلسالميةغير منشورة )غزة: الجامعة  ماجستير،رسالة 
 .* المجمو  ال يساوى عدد المبحوثين ألن المبحوث يمكنب اختيار أكثر من إجابة

 166يحيى المدهون، مرجع سابق، ص( 4)
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ا،ن وما نسبتب  فلسطينيتابعون موقع  14.7% يتابعون موقع معا، وما نسبتب 17.7وما نسبتب 
 .(1) ا% يتابعون موقع صف13.5

 
 

 

 القضايا االقتصادية:سادسا : درجة متابعة 
 (08جدول رقم )

 الصحف االلكترونية الفلسطينيةفي للقضايا االقتصادية المبحوثين ة متابعيوضح 
 المتوسط الحسابي منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جدا

17 50 74 17 5 2.60 
10.4 30.7 45.4 10.4 3.1 

من قبل المبحوثين للقضايا االقتصادية  المتابعةدرجة أن تشير بيانات الجدول السابق إلى        
 %2.60بمتوسط حسابي متوسطة في صحف الدراسة جاءت 

نسبة متابعة  أن( الذي أكدت 14ويمكن للباحثة أن تربط هذه النتيجة بنتيجة الجدول رقم )
األحداث تزاحم ، وتفسر الباحثة هذه النتيجة في متوسطة لكترونية الفلسطينيةالمبحوثين للصحف اإل

وطغيان القضايا السياسية على حياة المواطن الفلسطيني  ،والقضايا السياسية في الساحة الفلسطينية
، إضافة إلى انقطا  التيار الكهربائي المتكرر الذي يحول األولوية للقضايا االقتصادية عدم إعطاءو 

 دون انتظار المبحوثين للقضايا االقتصادية.
بغد  ،وسرعة الحصول عليهاقتصاديين يهتمون كثيرا  بالمعلومة االكما أن المبحوثين        

النظر عن الوسيلة التي تزودهم بالمعلومات االقتصادية، وذلك يرجع لكون المعلومة االقتصادية ال 
االلكترونية عدم االكتراث بمتابعة الصحف مما يدفعهم إلى ، تنتظر وربما تؤثر على قراراتب

 إلى، إضافة أي معلومة وتأثيرهاخوفا  من بطء وصول  طريقهاعن الحصول على المعلومات و 
 إلىدفع بعد التجار والمعنيين األمر الذي  ،ها في قطا  غزةئتدهور األوضا  االقتصادية وسو 

اقتصار القضايا االقتصادية على بعد  إلىإضافة  ، عدم االكتراث بمتابعتها إال في حاالت معينة
 أساسا   فتقدوهذا مما ال يهم المواطن الفلسطيني ألنب ي ،المالية العالمية باألسواقالخاصة  األمور

 لالقتصاد الفلسطيني .
 المؤشر حصة ( التي أظهرت أن2010) وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة بلقاسم إمام     

 في ،%9.7 الدائمة المشاهدة نسبة تبلغ حيث ، كبيرةبنسبة لها  مشاهدين تستقطب ال االقتصادية
(2005، ودراسة سامية األغبري)(2) %82.6 نسبة ويشكلون أحيا نا يشاهدونها األغلبية أن حين

                                                           

 101ص  ، مرجع سابق( محمد لبد، 1)
 210، صمرجع سابق( بلقاسم إمام، 2)
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 لدى متدنية مرتبة تحتل مستقلة أو حزبية أو حكومية كانت سواء اليمنية الصحافة أن ثبتتالتي أ
 المستوى التعليمي، والمستوى الحزبي، االنتماء المتغيرات عن النظر بغد الجمهور فئات مختلف
 .(1)الجمهور إليب ينتمي الذي والقطا  المهني، أو الوظيفي

 
 

  :االقتصادية المحلية القضايااالهتمام بدرجة : سابعاً 

 (09جدول رقم )
 الصحف قضايا االقتصادية المحلية عبر المتابعة اهتمام المبحوثين بيوضح 

 االلكترونية الفلسطينية  
 الدرجة                

 القضية                                   
منخفضة  منخفضة متوسطة عالية عالية جدا

المتوسط  جدا
 الحسابي

 % ك % ك % ك % ك % ك
 4.09 3.1 5 5.5 9 17.2 28 28.2 46 46.0 75 إغالق المعابر التجارية

 3.87 60. 1 4.9 8 27.0 44 42.3 69 25.2 41 ارتفا  األسعار
 3.77 5.5 9 8.0 13 25.2 41 27.0 44 34.4 56 البطالة 
 3.72 4.3 7 5.5 9 29.4 48 35.0 57 25.8 42 الرواتب 

 3.68 2.5 4 11.7 19 24.5 40 38.0 62 23.3 38 الفقر
 3.48 6.1 10 9.8 16 31.9 52 33.7 55 18.4 30 المشاريع الصغيرة 

 3.77 3.7 36 7.6 74 25.9 253 34 333 28.9 282 2*المجموع
 

أن هناك درجة متابعة المبحوثين للقضايا نالحظ من خالل قراءة نتائج الجدول السابق        
ويرجع  ،%3.77 بمتوسط حسابيعالية االقتصادية المحلية عبر الصحف االلكترونية الفلسطينية 

لما لب من مساس مباشر بمصالح  ،ذلك نتيجة للمكانة العالية التي يحتلها الشأن االقتصادي المحلي
حياتهم، إضافة إلى أنها أكثر القضايا  المواطنين ومستوى معيشتهم وارتباطب بسائر أمور

 فهي ملموسة للمواطن العادي واالقتصادي. ،االقتصادية انتشارا  ووجودا  على أرد الواقع
ن عبر صحف الدراسة هي و المبحوث االقتصادية المحلية التي يتابعهاأن أكثر القضايا يتبين و      

%، يليها قضايا ارتفا  األسعار، ثم تلتها 4.09 قضايا إغالق المعابر التجارية بمتوسط حسابي

                                                           

 430، ص قمرجع ساب( سامية األغبري، 1)
 .* المجمو  ال يساوى عدد المبحوثين ألن المبحوث يمكنب اختيار أكثر من إجابة
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قضايا البطالة، ثم قضايا الرواتب، ثم قضايا الفقر، ثم تلتها قضايا المشاريع الصغيرة بمتوسط 
 %.3.48حسابي 
التحليلية الدراسة حيث أشارت نتائج ، الدراسة التحليلية للدراسةنتائج مع تختلف وهي بذلك         

البطالة في المرتبة األولي،  يليها قضايا الفقر في المرتبة  بقضايا راسةصحف الدإلى اهتمام 
ضايا الرواتب في المرتبة المعابر التجارية في المرتبة الثالثة، يليها ق إغالقالثانية، يليها قضايا 

، ويليها قضايا ارتفا  األسعار في اريع الصغيرة في المرتبة الخامسة، يليها قضايا المشالرابعة
قضايا  ترتيب القضايا من وجهة نظر المبحوثين في المرتبة األولى في حين جاءالمرتبة األخيرة، 

، يليها قضايا الفقر، يليها ايا البطالة، يليها قضايا ارتفا  األسعار، يليها قضعابر التجاريةإغالق الم
، مما يعكس ضعف االرتباط بين ترتيب الصحف غيرةاألخيرة قضايا المشاريع الص في المرتبة

 االلكترونية الفلسطينية وترتيب المبحوثين للقضايا االقتصادية المحلية. 
وتعزو الباحثة حصول قضايا إغالق المعابر التجارية على المرتبة األولى ذلك لمالمستها       
ى ما هو جديد فيما بتعلق بإغالق ، إضافة إلى محاولة التعرف علة اليومية لفئات المجتمعللحيا

دخال البضائع التي ترتبط بحياة المواطن، أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة فقد  المعابر أو فتحها وا 
حصلت على المرتبة األخيرة نظرا  لتدهور الوضع االقتصادي في فلسطين وصعوبة نجاح أي 

 تعاد عنها وعن أخبارها.مشاريع صغيرة في تلك المرحلة الذي دفع المواطنين إلى االب
التي أظهرت أن مشكلة ( 2002دراسة جواد الدلو ) نتائج الدراسة مع نتيجة معوتتفق        
، ودراسة (1) %45 بنسبة المحلية الصفحات في طرحها الجمهور يفضل التي القضايا منالبطالة 

( التي أظهرت في نتائجها أن متابعة قضايا البطالة لدى الشباب الجامعي بلغت 2014محمد لبد )
 .(2)% 60.6% وقضايا ارتفا  األسعار بلغت 78

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مجلة ،" ميدانية الفلسطينية: دراسة الصحف في المحلية الصفحات قراءة نحو الجمهور اتجاهات" ، ( جواد الدلو1)
 125 ص، 2003 يونيو ، الثاني العدد الحادي عشر، المجلد غزة، ،اإلسالمية الجامعة

 106، ص مرجع سابق( محمد لبد، 2)
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 :بالقضايا االقتصادية المحلية اهتمام الصحفرأي المبحوثين في ثامنا : 
 (21جدول رقم )

 االلكترونية الفلسطينية بالقضايا االقتصادية المحليةدرجة اهتمام الصحف يوضح   
 الدرجة                   

 القضية                                
المتوسط  منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جدا

 الحسابي
 % ك % ك % ك % ك % ك

 4.02 1.8 3 5.5 9 17.2 28 39.9 65 35.6 58 إغالق المعابر التجارية
 3.81 3.1 5 9.2 15 37.4 61 34.4 56 16 26 ارتفا  األسعار

 3.51 6.7 11 12.3 20 40.5 66 25.2 41 15.3 25 البطالة 
 3.30 1.2 2 8.0 13 28.8 47 32.5 53 29.4 48 الرواتب 

 3.03 7.4 12 23.9 39 38.7 63 22.1 36 8.0 13 الفقر
 2.99 5.5 9 24.5 40 38.7 63 23.9 39 7.4 12 المشاريع الصغيرة 

 3.44 4.3 42 03.9 036 33.5 328 29.7 291 18.6 082 1*المجموع
 

درجة اهتمام الصحف االلكترونية نالحظ من خالل قراءة نتائج الجدول السابق أن           
%، 3.44نسبي  بمتوسط عاليةمن وجهة نظر المبحوثين الفلسطينية بالقضايا االقتصادية المحلية 

قضايا إغالق المعابر التجارية جاءت في مقدمة القضايا االقتصادية المحلية التي كما أوضحت أن 
بينما احتلت قضايا المشاريع %(، 4.02) حازت على اهتمام المبحوثين بمتوسط حسابي مقداره

 .%(2.99الصغيرة أقل درجة اهتمام بمتوسط حسابي )
تشابب مع ترتيب تالمحلية  االقتصادية بالقضايا الصحف اهتمام في المبحوثين رأيويالحظ أن نتائج

ولكن هناك انخفاد في متوسطات جميع القضايا االقتصادية المحلية عن اهتماماتهم،  اهتماماتهم،
ولكن ليست  ،وهذا يشير إلى أن المبحوث يعتقد أن الصحف تلبي اهتماماتب االقتصادية المحلية

 اتب.بالدرجة المطلوبة التي تناسب اهتمام
وهذا يتطلب من الصحف االلكترونية الفلسطينية أن تعمل على دراسة أولويات المبحوثين  

 واهتماماتهم واالهتمام بها لتحقيق الدور المطلوب.
وفق اهتمام الصحف االلكترونية الفلسطينية بالقضايا االقتصادية المحلية عدم الباحثة وتفسر      

األوضا  السياسية واالقتصادية واالجتماعية المختلفة والمتعاقبة على فلسطين، المستوى المطلوب ب
العمل اإلعالمي في فلسطين ارتباطا  وثيقا  بالعمل السياسي، األمر الذي انعكس على  الرتباط

، باإلضافة إلى بع السياسي لعرد الشئون السياسيةطبيعة معالجة الصحف فغلب عليها الطا

                                                           

 .* المجمو  ال يساوى عدد المبحوثين ألن المبحوث يمكنب اختيار أكثر من إجابة
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الخبر أو لذي يعاني منب المجتمع الفلسطيني الذي يجعلنا نفتقر إلى وجود الضعف االقتصادي ا
 قلة وجود صحفيين مختصين يجيدون كتابة اللغة الصحافية االقتصادية. الحدث االقتصادي وكذلك 

التي أظهرت أن قضايا التوظيف جاءت في  (2012النتائج مع دراسة الحروب ) هذه وتختلف      
  (1) %4.1وقضية ارتفا  األسعار بنسبة % 5.5مام صحف الدراسة بنسبة من اهت متأخرةدرجة 
تأهيل العاطلين وتوفير فرص عمل لهم في الترتيب قضية  ندبة القاضيدراسة في  وجاءت
حصلت على   األسعارالتي أظهرت أن قضية ارتفا   (2009، ودراسة محمد أجبتي)(2)السابع

التي أظهرت التركيز ( 2007ودراسة أمل دراز)، (3) اإلعالميةالمرتبة األولى بين مختلف المواد 
على القضايا االقتصادية المتخصصة كقضايا البورصة والبنوك وضعف االهتمام بالمشكالت 

 .(4)ذات الطبيعة االجتماعية االقتصادية
 

 

 تغطية القضايا االقتصادية المحلية: حجمرأي المبحوثين في تاسعا : 
 (20جدول رقم )

 للقضايا االقتصادية المحلية تغطية الصحف االلكترونية الفلسطينية حجمبرأي المبحوثين  يوضح
     حجم التغطية      

 الوسيلة                                       
 المتوسط  غير كافية متوسطة كافية

 % ك % ك % ك الحسابي
 2.30 14.1 23 43.6 71 42.3 69 القدس  
 2.13 16.0 26 54.6 89 29.4 48 فلسطين 

 2.09 17.2 28 57.1 93 25.8 42 الحياة الجديدة 
 2.08 17.8 29 56.4 92 25.8 42 األيام 

 2.15 16.3 106 52.9 345 30.8 201 5*المجموع
لكترونية الفلسطينية تي تخصصها الصحف اإلأن حجم التغطية اليبين الجدول السابق         

ن أن صحيفة و %، ويرى المبحوث2.15وسط حسابي المحلية منخفضة بمتللقضايا االقتصادية 
القدس تأتي في مقدمة الصحف التي تعتبر تغطيتها للقضايا االقتصادية المحلية كافية بمتوسط 

                                                           

 82، ص مرجع سابق( محمد الحروب، 1)
 490، ص مرجع سابق( ندبة القاضي، 2)
 87، ص مرجع سابق( محمد أجبتي، 3)
 193، ص مرجع سابق، أمل دراز( 4)

 أكثر من صحيفة يقوم بتصحفها* المجمو  ال يساوى عدد المبحوثين ألن المبحوث يمكنب اختيار 
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بمتوسط  حياة الجديدةصحيفة ال%، تلتها 2.13%، تلتها صحيفة فلسطين بمتوسط 2.30حسابي 
  .%2.08بمتوسط  األيامصحيفة  %، ثم2.09
( التي أظهرت أن اهتمام الصحف االلكترونية 19مع نتائج جدول ) اويالحظ أن هناك اختالف       

وتفسر الباحثة ذلك بأن الصحف تعطي اهتماما  الفلسطينية بالقضايا االقتصادية المحلية عالية، 
ضايا أخرى للقضايا االقتصادية بدرجات متفاوتة، حيث يتم التركيز على بعد القضايا وتجاهل ق

 كما أنب يتم تركيز االهتمام عليها في المناسبات الموسمية وليست بشكل مستمر.
فة نقص الكوادر العاملة في الصحا ىإلعدم كفاية التغطية وانخفاضها وتعزو الباحثة      

غياب الصحفي االقتصادي المتخصص، إضافة إلى ارتباط العمل اإلعالمي في االقتصادية و 
ارتباطا  وثيقا  بالعمل السياسي، األمر الذي انعكس على طبيعة معالجة الصحف فغلب فلسطين 

 عليها الطابع السياسي لعرد الشئون السياسية.
التي أكدت على ندرة التغطية .Fogarty, Brian J (2005)  تتفق مع دارسة هذه النتيجةو       

االهتمام لالقتصاد عندما يكون جيد وتعطيب تعطي القليل من  في وسائل اإلعالم ألنها االقتصادية 
 . (1) ا  قدرا  كبيرا  من االهتمام عندما يكون سلبي

 تقدمب ما أن القراء من (%58.6)كد أ( حيث 2009دراسة منى أبو جامع )كما تتفق مع       
 دراسة بلقاسم إمام، و (2)كاف غير االقتصادية األزمات عن معلومات من األردنية الصحف

 المؤشر االقتصادي صةح مدة أن يرونمن المبحوثين  الكبيرة اّلنسبة( التي أظهرت أن 2010)
 .(3)% 54.5 بنسبة الُمعالجة الستيفاء كافية غير

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(1 ) Fogarty, Brian J ،OP. ,Cit., p. 16 
 111، ص مرجع سابق( منى أبو جامع، 2)
 105، ص مرجع سابق( بلقاسم إمام 3)
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 :المبحوثين أسباب اهتمامعاشرا : 
 (22جدول رقم )

 الدراسةصحف بمتابعة القضايا االقتصادية المحلية في  المبحوثين أسباب اهتماميوضح 

 % ك أسباب اهتمام المبحوثين
 35.5 105  التعرف على أهم المشكالت والقضايا االقتصادية

 29.1 86 معالجة األحداث االقتصادية وتطوراتها من جوانبها المختلفة
 25 74 رصد تقلبات األسعار وموازين العرد لالستفادة في حركة االستثمار ومجاالتب

 9.1 27 األرقام والمؤشرات االقتصادية المختلفةالقدرة على الربط بين 
 1.3 4 أخرى

          100 296 1*المجموع

 بمتابعة القضايا االقتصادية المحلية في المبحوثين أسباب اهتمام تنو  الجدول السابقيبين         
التعرف على أهم المشكالت والقضايا  ن أنو ، حيث اعتبر المبحوثالصحف االلكترونية الفلسطينية

ة وتطوراتها من معالجة األحداث االقتصادي، تالها %35.5بنسبة  األسبابمن أهم االقتصادية 
ادة في حركة االستثمار رصد تقلبات األسعار ودراسة موازين العرد  لالستف، ثم جوانبها المختلفة

وجاءت ، ؤشرات االقتصادية المختلفةوالمالقدرة على الربط بين األرقام  وجاء بعدها ،ومجاالتب
توسيع و  الفلسطيني االقتصادي الواقعمعايشة األخرى في المرتبة األخيرة ومن أمثلتها  األسباب

 .1.3% بنسبةاالقتصادي  ضيح دالالت النشاطوتو  ا،فاق والمعرفة حول الحدث االقتصادي
إلى أن أهم أسباب اهتمام المبحوثين بمتابعة القضايا االقتصادية المحلية كان باحثة وتعزو ال       

المواطن الفلسطيني ذلك إلى ارتباط  ويرجع ، التعرف على أهم المشكالت والقضايا االقتصادية
بمجتمعب الفلسطيني والواقع االقتصادي ومعالجة األحداث والظواهر االقتصادية وتطوراتها من 

 .المختلفةجوانبها 
أهم أن إلى ( 2009) المدني أسامةدراسة إليب  أشارتنتائج هذه الدراسة مع ما  وتختلف      

في اتخاذ القرارات الخاصة اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية المحلية المساعدة أسباب 
 الظواهركشف التي أظهرت أن أهم أسباب االهتمام ( 2009)قيراط محمد ودراسة ، (2)بالعمل

  .(3) الفاسدة االقتصادية
 

                                                           

 .ن إجابة* المجمو  ال يساوى عدد المبحوثين ألن المبحوث يمكنب اختيار أكثر م
 304، ص مرجع سابق( أسامة المدني، 2)
 23، ص مرجع سابق( محمد قيراط، 3)
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 استفادة المبحوثين: درجة حادي عشر: 
 (23جدول رقم )

حول  لكترونية الفلسطينيةالصحف اإل من المعلومات التي تعرضها  درجة استفادة المبحوثين
 القضايا االقتصادية المحلية

 الحسابيالمتوسط  لم استفد  منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جدا

19 47 75 16 3 3 2.67% 
11.7 28.8 46 9.8 1.8 1.8 



من قبل المبحوثين للقضايا االقتصادية االستفادة درجة تشير بيانات الجدول السابق إلى أن       
حيث أظهرت النتائج أن (، %2.67بمتوسط حسابي ) متوسطةفي صحف الدراسة جاءت  المحلية
ممن هم لم  (%1.8ما نسبتب )و ، متوسطة يستفيدون بدرجة( من المبحوثين ممن %46) ما نسبتب
  .من المعلومات التي تعرضها الصحف االلكترونية الفلسطينية حول القضايا االقتصادية يستفيدوا
وهي شريحة متخصصة من السهل المبحوثين من شريحة االقتصاديين  أنب وتفسر الباحثة ذلك     
ومن المفترد أن تكون نسبة االستفادة  المواد المنشورة عن القضايا االقتصادية المحليةفهم عليها 
في الصحف االلكترونية  ضعف مستوى األداء اإلعالمي االقتصاديوهذا يشير إلى  ،عالية

 ويتطلب منها بذل الجهد.عمق  دونبشكل ضعيف وطرح القضايا االقتصادية  الفلسطينية
 االستفادة حصولَ  عدمالتي أظهرت  (2010مع دراسة بلقاسم إمام ) يجةتختلف هذه النتو       

 بنسبة االقتصادي الواقع حول معطياتٍ  من المؤشر االقتصادي حصة تقدمب ممالدى المشاهدين 
 لن فهي جديد ا، اعتباره يمكن ما قدمت قد الحصة أن يرون ال % 24.67نسبة مقابل% 66.23
 .(1) القديمة الروتينية الحصص سياق عن حسبهم تخرج
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 204، ص مرجع سابق( بلقاسم إمام 1)
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 :ة المبحوثينجوانب استفاد ثاني عشر:
 (24جدول رقم )

حول القضايا  صحف الدراسةمن المعلومات التي تعرضها استفادة المبحوثين جوانب  يوضح
 االقتصادية المحلية

 % ك جوانب االستفادة
 28.6 109 النمو االقتصادي في فلسطينالتعرف على أهم المشكالت والقضايا االقتصادية التي تؤثر على 

 19.3 73 تكوين رأي وفهم سليم حول القضايا االقتصادية المحلية التخاذ قرار اقتصادي رشيد
 17.6 67 بناء على معلومات اقتصادية جادة القرارات التعرف على أهم الفرص االستثمارية واتخاذ

 14.2 54 التعرف على التجاوزات والمعوقات التي تعترد سبل نجاح التنمية في المجتمع  
 10.5 40 التعمق في معرفة وجهات النظر المختلفة حول القضايا وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني

 8.9 34 الحصول على الخدمات المتاحة في المجتمع تجاه القضايا االقتصادية المحلية
 0.7 3 أخرى

 100 380 1*المجمو 


على أهم المشكالت والقضايا االقتصادية  التعرفيتضح من نتائج الجدول السابق أن          
تكوين رأي وفهم سليم حول ، تالها %28.6 بنسبة التي تؤثر على النمو االقتصادي في فلسطين

 التعرف على أهم الفرص االستثمارية و  ثم، القضايا االقتصادية المحلية التخاذ قرار اقتصادي رشيد
التعرف على التجاوزات والمعوقات التي وبعد ذلك ، جادةومات اقتصادية اتخاذ قراراتب بناء على معل

حول في معرفة وجهات النظر المختلفة  التعمق، تالها ترد سبل نجاح التنمية في المجتمعتع
الحصول على الخدمات المتاحة في وجاء بعدها  ، عكاساتها على المجتمع الفلسطينيالقضايا وان
، وجاءت الجوانب األخرى في المرتبة األخيرة ومن جاه القضايا االقتصادية المحليةالمجتمع ت
 التعرف على سير أوضا  مؤسسات القطا  العام أو القطا  الخاص أو األهلي االقتصاديةأمثلتها 

واإلجراءات ة االقتصادية بالقوانين والتشريعات الوعي والثقافو  يأتي في مقدمة جوانب االستفادة
 .التنظيمية في المجتمع

يالحظ هنا أن استفادة المبحوثين من تناول القضايا االقتصادية المحلية كان أكبر في       
التعرف على سير أوضا  مؤسسات القطا  العام أو القطا  الخاص أو  الجوانب المعرفية مثل:

على أهم المشكالت والقضايا االقتصادية التي تؤثر على النمو  عرفوالت األهلي االقتصادية
التعرف على التجاوزات والمعوقات التي تعترد سبل نجاح التنمية في  في فلسطين،االقتصادي 

                                                           

 .* المجمو  ال يساوى عدد المبحوثين ألن المبحوث يمكنب اختيار أكثر من إجابة
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حول في معرفة وجهات النظر المختلفة  التعمق، و المجتمع كسوء اإلدارة وضعف القرار االقتصادي
 ي.المجتمع الفلسطينعكاساتها على القضايا وان
وتفسر الباحثة ضعف االستفادة في الجوانب السلوكية لدى المبحوثين بضعف النماذج التي         

، وعدم التركيز على تقديم الحلول المناسبة تقدمها صحف الدراسة على النشاطات االقتصادية
التي تقدم  األساليبدم الدراسة التحليلية تق على أنللمشكالت والقضايا االقتصادية، ويدل ذلك 

التعريف بدور المواطن  أوتركز على وضع الحلول المقترحة  فقط وتراجع األساليب التيمعلومات 
(12 والجهات الرسمية )انظر جدول رقم

لدى  االستفادة حصولَ ( التي أظهرت 2010وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بلقاسم إمام )      
 بنسبة االقتصادي الواقع حول معطياتٍ  من المؤشر االقتصادي حصة تقدمب مماالمشاهدين 

 عن حسبهم تخرج لن فهي جديد ا، اعتباره يمكن ما قدمت قد الحصة أن يرون ال %24.7نسبةب
 .(1) القديمة الروتينية الحصص سياق
 

 االستفادة:أسباب عدم  :ثالث عشر
 (25جدول رقم )

 للقضايا االقتصادية المحلية من تناول صحف الدارسة استفادة المبحوثينيوضح أسباب عدم 
 % ك أسباب عدم االستفادة

 19.2 64 ةيالسياسالقضايا الصحف االلكترونية الفلسطينية على تركيز 
 17.9 60 االكتفاء بنقل المعلومة دون تقديم حلول  و المحلية  المعالجة السطحية للقضايا االقتصادية

 16.4 55 المتخصص المهنيغياب الصحفي االقتصادي 
 11.6 39 الموضوعات الفنون الصحفية في عردعدم تنو  

 10.7 36 عدم تبسيط وتوضيح المصطلحات االقتصادية
 10.4 35 افتقار المواد اإلعالمية لعناصر الجذب والتشويق

 9 30 فلسطينالصحافة االقتصادية ال تعكس النشاط االقتصادي في 
 4.8 16 أخرى

 100 335 2*المجمو 


                                                           

 204، ص مرجع سابق( بلقاسم إمام 1)
 المبحوث يمكنب اختيار أكثر من إجابة* المجمو  ال يساوى عدد المبحوثين ألن 
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من تناول  المبحوثيناستفادة أسباب عدم أكثر  يتضح من خالل بيانات الجدول السابق أن       
 للقضايا السطحية المعالجة تالها، %19.2بنسبةالقضايا السياسية على تركيزها  صحف كان
االقتصادي غياب الصحفي ، ثم ة دون تقديم حلولء بنقل المعلوماالكتفاو  المحلية االقتصادية
الفنون   عدم تنو ثم ، سيط وتوضيح المصطلحات االقتصاديةعدم تبوجاء بعدها ، المتخصص
، ثم اإلعالمية لعناصر الجذب والتشويقافتقار المواد ، تالها عرد الموضوعاتفي  الصحفية

الصحافة االقتصادية ال تعكس النشاط أن ، و معالجة القضايا االقتصادية المحلية سطحية
، وجاءت الجوانب األخرى في المرتبة األخيرة ومن أمثلتها: معالجة القضايا  االقتصادي في الدولة

 االقتصادية المحلية خبرية فقط، وتبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي.
 على أن عدم استفادة المبحوثين متعلق بطريقة التغطية الصحفية لهذهتشير النتائج السابقة       

الموضوعات، كما أن المبحوثين ال يثقون كثيرا  بالمعالجة الصحفية للقضايا االقتصادية في 
تبذل جهدا كافيا  إليصال القضايا  هاالصحف االلكترونية الفلسطينية، كما أنهم ال يعتقدون أن

 االقتصادية ومناقشتها والدليل أن األسباب المتعلقة بالصحف جاءت في مقدمة عدم االستفادة.
( التي أشارت إلى أن عدم 2009ودراسة منى أبو جامع ) نتائج وتتفق نتائج هذه الدراسة مع       

 بنسبة المستخدمة المفاهيم وضوح وعدم كفايتها وعدما المعلومات نقص االستفادة يرجع إلى
15.9% (1) . 

أن ضعف التي أظهرت ( 2009)المدنيأسامة  دراسة هذه النتيجة مع نتائج فيما تختلف         
 نسبةب كافية بمعلومات الموضوعات بعد تدعم ال اإللكترونية الصحف أن االستفادة يرجع إلى

 ومع،(2)السوق اقتصاد في لمتخصصين كافية آراء تقدم ال االلكترونية الصحف، كما أن 37.2%
 عن التركيز غياب االستفادة عدم أسباب من( التي أظهرت أن 2010) دراسة بلقاسم إمام

 .(3) معاناتب تكشف التي تلك أي المواطن يريدها التي المواضيع
 

 

 
 
 
 

                                                           

 111، ص مرجع سابق( منى أبو جامع، 1)
 307، ص مرجع سابق، أسامة المدني( 2)
 204، ص مرجع سابق( محمد بلقاسم، 3)
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 الصحف في المعالجة:مساهمة رابع عشر: 
 (26جدول رقم )

 في معالجة القضايا االقتصادية المحلية صحف الدراسةدرجة مساهمة يوضح 
 المتوسط الحسابي منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جدا

5 21 87 35 15 3.22 
3.1 12.9 53.4 21.5 9.2 
مساهمة الصحف في معالجة القضايا االقتصادية درجة تشير بيانات الجدول السابق إلى أن       

% 53.4 %، حيث أن ما نسبتب3.22بمتوسط حسابي متوسطة صحف الدراسة جاءت المحلية 
 من المبحوثين يرون أن مساهمة الصحف متوسطة .

أن المعلومة االقتصادية بشكل عام تتميز بالتخصص، والتغيُّر الباحثة ذلك ب وتفسر        
حسنون ، أو على األقل من يُ المتخصصين في الصحافة االقتصاديةتحتاج إلى و سريع، والتطوُّر ال

الصفحات ائب لدى صحفيي الركن االقتصادي و هو جانب غالحد األَدنى من معطياتب و 
لى غلبة الطابع الخبري إ باإلضافةام بهذا الشَّأن االقتصادي، المتخصصة الخاصة ذات االهتم

 التحليل والتفسير إلىعلى الصحافة االقتصادية مما يجعل الخطاب يتسم بالسطحية نظرا  الفتقاره 
التوصيف بعيدا  عن مناقشة األسباب  استراتيجيةواعتماده على الالزم لفهم المضمون االقتصادي 

 مستقبلية. رؤىوبلورة الحلول وطرح 
 شاهدين مإلى عدم استفادة ال ( أشارت2010بلقاسم إمام ) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة         

 الُمعمق، الميداني العملفي  المواطن انشغاالت هاطرحلعدم صة المؤشر االقتصادي من ح
 .(1)لها الحلول وتقديم األوضا  تشريح في النقاش مستوىوضعف 



 :عن الشكل المبحوثين ىرض خامس عشر:
 (27جدول رقم )

 قضايا االقتصادية المحليةلل صحف الدارسةعن شكل عرض  درجة رضا المبحوثينيوضح 
 المتوسط الحسابي منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جدا

0 19 98 38 8 3.21 
0 11.7 60.1 23.3 4.9 

 

                                                           

 204ص  ،المرجع السابق نفسه( 1)
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شكل عرد الصحف درجة رضا المبحوثين عن تشير بيانات الجدول السابق إلى أن       
ما ن إحيث  ،%3.21جاءت متوسطة بمتوسط حسابي  االلكترونية القضايا االقتصادية المحلية

راضون عن شكل عرد الصحف االلكترونية القضايا االقتصادية  المبحوثين% من 60.1و نسبتب
% 11.7 وما نسبتبمنخفضة راضون بدرجة  هم% من23.3وما نسبتب المحلية بدرجة متوسطة، 

، بينما منخفضة جداراضون عن شكل بدرجة  منهم% 4.9وما نسبتب ، عاليةراضون بدرجة  منهم
  لم يرد أي منهم بدرجة كبيرة جدا .

على مضمون المادة هم تركيز ب الشكلن عن ارتفا  نسبة المبحوثين الراضي وتفسر الباحثة       
 فمعظم الشكلي، للجانب كبير ا اهتمام ا واُيعيرُ  ال ينالمبحوثن إ، حيث االقتصادية أكثر من الشكل

الشكل  بأن البعد، يقول كأنْ  أو تفسيرات أو توضيحات وبدون اّلنقيضين، لتجنُّب جاءت اإلجابات
نماغير مهم  لةٍ  في المضمون ذلك ُيقدم لم إذا نقول لّكننا وفقط، المضمون يهم واّ  تسهل  جيدٍة، حُّ

 متابعتها لن تتحقق الدرجة المطلوبة من االستفادة.على القارئ 
% معجبون 64التي أظهرت أن  (2009المدني )أسامة مع دراسة  وتتفق نتائج الدراسة     

% مع انتفاء 36الذي يقدم بب المضمون "إلى حد ما" في مقابل من أقروا بإعجابهم وبنسبة  بالشكل
( التي أظهرت أن األغلبية من 2010ودراسة بلقاسم)، (1) وجود أية مفردة غير معجبة بالشكل

 بلغت كبيرةٍ  بنسبةٍ  وذلك، المشاهدين لحصة المؤشر االقتصادي يرون أن الجانب الشكلي يعد مقبوال  
  .(2) فرد ا( 33) المستوى دون يرونب من بلغ فيما العينة مجمو  من فرد ا( 111)
 

 :المتعددة والصورلوسائط ااستخدام عن  المبحوثين ىرض سادس عشر:
 (28جدول رقم )                                          

 المتعددة في عرض القضايا االقتصادية المحلية الوسائط استخدامعن  المبحوثين رضايوضح 

 المتوسط الحسابي منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جدا

7 24 83 39 10 3.13 
4.3 14.7 50.9 23.9 6.1 

 

عةن اسةتخدام الصةحف االلكترونيةة الفلسةطينية  المبحةوثين ىرضدرجة  يبين الجدول السابق أن     
كانةت متوسةطة بمتوسةط حسةابي  للوسائط المتعددة والصور في عةرد القضةايا االقتصةادية المحليةة

راضةةون عةةن اسةةتخدام الصةةحف االلكترونيةةة ن المبحةةوثين % مةة50.9مةةا نسةةبتب أن  حيةةث%، 3.13
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مةا الفلسطينية للوسائط المتعددة والصور في عةرد القضةايا االقتصةادية المحليةة بدرجةة متوسةطة، و 
، عاليةةةبدرجةةة راضةةون هم مةةن %14.7مةةا نسةةبتب ،  و نخفضةةةمبدرجةةة هم راضةةون % مةةن23.9نسةةبتب 

بدرجةةةةة   مةةةةنهم راضةةةةون% 6.1مةةةةا نسةةةةبتب و ، جةةةةدا   عاليةةةةةبدرجةةةةة  مةةةةنهم راضةةةةون %4.3ومةةةةا نسةةةةبتب 
 .جدا   منخفضة

عن استخدام الصحف االلكترونية الفلسطينية للوسائط  يةويتضح أن نسبة متوسطة راض     
 . المتعددة والصور في عرد القضايا االقتصادية المحلية

مكانيات قلة اإلبالباحثة قلة استخدام الصحف االلكترونية للفلسطينية للوسائط المتعددة وتفسر 
بطء االنترنت الذي يصعب عملية تصفح المواقع، وترجع الباحثة رضا المبحوثين عن و المادية، 

 عدم استخدام الوسائط إلى كونهم شريحة متخصصة تهتم بالمعلومة بأي طريقة. 
( التي أظهرت أن المبحوثين 2009المدني) أسامةإلى حد ما مع دارسة هذه النتيجة  وتتفق      

دعم في وقد تمثلت تحتاج إلى عدة إجراءات لتحسين الشكل يرون أن المادة االقتصادية 
، ثم استخدام الرسوم البيانية كمؤشرات موضوعيةثم استخدام  الموضوعات بالصور بدرجة أكبر،

تكبير  الوميد من الموضوعات المهمة أو شديدة األهمية لجذب االنتباه، ويأتي بعد ذلك بديل
 .(1)حجم الحروف نسبيا لتيسير القراءة

 

 :للقضايا االقتصادية المحليةصحف الدراسة مشاكل معالجة سابع عشر: 
 (29جدول رقم )

 للقضايا االقتصادية المحلية صحف الدراسةمشاكل معالجة يوضح 
 % ك المشاكل

 24.3 119 غياب اإلعالمي االقتصادي المتخصص وافتقاده للمهنية
 17.6 86 المحلية عدم التنو  في المعالجة الصحفية للقضايا االقتصادية

 15.1 74 االكتفاء بعرد القضية بشكل سطحي دون تحليل أسبابها وانعكاساتها
 14.3 70 تقديم القضايا االقتصادية المحلية بطريقة صعبة ال يفهمها إال المتخصصون

 13.9 68 ثبات المواد المنشورة وعدم تحديثها لفترات طويلة
 13.7 67 الفلسطينية إلمكانيات وأدوات التفاعلافتقاد الصحف االلكترونية 

 1.0 5 مشاكل أخرى
 100 489 2*المجمو 
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مشاكل معالجة الصحف االلكترونية يتضح من خالل قراءة نتائج الجدول السابق أن أهم       
 غياب اإلعالمي االقتصادي المتخصص وافتقاده للمهنيةتمثلت في للقضايا االقتصادية المحلية 

االكتفاء و ، عدم التنو  في المعالجة الصحفية للقضايا االقتصادية المحلية، تالها 24.3%بنسبة 
تقديم القضايا االقتصادية المحلية و ، أسبابها وانعكاساتها بعرد القضية بشكل سطحي دون تحليل
، طويلة ثبات المواد المنشورة وعدم تحديثها لفتراتثم ، بطريقة صعبة ال يفهمها إال المتخصصون

، وجاءت المشاكل األخرى في الصحف االلكترونية الفلسطينية إلمكانيات وأدوات التفاعل رافتقاو 
المرتبة األخيرة والتي تمثلت في عدم اهتمام القراء بالقضايا االقتصادية وغياب الحدث االقتصادي 

 المهم للمواطن الفلسطيني.
ويالحظ أن من أهم مشاكل معالجة القضايا االقتصادية المحلية في الصحف الفلسطينية      

وهذا يتفق مع نتيجة الدراسة  وانعكاساتها أسبابها تحليل دون سطحي بشكل القضية بعرد االكتفاء
 ( التي أكدت أن الصحف تعتمد على أسلوب عرد معلومات فقط.6ة )جدول رقم يالتحليل

التي تتفق  التفاعل وأدوات إلمكانيات الفلسطينية االلكترونية الصحف افتقاداكل كما أن من المش  
التي أكدت غياب استخدام الوسائط المتعددة في عرد القضايا مع نتيجة الدراسة التحليلية 

% 49.9( الذي أكد أن نسبة استخدام العناصر التفاعلية 11االقتصادية المحلية و)جدول رقم 
 صالح صحيفة فلسطين.والنسبة األكبر ل

التي أكدت أن من أهم المشاكل في  (2009) محمد قيراط دراسة نتائجمع  هذه النتيجةوتتفق      
 االقتصادية المواضيع لمناقشة الفرصة إتاحة عدمب المتعلقةمعالجة القضايا االقتصادية المحلية 

 تداخلوكذلك  ،المتخصصين والمحللين المحررين قلةو  المؤهلة الصحفية الكوادر ندرة، بحرية
 االبتكار حيز ضيق ، إضافة إلىاالقتصادية بالقضايا القراء اهتمام عدمو  السياسة مع االقتصاد
 التركيز حيث ونوعيتها التحريرية المعالجةو  الصحفي واإلخراج التحريري المضمون في والتجديد

 تقوم التي والتحليلية التفسيرية المعالجة حساب الصحفية على والبيانات والسرد االستعراد على
 . (1)والنقد التقييم على
( التي أظهرت أن أهم مشاكل معالجة 2009) دراسة منى أبو جامع كما تتفق مع نتيجة      

االقتصادي وندرة قواعد  اإلعالمقضايا الشأن االقتصادي ندرة الكوادر الصحفية والمتخصصين في 
 .(2)بيانات ثابتة وموثوقة
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التي أظهرت أن  .Fogarty, Brian J (2005)  دراسة  النتيجة مع نتيجةوتختلف       
 ذلك في بما والنخبة السياسيين الفاعلين تأثير االقتصادية القضايا تغطية في توثر التي المشاكل
 األخبار حالة في  التنظيمية والضغوط والقيم، االجتماعية والمعايير المصالح، جماعات

 التغطية في الروتيني والجانب الصحفية المعايير هو هذه بين أهمية األكثر والعامل االقتصادية،
 الروتين واعتماد و كمؤسسة اإلعالم وسائل لطبيعة وفقا الصحفيين المقيدة الصحفية والممارسات

 كانت قد مما االقتصادية األخبارب اهتمام الجمهور درجةاختالف  إلى إضافة ،األخبار إنتاج في
 .(1)أخرى لحاالت
 دراسةحيث أن  ،ويرجع االختالف إلى اختالف المجتمع الذي تصدر فيب الصحيفة      

Fogarty, Brian J  تدرس وسيلة تصدر في مجتمع متحرر، بينما تدرس هذه الدراسة وسيلة
، باإلضافة إلى اختالف طبيعة الوسيلة تصدر في مجتمع يعاني من االحتالل اإلسرائيلي وتبعاتب

 ودورية الصدور لكل منهما.
 

 :الصحف االلكترونية الفلسطينيةثامن عشر: اقتراحات المبحوثين لتطوير أداء 
 (31جدول رقم )

في معالجة القضايا االقتصادية  الصحف االلكترونية الفلسطينيةلتطوير أداء  اقتراحات المبحوثين
 المحلية

 % ك مقترحات المبحوثين
 15.5 112 االقتصادية المحلية موضع اهتمام لدى الشباب الفلسطينيتعزيز الوعي بالقضايا 

 13.4 97 تغطية وسائل اإلعالم لنتائج الدراسات العلمية االقتصادية
 12.5 90 تغطية األحداث االقتصادية التي تهم حياة المواطن بدرجة عالية

 12.0 87 اإلعالم االقتصادياالستعانة بالخبرات والكوادر المهنية المحترفة للكتابة في 
ستراتيجية لإلعالم االقتصادي االلكتروني  10.9 79 تقديم رؤية واضحة وا 

 9.8 71 اختيار المعلومات بشكل دقيق واستخدام أساليب مشوقة
 9.1 66 التنويع في األشكال اإلعالمية لمعالجة االقتصادية وبالذات التفسيرية والتحليلية

 8.6 62 للصحف اإللكترونية الفلسطينية في تغطية مع القضايا االقتصاديةوضع مواصفات مهنية 
 8.0 58 فتح قنوات للحوار ومساحة واسعة للتحليل االقتصادي داخل الصحف االلكترونية

 100 722 2*المجمو 
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لتطوير أداء الصحف االلكترونية الفلسطينية في  قتراحات المبحوثيناأهم  الجدول السابقيبين      
تعزيز الوعي بالقضايا االقتصادية المحلية التي تمثلت في معالجة القضايا االقتصادية المحلية 
تغطية يعتقدون ذلك من خالل ، تالها  من %15.5بنسبة  موضع اهتمام لدى الشباب الفلسطيني

تغطية األحداث االقتصادية التي تهم حياة  ، ثم قتصاديةوسائل اإلعالم لنتائج الدراسات العلمية اال
االستعانة بالخبرات والكوادر المهنية المحترفة للكتابة في اإلعالم و  المواطن بدرجة عالية

 . لإلعالم االقتصادي االلكتروني واستراتيجيةتقديم رؤية واضحة وكذلك ، االقتصادي
 المبحوثين باقتراحات والمتعلقة (2009) محمد قيراط دراسة نتائجمع  الدراسة هذه نتائج وتتفق    

 من أكبر مساحة إعطاءمن خالل  المتحدة العربية اإلمارات في االقتصادية الصحافة لتطوير
 المؤهلة المواطنة الكوادر وبناء والتأهيل التدريب وكذلك العمل في والحماية واالستقاللية الحرية
 على التركيز، إضافة إلى عملي إلنجاز وبيانات معلومات على للحصول االنترنت ماتخدواس

 على تركز التي والتحقيقات االستقصائية بالصحافة االهتمامو  الخبر وراء وما والتعليقات التحليالت
 .(1)االقتصادية الشار  رجل وقضايا هموم

( التي أظهرت أن أهم اقتراحات القراء االهتمام بالكادر 2009دراسة منى أبو جامع)كما تتفق مع  
القائم على إنتاج المعلومة وتحسين أداء الصحفيين االقتصاديين، وعدم االكتفاء بالقدرات المتاحة 
وان كان ذلك يزيد من تكاليف الصحيفة ألن المردود أعلى بكثير أن كانت تحسن التعامل مع 

 .(2)ات االعالم اقتصادي
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 ثانيالمبحث ال
 اختبار فروض الدراسة الميدانية

بين ترتيب القضايا االقتصادية المحلية في الصحف توجد عالقة ذات داللة إحصائية أوال : 
 وترتيبها عند المبحوثين.
 نتيجة اختبار الفرض:

نالحظ في الجدول كما بيرسون باستخدام اختبار ذلك وتم التحقق من صحة الفرد، عدم ثبت 
 ا،تي:

 (30جدول رقم )
         ترتيب القضايا االقتصادية المحلية في الصحف وترتيبها عند المبحوثينبين  يوضح العالقة

 

 القضية         
 الترتيب

إغالق المعابر  الفقر البطالة
 التجارية

مشاريع  الرواتب
 صغيرة

ارتفا  
 األسعار

 قيمة معامل
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.957 0290. 6 5 4 3 2 1 ترتيب الصحف
     2 6 4 1 5 3 ترتيب المبحوثين

عالقة ذات داللة إحصائية بين ترتيب القضايا وجود تشير النتائج السابقة إلى عدم       
، 05.0 وترتيبها عند المبحوثين عند مستوى داللة صحيفتي الدراسةاالقتصادية المحلية في 

 .0.05من  كبروهي أ 0.957 وقيمة مستوى المعنوية 0.029قيمة معامل االرتباط  وقد بلغت
في صحيفتي ترتيب القضايا االقتصادية المحلية  بينالعالقة عدم وجود وتفسر الباحثة        

أن الصحف تطرح موضوعات ال تمثل أهمية عند أغلبية ب ترتيبها لدى الجمهورالدراسة و 
أولوية  مبحوثينويرجع ذلك إلى العديد من العوامل أهمها أن القضايا التي أعطاها الالمبحوثين،  

هي من القضايا الملموسة وجاء ترتيبب لها بهذا الشكل إلحساسب بها وقربها من الخبرة العملية 
  المباشرة لب.

( التي أوضحت وجود اختالف 2009دراسة عزة عثمان )مع نتائج ه النتيجة هذوتتفق بذلك      
 التي( 2007) دراسة عبد اآ آل تويممع و  ،(1)بين أجندة الصحف السعودية وأجندة المرأة السعودية

أولويات الجمهور، و  أولويات الصحفبين  إلى التنافر كبيرا  يصل أحيانا   اختالفا   أن هناكأظهرت 
االقتصادية التي اهتمت بها الصحف كانت في ذيل أولويات الجمهور أو لم يولها األهمية فالقضايا 

 .(2) نفسها
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( التي أوضحت اختالف ترتيب أولويات الصحافة 2005دراسة سامية األغبري )كما تتفق مع      
اليماني التي ودراسة غادة  ،(1)اليمينية تجاه القضايا االقتصادية عن أولوياتها لدى  الجمهور 

  .(2) أوضحت ضعف العالقة ببين ترتيب أولويات الصحف النسائية وأولويات المرأة
( التي أوجدت ارتباط ايجابي ضعيف بين 2009دراسة ندية القاضي )مع اختلفت فيما         

ودراسة سماح محمد  (3)أجندة الصحف المصرية من ناحية وأجندة الجمهور من ناحية أخرى 
أكدت وجود عالقة بين أجندة الصحف وأجندة الجمهور بالنسبة للقضايا ذوي ( التي 2009)

قوى بين تريب صحف الدراسة لقضايا ذوي  طرديوجود ارتباط ، وكذلك االحتياجات الخاصة 
  .(4)االحتياجات الخاصة وترتيبها عند الذكور

 
المحليةة اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية  درجةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ثانيا : 

 في الصحف االلكترونية الفلسطينية ومدى استفادتهم من متابعة هذه القضايا.
 نتيجة اختبار الفرض:

اهتمةام المبحةوثين بالقضةايا االقتصةادية فةةي  درجةةوجةود عالقةة بةين ثبةت صةحة الفةرد القائةل ب    
، وتةةم التحقةق مةةن صةةحة الصةحف االلكترونيةةة الفلسةطينية ومةةدى اسةتفادتهم مةةن متابعةة هةةذه القضةايا

 ا،تي: نالحظ في الجدولكما بيرسون باستخدام اختبار الفرد 
 (32جدول رقم )

في الصحف االلكترونية  المحلية اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصاديةدرجة بين  يوضح العالقة
 تهاالفلسطينية ومدى استفادتهم من متابع

 االستفادةمدى  المتغيرات

  درجة االهتمام
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط

0.238 0.002 
 

معدل اهتمام تشير نتائج المعامالت اإلحصائية في الجدول السابق إلى وجود عالقة بين       
 متابعتهاالمبحوثين بالقضايا االقتصادية في الصحف االلكترونية الفلسطينية ومدى استفادتهم من 

 .05.0عند مستوى داللة
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 0.05قل من أوهي ، 0.002 معنويةعند مستوى  0.238قيمة معامل االرتباط وقد بلغت       
اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية في الصحف بين معدل  مما يدل على وجود عالقة

نب كلما ارتفعت درجة أبمعنى ، االلكترونية الفلسطينية ومدى استفادتهم من متابعة هذه القضايا
 المبحوثين.تابعة ارتفعت درجة االستفادة لدى مال

حلية التي تهم اهتمام الصحف االلكترونية بنقل القضايا االقتصادية الم إلىولعل ذلك يرجع       
أهمية القضايا ودرجة التركيز لدى  إلىباإلضافة ، لشريحة بصورة تعكس الواقع الفعليهذه ا

متخصصة ومن السهولة فهم المصطلحات االقتصادية المستخدمة،  هم شريحةكونالمبحوثين 
وكذلك  ،البيئة المحيطة والواقع االقتصادي الذي يعيشب قطا  غزة والتغيرات المستمرة إلى باإلضافة

 األسلوب التي عرضت بب القضايا االقتصادية المحلية في الصحف االلكترونية.
وقربها للمبحوثين أهمية القضايا االقتصادية بالنسبة  إلىوتعزو الباحثة اختالف درجة االستفادة     

 عملية المباشرة لهم.من الخبرة ال
( التي أكدت وجود عالقة بين درجة اهتمام 2010مع دراسة بلقاسم إمام )هذه النتيجة وتتفق      

متابعة حصة المؤشر االقتصادي و إتيانها بالجديد وتغطية اّلنقص في مجال المعلومات المبحوثين ب
 .(1) التعليمي والمهنةاالقتصادّية لتحقيق االستفادة وفقا  لمتغير النو  والمستوى 

 
 فةةةي معةةةدل اهتمةةةام 05.0توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة  ثالثةةةا : 

 ،نةوعال، حسةب المتغيةرات الديموغرافيةة المختلفةة )العمةر المحليةة المبحوثين بالقضةايا االقتصةادية
 مكان العمل، مجال العمل(.التخصص،  الملهل العلمي،

 وتنقسم هذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية التالية:
 المحليةة توجد فروق ذات داللةة إحصةائية فةي معةدل اهتمةام المبحةوثين بالقضةايا االقتصةادية .0

 يعزى إلى العمر.
 نتيجة اختبار الفرض:

االقتصادية  معدل اهتمام المبحوثين بالقضاياعمر و عدم وجود ارتباط بين الثبت عدم صحة الفرد 
كما نالحظ  (One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي المحلية، وتم التحقق باستخدام اختبار 

 في الجدول ا،تي:
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 (33جدول رقم )
بين متوسطات استجابات المبحوثين  (One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي  يوضح

 اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية يعزى إلى العمر درجةحول 

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

مستوى 
 المعنوية

اهتمام المبحوثين بالقضايا  درجة
 المحلية االقتصادية

 0.873 3 2.619 بين المجموعات
  2.604 
 

0.054 
 

 0.335 159 53.294 داخل المجموعات
  162 55.913 المجمو 

 2.66 تساوي 0.05" ومستوى داللة 159، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 

معةةةةدل اهتمةةةةام المبحةةةةوثين بالقضةةةةايا عةةةةدم وجةةةةود فةةةةروق بةةةةين تشةةةةير النتةةةةائج السةةةةابقة إلةةةةى          
والتةةي المحسةةوبة  Fقيمةةة  ، حيةةث وصةةلت05.0عنةةد مسةةتوى داللةة عمةةراالقتصةادية يعةةزى إلةةى ال

، كمةةةا أن القيمةةةة االحتماليةةةة 2.66الجدوليةةةة والتةةةي تسةةةاوي  Fوهةةةي أقةةةل مةةةن قيمةةةة  2.604تسةةةاوي 
علةةةى عةةةدم وجةةةود فةةةروق بةةةين  ممةةةا يةةةدل، 0.05كبةةةر مةةةن أوهةةةي  0.054لجميةةةع المحةةةاور تسةةةاوي 

عمر متوسطات استجابات المبحوثين حول معدل اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية يعزى إلى ال
 .05.0داللةعند مستوى 

ال  أن الدراسة استهدفت شريحة متخصصة في االقتصاد لذابويمكن للباحثة تفسير هذه النتيجة     
 لديهم اهتمام بالقضايا االقتصادية بغد النظر عن أعمارهم.فهم أهمية في ذلك،  يعتبر السن ذا

 قراء معظم أن أظهرت التي( 2009) جامع أبومع دراسة منى  واختلفت نتائج هذه الدراسة      
 حياتهم يبدءون الذين الشباب فئة تعكس وهي عام 30-20 بين أعمارهم تتراوح االقتصادية المواد
-30 بين أعمارهم الذي القراء نسبة فنجد العمرية الفئة في التقدم مع االطال  نسبة وتقل العملية
 (1) %17.9 هي عام 40 عن تزيد التي ونسبة%  33 هي عاما 40
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في معدل اهتمام المبحوثين  05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .2
 .نوعبالقضايا االقتصادية يعزى إلى ال

 :نتيجة اختبار الفرض
عةةةةدم وجةةةةةود فةةةةروق بةةةةةين متوسةةةةةطات اسةةةةتجابات المبحةةةةةوثين حةةةةةول اهتمةةةةام المبحةةةةةوثين بالقضةةةةةايا    

، وتم التحقق من صحة الفرد باستخدام 05.0يعزى إلى الجنس عند مستوى داللةاالقتصادية 
 ، كما نالحظ في الجدول ا،تي:T. Testمعامل اختبار

 (34جدول رقم )
 من الفروق المعنوية في االهتمام بالقضايا االقتصادية المحلية بين الذكور  T))اختبار  يوضح

المتوسط  العدد الجنس البيان
مستوى  tقيمة  االنحراف المعياري الحسابي

 المعنوية

اهتمام المبحوثين بالقضايا 
 االقتصادية

 0.236 - 0.601 3.763 132 ذكر
 

0.814 
 0.536 3.790 31 أنثى 

 1.97تساوي 0.05" ومستوى داللة 161الجدولية عند درجة حرية " tقيمة 
 

فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حةول اهتمةام تشير النتائج السابقة إلى عدم وجود        
قيمةة ، حيةث وصةلت 05.0عند مسةتوى داللةةالمبحوثين بالقضايا االقتصادية يعزى إلى الجنس 

t وهي أقل من قيمة  0.236 إلىt  كمةا أن القيمةة االحتماليةة تسةاوي 1.97الجدولية والتي تساوي ،
على عدم وجود فروق بين متوسطات اسةتجابات المبحةوثين مما يدل  0.05كبر من أوهي  0.814

  05.0حول اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية يعزى إلى الجنس عند مستوى داللة  
هةةذه النتيجةةة إلةةى أن المجتمةةع الفلسةةطيني ارتفعةةت فيةةب نسةةبة المةةرأة المعيلةةة التةةي وتفسةةر الباحثةةة      

فرد عليها االهتمام بقضايا االقتصاد مثلها مثل الرجل، إضافة إلةى طبيعةة اهتمامةات الفةرد بغةد 
ن بقةةدرة عاليةةة علةةى نةةاث فةةي المجتمةةع الفلسةةطيني يتميةةز النظةةر عةةن كونةةب ذكةةر أو أنثةةى، كمةةا أن اإل

 لمي والدراسي، وينعكس هذا األمر بالطبع على االهتمام بالقضايا االقتصادية.  التحصيل الع
أن هناك عالقة لمتغيةر النةو  فةي  أوجدتالتي  (2009)وبذلك اختلفت مع دراسة ندية القاضي     

(  التةي أظهةرت  2010) بلقاسةم إمةام دراسةةو ، (1) قوة العالقة بين أجنةدة الصةحف وأجنةدة جمهورهةا
 لمتابعةةة بالنسةةبة سةةواء   باإلنةةاث مقارنةةة الةةذكور لةةدى ترتفةةع للحصةةص االقتصةةادية المشةةاهدة نسةةبةأن 

 مةةا وهةةو الجنسةةين، بةةين تختلةةف التةةي االهتمامةةات بحكةةم ربمةةا وهةةذا المتابعةةة، مةةدة أو أصةةال الحصةةة
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ةا أكثرُ  الذكور بأن ربما القائل الرأي يعكُس  ةا أكثةرُ  و ، الماليةة و االقتصةادية بالمسةائل اهتمام   اهتمام 
 . (1) عامة بصفةٍ  العام الرأي تشغلُ  التي القضايا بل اإلناث من السياسية باالنشغاالت

 
المبحةوثين بالقضةايا االقتصةادية يعةزى إلةى  في معدل اهتمامتوجد فروق ذات داللة إحصائية  .3

 الملهل العلمي.
 نتيجة اختبار الفرض:

، وتةم التحقةق مةن ذلةك باسةتخدام متوسةط فأقةلدبلةوم فئةة  ، وكانت الفروق لصةالحثبت صحة الفرد
 كما نالحظ في الجدول ا،تي: (ANOVA)تحليل التباين األحادي 

 (35جدول رقم )
اهتمام المبحوثين بالقضايا لبيان معنوية الفروق في  (ANOVA)تحليل التباين األحادي يوضح  

 يعزى إلى لملهل العلميالمحلية  االقتصادية

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

معدل اهتمام المبحوثين 
 بالقضايا االقتصادية المحلية

 1.852 2 3.704 بين المجموعات
5.676 

 
0.004 

 0.326 160 52.209 داخل المجموعات 
  162 55.913 المجمو 

 3.05تساوي  0.05" ومستوى داللة 160، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 

بةةةين  متوسةةةطات اسةةةتجابات تشةةةير النتةةةائج السةةةابقة إلةةةى وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية         
يعةةزى إلةةى  المؤهةةل العلمةةي  المحليةةة المبحةةوثين حةةول معةةدل اهتمةةام المبحةةوثين بالقضةةايا االقتصةةادية

الجدولية  Fوهي أكبر من قيمة  5.676 إلى Fقيمة  ، حيث وصلت 05.0عند مستوى داللة  
وهةةةي أقةةةل مةةةن  0.002، كمةةةا أن القيمةةةة االحتماليةةةة لجميةةةع المحةةةاور تسةةةاوي  3.05والتةةةي تسةةةاوي  

وجةةةةود فةةةةروق بةةةةين متوسةةةةطات اسةةةةتجابات المبحةةةةوثين حةةةةول معةةةةدل اهتمةةةةام  يةةةةدل علةةةةىممةةةةا  0.05
 .05.0العلمي عند مستوى داللة   إلى المؤهلالمبحوثين بالقضايا االقتصادية يعزى 
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 ، وهو ما تتضح نتائجب من خالل الجدول ا،تي:اختبار شفيبولمعرفة الفروق استخدمت الباحثة 
 (36جدول رقم )

اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حول معدل اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية يعزى 
 إلى الملهل العلمي

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم متوسط فأقل الفرق بين المتوسطات
 *0.402 0.190  دبلوم متوسط فأقل

 0.213  0.190 - بكالوريوس
  0.213 - 1*0.402 - دراسات عليا

 

يتضح من بيانات الجدول السابق وجود فروق في االهتمام بالقضايا االقتصادية المحلية بين     
ن الفروق بين فئتي " دبلوم متوسط فأقل، ودراسات عليا ثين وفقا  للمؤهالت العلمية حيث إالمبحو 

 دبلوم متوسط فأقل.والفروق لصالح الفئة 
ل دبلوم متوسط فأقل بالقضايا االقتصادية المحلية وتفسر الباحثة سبب اهتمام أصحاب المؤه      

نظرا  الرتباطها المباشر بأعمالهم وأهميتها في حياتهم اليومية، كما ترى الباحثة أيضا  أن أصحاب 
المؤهالت العلمية األعلى مثل الماجستير والدكتوراه قد انشغلوا في الدراسة والبحث العلمي أكثر من 

 ة المحلية وخاصة أن ما يعرد في الصحف ال يلبي طموحاتهم.متابعة القضايا االقتصادي
( التي أشارت إلى وجود فروق بين المبحوثين 2008) وتتفق مع دراسة عبد الجواد ربيع       

واختلفت ، (2) الحاصلين على مؤهالت دراسية مختلفة لصالح المبحوثين من ذو المؤهالت المتوسطة
من حيث للشأن االقتصادي ( التي بينت اختالف اهتمامات القراء 2010مع دراسة منى أبو جامع )

يليهم حملة ، %(54.50) لصالح الحاصلين على درجة البكالوريوس بنسبةالمستوى التعليمي 
( التي أشارت إلى وجود فروق 2010مام )إدراسة بلقاسم ، و (3) الدبلوم فالثانوية العامة ثم الدكتوراه

 .(4) %40.9بنسبة  جامعيبين المبحوثين الحاصلين وفقا لمتغير المستوى التعليمي لصالح تدرج 
 

 

                                                           

 492، صمرجع سابق( ندية القاضي، 1)
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  الدراسة الميدانية نتائج________________________الفصل الرابع ____________________________
 

-170- 
   

توجد فروق ذات داللة إحصائية في معدل اهتمام المبحةوثين بالقضةايا االقتصةادية يعةزى إلةى  .4
 مكان العمل.

 نتيجة اختبار الفرض:
 تحليل التباين األحادي، وتم التحقق من صحة الفرد باستخدام الفردثبت عدم صحة     
 (One Away ANOVA):كما نالحظ في الجدول ا،تي ، 

 (37جدول رقم )
بين متوسطات استجابات المبحوثين  (One Away ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

 حول معدل اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية يعزى إلى مكان العمل

 مصدر التباين البيان
مجمو  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

معدل اهتمام المبحوثين 
 بالقضايا االقتصادية

 0.346 2 0.692 بين المجموعات
1.002 

 
0.369 

 
 0.345 160 55.221 داخل المجموعات

  162 55.913 المجمو 
 3.05تساوي  0.05" ومستوى داللة 160، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

 

بين متوسطات استجابات تشير النتائج السابقة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
يعزى إلى مكان العمل عند المحلية المبحوثين حول معدل اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية 

 Fوهي أقل من قيمة  1.002المحسوبة تساوي  Fقيمة ، حيث وصلت 05.0مستوى داللة
وهي أكبر  0.369المحاور تساوي  ، كما أن القيمة االحتمالية لجميع3.05الجدولية والتي تساوي 

 .0.05من 
ثين تقريبا  في مكان ومجال العمل، تشابب مجتمع المبحو وترى الباحثة أن ذلك يرجع إلى    

 بالتالي تشابهت اهتماماتهم االقتصادية وفقا  لمجال العمل دون تأثير من العوامل األخرى.
بين  ا( التي  أكدت أن هناك فروق  2010)وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بلقاسم إمام 

 الموظفينوفقا  لمتغير المهنة لصالح  ؛المشاهدين في االهتمام بمتابعة حصة المؤشر االقتصادي
 .(1)% عن غيرها من المهن األخرى31.1ن بنسبة يالعمومي
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ن دراسة إلى اختالف المبحوثين حيث إويرجع االختالف بين هذه النتيجة ونتيجة الدراسة 
هذه الدراسة المبحوثين  تلقاسم تناولت مبحوثين من مهن مختلفة في كافة القطاعات، فيما تناولب

 االقتصاديين في الهيئات االقتصادية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية في معدل اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية يعزى إلى  . ه

 التخصص.
 نتيجة اختبار الفرض:

فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول اهتمام  وجود، وهي صحة الفرد تثبت
، وتم التحقق باستخدام اختبار معامل المبحوثين بالقضايا االقتصادية يعزى إلى التخصص

 ، كما نالحظ في الجدول ا،تي:T.Testاالرتباط 
 (38جدول رقم )

بالقضايا  حول اهتمامهمبين متوسطات استجابات المبحوثين  الفروق T) (اختبار يوضح
 التخصصيعزى إلى  االقتصادية

المتوسط  العدد التخصص البيان
القيمة  tقيمة  االنحراف المعياري الحسابي

 االحتمالية

اهتمام المبحوثين 
 بالقضايا االقتصادية

 2.001- 0.633 3.689 91 دراسات إنسانية
 

0.047 
 0.512 3.868 72 دراسات علمية 

 1.97تساوي 0.05" ومستوى داللة 161الجدولية عند درجة حرية " tقيمة 
حةةةول اهتمةةةام المبحةةةوثين حصةةةائية إتشةةةير النتةةةائج السةةةابقة إلةةةى وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة            

 إلةى tقيمةة ، حيةث وصةلت 05.0بالقضايا االقتصادية يعزى إلةى التخصةص عنةد مسةتوى داللةة
ممةا يةدل علةى  0.05قل من أوهي  0.047وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوى المعنوية  2.001

وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية يعزى 
 .والفروق لصالح الدراسات العلمية  05.0إلى التخصص عند مستوى داللة  

ثةةة أن هةةذه النتيجةةة طبيعيةةة وتتناسةةب مةةع طبيعةةة جمةةود القضةةايا االقتصةةادية التةةي تحتةةاج الباح ىوتةةر 
 إلى تركيز وفهم المصطلحات المستخدمة.

ة أكثر اهتماما  بالقضايا االقتصادية لميوتؤكد هذه النتيجة أن طالب التخصصات الع
 لسهولة فهمهم للقضايا االقتصادية التي تتميز بالتعقيد والتشابك. االمحلية، وربما هذا كان عائد

ل ما سبق يتضح صحة الفرد القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية في معدل ومن خال    
اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية وفقا  لمتغير المؤهل التعليمي، والتخصص العلمي، فيما لم 

 ائية وفقا  للنو  ومجال العمل.صة احيثبت وجود فروق ذات دالل
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( ودراسةة غةادة 2009( وسةماح متةولى)2008دراسة عبد الجةواد ربيةع )وتتفق نتائج الدراسة مع     
وكثافةةةةة  يمةةةةالتعليالتةةةةي اعتبةةةةرت العمةةةةر الزمنةةةةي والمسةةةةتوى االقتصةةةةادي والمسةةةةتوى  (2009)اليمةةةةاني

وتختلف مع دراسة ندية ، (1)قضايا معينة التعرد من أهم العوامل المؤثرة في ترتيب األولويات نحو
-السن  -المتغيرات الديمغرافية )النو  بتأثيرصحة الفرد القائل  أوضحت( التي 2009القاضي )

المسةةةتوى التعليمةةةي( علةةةى قةةةوة العالقةةةة بةةةين أجنةةةدة الصةةةحف مةةةن جهةةةة وأجنةةةدة الجمهةةةور مةةةن جهةةةة 
 .(2)أخرى

 

                                                           

 انظر: (1)
 374، صمرجع سابقعبد الجواد ربيع،   -
 214، مرجع سابقسماح متولي،  -
 307، مرجع سابقغادة اليماني،  -
 224بلقاسم إمام، مرجع سابق،  -
 492، صمرجع سابق( ندية القاضي، 2)
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 المبحث الثالث  
 وتوصياتهاخالصة نتائج الدراسة 

 :ةيسة التحليلنتائج الدراأوال: خالصة    
، حيث ظهر في لمحلية المختلفةبالقضايا االقتصادية ا صحف الدراسةتفاوت اهتمام  .1

قضايا إغالق المعابر التجارية، وقضايا الفقر، ب متزايدا   فلسطين التحليل اهتمام صحيفة
 .الجديدة وقضايا الرواتب عن صحيفة الحياة

التي تهم بالقضايا االقتصادية المحلية في ترتيب أولويات االهتمام  الدراسة صحفاختالف  .2
، واختالف البيئة المحيطة بالقراء لسياسة التحريرية التي تتبناها كل صحيفةل وفقا  المبحوثين 

 في كل من الضفة الغربية وقطا  غزة.

بدون مصدر بنسبة  االقتصادية المحلية تناولت القضايا الصحف االلكترونية الفلسطينيةأن  .2
 %.2.2احتلت فئة متعدد المصدر المرتبة األخيرة بنسبة فيما ، 51.3%

تمثلت المصادر األولية التي اعتمد عليها الصحفي في الحصول على معلومات  .1
 على في الصحف االلكترونية الفلسطينيةوموضوعات القضايا االقتصادية المحلية 

 أخرى مصادر أوليةفئة  فيما حازت%، 41.1المرتبة األولى بنسبة  يف مسئولون حكوميون
 .%3.9األخيرة بنسبة على المرتبة 

أن أكثر األساليب المتبعة في تقديم القضايا االقتصادية المحلية في صحف الدارسة هي  .5
%، يليها بفارق كبير 32.2 عرد معلومات فقط حيث احتلت المرتبة األولى بنسبة

 %. 0.6 %، فيما حازت فئة أساليب أخرى على نسبة18.5المقترحة بنسبة الحلول 

في معالجة موضوعات القضايا االقتصادية المحلية في صحف  يجابياالتجاه اإل جاء .6
 % .0.8 %، فيما حاز االتجاه السلبي على نسبة81.1الدراسة في المرتبة األولى بنسبة 

المادة الصحفية قي صحف الدراسة بنسبة  احتل الخبر المرتبة األولى من مجمو  أشكال .7
تحظ أشكال صحفية أخرى بأي لم  ا%، فيم20.7%، تاله التقرير الصحفي بنسبة 71.3
 اهتمام.

العناوين الرئيسية المستخدمة في عرد القضايا االقتصادية المحلية في صحف  حصلت .8
 للعناوين الثانوية.% 4.5%، في مقابل نسبة 95.5الدراسة على المرتبة األولى بنسبة 

 %، وتلتها الصورة الموضوعية بنسبة2.2 المرتبة األولى بنسبةعلى الصورة الخبرية  حازت .9
 في صحيفتي الدراسة. ة أي اهتمامبيانيالول اجدالرسوم و ال%، فيما لم تنل 18.5
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لم تعتمد على الوسائط المتعددة من فيديو أو ملفات صوتية أو رسوم الدراسة  صحيفتا .10
 .أو فالش في عرد القضايا االقتصادية خالل فترة الدراسة متحركة

 حيث بنسب متفاوتة، العناصر التفاعلية على استخدام بعد الدراسة صحيفتا حرصت .11
فيما حازت كل من فئة  %100حازت فئة الخدمات المساعدة على المرتبة األولى بنسبة 

رسالالتعليق المنشور و  ىت صلة ومشاركة المحتو صفحات ذا  نسبةعبر البريد على  وا 
 % كل منها.46.9

 
 نتائج الدراسة الميدانية:خالصة ثانيا : 

 %.2.60 بمتوسط حسابي متوسطةالفلسطينية  للمواقع االلكترونيةدرجة متابعة المبحوثين أن  .1
بمتوسط حسابي  متوسطة الفلسطينية االلكترونية صحفلل المبحوثين أن درجة متابعة .2

3.36.% 
أن فترة أقل من ساعة حصلت  تبينتنو  فترات متابعة الصحف االلكترونية الفلسطينية، حيث  .3

 .% من المبحوثين39.9على النسبة األكبر بنسبة 
 سهولة كان الفلسطينية االلكترونية الصحف متابعة إلى المبحوثين تدفع التي األسباب أكثرأن  .4

تاحة إليها الوصول  بالفورية تميزها ذلك بعد وجاء ،%24.4 بنسبة والتفاعلية المشاركة وا 
 .المعلومات تقديم في التحديث وسرعة

 بمتابعتها المبحوثين يهتم التي الفلسطينية االلكترونية الصحف أهمكانت  فلسطينأن صحيفة  .5
  .%40.3 بنسبة

 الفلسطينية االلكترونية الصحففي لقضايا االقتصادية ا متابعةبالمبحوثين اهتمام درجة أن  .6
 %2.60بمتوسط حسابي متوسطة جاءت 

 الصحف عبر المحلية االقتصادية للقضايا المبحوثين متابعةاهتمام المبحوثين ب درجة أن .7
 .%3.77 حسابي بمتوسط عالية الفلسطينية االلكترونية

 المحلية االقتصادية بالقضايا الفلسطينية االلكترونية الصحف رأي المبحوثين باهتمام أن .8
 .%3.44 حسابي بمتوسط متوسطة

أن حجم التغطية التي تخصصها الصحف االلكترونية الفلسطينية للقضايا االقتصادية المحلية  .9
 .%(2.15منخفضة بمتوسط حسابي )
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بمتابعة القضايا االقتصادية المحلية في الصحف االلكترونية  المبحوثين اهتمام أسباب تنو  .10
من التعرف على أهم المشكالت والقضايا االقتصادية  أنن حيث اعتبر المبحوثو  ،الفلسطينية

 %.35.5بنسبة أهم األسباب 
 جاءت الدراسة صحف في المحلية االقتصادية للقضايا المبحوثين قبل من االستفادة درجة أن .11

 %.2.67 حسابي بمتوسط متوسطة
 في االقتصادي النمو على تؤثر التي االقتصادية والقضايا المشكالت أهمعلى التعرف أن .12

 .%28.6 بنسبة االستفادة جوانب مقدمة في يأتي فلسطين
، %19.2 بنسبة ةيالسياسالقضايا على كان تركيزها  المبحوثيناستفادة أسباب عدم أن أكثر  .13

ء بنقل المعلومة دون تقديم حلول االكتفاالمعالجة السطحية للقضايا االقتصادية المحلية و ثم 
 %.17.9بنسبة 

 جاءت الدراسة صحف المحلية االقتصادية القضايا معالجة في الصحف مساهمة درجة أن .14
 .%3.22 حسابي بمتوسط قليلة

شكل عرد الصحف االلكترونية القضايا االقتصادية المحلية درجة رضا المبحوثين عن أن  .15
 %.3.21جاءت متوسطة بمتوسط حسابي

عن استخدام الصحف االلكترونية الفلسطينية للوسائط المتعددة  المبحوثين رضا درجة أن .16
 %.3.13كانت متوسطة بمتوسط حسابي  والصور في عرد القضايا االقتصادية المحلية

 غياب في تمثلت المحلية االقتصادية للقضايا االلكترونية الصحف معالجة مشاكل أهم أن .17
 .%24.3 بنسبة للمهنية وافتقاده المتخصص االقتصادي اإلعالمي

لتطوير أداء الصحف االلكترونية الفلسطينية في معالجة القضايا  قتراحات المبحوثيناأهم  .18
تعزيز الوعي بالقضايا االقتصادية المحلية موضع اهتمام لدى تمثلت في االقتصادية المحلية 
 .(% (15.5بنسبة الشباب الفلسطيني

االقتصادية المحلية في الصحف االلكترونية عالقة بين ترتيب القضايا عدم وجود تبين  .19
 .الفلسطينية وترتيبها لدى المبحوثين

صحف المحلية اهتمام المبحوثين بالقضايا االقتصادية في ال درجةعالقة بين  عدم وجودثبت  .20
 .ودرجة استفادتهم من متابعتهم

 المبحوثين اهتمام معدل في إحصائية داللة ذات فروق بوجود القائل الفرد ثبت صحة .21
 وجود يثبت لم فيما العلمي، والتخصص التعليمي، المؤهل لمتغير وفقا   االقتصادية بالقضايا
 .العمل ومجال للنو  وفقا   إحصائية داللة ذات فروق
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 ثالثا : توصيات الدراسة:
من خالل استعراد الباحثة ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن لها أن تخلص       
 مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الصحف االلكترونية الفلسطينية، وهذه التوصيات هي:إلى 
 ترتيب ووضعها كأولوية ضمنإبداء مزيد من االهتمام بالقضايا االقتصادية المحلية  .1

زيادة المساحات التي تخصصها الصحف من خالل الصحف إلى جانب القضايا السياسية 
 .قضايا االقتصادية المحليةة عن الااللكترونية الفلسطيني

 في معالجة الموضوعات االقتصاديةالصحفية المختلفة  األشكالع في استخدام يالتنو  .2
 .التي تهتم بالمعالجات التفسيرية مثل التحقيقات ومواد الرأي  يةحلالم

بالوسائط المتعددة والصور والرسوم البيانية  المحلية العمل على إبراز المواد االقتصادية .3
  .والتوضيحية لتسهيل وصول وفهم المعلومة االقتصادية

للقضايا االقتصادية المناسبة ومناقشتها والتعرف  على أسلوب طرح الحلول المناسبةالتركيز  .4
إيجاد حلول  لتحقق الدور المطلوب منها في على أسبابها وليست فقط عرد المعلومات، 

 .قضايا وتؤدي دورهالل
من خالل عقد دورات تدريبية فاعلة تخصيص صحفيين اقتصاديين، واالهتمام بهم  .5

 على مفاهيم االقتصاد والكتابة في هذا المجال. هموتدريب
االستفادة من الخبراء االقتصاديين إليجاد خطاب إعالمي اقتصادي يساهم في التنمية زيادة  .6

 وحل القضايا االقتصادية المحلية
معالجةةةةة عةةةةرد القضةةةةايا االقتصةةةةادية المحليةةةةة فةةةةي الصةةةةحف االلكترونيةةةةة أسةةةةاليب تحسةةةةين  .7

 واالهتمام بالقضايا التي أعطاها المبحوثين أولوية في االهتمام لزيادة نسبة المتابعة. 
اهتمام الخبراء االقتصاديين وحملة الشهادات العليا بالقضايا االقتصادية المحلية والضغط  .8

 لالهتمام بها.على الصحف 
من خالل  الفلسطيني الشباب اهتمام موضع المحلية االقتصادية بالقضايا الوعي تعزيز .9

 المواطن حياة تهم التي االقتصادية األحداثو  االقتصادية العلمية الدراسات نتائج تغطية
 .عالية بدرجة
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 :مراجع الدراسة
 القران الكريم: :أوال  

 1 آية: قلم ال سورة .1
 : الرسائل واألبحاث العلمية غير المنشورة :ثانيا  

 المواضيع أولويات بترتيب وعالقتب اليومية السعودية للصحافة التعرد" الزهراني، أحمد .2
 جامعة: القاهرة منشورة، غير ،دكتوراه رسالة ،"السعودي الجمهور لدى السياسية
 2013القاهرة،

 حصة جمهور دراسة خالل من: الجزائري التلفزيون في االقتصادي اإلعالم" إمام، بلقاسم .3
 2010،الجزائر جامعة: الجزائر منشورة، غير ،ماجستير رسالة ،"االقتصادي المؤشر

 دراسة: الفلسطينية للقضية التسويق في العربية االلكترونية الصحافة دور" العسولي، حاتم .4
 منشورة، غير ،ماجستير رسالة ،" 2012-2010 اإلخبارية معا وكالة على تطبيقية
 2013 والتكنولوجيا، للعلوم السودان جامعة :السودان

 الشبكة على نت الجزيرة لموقع وصفية دراسة العربية اإلخبارية المواقع"حمدان، حسام .5
  2014،المفتوحة العربية األكاديمية :الدنمارك منشورة، غير ،ماجستير رسالة ،"العنكبوتية

 المشاريع على تطبيقية دراسة" الصغيرة المشاريع تنمية في التمويل أهمية"  الدماغ، حنين .6
 غير ،ماجستير رسالة ،"غزة قطا  في NGOs اإلقراد مؤسسات من الممولة الصغيرة
 2010 األزهر، جامعة: غزة منشورة،

 لدى التعليم بقضايا االهتمام أولويات ترتيب في الُعمانية الصحافة دور"  الغيالني، خالد .7
 جامعة: القاهرة منشورة، غير ،دكتوراه رسالة ،"وميدانية تحليلية دراسة: العماني الجمهور

 2012 شمس، عين
 في البطالة آثار معالجة في فلسطين عمال لنقابات العام االتحاد دور" الحق، عبد خالد .8

: نابلس منشورة، غير ،ماجستير رسالة ،"الغربية الضفة شمال في األقصى انتفاضة ظل
  2005 الوطنية، النجاح جامعة

 الغربية الضفة/ فلسطين في السياسية التنمية على اإللكترونية الصحافة أثر" معالي، خالد .9
 جامعة: نابلس منشورة، غير ،ماجستير رسالة ،"2007 إلى 1996 عام من غزة وقطا 
 2008 الوطنية، النجاح



 __________________________________________________________مراجع الدراسة
  

-179- 
   

 حل في ودورها آثارها الفلسطينية العالي والتعليم التربية وزارة سياسات" تيسير، خضر .10
  2006، اإلسالمية الجامعة: غزة منشورة، غير ،ماجستير رسالة ،"البطالة مشكلة

خليل سرداح، "االقتصاد الفلسطيني  بين فك االرتباط  مع االقتصاد االسرائيلي وآفاق  .11
  2012غزة: جامعة األزهر ،  ،غير منشورة رسالة ماجستير، التكامل اإلقليمي" ، 

 الجمهور على اليمنية الصحافة في االقتصادي الخطاب اتجاهات تأثير" األغبري، سامية .12
 2005، القاهرة جامعة: القاهرة منشورة، غير ،دكتوراه رسالة ،" 1995/2002 للفترة

 دراسة اإلمارات صحافة في الوافدة العمالة لقضية الصحفية التغطية" العامرى، صالح .13
 للدراسات األوسط الشرق جامعة: عمان، منشورة غير ،رسالة ماجستير ،"تحليلية
 2009العليا،

 جامعة: نابلس، منشورة غير ،ماجستير رسالة فلسطين، في الفقر حسن، اآ عبد .14
  2005 النجاح،

 دراسة: اإلنترنت شبكة على اليومية الفلسطينية الصحف مواقع إخراج" لبد، عبير .15
 2014 اإلسالمية، الجامعة: غزة منشورة، غير ،ماجستير رسالة ،"مقارنة تحليلية

 غير ،دكتوراه رسالة ،"مسحية دراسة: الفلسطينية اإللكترونية الصحافة" تربان، ماجد .16
 2007 العربية، والدراسات البحوث معهد القاهرة، منشورة،

 دراسة: الفلسطينية اليومية للصحف االلكترونية المواقع في التفاعلية" حبيب، ماجد .17
 2014 اإلسالمية، الجامعة: غزة منشورة، غير ،ماجستير رسالة ،"تحليلية

، " تحليلية دراسة: االقتصادي لشأن اليومية السعودية الصحافة معالجة" الحروب، محمد .18
  2009 العليا، للدراسات األوسط الشرق جامعة :عمان منشورة، غير ،ماجستير رسالة

 لموازنة الدائم العجز تغطية في الخارجي التمويل وأهمية دور" مصطفى، أبو محمد .19
  2009 االسالمية، الجامعة: غزة منشورة، غير ،ماجستير رسالة الوطنية، السلطة

 العربية اإلمارات صحافة في األسعار تضخم لقضية الصحفية التغطية"أجبتي، محمد .20
 العليا للدراسات األوسط الشرق جامعة:عمان منشورة، غير ،ماجستير رسالة ،" المتحدة

،2009 
 غير ،ماجستير رسالة ،"فلسطين في التضخم على االتفاقية السياسة أثر" رجب، محمد .21

  2011 األزهر، جامعة: غزة منشورة،
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 أولوياتهم ترتيب في االلكترونية المواقع دور نحو الجامعي الشباب اتجاهات" لبد، محمد .22
  2014 االسالمية، الجامعة: غزة منشورة، غير ،ماجستير رسالة ،"المحلية القضايا نحو

 األحداث لمتابعة اإللكترونية للصحافة الفلسطينية الصفوة استخدامات" خلوف، محمود .23
 البحوث معهد: القاهرة منشورة، غير ،ماجستير رسالة ،"منها المتحققة واإلشباعات الجارية

 2006 العربية، والدراسات
 ،" تحليلية دراسة: االقتصادي للجانب األردنية الصحافة معالجة" جامع، أبو عيد منى .24

  2009 العليا، للدراسات األوسط الشرق جامعة: عمان منشورة، غير ،ماجستير رسالة
 وصفية دراسة القتصادية التنمية في الجزائري التلفزيون دور ، عباد كريمة -لويزة .25

 الجزائر، جامعة الجزائر، ، منشورة غير  ماجستير،  رسالة" المؤشر لحصة تحليلية
2004. 

 لقطا  اإلسرائيلي االحتالل حصار على المترتبة الدولية المسؤولية جاموس، أبو نبهان .26
   2014، العربية األكاديمية: الدنمارك منشورة، غير ،دكتوراه رسالة غزة،

 الجامعات طلبة لدى المواطنة قيم تدعيم في اإللكترونية الصحافة دور" المدهون، يحيى .27
 2012 األزهر، جامعة: غزة منشورة، غير ماجستير، رسالة ،"غزة بمحافظات

 
 : الرسائل واألبحاث العلمية المنشورة:ثالثا  

 اللجنة موقع على منشورة دراسة ،"قانونية رؤية الفلسطينية المعابر" الخير، أبو السيد .28
   20/5/2005بتاريخ  ،http://www.achr.eu/art370.htm ،االنسان لحقوق العربية

 تأخر عن الناتجة والقيمية واالجتماعية النفسية ا،ثار لبعد دراسة" الهلول، إسماعيل .29
 سلسلة ،اإلسالمية الجامعة مجلة ،" الوكالة بمعلمي مقارنة الحكومة معلمي رواتب صرف

 -1157ص ص  ،2007يونيب الثاني، العدد عشر، الخامس المجلد اإلنسانية، الدراسات
1189   

 ،عربية اقتصادية بحوث مجلة االقتصادية، وآثاره العامة الموازنة عجز شحرور، إيمان .31
 113 -96ص ص ،2013 ،63/64 العددان االقتصادية، للبحوث العربية الجمعية

 الصحفية المواقع معالجةةة نحو السعةةةودية االقتصادية النخةةبةةة اتجاهةةات" المدني، أسامب .31
كتاب االعالم  ،ميدانية دراسة ،" العالمية المالية لألزمة اإلنترنت شبكة على السعودية

 2009 القرى، أم جامعة: المكرمة مكة ،االقتصادي
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 ،"المجتمع قضايا إزاء الخاصة اإلقليمية الصحافة في التنموي الخطاب" دراز، أمل .32
 الثامن، العدد المجلد القاهرة، جامعة اإلعالم، كلية ،العام الرأي لبحوث المصرية المجلة
 219 -157 ص ،2007ديسمبر الرابع،

 الصحافة في االقتصادية التنمية لقضايا الصحفية المعالجة" مراد، فاتن رشيد، بتول .33
 والتسعون التاسع العدد بغداد، جامعة ا،داب، كلية ،ا داب كلية مجلة ،" العراقية

 927-878 ص ص ،2011،
 في المطبوعة الصحافة قراءة على هار يتأث واحتماالت اإللكترونية الصحافة" الدلو، جواد .34

  30 -1 ص ،2003،لسابعا ددلعا القاهرة، جامعة ،اللغة العربية مجلة ،"فلسطين
 العدد الثاني، المجلد ،التربية كلية مجلة فلسطين، في الرياضية الصحافة الدلو، جواد .35

  35 -1، ص 1998 يونيو الثاني،
الفلسطينية  الصحف في المحلية الصفحات قراءة نحو الجمهور اتجاهات" الدلو، جواد .36

 ، الثاني العدد ،الحادي عشر المجلد غزة، ،اإلسالمية الجامعة مجلة ،" ميدانية دراسة:
 .2003 يونيو

 ذوي قضايا نحو الجمهور أولويات ترتيب في المصرية الصحف دور"  محمد، سماح .37
 القاهرة، جامعة اإلعالم، كلية ،اإلعالم لبحوث المصرية المجلة ،"الخاصة االحتياجات

 630 -533 ص ،2009أكتوبر -يوليو والثالثون، الرابع العدد
 الجمهور معرفة بمستوى وعالقتها المالية لالزمة المصرية الصحف معالجة" محمد، سماح .38

 جامعة اإلعالم، كلية اإلعالم، لبحوث المصرية المجلة ،"نحوها واتجاهاتب األزمة بهذه
 113 – 65 ص ،2008ديسمبر -أكتوبر،  والثالثون الثاني العدد القاهرة،

 جامعة مجلة ،"الفقر من الحد في ودورها الكلية االقتصادية السياسات" بلول، صابر .39
 واحد والعشرون، العدد الخامس الجزء دمشق، جامعة ،والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق

 587-553، ص 2009،
 االقتصاد في والمتوسطة والصغيرة المصغرة المشروعات تنمية أساليب صالح، صالحي .41

 العدد بالجزائر،  سطيف جامعة ، التيسير وعلوم االقتصادية العلوم مجلة الجزائري،
  45 -22ص  ، 2004 الثالث،
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 بالرأي الخاصة القضايا أولويات ترتيب في المصرية الصحافة دور" ربيع، الجواد عبد .40
 المجلد ، القاهرة جامعة ، اإلعالم كلية ،اإلعالم لبحوث المصرية المجلة ،"الريفي العام
 393 -343 ص، 2008سبتمبر – يوليب،  وثالثون واحد العدد، والعشرون الثالث

 الصحف في االقتصادية القضايا أولويات ترتيب في المؤثرة العوامل"  تويم، ال اآ عبد .42
 سعود بن محمد اإلمام جامعة :، الرياد 1ط ، الجامعية الرسائل سلسلة ،"السعودية

 600 -1، ص 2007 اإلسالمية،
 الجمهور لدى المرأة قضايا أولويات ترتيب في السعودية الصحافة دور" ، عثمان عزة .43

 األسرة األول العلمي الملتمر كتاب في ،" ميدانية تحليلية دراسة: السعودي النسائي
 ص ،2009 فبراير 17-15  القاهرة جامعة ، اإلعالم كلية ،العصر وتحديات واإلعالم
275-351 

 مجلة ،"االقتصادية التنمية في ودورها غزة قطا  في الصغيرة المشاريع" الفليت، عودة .44
 يونيو الثاني، العدد عشر، التاسع المجلد اإلنسانية، الدراسات ، سلسلةاإلسالمية الجامعة
 1129 -1018ص  ،2011

 نحو المرأة اهتمام أولويات وترتيب تحديد في النسائية الصحف دور" ، اليماني غادة .45
 الثاني العدد القاهرة، جامعة ، اإلعالم لبحوث المصرية المجلة ،"المختلفة القضايا
 312 -223 ص ،2008ديسمبر -أكتوبر،  والثالثون

 موقع على منشورة دراسة فلسطين، في والتنموية االقتصادية األوضا  الصوراني، غازي .46
 بتاريخ ،http://www.ahewar.org/debat/files/88328.doc ،المتمدن الحوار
 40 -1 ص ، 10/2/2007

مجلة عماد اشتيب ، البطالة بين صفوف خريجي الجامعات الفلسطينية،  ،فيصل الزعنون .47
 ،  2011جامعة المنصورة، العدد األول،  ،مركز تطوير األداء الجامعي

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ima
dSh taieh/unemployment.pdf 

 ،"المصري المجتمع بمشكالت القراء اهتمام وترتيب المصرية المجالت" البحيري، لمياء .48
 العدد، التاسع المجلد  القاهرة، جامعة ، اإلعالم كلية ، العام الرأي لبحوث المصرية المجلة
 1295-1259 ص ،2008يونيو - يناير، األول

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/imadSh
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/imadSh
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 صرف عدم عن الناجمة واالجتماعية النفسية ا،ثار" الطال ، الرؤوف وعبد عسلية محمد .49
  الثالث، العدد النجاح، جامعة ،لألبحاث النجاح مجلة ،"غزة بمحافظات للموظفين الرواتب
   696 -658ص ، 2007 ، والعشرون الواحد المجلد

 وتحديات والتنظيمية المهنية الضغوط بين اإلماراتية االقتصادية الصحافة"  قيراط، محمد .51
 الشارقة، جامعة ،واالجتماعية اإلنسانية للعلوم الشارقة جامعة مجلة ،" المستدامة التنمية
 23 -1 ص ،2009 فبراير عشر، حادي العدد السادس، الجزء

 ،"المتاحة النقدية والبدائل فلسطين في الوطني النقد إصدار"مقداد،  سامي مقداد، محمد .50
 والثالثون، الواحد الجزء ، والتسعون الخامس العدد  الموصل، ، جامعةالرافدين تنمية مجلة
 192 -163ص  ،2009

 لموقع وصفية تحليلية دراسة: اإلنترنت على الدينية اإللكترونية الصحافة" الطرابيشي، مها .52
ص  ،2000 يناير السابع، العدد حلوان، جامعة ،ا داب كلية مجلة  ،"عقيدتي صحيفة

 563-529 ص
 اإلصالح قضايا نحو الجمهور أولويات ترتيب في المصرية الصحافة دور" القاضي، ندية .53

 :واإلصالح اإلعالم عشر، الخامس العلمي للملتمر مقدمة دراسة ،"مصر في االجتماعي
 498-443 ص ،2009 يوليو  9 -7، األول ، الجزءوالتحديات الواقع

 المؤسسات ودور غزة قطا  في والبطالة الفقر ظاهرة" مدللة، أبو سمير ا،غا، وفيق .54
 العلوم سلسلة األزهر، جامعة ،األزهر جامعة مجلة ،"لمعالجتها والدولية واألهلية الحكومية
 866 -835ص  ،B، واحد العدد عشر، الثالث المجلد ،2011 اإلنسانية

 
 العربية المقدمة للملتمرات العلمية والندوات والملتقيات: البحوث والدراسات :رابعا  

 عمل ورقة ، عالجها في المشاريع ودور الخريجين بطالة صيدم، وأحمد النمروطي خليل .55
 . 24/25/4/2012 ، اإلسالمية الجامعة ، فلسطين في والتنمية الشباب لمؤتمر مقدمة

 غزة، لقطا  الخارجية التجارة و اقتصاد على اإلسرائيلي الحصار أثر  النمروطي، خليل .56
 المشاكل بين الفلسطينية الخارجية التجارة واقع بعنوان دراسي ليوم مقدمة عمل ورقة

 على االنترنت  منشورة ،12/12/2007 اإلسالمية، الجامعة والتحديات،
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Goq9yLR

qZmUJ:www2.iugaza.edu.ps/ar/ColgUpload/Documents/ 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Goq9yLRqZmUJ:www2.iugaza.edu.ps/ar/ColgUpload/Documents/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Goq9yLRqZmUJ:www2.iugaza.edu.ps/ar/ColgUpload/Documents/
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 زكاة:  األول الزكاة مؤتمر إلى مقدم بحث ،"تطبيقية فقهية الرواتب زكاة"  ربايعة، اآ عبد .57
 2011 ، الوطنية النجاح جامعة الحرة، والمهن الموظفين دخول

 لمؤتمر عمل مقدمة ورقة والفقر، البطالة من الحد في الخاص القطا  دور اصرف، عبلة .58
 24-23 اإلسالمية، الجامعة غزة، قطا  على الحرب آثار لمواجهة تنموية رؤية
 2010مايو

و عبد الفتاح نصر اآ، "المشاريع الصغيرة في فلسطين واقع ورؤية  غازي الصوراني .59
 منشورة على موقع الحوار المتمدن دراسة " ،نقدية

،http://www.ahewar.org/debat/files/40243.doc 2005/ 6/ 29، بتاريخ  

 في البطالة من الحد في أهميتها و والمتوسطة الصغيرة المشروعات" جزر، أبو فوزي .61
 الجامعة اإلسرائيلي، االنسحاب بعد غزة قطا  وتطوير تنمية لمؤتمر عمل ورقة ،"فلسطين

 .2/2006/ 15-13 من اإلسالمية
 

 : الكتب العربية:خامسا  
 منشورات: ليبيا ،1ط ،ومناهجه إجراءاته مفهومه: اإلعالمي البحث عمر، السيد .60

 .1994 قاريونس، جامعة
) القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 1، ط الصحفي المتخصصإسماعيل إبراهيم ،  .62

2001 ) 
: ،عمان1ط ،الصغيرة المشاريع إلدارة العلمية األصول سمحان، وحسين العساف أحمد .63

 .2012 ، والتوزيع للنشر صفاء دار
: ،عمان3 ط والتطبيق، النظرية بين الكلي االقتصاد مبادئ لرفاعي، خالد الوزني، أحمد .64

 .2000 والتوزيع، للنشر وائل دار
 ،الصغر في المتناهية المشاريع العجمي، الرحمن عبد الدعيج، حمد ماهر، أحمد .65

 .2002: ،عمان1ط
 ( 2008) عمان: دار البداية، 1، طمبادئ اإلحصاءأحمد طبيب،  .66
 الدار ، اإلسكندرية ،1ط ،مقارن بيئي مدخل الصغيرة المشروعات إدارة عامر، أيمن .67

 .2006 ، الجامعية

http://www.ahewar.org/debat/files/40243.doc
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 خوارزم: جدة ،1ط اإلنترنت، شبكة على وبنيتها اإللكترونية الصحافة العقباوي، بسنت .68
 .2010والتوزيع، للنشر العلمية

 طبعة، بدون ،األولويات ترتيب في دراسة: والسياسة اإلعالم وسائل حمادة، بسيوني .69
 .1996، والتوزيع والنشر للطبع الشرق نهضة دار: القاهرة

 والنشر للطباعة األمل مكتبة: غزة ،1ط ،الفلسطينية الصحافة في دراسات الدلو، جواد .71
 .2000والتوزيع،

 والتوزيع للنشر المسيرة دار: عمان ،2ط ،الكلي مبادئ االقتصاد وآخرون، دواد حسام .70
 .2001 والطباعة،

 الفالح مكتبة: القاهرة ،1 ط ،اإللكترونية الصحافة" واإلعالم اإلنترنتنصر، حسني .72
 .2003 ، والتوزيع للنشر

 . 2006،العلمية الكتب دار:  القاهرة ،2ط االلكتروني، اإلعالم شفيق، حسنين .73
 دار: القاهرة ، 1ط واإلنترنت، اإلعالم وسائل في الجرافيكي التصميم شفيق، حسنين .74

 .2009 والتوزيع، والنشر للطباعة وفن فكر
 للنشر أسامة دار: عمان ،1ط ،االقتصادي واإلعالم الفضائية القنوات الزويني، حسين .75

 .2012 والتوزيع،
 النفائس دار: األردن ،1ط ،اإلسالمي الفقه في وعالجه الموازنة عجز ريان، حسين .76
 ،1،طالعربية وتطبيقاتها اإلعالم نظريات العبد، عاطف ونهى العبد عدلى عاطف 1999،

 .2008العربي، الفكر دار: القاهرة
اخراج الصحف االلكترونية على شبكة االنترنت : دراسة تطبيقية حلمي محسب،  .77

) القاهرة: دار االعالم للنشر والتوزيع  1، طمقارنة بين الصحافتين المصرية واألمريكية
،2007) 
 مجموعة: القاهرة ،1ط ،الحل..  المشكلة: العربية الوطن في البطالة الزواوي، خالد .78
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 (1ملحق رقم )

 تحليل المضموناستمارة 
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 . : ......................... رقم االستمارة
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 (1ملحق رقم )

 تحليل المضموناستمارة 
 
 

 : ........................... اليوم              : ..................... التاريخ      : ................................ اسم الصحيفة اإللكترونية                  
 . : ......................... رقم االستمارة                  

 عناصر اإلبراز الفنون الصحفية للمادة

 العناصر التفاعلية الوسائط المتعددة الصور العناوين 
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 (2ملحق رقم )
 استمارة االستقصاء

 بغـزة  لسمامـــةاإل  جـامعـــةال  

 عمادة الدرالسات العلـا
 كلـة اآلداب
 قسم الصحافة

 

 :صحيفة استبيان حول
 القضايا االقتصادية المحلية" "دور الصحف اإللكترونية الفلسطينية في ترتيب األولويات نحو

 ) دراسة تحليلية وميدانية(
 أخيت الكرمية: /أخي الكريم

 بعد التحية،،،

لكترونية الفلسطينية في ترتيب األولويات حول دور الصحافة اإل: ةنضع بين يديك استبان       
نحو القضايا االقتصادية المحلية، بهدف التعرف على مدى اهتمام الصحف االلكترونية الفلسطينية 

 بالقضايا االقتصادية المحلية وكيفية معالجتها.

المناسبة من وجهة  اإلجاباتلذا يرجى منكم التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة، واختيار       
نتائج دقيقة وصحيحة، تفيد  إلىنظركم بأمانة وموضوعية، األمر الذي سيسهم في الوصول 

أغراد في غير علما  بأن جميع البيانات سرية لن تستخدم  ،المعنيين في خدمة البحث العلمي
 البحث العلمي.

 نها بدقة واهتمام.، وأن تجيب عأرجو أن تحظى هذه االستمارة باهتمامكم الجاد

 

 ولكم جزيل الشكر واالحرتام على حسن تعاونكم

عدالت عبد المعطي الشيخ/الباحثة  

 م2014-هة1436

 



 __________________________________________________________مالحق الدراسة
 

-1- 
 

الوحدةاألولى:متابعةالصحفااللكترونیة

 ما درجة متابعتك للمواقع االلكترونية الفلسطينية ؟ .1

 جدا   عالية  عالية   متوسطة    منخفضة   جدا   منخفضة 
 

 

 متابعتك للصحف االلكترونية الفلسطينية ؟ما درجة  .2

 جدا   عالية  عالية   متوسطة    منخفضة   جدا   منخفضة  
 
 

 ما الوقت الذي تقضيه يوميا  في متابعة الصحف االلكترونية الفلسطينية ؟ .2

 أقل من ساعة 
  من ساعة إلى أقل من ساعتين 

 

 من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات 
 رثالث ساعات فأكث 

 

 أسباب متابعتك للصحف االلكترونية الفلسطينية؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(ما أهم  .1

 تاحةو إليها  سهولة الوصول  التعمق في شرح وتفسير القضايا المحلية  المشاركة والتفاعلية             ا 
 تتميز بالصدق والموضوعية              تتناول الرأي والرأي ا،خر 
 تحترم خصوصية المستخدم   سرعة التحديث في تقديم المعلوماتالفورية و 
  عدم توفر الصحف الورقية في أي مكان  توفير الوقت والجهد والمال 
 توافر وسائط متعددة   السابقة األعداداالطال  على 
 ................................................................................ :أخرى، يرجى تحديدها 

 
 

 ما أهم الصحف االلكترونية الفلسطينية التي تهتم بمتابعتها ؟ .5

  الحياة الجديدة  فلسطين 
 األيام   القدس 

 
الوحدةالثانیة:الصحفااللكترونیةوالقضایااالقتصادیةالمحلیة

 ما درجة متابعتك للقضايا االقتصادية في الصحف االلكترونية الفلسطينية ؟ .6

 جدا   عالية  عالية   متوسطة    منخفضة   جدا   منخفضة 
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 لقضايا االقتصادية المحلية عبر الصحف االلكترونية الفلسطينية؟ا اهتمامك بمتابعةدرجة حدد  .7

 منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جدا القضية                        الدرجة         
      البطالة 
      الفقر

      ارتفاع األسعار
      الرواتب 

      المشاريع الصغيرة 
      إغالق المعابر التجارية

 

 ا تية:بالقضايا االقتصادية المحلية  الصحف االلكترونية الفلسطينيةاهتمام حدد درجة  .8

 منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جدا القضية                        الدرجة         
      البطالة 
      الفقر

      ارتفاع األسعار
      الرواتب 

      المشاريع الصغيرة 
      إغالق المعابر التجارية

 

 برأيك حجم التغطية التي تخصصها الصحف االلكترونية الفلسطينية للقضايا االقتصادية المحلية: .9

 غير كافية متوسطة كافية الوسيلة                               الحجم         
    القدس  

    الحياة الجديدة 
    األيام 

    فلسطين 
 

 ما أسباب اهتمامك بمتابعة القضايا االقتصادية المحلية في الصحف االلكترونية الفلسطينية؟  .10

  ) يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

درجةةة اسةةتفادتك مةةن المعلومةةات التةةي تعرضةةها الصةةحف االلكترونيةةة الفلسةةطينية حةةول القضةةايا مةةا  .11
 االقتصادية المحلية؟ 

 جدا   عالية  عالية   متوسطة    منخفضة   جدا   منخفضة 
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  (12) انتقل إلى سلال لم أستفد 

حةةول مةةا أهةةم جوانةةب اسةةتفادتك مةةن المعلومةةات التةةي تعرضةةها الصةةحف االلكترونيةةة الفلسةةطينية  .12
 ؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(؟ القضايا االقتصادية المحلية

 التعرف على أهم المشكالت والقضايا االقتصادية التي تؤثر على النمو االقتصادي في فلسطين 
 التعرف على أهم الفرص االستثمارية واتخاذ القرارات بناء على معلومات اقتصادية جادة  

   التعرف على التجاوزات والمعوقات التي تعترد سبل نجاح التنمية في المجتمع 

 التخاذ قرار اقتصادي رشيد تكوين رأي وفهم سليم حول القضايا االقتصادية المحلية 

 الحصول على الخدمات المتاحة في المجتمع تجاه القضايا االقتصادية المحلية 
   على المجتمع الفلسطيني. اوانعكاساتهحول القضايا التعمق في معرفة وجهات النظر المختلفة 

 ................................................................................ :أخرى، يرجى تحديدها 
 

؟ الصةةحف االلكترونيةةة الفلسةةطينية للقضةةايا االقتصةةادية المحليةةةلةةم تسةةتفد مةةن تنةةاول  برأيةةك لمةةاذا .12
 من إجابة( )يمكنك اختيار أكثر

 الصحافة االقتصادية ال تعكس النشاط 
 فلسطيناالقتصادي في 

  تركيز الصحف االلكترونية الفلسطينية على القضايا
 السياسية

  عدم تبسيط وتوضيح المصطلحات االقتصادية  عدم تنو  الفنون الصحفية في عرد الموضوعات 
 افتقار المواد اإلعالمية لعناصر الجذب والتشويق   الصحفي االقتصادي المتخصص المهنيغياب 
 االكتفاء بنقل المعلومة دون تقديم  السطحية للقضايا االقتصادية المحلية والقضايا االقتصادية المحلية  المعالجة

 حلول  
 ................................................................................ :أخرى، يرجى تحديدها 

 

 الصحافة االلكترونية الفلسطينية في معالجة القضايا االقتصادية المحلية ؟ ما درجة مساهمة  .11

 جدا   عالية  عالية   متوسطة    منخفضة   جدا   منخفضة 

 

 ؟  المحلية لقضايا االقتصاديةاالصحف االلكترونية ما درجة رضاك عن شكل عرض  .15

 جدا   عالية  عالية   متوسطة    منخفضة   جدا   منخفضة 

 

فةةي  والصةةور وسةةائط المتعةةددةللالصةةحف االلكترونيةةة الفلسةةطينية  مةةا درجةةة  رضةةاك عةةن اسةةتخدام .16
 ؟القضايا االقتصادية المحلية  عرض

 جدا   عالية  عالية   متوسطة    منخفضة   جدا   منخفضة 
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)يمكنةك اختيةار ؟  المحليةة برأيك ما هي مشةاكل معالجةة الصةحف االلكترونيةة للقضةايا االقتصةادية .17
  إجابة( أكثر من

 . غياب اإلعالمي االقتصادي المتخصص وافتقاده للمهنية 
  المتخصصون.تقديم القضايا االقتصادية المحلية بطريقة صعبة ال يفهمها إال 

 .ثبات المواد المنشورة وعدم تحديثها لفترات طويلة 
 .افتقاد الصحف االلكترونية الفلسطينية إلمكانيات وأدوات التفاعل 
 االقتصادية المحلية.معالجة الصحفية للقضايا عدم التنو  في ال 
 . االكتفاء بعرد القضية بشكل سطحي دون تحليل أسبابها وانعكاساتها 
 ................................................................................ :أخرى، يرجى تحديدها 

 
 

الفلسةةةطينية فةةةي معالجةةةة القضةةةايا االقتصةةةادية مةةةا اقتراحاتةةةك لتطةةةوير أداء الصةةةحف االلكترونيةةةة  .18
 المحلية؟

 تعزيز الوعي بالقضايا االقتصادية المحلية موضع اهتمام لدى الشباب الفلسطيني. 
 ستراتيجية لإلعالم االقتصادي االلكتروني  .تقديم رؤية واضحة وا 
 تغطية وسائل اإلعالم لنتائج الدراسات العلمية االقتصادية. 
  بشكل دقيق واستخدام أساليب مشوقةاختيار المعلومات. 
 تغطية األحداث االقتصادية التي تهم حياة المواطن بدرجة عالية. 
 وضع مواصفات مهنية للصحف اإللكترونية الفلسطينية في  تغطية مع القضايا االقتصادية. 
 االستعانة بالخبرات والكوادر المهنية المحترفة للكتابة في اإلعالم االقتصادي. 

 وبالذات التفسيرية والتحليلية االقتصاديةفي األشكال اإلعالمية لمعالجة  التنويع 
 يل االقتصادي داخل الصحف االلكترونيةلفتح قنوات للحوار ومساحة واسعة للتح. 
 ................................................................................ :أخرى، يرجى تحديدها 

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

  

الوحدةالثالثة:السماتالعامة

 أنثي   ذكر  النو : .19

 عاما   30أقل من   العمر: .20

  عاما   40عاما  إلي أقل من  30من 

  عاما   50عاما  إلى أقل من  40من 

  عاما  فأكثر  50من 

 رفح  خان يونس  الوسطى  غزة  شمال غزة   المحافظة: .21

 دراسات علمية   دراسات إنسانية  التخصص: .22
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 دراسات عليا  بكالوريوس  دبلوم متوسط فأقل  المؤهل العلمي: .23

 المؤسسات األهلية  قطا  خاص  قطا  عام  مكان العمل: .24

 رجل أعمال  محاسب   إداري   باحث اقتصادي  محلل اقتصادي  مجال العمل: .25

 
 ...................:أخرى يرجى تحديدها 

 

 ..شكرا  لكم على حسن تعاونكم                      
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