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 ممخص الرسالة بالمغة العربية

اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى ى التعرف عمى مدى تيدف الدراسة إل
مدى  معرفة، و المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية

، وعن مدى عتمد عمييالكترونية التي يُ التعرف عمى أىم المواقع اإل، و كترونيةللمواقع اإلامتابعة 
وتأتي ىذه ، ىذا االعتماد الناتجة عن المعرفية والوجدانية والسموكية اآلثار ، ومعرفةبيا ثقتيم

الدراسة ضمن البحوث الوصفية، مستخدمة منيج المسح اإلعبلمي، وتم جمع البيانات باستخدام 
المقننة، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية من طمبة الجامعات الفمسطينية   أداة االستبانة والمقابمة

الرئيسة في محافظات غزة وىي الجامعة اإلسبلمية، وجامعة األقصى، وجامعة األزىر، الثبلث 
 .(م30/12/2016)حتى  (م10/12/2016)مبحوث خبلل الفترة الزمنية من ( 400)قواميا

 وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزىا:

المواقع  من المبحوثين يحرصون عمى متابعة (%(86 أوضحت الدراسة أن ما نسبتو -1
 اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية.

 اعتماد، من ناحية (%85.45) بنسبةحصل موقع دنيا الوطن عمى المرتبة األولى  -2
 .المبحوثين الكتساب المعمومات حول القضايا العربية

بنسبة  ،لمبحوثونا القضايا العربية التي يتابعياجاءت القضية السورية في مقدمة  -3
أىم الموضوعات الخاصة بالقضايا العربية التي يتابعيا المبحوثون  تبينما جاء، (%(73.9

 .(%72.8) بنسبة السياسيةالموضوعات 

عمى المواقع اإللكترونية  المبحوثينالتأثيرات الوجدانية المترتبة عمى اعتماد جاءت  -4
، (%72.60) في المرتبة األولى بنسبة الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية

 .)%57.60)، ثم التأثيرات السموكية بنسبة (%68.20)يمييا التأثيرات المعرفية بنسبة 

  خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا: ،وبناًء عمى ىذه النتائج

تطوير أداء المواقع الفمسطينية اإلخبارية، من خبلل جمب متخصصين في مجال العمل  -1
 تدريبية لمعاممين فييا، لزيادة الخبرة وتطوير قدراتيم.لممواقع اإللكترونية، وتنظيم دورات 

خبار والمعمومات ضرورة ذكر مصدر المعمومات المقدمة لمجميور، وتجنب تقديم األ  -2
 .لكترونيةمصدر مما يرفع مستوى ثقة الجميور بالمواقع اإلالمجيولة ال

ة تطورات األحداث لكترونية بتحديث أخبارىا باستمرار لمواكبضرورة اىتمام المواقع اإل  -3
 .واألخبار العربية بسرعة وموضوعية



 

 ت

 

Abstract  
The study aimed to investigate the level of the dependency of university 

students in the Gaza governorates on the Palestinian news websites to obtain 

information about Arab issues, and find out the level of their follow-up of those 

websites. It also aimed to pinpoint the most important websites that those 

students relied on and the level of their reliability. The study also attempted to 

identify the effects resulting from the reliance of university students of the 

Gaza governorates on the Palestinian electronic news sites to obtain 

information concerning Arab issues. This study, which was a descriptive one, 

used the media survey methodology. The study data were collected using a 

questionnaire and a structured interview. A stratified random sample of (400) 

respondents was selected in the period between 12/10/2016 and 30/12/2016 

from three major Palestinian universities in the Gaza governorates: the  Islamic 

University of Gaza, Al-Aqsa University and Al-Azhar University. The study 

concluded with a group of findings, the most important of which were as 

follows:.   

1. The study revealed that 86% of the respondents were keen on following up 

the Palestinian electronic news websites. 

2. Donia Al-Watan Electronic News Website was ranked first among the 

other websites with a percentage of 85.45% in terms of the respondents’ 

follow-up to obtain information about Arab issues. 

3. The most important of the Arab issues followed up by the respondents was 

the Syrian issue which got a follow-up percentage of 73.9%. The most 

important topics among the Arab issues followed up by the respondents 

were the political ones which got a follow-up percentage of 72.8%. 

4. The percentage of the affective effects of the reliance of the respondents in 

the Gaza governorates on the Palestinian electronic news websites to 

obtain information about Arab issues was 72.60%, followed by the 

cognitive effects by 68.20%, and then the behavioral effects by 57.60%. 

Based on these findings, the study concluded with a number of 

recommendations, the most important of which included: 

1. It is necessary to develop the Palestinian news websites through employing 

experts in news websites, as well as organizing training courses for current 

employees to increase their work experience and enhance their skills.  

2. There is a need for citing the source of information presented to the public 

and the avoidance of providing news and information from an anonymous 

source, which will increase the level of public confidence in the electronic 

sites. 

3. It is necessary for the websites to constantly update their news to keep up 

with developments in the Arab events and news rapidly and objectively. 
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}رَتَّنَا الَ تُزِغْ قُلُوتَنَا تَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا 

وَهَةْ لَنَا مِه لَّدُوكَ رَحْمَةً إِوَّكَ أَوتَ 
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 ْاإِلىَدْاءُ 

 .فمسطين إلى وطني الغالي
 أبي وأمي العزيزين إلى

 .أطال اهلل في عمرييما
 ..مت وصبرتإلى من تحم  

 التي ساعدتني في إنجاز ىذا البحثي العزيزة زوجت إلى
 رغد وعبد الرحمن وعبداهلل إلى أبنائي األحبة

 األعزاءإخوتي وأخواتي  إلى
 من وقف بجانبي وكل  أصدقائي  لىإ

 أىدي ىذا العمل المتواضع
 .وأسال اهلل أن ينفع بو
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 وتقديرٌ شكٌر 

ْشُكَر ِنْعَمَتَك ال ِتي َأْنَعْمَت َعَمي  َوَعَمى َواِلَدي  َوَأْن َرب  َأْوِزْعِني َأْن أَ " :لقولو تعالى امتثاالً 
اِلِحينَ    .(1")َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الص 

نني وال تحصى، والشكر هلل أن مك   ال تعد   بنعمٍ  يرجع هلل وحده الذي أنعم عميأواًل فالشكر 
 ي المتواضع، فممو الحمد من قبل ومن بعد.  مبفضمو عمى  إتمام ىذا البحث العم وأعانني

فإنني وعمى جناح الفضل والعرفان أقدم خالص شكري وتقديري الكبير وفي ىذا المقام 
الدراسات العميا، كمية  عمادةإلى جامعتي الجامعة اإلسبلمية، منارة العمم والعمماء. وأخص 

 ، قسم الصحافة.اآلداب
 :نجاح ىذه الرسالة وأخص بالذكرإمن ساعد في  كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكل  

وتفضل  ،ني بالفضلحفظو اهلل، الذي عم   أمين منصور وافي :أستاذي ومشرفي الفاضل الدكتور
 صحٍ ومتابعتو لي منذ الخطوات األولى، وعمى ما منحني من نُ  ،بقبول اإلشراف عمى رسالتي عمي  
 خراج العمل بيذه الصورة.إ، ساعد عمى رشادا  و 

المناقشة، وىما حضرة  ي لجنةِ ضوَ كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى عُ 
حفظو اهلل. إلثرائيما البحث  موسى طالبحفظو اهلل. وحضرة الدكتور/  طمعت عيسىالدكتور/

 مة، التي تزيد من قوة ورصانة البحث .بالمبلحظات والتوجييات القي  
قدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل أساتذتي الكرام بالجامعة اإلسبلمية، الذين كما أت

ساىموا بمسيرتي العممية أثناء دراسة الماجستير. والشكر موصول إلى جميع األساتذة األفاضل 
في الجامعات الفمسطينية الذين قاموا بتحكيم أداة االستبانة، واألساتذة الذين أجريت معيم 

و بالشكر إلى زمبلئي األعزاء في الدفعة الثالثة زاىم اهلل عنا خير الجزاء. وأتوج  المقاببلت، فج
عمى مجيوده اإلحصائي ونصائحو  محمد بربخ,والشكر موصول لؤلستاذ  ببرنامج الصحافة.

 القيمة.
 ,زوجتي ,أبي ,أميوفي النياية أشكر كل من وقف بجانبي طوال فترة إعداد ىذا البحث )

قني إلى إخراج ىذه وأخيرًا أحمد اهلل الذي وف   ،حقيم فييم الكممات والعبارات تالذين ال (أخوتي
 بسيط في حقل العمم والمعرفة. اً سيامإ الرسالة التي تعد  

 واهلل ولي التوفيق،،،
 / فايز نظير أبو غبنالباحث
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 :مقدمة الدراسة
شيدت السنوات األخيرة تقدمًا كبيرًا في الثورة المعموماتية وتكنولوجيا االتصال، أدت إلى 

مع ظيور فياة اإلنسانية، رت عمى نمط الحمباشرة أث  حدوث تطورات سريعة ومتبلحقة، وتأثيرات 
 فاقًا متعددةآوصل ونافذة فتحت  ىمزة يشكل بات اإلعبلم اإللكتروني الذي والدةنترنت، و شبكة اإل

بين مختمف دول العالم، وأصبحت من خبلليا المعمومة بين يدي الجميع بعيدة عن الرقابة 
لكتروني في عصرنا الراىن يشكل عصب اإلعبلم اإلة المركزية، حيث أصبح الحكومية والسيطر 

الحياة وعمودىا الفقري ومحركيا األساسي عمى كافة األصعدة، وقد ساىمت التقنيات الحديثة 
القارات، متجاوزة بذلك القيود  تعبرلتتخطى الحدود و  ؛عمى إتاحة الفرص أمام الوسائل اإلعبلمية

 اإلعبلم التقميدية.  السياسية واالجتماعية التي تفرض عمى وسائل

التي ا، من ضمن ىذا التطور المنشود، و لكترونية بمختمف أنواعيوجاء ظيور المواقع اإل
 لحديث، التي أصبح ليا دورٌ واحدة من أىم مجاالت االتصال والتواصل البشري في العصر ا عد  تُ 

ظيار في حياة الناس، نظرًا لقدرتيا عمى تزويد الجميور بالمعمومات الصحيح ميمٌ  ة والصادقة، وا 
 .(1)الحقيقة والكشف عنيا

كونيا تعمل عمى تغطية كافة القضايا  اإلخبارية لكترونيةوتأتي أىمية المواقع اإل
والمجاالت المتنوعة التي تيم األفراد والجميور بشكل عام، عدا عن ذلك فإن سيولة النشر 

 عمت من الصحافة اإللكترونيةجاإللكتروني وانخفاض تكاليفو وسيولة إنشاء موقع إلكتروني 
الوسيمة األكثر قربًا من اىتمامات الجميور، واألكثر تأثيرًا وفاعمية في مناقشة قضاياىم 

يجاد ال وىذا أدى إلى زيادة عدد زوارىا نظًرا  ،حمول والـتأثير عمى أصحاب القرارومشكبلتيم وا 
افة أنحاء العالم، وخاصة القضايا لقدرتيا عمى مواكبة األحداث العاجمة والمعمومات اليامة في ك

 .السياسية العربية

لكترونية الفمسطينية، التي تغطي جوانبًا طين مؤخرًا الكثير من المواقع اإلوبرزت في فمس
المحمية والعربية والدولية، كما أنيا فتحت الطريق أمام الكثيرين  والموضوعات كبيرة من القضايا

 يا لمنشر في الصحف المطبوعة والحكومية.لنشر أفكارىم، التي قد ال تجد طريق

قد حرصت معظم المؤسسات الصحفية واإلعبلمية الفمسطينية عمى إنشاء مواقع و 
مكانية البحث داخميا، لكترونية خاصة بيا،  تقوم عمى تعدد الوسائط، والتي تتيح لمستخدمييا إإ

                           
 

 (.131( الموسى، المدخل في االتصال الجماىيري )ص(1



 

2 

 

محظة من مواقع وطباعة صفحاتيا، والتي أصبحت تنقل تطورات األحداث لحظة ب ظوالحف
ذات األحداث الممتيبة والتي تؤثر  ة في المناطق واألقاليم العربيةاألحداث إلى الجميور، وخاص

العربية والتي  من المنظومة اً عمى القضية الفمسطينية بشكل مباشر، حيث تعتبر فمسطين جزء
مساحات لكترونية الفمسطينية خصصت لذلك نجد أن معظم المواقع اإل ؛تؤثر وتتأثر فييا

متواصمة لمتابعة ونقل واقع ما يحدث عمى الساحة العربية، من أحداث وقضايا ميمة سواء كانت 
وغيرىا من مجمل القضايا  ،عسكرية وأثقافية  وأقضايا سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية 

تبعاتيا العربية التي حدثت في السنوات األخيرة، وخاصة القضايا العربية الميمة وليا تداعياتيا و 
 عمى القضية الفمسطينية. 

الذين يتعرضون يوميًا لكم كبير  الفمسطيني شريحة واسعة من المجتمعيشكل الشباب و 
ىتمام الكبير ومحتواىا وأىدافيا، ما يستدعي االمن الرسائل اإلعبلمية التي تختمف في مضمونيا 

وتتميز ىذه الشريحة في المجتمع ، لكترونية المحميةدم ليا من قبل وسائل اإلعبلم اإلبيا وبما يق
الفمسطيني عبلوة عمى ما سبق بإقباليا المرتفع عمى استخدام الحاسوب والتعامل مع شبكة 

 .االنترنت والياتف المحمول

فيما شيدت المنطقة العربية تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية في ظل حراك 
خارجية، وخاصة المتغيرات التي اجتماعي وسياسي ناتج عن متغيرات ومستجدات داخمية و 

تشيدىا المنطقة العربية في ضوء اندالع الحراك الشعبي ، ففي العديد من الدول ادى الحراك 
الشعبي بقيادة الشباب إلى إسقاط انظمة في العديد من الدول مثل)تونس، مصر، ليبيا، اليمن( 

ا تمكنت بعض الدول العربية من فيما اليزال النظام السوري يخوض معركة البقاء في السمطة، فيم
الحراك الشعبي من خبلل تمبية بعض المطالب الشعبية اإلصبلحية، فقد أقام الشباب  احتواء

والمواقع اإللكترونية اإلخبارية  االجتماعيثوراتيم من خبلل شبكة اإلنترنت عبر مواقع التواصل 
 حيث يشكل جميع ىذه الدول،التي عممت عمى تغطية كافة األحداث والتطورات الميدانية في 

مجتمع عنصًرا ميمًّا في عممية التنمية والتطوير والتغيير المنشود في بمدانيم أو في أي الشباب 
 .من المجتمعات

عمى مدى اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة  لمتعرفولقد جاءت ىذه الدراسة 
 القضايا السياسية.  وخاصة ا العربيةب المعمومات حول القضايعمى المواقع اإللكترونية في اكتسا
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 :تمييد
وىي الخطوات العممية التي سمكيا الباحث  ،المنيجي لمدراسة يحتوي ىذا الفصل اإلطارَ  

والتعميق عمييا وتبيان مدى االستفادة من ىذه ألىم الدراسات السابقة  تبدأ بعرضٍ و  ،في دراستو
كما ويتضمن ىذا ا وأىدافيا وتساؤالتيا وفروضيا، الدراسات، كما يعرض مشكمة الدراسة وأىميتي

 إضافة إلى أن الباحث الفصل اإلطار النظري لمدراسة، ثم نوع الدراسة ومنيجيا وأدواتيا، 
الصدق والثبات، ويختم الفصل بعرض  مجتمع الدراسة وعينتيا، ثم إجراءات فيو يستعرض

 لممفاىيم األساسية لمدراسة وتقسيمات الدراسة.

 

 :أواًل: أىم الدراسات السابقة
المتعمق بموضوع و  والذي توافر بين يدي أجرى الباحث مسحًا ألدبيات التراث العممي

 إلى محورين وىما: والدراسات التي وقعت تحت يدي تقسيمب قامو  الدارسة، 
 .والمواقع اإللكترونيةنظرية االعتماد  التي تناولت: الدراسات األول المحور

 والقضايا العربية. المحور الثاني: الدراسات التي تناولت اإلعالم
 

 الدراسات التي تناولت نظرية االعتماد والمواقع اإللكترونية.المحور األول: 
 (.1)م(2016رضوان, )دراسة   -1

 الياتف صحافة عمى الفمسطيني الشباب اعتماد دىم عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت
وأسباب االعتماد ودوافعو والتأثيرات المعرفية والوجدانية ، زماتاأل وقت لؤلخبار كمصدر المحمول

 وتم، اإلعبلمي المسح منيج مستخدمة، الوصفية البحوث ضمن الدراسة ىذه قعوتوالسموكية، 
 عشوائية عينة اختيار وتم، لشخصيةا لمقابمةوا، االستقصاء صحيفة باستخدام البيانات جمع

 تطبيق وتم، من الشباب الفمسطيني من كافة محافظات الوطن مبحوثاً  (207)قواميا وبمغ، بسيطة
 نظرية الدراسة واستخدمت ،(م2/7/2015)حتى (م15/6/2016) من الزمنية الفترة خبلل الدراسة
 .اإلعبلم وسائل عمى االعتماد

                           
 

االزمات. وقت بارلؤلخ كمصدر المحمول الياتف صحافة عمى الفمسطيني الشباب رضوان، اعتماد ((1
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 :أبرزىا نتائج دةع إلى الدراسة وخمصت
ت، بينما في أوقات األزما (%77.8)ن عمى صحافة الياتف المحمول بنسبة و يعتمد المبحوث -أ

 .(%72.2) ما نسبتوعبر صحافة الياتف المحمول  يثق في األخبار المتمقاة
تصدرت تطبيقات التواصل االجتماعي أنواع صحافة الياتف المحمول التي اعتمد عمييا  -ب

 .%(88.2)سطيني في متابعة احداث انتفاضة القدس بنسبة الشباب الفم
فضل المبحوثون األخبار السريعة، ثم التفاعل عمى األوسمة )الياشتاقات( بين األشكال  -ج

 الصحفية لمتابعة أحداث انتفاضة القدس عبر الياتف المحمول.
 

  .(1) (2016)أبو مراد  دراسة  -2

 الصحافة عمى الفمسطينية السياسية النخبة داعتما مدى عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت
، ومعرفة أىم مواقع الصحافة اإللكترونية التي تمجأ إلييا النخبة األزمات أثناء اإللكترونية

 المسح منيج مستخدمة، الوصفية البحوث ضمن الدراسة ىذه تأتيالسياسية الفمسطينية، و 
 عينة اختيار وتم والمقابمة المقننة، ،ءاالستقصا صحيفة باستخدام البيانات جمع وتم، اإلعبلمي
وتم ، مبحوثاً ( 207) قواميا وبمغ، ياسية الفمسطينية في محافظات غزةمن النخبة الس عشوائية

 (م15/12/2015) حتى (م1/11/2015) من الزمنية الفترة خبللتطبيق الدراسة الميدانية 
 .اإلعبلم وسائل عمى االعتماد نظرية الدراسة واستخدمت
 :أبرزىا نتائج عدة إلى الدراسة توخمص

%، بينما 42.5اعتمد المبحوثون عمى الصحافة اإللكترونية بدرجة عالية أثناء األزمات بنسبة  -أ
 .(%37.7)كان اعتمادىم عمييا بدرجة عالية جدًا بنسبة 

، (%70)زمات بنسبة حصمت وكالة معًا اإلخبارية عمى أعمى درجة لبلعتماد عمييا وقت األ -ب
 .(%54.6)نما حصمت دنيا الوطن عمى المرتبة الثانية بنسبة بي
جاءت أىم المشاكل التي تواجو الصحافة اإللكترونية عند معالجتيا لؤلزمات ىي مجيولية  -ج

 من المبحوثين. 64.3%المصدر وذلك بنسبة 
 
 

 

                           
 

 ( أبو مراد، اعتماد طمبة النخبة السياسية الفمسطينية عمى الصحافة اإللكترونية أثناء االزمات.(1
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 (1). م(2016الشيخ, )دراسة   -3

ـــــى التعـــــرف عمـــــى مـــــدى اعتمـــــاد اإلعبلميـــــين  الفمســـــطينيين عمـــــى القنـــــوات ىـــــدفت الدراســـــة إل
ـــــأتي ىـــــذه الدراســـــة  الفضـــــائية الفمســـــطينية كمصـــــدر لممعمومـــــات إزاء قضـــــايا الوحـــــدة الوطنيـــــة، وت
ضـــــــمن البحـــــــوث الوصـــــــفية، مســـــــتخدمة مـــــــنيج المســـــــح اإلعبلمـــــــي، وتـــــــم جمـــــــع البيانـــــــات مـــــــن 
ـــــغ قواميـــــا  ـــــين الفمســـــطينيين، وبم ـــــة مـــــن اإلعبلمي ـــــة طبقي ـــــار عين ـــــم اختي خـــــبلل أداة االســـــتبانة، وت

ـــــــــى المؤسســـــــــات االعبلميـــــــــة بالضـــــــــفة الغربيـــــــــة، واســـــــــتخدمت ىـــــــــذه  350 مبحوثـــــــــًا موزعـــــــــة عم
 الدراسة نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم.

 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا:
تعــــــود أىــــــم أســــــباب اعتمــــــاد اإلعبلميــــــين فــــــي الضــــــفة عمــــــى القنــــــوات الفضــــــائية الفمســــــطينية  -أ

 دة الوطنية كونيا تقوم بتحميل األحداث الجارية.كمصدر لممعمومات إزاء قضايا الوح
مســـــــاحة الحريـــــــات لـــــــدى القنـــــــوات الفضـــــــائية الفمســـــــطينية محـــــــدودة فيمـــــــا يتعمـــــــق بالقضـــــــايا  -ب

 الوطنية.
% من اإلعبلميين في الضفة يشاىدون القنوات الفضائية 55.7أظيرت الدراسة ان  -ج

 % أكثر من أربع ساعات.24.1الفمسطينية أقل من ساعتين يوميًا، بينما يشاىدىا 
  .(2)م(2015بريص, )دراسة   -4

 المواقع عمى غزة محافظات في الجامعات طمبة اعتماد مدى عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت
، الوصفية البحوث ضمن الدراسة ىذه تأتي، و البيئة قضايا نحو معارفيم تشكيل في اإللكترونية
 اختيار وتم، صحيفة االستقصاء خبلل من اتالبيان جمع وتم، اإلعبلمي المسح منيج مستخدمة

وىي  غزة محافظات في الثبلث الرئيسة الفمسطينية عشوائية طبقية من طمبة الجامعات عينة
خبلل الفترة الزمنية من  ،مبحوثٍ  (400)قواميا وبمغ واألقصى، واألزىر، ،اإلسبلمية

 .اإلعبلم وسائل عمى االعتماد نظرية الدراسة واستخدمت (م20/5/2015)حتى (م1/5/2015)
 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا:

. (%90.5)جاءت نسبة من يحرصون عمى متابعة المواقع اإللكترونية من المبحوثين بنسبة  -أ

                           
 

الشيخ، اعتماد اإلعبلميين الفمسطينيين عمى القنوات الفضائية الفمسطينية كمصدر لممعمومات إزاء قضايا  (1)
الوحدة الوطنية.

معارفيم نحو قضايا  تشكيلفي محافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية في بريص، اعتماد طمبة الجامعات  ((2
 البيئة.
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. (%43.9)بينما اعتمد من عمى المواقع اإللكترونية من أجل متابعة األحداث حول العالم بنسبة 
 .(%43)معمومات المختمفة بنسبة ومن كانت متابعتيم لمحصول عمى ال

ن بدرجة متوسطة عمى المواقع اإللكترونية في تشكيل معارفيم نحو قضايا و اعتمد المبحوث -ب
 .(%9.6)، بينما كان اعتمادىم عمييا بدرجة منخفضة بنسبة (%41.2)البيئة بنسبة 

المواقع اإللكترونية بمغت نسبة التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد طمبة الجامعات عمى  -ج
، ومن ثم (%3779)، والتأثيرات المعرفية بنسبة (%25.2)في تشكيل معارفيم نحو قضايا البيئة 

 . (%3679)التأثيرات السموكية بنسبة 
 .(1)(2015أبو قوطة, )دراسة  -5

دراسة إلى التعرف عمى مدى اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواقع ىدفت ال
 اإلسرائيمية، وتقع ىذه الدراسة –في اكتساب المعمومات عن المفاوضات الفمسطينية  اإللكترونية

عبلمي، وتم جمع البيانات من خبلل أداة ضمن البحوث الوصفية، حيث استخدم منيج المسح اإل
اسية الفمسطينية في محافظات غزة والضفة ، وتم اختيار عينة حصصية من النخبة السياالستبانة
م إلى 2015/6/15وتم تطبيق الدراسة الميدانية من تاريخ  مبحوثًا، (132)غ قواميا ، وبمالغربية

 واستخدمت الدراسة نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم.م. 2015/7/15
 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا:

كتساب إن الغالبية العظمى من النخبة السياسية الفمسطينية يتابعون المواقع اإللكترونية ال -أ
 منيم ال يتابعونيا. (%6.4)، بينما نسبة (%93.6)المعمومات عن المفاوضات بنسبة 

جاءت المواقع اإللكترونية في مقدمة الوسائل اإلعبلمية التي تعتمد عمييا عينة الدراسة في  -ب
 .(%31.9)اإلسرائيمية بنسبة  –متابعة قضية المفاوضات الفمسطينية 

 ة الناتجة عن االعتماد لمنخبة ىي: تعرف تطورات مسار المفاوضاتأىم التأثيرات المعرفي -ج
الشعور بالقمق إزاء مصير ) وىيكذلك جاءت التأثيرات الوجدانية  (،%28.5)بنسبة  وكانت

الدعوة إلى توحيد )ىي و . وجاءت أىم التأثيرات السموكية  (%48.9)بنسبة  (القضية الفمسطينية
 .(%24.3)بنسبة  (قاومةوتبني خيار الم ،الصف الفمسطيني

 
 

                           
 

( قوطة، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواقع اإللكترونية في اكتساب المعمومات عن المفاوضات (1
 اإلسرائيمية. -الفمسطينية
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 .(1)(2015بربخ, )دراسة   -6

 شبكات عمى الفمسطينية السياسية النخبة ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى اعتماد
 قعوت، م2014 عام غزة عمى اإلسرائيمي العدوان أثناء لممعمومات مصدر االجتماعي التواصل

مسح اإلعبلمي، وتم جمع البيانات ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، حيث استخدم منيج ال
اسية باستخدام صحيفة االستقصاء، والمقابمة المقننة، وتم اختيار عينة حصصية من النخبة السي

م 23/4/2015مبحوثًا، خبلل الفترة الزمنية من  164، وبمغ قواميا الفمسطينية في محافظات غزة
 سائل اإلعبلم.واستخدمت الدراسة نظرية االعتماد عمى و  م.10/6/2015حتى 

 وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا:
جاءت شبكات التواصل االجتماعي في مقدمة المصادر التي اعتمد عمييا المبحوثين كمصدر  -أ

% اعتبروا اإلذاعات 70.12%، في حين مانسبتو78.66لممعمومات أثناء العدوان بنسبة 
 مصدرىم لممعمومات أثناء العدوان.

ومات بدرجة عالية عمى شبكات التواصل االجتماعي لمحصول عمى المعم وناعتمد المبحوث -ب
 %.40.2أثناء العدوان بنسبة 

أثناء  ، الحصول عمى المعمومات واألخباراد عمى شبكات التواصل االجتماعيأسباب االعتم -ج
 في المرتبة األولى. %76.22بنسبة  العدوان 

 
Al Zayaniدراسة   -7

 (2). 

" شباب من "طبلب اإلعبلم واالتصاللى معرفة مدى اعتماد جميور الإىذه الدراسة  ىدفت
في دول مجمس التعاون الخميجي عمى الشريط اإلخباري في القنوات الفضائية كمصدر لؤلخبار 

 ضمن الدراسة ىذه وتأتي، إلخبارية التي يقدميا التمفزيونباعتبارىا واحدة من أىم الخدمات ا
 صحيفة فيي الدراسة أداة أما اإلعبلمي، المسح منيج حثالبا واستخدم الوصفية، البحوث

 وكميات أقسام بيا جامعة (19) من أكثر يوجد حيث كبير الدراسة مجتمع ألن نظراً ، االستقصاء

                           
 

تواصل االجتماعي مصدر لممعمومات أثناء العدوان ( بربخ، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات ال(1
م.2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 

(2) Al Zayani, The GCC Youth Attitudes towards News Ticker as a Source of News 
Attitude.   
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 من الدراسة عينة بتحديد قام الباحث فإن الخميجي، التعاون مجمس دول في واالتصال اإلعبلم
 مسقط الكويت، السعودية،)  الست دول في الحكومية بالجامعات واالتصال اإلعبلم طبلب خبلل

 قبل من اإلجابة تم المتاحة، العينة أسموب وباستخدام(  البحرين العربية، اإلمارات قطر، وعمان،
 واستخدمت الدراسة نظرية االعتماد عمى وسائل االعبلم. .اً طالب( 747)

 أىم نتائج الدراسة:
 األخبار شريط عمى تعتمد أنيا ن عينة الدراسةم%( 84.8) وأكدت الدراسة أن ما نسبت  - أ

 .لؤلخبار كمصدر

 الوقت وجود لعدم نظراً  األخبار شريط عمىتعتمد  الدراسة عينة من٪( 78) وجاء ما نسبت  - ب
 من وافٍ  ممخص يعرض وألنو ؛محددة أوقات من األخرى اإلخبارية البرامج لمتابعة الكافي
 .عميو تعتمد أن يكفي يجعمو مما األخبار

 خبلل من األخبار شريط متابعة يفضمون العينة من٪( 31.8)أكدت الدراسة أن ما نسبتو  - ج
 .(24) فرنساتمتيا قناة  ثم العربية، (سي بي بي)تمتيا قناة  ،الفضائية العربية قناة

 .(1)م(2014مرجان, )دراسة  -8

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى 
، ومعرفة اآلثار الناتجة عن نلكترونية في اكتساب المعمومات حول قضية البلجئياإلالمواقع 

لكترونية في اكتساب المعمومات حول اإلاعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع 
قضية البلجئين الفمسطينيين، وتأتي ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم الباحث منيج 

سح اإلعبلمي، أما أداة الدراسة فيي صحيفة االستقصاء، واختار الباحث عينة عشوائية طبقية الم
من طمبة الجامعات الفمسطينية الثبلث الرئيسة في محافظات قطاع غزة  وىي الجامعة اإلسبلمية 

 خبلل الفترة الزمنية من  مبحوثِ  (400)وجامعة األزىر، وجامعة األقصى، قواميا 
  (.م10/12/2014)وحتى  (م11/2014/ 20)

 :أىميا النتائج من مجموعة إلى الدراسة وخمصت
 يحرصون عمى متابعة المواقع اإللكترونية بدرجة ثونمن المبحو  (%37.3) تونسب ما أن -أ

                           
 

ات حول ( مرجان، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع االلكترونية في اكتساب  المعموم(1
 قضية البلجئين الفمسطينيين. 
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 .وجاءت في المرتبة األولى عالية
بحوثين نترنت في مقدمة المصادر التي يعتمد عمييا المجاءت المواقع اإللكترونية عمى اإل -ب

، تمييا القنوات التمفزيونية بنسبة (%48.1)الكتساب المعمومات حول قضية البلجئين بنسبة 
(16.8%). 
بدرجة متوسطة عمى المواقع اإللكترونية الكتساب المعمومات حول قضية  ثونيعتمد المبحو  -ج

 .%(38.8) البلجئين الفمسطينيين بنسبة
 
 (.1) م(2014برغوث, )دراسة   -9

االجتماعية  الشبكات عمى الفمسطيني الشباب اعتماد مدى عمى التعرف إلى سةالدرا ىدفت
وشدة االعتماد،  الثقة ىذه بين والعبلقة بيا، ثقتو ومدى عمييا، اعتماده وأسباب األزمات، وقت

كمصدر  االجتماعية الشبكات عمى الفمسطيني الشباب اعتماد عمى المترتبة المختمفة والتأثرات
 الدراسة وتقع اإلعبلم، وسائل عمى االعتماد نظرية الدراسة األزمات، واستخدمت حول لمعموماتيم

 صحيفة فيي الدراسة أداة أما المسح، منيج الباحث واستخدم الوصفية، البحوث ضمن
 محافظات في سنة (35 -19) سن من الشباب جميور في تمثل الدراسة ومجتمع، االستقصاء

 من مفردة (400) العينة حجم وبمغ عمدية، عينة في الدراسة - عينة وتمثمت غزة، قطاع
 م.2014/2/5م حتى تاريخ 2014/1/4وتم تطبيق الدراسة الميدانية من تاريخ  .الشباب
 :الدراسة إلييا توصمت التي النتائج وأىم

 عمى منيا لمحصول االجتماعي التواصل شبكات عمى متوسطة بدرجة نو المبحوث يعتمد -أ
  .(%39.3) بنسبة تاألزما حول معمومات

 لمعرفة نو المبحوث عمييا يعتمد التي الوسائل مقدمة في االجتماعي التواصل شبكات جاءت - ب
 تصّدر حين في الثانية، المرتبة في االلكترونية الصحف جاءت ثم األزمات، حدوث عند األخبار
 موقع حل   بينما ن،و المبحوث عمييا يعتمد التي االجتماعية الشبكات قائمة (بوك الفيس) موقع

 .الثانية المرتبة (اليوتيوب)
 أزمة: كانت االجتماعي، التواصل شبكات عبر بمتابعتيا نو المبحوث اىتم التي األزمات أىم -ج

 ثم رفح، معبر أزمة بعدىا وجاء ،(م2012) عام غزة عمى الحرب أزمة ثم الفمسطيني، االنقسام
 .تالمواصبل أزمة وأخيراً  الكيرباء، انقطاع أزمة

 
                           

 
 ( برغوث، اعتماد الشباب الفمسطيني عمى الشبكات االجتماعية وقت األزمات.(1
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 .(1)م(2014خميفة, )دراسة  -10
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى اعتماد طمبة الجامعات األردنية الحكومية عمى المواقع 

وتبنت الدراسة الكشف عن  المعمومات حول القضايا السياسية.لكترونية اإلخبارية في التماس اإل
 .لممبحوثين السياسي والوعي طوالنشا المواقع ىذهن دوافع المشاركة السياسية، والعبلقة بي

 البحوث ضمن الدراسة وتقع اإلعبلم، وسائل عمى االعتماد نظرية الدراسة واستخدمت
 ومجتمع االستقصاء، صحيفة فيي الدراسة أداة أما المسح، منيج الباحث واستخدم الوصفية،
 وبمغ ،عمدية عينة في الدراسة عينة وتمثمت الحكومية، األردنية الجامعات طمبة في تمثل الدراسة
 .مؤتة وجامعة ،األردنية والجامعة اليرموك، جامعة من وطالبة طالباً  (356) العينة حجم
 :الدراسة إلييا توصمت التي النتائج وأىم

تتمثل  األردنية اإلخبارية اإللكترونيةالذي تقدمو المواقع  السياسيإن االستفادة من المضمون  -أ
، تبلىا المرتبة األولىفي  ةيالسياس والفعاليات الوطنيةبات مشاركة الجامعات في المناسفي 

 .في المرتبة الثانية الحوارات والمناقشات بين الطمبة داخل الجامعة تشجيع

 بتشكيل األردنية اإلخبارية اإللكترونيةعمى المواقع  يعتمدونإن طمبة الجامعات الثبلث  -ب 
 .في المرتبة األولىبذلك  اإللكترونيةع ، حيث جاءت مساىمة المواقلدييم السياسيالوعي 

الرغبة لدى طمبة الجامعات  زيادةال تساىم في  األردنية اإلخبارية اإللكترونيةأن المواقع  -ج 
 في االنضمام لؤلحزاب السياسية. األردنية

 .(2) م(2012العقباوي, وعرابي, )دراسة  -11
ي لمنمط الخبري في المواقع ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة تعرض الجميور السعود

م االجتماعية، والتعرف عمى مدى وعي الجميور السعودي المستخدم لممواقع االجتماعية بمفيو 
االعتماد عمى وسائل اإلعبلم، وتقع  نظرية. واستخدمت الدراسة المصداقية والعناصر المكونة لو

المنيج المقارن، أما أداة ، واستخدمت الباحثتان منيج المسح، و الوصفيةالدراسة ضمن البحوث 
الدراسة في عينة عشوائية طبيعية بمغ  وتمثمت عينة االستقصاء بالمقابمة، صحيفةالدراسة فيي 

 .(35-18)بين  ممن تتراوح أعمارىم ما الجنسينمفردة من الشباب من  (200)قواميا 
 الدراسة: إليياأىم النتائج التي توصمت 

                           
 

خميفة، اعتماد طمبة الجامعات األردنية عمى المواقع االلكترونية  اإلخبارية في التماس المعمومات نحو  (1)
 القضايا السياسية.

 لخبري لمواقع التواصل االجتماعي لدي الشباب، دراسة ميدانية. (  العقباوي، مصداقية المضمون ا(2
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 الترتيبحف اإللكترونية كمصدر لؤلخبار حيث جاءت في اعتماد الشباب السعودي عمى الص -أ
، (%18.5)بنسبة  (اليوتيوب)، ثم (%27.5)بنسبة  (ريتالتو )، تبلىا (%36.5)األول بنسبة 
 .(%17.5)بنسبة  (الفيسبوك)واقترب منو  

األول لدى الشباب بنسبة  الترتيبمواقع الصحف اإللكترونية حيث جاءت في  شمولية -ب 
 إلى ، وأخيراً (%22)بنسبة  (الفيس بوك)، ثم (%25)بنسبة  (رتالتوي)بلىا ، ت(32.5%)
 .(%20.5)بنسبة   (بيوتيو )

في نقل المعمومة لدى الشباب بنسبة  مصداقيةىي األكثر  االجتماعيةمواقع الصحف  -ج 
في  (اليوتيوب)جاء  بينما، (%23)وىى  متساويةبنسبة  (الفيسبوك)و (رتالتوي)تبلىا  (47%)
 .(%7)بنسبة  األخير ترتيبال
 

 .(1) م(2012محمدي, )دراسة  -12

 موقع عمى الجامعي الشباب اعتماد في المؤثرة العوامل عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت
 /مايو المصرية الرئاسية االنتخابات من األولى الجولة أثناء (الفيس بوك) االجتماعي التواصل
 ، واستخدمت(الفيس بوك) استخدام من تحقيقيا يتم التي األىداف ومعرفة ،(م 2012) يونيو

 واستخدمت ،الوصفية البحوث ضمن الدراسة وتقع اإلعبلم، وسائل عمى االعتماد نظرية الدراسة
 الشباب في تمثل الدراسة ومجتمع االستقصاء، صحيفة فيي الدراسة أداة أما المسح، منيج الباحثة

 أسموب عمى الباحثة واعتمدت ،(الفيس بوك) االجتماعي التواصل لموقع الجامعي المستخدم
 .جامعياً  طالباً  (200) المبحوثين عينة حجم وبمغ المتاحة العينة

 :الدراسة إلييا توصمت التي النتائج أىم ومن
 من فأكثر ،المصرية الرئاسة انتخابات أثناء (بوك الفيس) عمى الجامعي الشباب كثافة ارتفاع -أ
 .الموقع عمى التواصل في يومياً  ساعات ست عن يزيد ما يقضون نيالمبحوث من (40%)
 التي الوسائل كأكثر الثانية المرتبة في جاء (الفيس بوك) موقع أن إلى الدراسة توصمت -ب

 احتل حين في ،المصرية الرئاسة االنتخابات عن معموماتيم الستيفاء نو المبحوث عمييا اعتمد
 .الثالثة المرتبة في الصحف وجاءت األولى، المرتبة التمفزيون

 وغير ثانوي كمصدر (الفيس بوك) عمى يعتمدون (%52) المبحوثين نصف عن يزيد ما أن -ج

                           
 

 المصرية.اعتماد الشباب الجامعي عمى موقع التواصل االجتماعي فيسبوك أثناء انتخابات الرئاسة  محمدي، (1)
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 .الرئاسية االنتخابات حول لممعمومات أساسي
 (.1) م(2008خمف, )دراسة  -13

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل مضمون الصحافة الحزبية الفمسطينية ومعرفة مدى اعتمادىا 
شر موضوعاتيا، وكيفية تأثير ىذا عمى الدور الذي يمكن أن تمعبو الصحافة عمى اإلشاعة في ن

وقطاع غزة، وذلك من خبلل الحزبية في عممية التنمية السياسية في كل من الضفة الغربية 
منيج المسح ضمن الدراسات الوصفية بالتطبيق عمى عينة من الصحف الحزبية التابعة  استخدام

 أداة تحميل المضمون. لكل من فتح وحماس مستخدمة
 وقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

الصحافة الحزبية غير حريصة عمى أسس التنمية السياسية والمتمثمة باالندماج الوطني  - أ
 وسيادة القانون وخمق حوار بناء بين أطياف العمل السياسي كافة في فمسطين.

ياسية حول القواسم المشتركة، وأحمت الصحافة الحزبية رسخت الفرقة بين أطراف الحياة الس  - ب
 مبدأ التشيير مكان المسألة. 

 من النقد البناء. استخدمت الصحافة الحزبية أسموب التجريح والتخوين والتشيير بدالً   - ج

 .(2)م(2008) أبو شنب و تربان,دراسة  -14

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى وسائل 
م كمصدر لممعمومات في أوقات األزمات بوجو عام، وفي أزمة االقتتال الداخمي بين حركة اإلعبل

)فتح( و)حماس( بوجو خاص. واستخدم الباحثان نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم، وتقع 
لوصفي، والتحميمي، وأداة الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واعتمدت عمى منيج المسح بشقيو: ا

الدراسة في طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع  حيفة االستقصاء، وتمثل مجتمعىي صالدراسة 
 من الطبلب. ( مبحوثٍ 200، والعينة تكونت من )(م2008م/2007)غزة خبلل العام الجامعي 

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
األولى في قائمة  المرتبة فياعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الفضائيات العربية جاء  -أ

                           
 

ة خمف، اعتماد الصحافة الحزبية الفمسطينية عمى اإلشاعة وأثرىا عمى التنمية السياسية في الضفة الغربي 1))
 .وقطاع غزة

الجديدة في الحصول عمى شنب و تربان، اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى وسائل اإلعبلم ( أبو 2)
 األزمات.وقت المعمومات 
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 .%(76.6الحصول عمى المعمومات بوجو عام بنسبة )
لكترونية االعتماد عمى المواقع اإلب ىاألول لمرتبةلكترونية المختمفة في اجاءت المواقع اإل -ب

 .%(5472)بنسبة األزمات أثناء

وسائل  من حيث درجة الثقة في لكترونية لحركة فتح في المقدمةجاءت المواقع اإل -ج
 اإلعبلم أثناء األزمات، يمييا تمفزيون فمسطين، يميو الصحافة الدولية والصحافة المحمية. 

 . (1)م(2003الطيرواي, )دراسة  -15
يمكن أن تشكل وسائل اإلعبلم المختمفة مصدرًا  إلى أي مدى التعرف إلى الدراسة ىدفت

 حيث، الوصفية البحوث ضمن ةالدراس ىذه وتأتي، مرجعيًا لمصفوة الفمسطينية أثناء األزمات
 عينة اختيار وتم، أداة االستبانة باستخدام البيانات جمع وتم، اإلعبلمي المسح منيج استخدم
 .اإلعبلم وسائل عمى االعتماد نظرية الدراسة واستخدمت ،مبحوثٍ  (200) قواميا وبمغ عمدية،

 :أبرزىا نتائج عدة إلى الدراسة وخمصت

صادر المعمومات الحديثة وبالتحديد اإلنترنت، وىذا يعكس االىتمام ازدياد االعتماد عمى م -أ
 بيذه الوسيمة.

لكترونيـــــــة والصـــــــحف جـــــــاءت أول المصـــــــادر االعبلميـــــــة التـــــــي تعتمـــــــد عمييـــــــا المواقـــــــع اإل -ب
ـــــــي  ـــــــم تبلىـــــــا اإلذاعـــــــات ف ـــــــة، ث ـــــــة واألجنبي ـــــــة، تبلىـــــــا الفضـــــــائيات العربي ـــــــى المعرف الصـــــــفوة عم

 المرتبة األخيرة.

ـــــ -ج ـــــزداد اآلث ـــــى ت ـــــة والســـــموكية، ممـــــا يشـــــير إل ـــــار العاطفي ـــــدى الصـــــفوة عـــــن اآلث ـــــة ل ار المعرفي
 ىم العناصر األساسية في تحديد االتجاه.اجة الفرد إلى المعرفة التي أحد أقوة ح

 .(2)م(2003دراسة جنيس, ) -16

لوسائط   ىدفت الدراسة إلى معرفة االعتماد عمى االنترنت وأصولو االجتماعية كمدخل بيئي
وكذلك دراسة كيفية نشأة  ،ارتباط ذلك بأوجو التفاوت االجتماعي وتكنولوجيا االتصالو  االتصال

نظرية البنية التحتية لمعممية االتصالية وانفصاليا عن نظرية االعتماد عمى النظام اإلعبلمي، 
ر الباحث مفيوم االعتماد عمى العممية االتصالية لتوضيح عمى ىاتين النظريتين طوّ  اىواعتماد

                           
 

 ( الطيراوي،  اعتماد الصفوة الفمسطينية عمى وسائل اإلعبلم أثناء األزمات.(1
(2) Janice, Internet Connectedness and its Social Origins: An Ecological Approach 
to Communication Media and Social Inequality.   
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 وىذه الدراسة من الدراساتقات المتعددة األبعاد التي يكونيا المرء مع الوسائط االتصالية، العبل
الوصفية، واستخدام منيج المسح، وأداة الدراسة المقابمة عبر الياتف، وتم إجراء المسح من خبلل 

 .مفردة 585التميفون عمى عينة عشوائية انتقائية بمغ قواميا 
 صمت إلييا الدراسة: ومن أىم النتائج التي تو 

بشكل كبير عمى االعتماد عمى  والديموغرافيةتؤثر العوامل االجتماعية واالقتصادية  -أ
 والديموغرافيةاالنترنت، فالوضع االجتماعي االقتصادي )مستوى الدخل والتعميم(، السمات 
ي المنزل، عدد )المرحمة العمرية والسبللة العرقية(، الوسط التكنولوجي )مثل تواجد حاسب آلي ف

 األماكن التي يتواجد بيا االنترنت(.
اختبلف في الطرق المتبعة إلدراج اإلنترنت في الحياة اليومية، تعكس أوجو التفاوت  وجود -ب

 االجتماعي الذي يتميز بو األفراد في سياق حياتيم اليومية.
 

 (.1)م(2001دراسة النجار, ) -17

ة المواقع الصحفية اإللكترونية وعبلقتيا رجة مصداقيدىدفت الدراسة إلى التعرف عمى 
بدرجة االعتماد عمييا كما يراىا جميور الصفوة اإلعبلمية المصرية، والتعرف عمى حجم كثافة 

يتم بيا التعرض لممواقع االلكترونية، وعمى نوعية المواقع االلكترونية، ونوعية المضامين التي ي
رية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم، حيث تقع استخدمت الدراسة نظجميور الصفوة اإلعبلمية، 

الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم الباحث منيج المسح، وأداة الدراسة كانت صحيفة 
االستقصاء، وشمل مجتمع الدراسة جميور الصفوة اإلعبلمية المصرية، وتم اختيار عينة من 

 .مبحوثٍ  (200)
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

ميور الصفوة اإلعبلمية موقع صحيفة جقبل عمييا أىم المواقع الصحفية التي يُ كانت  - أ
 الشارع العربي. و األىرام واألخبار والجميورية ومايو ومصراوي والدستور واألسبوع 

                           
 

النجار، مصداقية المواقع الصحفية اإللكترونية وعبلقتيا بدرجة االعتماد عمييا كما يراىا جميور الصفوة (1) 
 المصرية. اإلعبلمية
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لكترونية أنيا تقدم تغطية صحفية شاممة، وأنيا سباب مصداقية المواقع الصحفية اإلمن أىم أ - ب
جديد أوال بأول، وأنيا تنفرد بتفاصيل ومسيرتيا لؤلحداث  ىو مصدر ثقة ومعرفة كل ما

 الجارية دون غيرىا، وجاءت بالترتيب.

 
 :الدراسات التي تناولت اإلعالم والقضايا العربية :المحور الثاني

  .(1) م(2014عبد القادر, )دراسة  -18
م عممية اإلصبلح ىدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى تحديد مدى تأثير المواقع اإلخبارية في تدعي   

( من وجية نظر اإلعبلميين في األردن، وتكمن 2014-2011السياسي في األردن في الفترة ) 
لكترونية في تدعيم عممية اإلصبلح حميل تأثير المواقع اإلخبارية اإلأىمية الدراسة في محاولتيا ت

سيرة اإلصبلح ت تطورات ميمة في مد( التي شي2014-2011السياسي في األردن، في الفترة ) 
السياسي في مرحمة شيد فييا الوطن العربي حراكًا شعبيًا ساىم في إحداث تغيرات دراماتيكية في 

في  كبيرٌ  لكترونية منيا دورٌ بعض األنظمة السياسية العربية وكان لوسائل اإلعبلم وخاصة اإل
 متابعة نشر ونشر المعمومات واألحداث المتعمقة بيذا الحراك. 

الدراسة عمى منيجين ىما المنيج الوصفي والمنيج التحميمي، واستخدمت أداة اعتمدت ىذه 
 االستبانة والمقابمة الشخصية

ن مجتمع الدراسة من اإلعبلميين العاممين األعضاء في نقابة الصحفيين، والذين يبمغ عددىم تكو  
 ( صحفي.400. وتم توزيع االستبانة عمى عينة عشوائية طبقية مكونة من )اً ( صحفي1064)

 أىم نتائج الدراسة:
لكترونية، من خبلل لممواقع اإلخبارية اإل بينت نتائج الدراسة وجود تأثير دال إحصائياً  .أ 

المسؤولية االجتماعية والسياسية والخصائص المينية والمعرفية لمتغطيات الصحفية )
 ألردن.واإلعبلمية( في تدعيم عممية اإلصبلح السياسي من وجية نظر اإلعبلميين في ا

لكترونية باعتبارىا شكل من تشكل التفاعمية أىم السمات التي تميز المواقع اإلخبارية اإل .ب 
 أشكال اإلعبلم الجديد في الساحة اإلعبلمية األردنية. 

لممسؤولية االجتماعية والسياسية في تدعيم عممية  بينت الدراسة وجود تأثير دال إحصائياً  .ج 
عبلميين في األردن. وىذا يشير إلى تحمل المواقع اإلصبلح السياسي من وجية نظر اإل

لكترونية بتحمميا لمسؤوليتيا االجتماعية من خبلل إدراكيا ألىمية دورىا في اإلخبارية اإل

                           
 

 ممية اإلصبلح السياسي.( عبد القادر، دور المواقع اإلخبارية االلكترونية في تدعيم ع1)
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عممية اإلصبلح السياسي ودورىا في تعزيز قيم االنتماء والوالء والمواطنة الصالحة والحد من 
 النعرات الطائفية.

 
 (.1)م(2012األطرش, )دراسة  -19

ية العربية لواقع لكترونعمى معالجة المواقع اإلخبارية اإلتيدف ىذه الدراسة إلى التعرف 
األقباط في مصر، وتنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية واستخدم الباحث منيج المسح 
والمنيج المقارن، وأداة  الدراسة كانت أسموب تحميل المضمون وتكون مجتمع الدراسة من المواقع 

الجزيرة نت،  والعربية ) :موقعيل عينة المادة التحميمية كانت اإلخبارية العربية، وعينة الدراسة 
م وحتى تاريخ 2010/1/1تم تطبيق الدراسة خبلل الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ و  نت(

 .م2010/12/31
 أىم نتائج الدراسة :

لكتروني، يف إمكانات النشر اإل( من توظتمكن كل من موقعي: )الجزيرة نت، والعربية نت .أ 
 في رصد واقع األقباط في مصر.

أظيرت نتائج الدراسة أن االتجاه المتوازن ىو االتجاه السائد عمى مستوى موقعي الدراسة،  .ب 
 %(.52.3باط في مصر وبنسبة بمغت )في معالجة قضايا األق

ي موقعي تصدرت شخصية البابا شنودة الثالث قائمة الشخصيات القبطية المصرية ف - ج
الدراسة، وذلك من خبلل االىتمام بإبراز مواقفو وتصريحاتو باعتباره رمزًا دينيًا وسياسيًا 

 بالنسبة لؤلقباط.
 (.2)م(2012عابد, )دراسة  -20

ىدفت الدراسة إلى الوقوف عمى المتغيرات التي تتعمق بدور شبكات التواصل االجتماعي 
السياسي، وذلك من خبلل معرفة وذلك من خبلل في تعبئة الرأي العام نحو التغير االجتماعي و 

معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى جيور طبلب الجامعات 
الفمسطينية، والتعرف عمى القضايا السياسية، واالجتماعية التي يتداوليا الطمبة عبر شبكات 

                           
 

  .دراسة تحميمية: األطرش، معالجة المواقع اإلخبارية االلكترونية العربية  لواقع األقباط في مصر (1)
عابد، دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفمسطيني نحو التغير االجتماعي والسياسي :  (2)

 .دراسة وصفية تحميمية
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باعات، وتقع ضمن البحوث واالش التواصل االجتماعي، استخدمت الدراسة نظرية االستخدامات
واستخدم الباحث منيج المسح، أما أداة الدراسة فيي صحيفة االستقصاء، ومجتمع  الوصفية،

اسة في العينة العشوائية الدراسة طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة، وتمثمت عينة الدر 
 ة.مفردة من طمبة الجامعات الفمسطيني (500)، وبمغ قواميا الطبقية

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
المرتبة الثانية من حيث ترتيب شبكات التواصل االجتماعي لدى الطمبة  (الفيس بوك)احتل  - أ

 .(%79.38)بنسبة 
طمبة الجامعات في قطاع غزة يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي في المرتبة األولى   - ب

 (3بين الساعة إلى أقل من ) تخداميم ما، وتتراوح مدة اس(%89.6)في منازليم بنسبة 
 .ساعات

 . (1)م(2012دراسة خميف, ) -21
 ثورةالمواقع االلكترونية اإلخبارية التي تناولت أحداث  الدراسة إلى التعرف عمى أىم ىدفت

التي يتم زيارتيا من قبل أفراد عينة الدراسة، ومعرفة درجة التأثير  ،يناير في مصر (25)
السموكي الذي يتركو استخدام ىذه المواقع، وتأتي ىذه الدراسة ضمن البحوث المعرفي والوجداني و 

الوصفية، واستخدمت الباحثة منيج المسح، أما أداة الدراسة فيي أداة االستبانة، ومجتمع الدراسة 
تمثل في طمبة الجامعات األردنية الحكومية، وتمثمت عينة الدراسة في عينة عمدية، وبمغ حجم 

 شباب المغتربين المصريين بدولة النمسا.المفردة، من  (101)العينة 

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

ن عمى المواقع اإلخبارية لمحصول عمى المعمومات عن يو ن المصر و يعتمد الشباب المغترب -أ
 يناير بدرجة مرتفعة. (25)أحداث ثورة 

ب المغتربين المصريين عمى المواقع حصمت التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد الشبا -ب
 اإلخبارية بالمرتبة األولى، تبلىا التأثيرات الوجدانية، ومن ثم التأثيرات السموكية.

اد درجة المعرفة لدي عينة الدراسة بأحداث ثورة يناير كمما زادت درجة اعتمادىم عمى دتز  -ج
 المواقع اإلخبارية بوصفيا مصدرًا لممعمومات.

                           
 

 25مواقع اإلخبارية في حصول شباب المغتربين المصريين عمى المعمومات عن احداث ثورة ( خميف، دور ال(1
يناير.



 

19 

 

 
 .(1) م(2012) نجادات,دراسة  -22

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى اىتمام الصحافة األردنية اليومية بتغطية   
االحتجاجات، وبطبيعة مطالب المحتجين، وتصنف ىذه الدراسة ضمن نوعية البحوث الوصفية 
 التي تيتم بدراسة الظاىرة اإلعبلمية في وضعيا الراىن، وقد استخدمت الدراسة منيج المسح وفي

 إطاره اعتمد الباحث أسموب تحميل المضمون.
 ومن أىم نتائج الدراسة:

غالبية األنماط الصحفية التي عالجت موضوعات االحتجاجات كانت عبارة عن األخبار  - أ
 %(.86.6اإلخبارية بما نسبتو ) والتقارير

ن المنظمين ليذه ا  %( و 57.7معظم االحتجاجات جاءت عمى شكل مسيرات وبما نسبتو )  - ب
 يرات كانوا من قطاعات مختمفة.المس

%(. وقد نادى 63.1تركزت مطالب المحتجين عمى القضايا العامة وبما نسبتو ) - ج
المحتجون بشكل رئيس بمحاربة الفساد والمفسدين، وبإجراء تعديبلت عمى القوانين 

 الناظمة لمحياة الدستورية والديمقراطية، وبرحيل الحكومة وحل مجمس النواب.
 

 (.2)م(2011) دراسة رضوان, -23
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى كثافة استخدام الجميور المصري لوسائل اإلعبلم التقميدية 

م(، ومعرفة مدى تحقق التأثيرات المعرفية والوجدانية 2011( يناير )25والحديثة أثناء أحداث )
رية االعتماد عمى والسموكية المرتبطة باالعتماد عمى الوسائل أثناء الثورة، واستخدمت الدراسة نظ

وسائل اإلعبلم ، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، استخدم الباحث منيج المسح، أما أداة 
الدراسة فيي صحيفة االستقصاء، ومجتمع الدراسة تمثل في الجميور المصري المعاصر ألحداث 

قعة ما بين يناير(، وعينة الدراسة تمثمت في مستخدمي االنترنت وذلك خبلل الفترة الوا 25)
 ( مبحوِث.300م(. وشممت الدراسة )2011-5-31م( وحتى )15-4-2011)

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :
                           

 
 .نجادات، صورة االحتجاجات في الصحف األردنية اليومية  (1)
 25كمصدر لممعمومات أثناء ثورة  والحديثة التقميديةاعتماد الجميور المصري عمى وسائل اإلعبلم  رضوان، (2)

 .م 2011يناير 
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جاءت القنوات اإلخبارية العربية كالجزيرة والعربية في مقدمة وسائل اإلعبلم التي تابع من  - أ
رية الخاصة، ثم القنوات الناطقة خبلليا أفراد العينة أحداث وأخبار الثورة، يمييا الصحف المص

 ( البريطانية.bbcبالعربية مثل )
يرى أفراد العينة أن وسائل اإلعبلم قد قامت بدور إيجابي أثناء الثورة من خبلل إحاطتيا  - ب

لمجميور باألحداث المختمفة المصاحبة لمثورة ومساىمتيا في رفع مستوى اىتمام الجميور 
 بالثورة وتأييده ليا.

العوامل التي دفعت أفراد العينة إلى متابعة وسائل إعبلمية بعينيا أثناء الثورة، حيث تعددت  -ج 
، سرعة نقل األحداث ومتابعتيا بصورة جاء من أىم ىذه العوامل وفقَا لتقديرات أفراد العينة

 .كافة تطوراتيالتغطية مستمرة 

 
 .(1)م(2010دراسة محمود, ) -24

نترنت في ماد الشباب المصري عمى شبكة اإلعتىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى ا
متابعة القضايا العربية، وما يترتب عمى ىذا االعتماد من تأثيرات معرفية ووجدانية وسموكية، 
ونوعية المواقع التي يفضل الشباب المصري متابعة القضايا العربية من خبلليا، وأسباب ىذا 

حيث اإلنترنت في القضية الفمسطينية،  ىالتفضيل، ودرجة معرفة الشباب المصري المعتمد عم
استخدمت الدراسة نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم، وتقع ىذه الدراسة ضمن البحوث 
الوصفية، واستخدم الباحث منيج المسح، وأما أداة الدراسة كانت صحيفة استقصاء الكترونية، 

ب المصري المعتمد عمى مبحوثًا من الشبا (315)وطبقت الدراسة عمى عينة عمدية قواميا 
 االنترنت في متابعة القضايا العربية.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
نترنت في متابعة القضايا العربية بشكل دائم، من الشباب المصري يستخدمون اإل (%45.5) - أ

 في متابعة القضايا العربية. %(13.7) .منيم أحياناً  (31.8%)

                           
 

محمود، مدى اعتماد الشباب المصري عمى شبكة االنترنت في متابعة القضايا العربية مع التطبيق عمى  1))
 .الفمسطينية القضية
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الشباب المصري لئلنترنت الحصول عمى المعمومات في المرتبة تمثمت أىم دوافع استخدام  - ب
 لكتروني، ثم ألغراض عمميةاسية، ثم مبادلة رسائل البريد اإلاألولى، ثم متابعة األخبار السي

  بالترتيب.

نترنت الوسيمة الوحيدة التي يمجأ إلييا الشباب المصري لسد النقص في معموماتيم جاء اإل - ج
 خاصة محركات البحث.عن القضايا العربية، و 

 .(1)(2009الحازمي, ) دراسة -25

ىدفت الدراسة إلى رصد معالجة الصحافة العربية لمعدوان اإلسرائيمي وتحميميا وتفسيرىا 
، وكشفت سمات المعالجة ومبلمحيا وتوجياتيا (م2009-2008)خبلل فترة العدوان عام 

عمى البيانات من خبلل أداة  ومرتكزاتيا، واستخدمت الدراسة منيج المسح اإلعبلمي لمحصول
تحميل المضمون لممواد الصحفية المنشورة في صحيفة الشرق األوسط معتمدة عمى نظرية تحميل 
اإلطار اإلعبلمي، حيث تم تحميل جميع المواد الصحفية في كافة أعداد الصحيفة الصادرة خبلل 

 (.22/1/2009إلى  27/12/2008الفترة من )
 :الدراسة أىم نتائج

ىم أسباب العدوان اإلسرائيمي كما قدمتو صحيفة الشرق األوسط، تحقيق مكاسب من أ - أ
 سياسية لحكومة االحتبلل اإلسرائيمية، يميو القضاء عمى حماس، يميو تدمير المبادرة العربية.

أىم األحداث السياسية التي قدمتيا الصحيفة خبلل أيام العدوان تمثمت في إصدار البيانات   - ب
 .العربية
 

 

 

 

 

                           
 

 يناير. 22إلى  2008ديسمبر  27الحازمي، معالجة الصحافة العربية لمعدوان عمى غزة في المدة من (1) 
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 :موقع الدراسة من الدراسات السابقةانيًا: ث
من خبلل استعراض أىم الدراسات السابقة وأبرز النتائج التي توصمت إلييا تمك الدراسات 

 من الفروق بين ىذه الدراسة والدراسات السابقة وذلك عمى النحو التالي:  اً يتضح أن ىناك عدد
معات الموضوع وىو: اعتماد طمبة جا اختمفت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث   -1

ب المعمومات حول القضايا لكترونية الفمسطينية الكتسامحافظات غزة عمى المواقع اإل
 .العربية

تقع ضمن البحوث كونيا  بنوع البحث، الدراسات السابقة اتفقت ىذه الدراسة مع معظم  -2
عمى المواقع  معات محافظات غزةالتي تحاول قياس درجة اعتماد طمبة جاالوصفية، 

 وىذا يتفق مع ىذه الدراسة.، ب المعمومات حول القضايا العربيةلكترونية الكتسااإل

، وىذا يتفق مع الدراسات السابقة استخدمت منيج المسح لمحصول عمى المعموماتجميع  -3
 دراسة الباحث.

دمت غالبية الدراسات السابقة استخدمت صحيفة االستقصاء فقط،  أما الدراسات التي استخ -4
 وىي صحيفة االستقصاء تينأكثر من أداة ىي قميمة، في حين استخدمت ىذه الدراسة أدا

 .والمقابمة

من حيث النظرية المستخدمة استخدم الباحث نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم وتوافق   -5
من الدراسات السابقة نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم كإطار مناسب  كبيرٍ  ذلك مع كمٍ 

(، 2016م(، ودراسة الشيخ )2016م(، ودراسة أبو مراد )2016ا، مثل دراسة رضوان )لي
م(، ودراسة 2015م(، ودراسة بربخ )2015م(، ودراسة أبو قوطة )2015ودراسة بريص)

م(، 2014م(، ودراسة خميفة )2014م(، وبرغوث)2015م(، ودراسة الزياني)2015مرجان )
(، م2012(، ودراسة محمدي )م2012العقباوي )م(، ودراسة 2012ودراسة عبد الغفار )

(، ودراسة م2010(، ودراسة محمود )م2011(، ودراسة النجار )م2012ودراسة رضوان )
وىذا يتناسب مع النظرية المستخدمة  م(،2008م(، ودراسة خمف )2008) أبو شنب وتربان
 مع ىذه الدراسة.

 م(2016)رضوان، كترونية عدا دراسة تدرس المواقع اإلل المحور األولالدراسات في  غالبية -6
اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتف المحمول كمصدر لؤلخبار " والتي بعنوان
 اإلعبلم طبلب اعتماد" والتي تدرس م(،2015)الزياني  وكذلك دراسة "،وقت األزمات
 ضائيةالف القنوات في اإلخباري الشريط عمى الخميجي التعاون مجمس دول واالتصال في

 لؤلخبار"  كمصدر



 

23 

 

اعتماد " م(، من نفس المحور والتي بعنوان2010دراسة )محمود الدراسة مع وكذلك اختمفت 
الصحافة الحزبية الفمسطينية عمى اإلشاعة وأثرىا عمى التنمية السياسية في الضفة الغربية وقطاع 

اعتماد الجميور " سم( من نفس المحور والتي تدر 2012غزة" وكذلك اختمفت مع دراسة )رضوان 
، "2011يناير  25المصري عمى وسائل اإلعبلم التقميدية والحديثة كمصدر لممعمومات أثناء ثورة 

 .دراسة الباحثوىذا يتفق مع 
 

 تناولت الثاني، المحور في حمت والتي والقضايا العربية باإلعبلم الخاصة الدراسات جميع  -7
 أي الباحث يدي تحت يقع ولم سياسية، ا قضاياوأغمبي عام بشكل والقضايا العربية اإلعبلم
 .والقضايا العربية اإللكترونية المواقع تناولت دراسة

 االستفادة من الدراسات السابقة:

ضافة العديد من التعديبلت عمييا وفقاً  االستفادة  -1 لمنتائج التي  في بمورة مشكمة ىذه الدراسة وا 
 ا في دراساتيم.توصل إلييا الباحثون واألساليب التي انتيجوى

التعرف عمى اإلطار النظري لمدراسة، المتمثل في نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم،  -2
 والدراسات التي تناولت االعتماد بشكل عام والمواقع بشكل خاص.

 .في تصميم استمارة االستقصاء المتعمقة بالدراسة االستفادة -3

وع الدراسة وساعدت في صياغة قت الدراسات السابقة إحساس الباحث بأىمية موضعم   -4
 وتحديد أىداف الدراسة.

 االستفادة من المناىج واألدوات البحثية المستخدمة التي اعتمدت عمييا ىذه الدراسات. -5

 صياغة فروض وتساؤالت الدراسة بشكل عممي يحقق األىداف التي تسعى إلييا الدراسة. -6
ستتوصل إلييا ىذه الدراسة كل في  إجراء المقارنة بين نتائج تمك الدراسات والنتائج التي -7

مجالو مما يدعم التوصل العممي بين الدراسات العممية في الميدان المشترك ويساعد في 
 .تفسير بعض النتائج الجديدة بشكل أكثر عمقاً 

 
 
 
 



 

24 

 

 :المشكمة عمى االستدالل
ومدى من خبلل طبيعة عممو بيا و لممواقع اإلخبارية الفمسطينية  الباحث متابعة خبلل من

تناول ىذه المواقع لمقضايا المتنوعة الميمة، ومدى اعتماد الجميور الفمسطيني عمييا وخاصة 
طمبة الجامعات الكتساب المعمومات عن قضايا عديدة تيم المجتمع الفمسطيني، ومنيا القضايا 
 العربية، حيث الحظ الباحث أىمية دراسة ىذه القضية، وىو ما دفع الباحث إلى إجراء دراسة

 اإللكترونيةاستكشافية لبلستدالل عمى المشكمة ومعرفة مدى اعتماد طمبة الجامعات عمى المواقع 
الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية، حيث أجرى الباحث دراسة استكشافية عمى 

وثًا مبح (30)تناولت الدراسة و عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية الرئيسة في محافظات غزة، 
من خبلل عينة عشوائية بسيطة لطمبة الجامعات النظامية الثبلثة موزعين عمى النحو التالي: 

مبحوثين ( 10)مبحوثين من جامعة األزىر، و (10)مبحوثين من الجامعة اإلسبلمية، و (10)
وحتى  (م20/9/2015)من جامعة األقصى، في الفترة الزمنية األقرب لمدراسة من 

 ن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :، وم(م23/9/2015)
لكترونية الفمسطينية لمحصول منيا عمى معمومات اإلمن المبحوثين المواقع  (%63.3)يتابع  -1

 حول القضايا العربية .

لكترونية الفمسطينية متابعة من قبل المبحوثين الكتساب المعمومات أكثر المواقع اإل جاءت -2
وم %(، موقع فمسطين الي13.3%(، وكالة معًا )28.9طن )حول القضايا العربية دنيا الو 

، وكالة صفا %(4.8%(، وكالة سما )4.8ا )، وكالة وف%(6(، موقع فمسطين برس )7.2)
%(، موقع 2.4%(، موقع المركز الفمسطيني لئلعبلم) 2.4%(، وكالة فمسطين اآلن )4.8)

 .%(1.2) %(، وكالة نبأ اإلخبارية1.2فمسطين أون الين )

ضح من خبلل الدراسة أن أىم القضايا العربية التي يتابعيا المبحوثين عبر المواقع يت -3
%(، عسكرية 13%(، اجتماعية )37.7لكترونية الفمسطينية كانت كالتالي: سياسية )اإل
%(، رياضية 5.8%(، فنية )5.8%(، دينية )8.7%(، صحية )10.1%(، اقتصادية )13)
(2.9.)% 

ترونية الفمسطينية لفضول المبحوثين المعرفي عن القضايا العربية لكالمواقع اإل إشباعجاء  -4
 %(.70بنسبة )

مسطينية لكترونية الفال يشاركون بالرأي في المواقع اإل%( من المبحوثين 56.7وجد أن ) -5
 %( يشاركون.20)أحيانا يشاركون، و %(23.3حول القضايا العربية، و)
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لكترونية الفمسطينية المبحوثين عمى المواقع اإل اعتمادأىم التأثيرات المعرفية الناتجة عن  -6
الكتساب المعمومات حول القضايا العربية، الحصول عمى األخبار والمعمومات حول القضايا 

التعرف %(، و 23.5كافة المناطق العربية )%(، والتعرف عمى ما يحدث في 29.4العربية )
تساعدني في فيم المواقف %(، و 23.5عمى الظروف التي تمر فييا القضايا العربية )
 %(.23.5المحمية واإلقميمية والدولية من تداعيات القضايا )

لكترونية الفمسطينية اعتماد المبحوثين عمى المواقع اإلتركزت التأثيرات الوجدانية الناتجة عن  -7
الكتساب المعمومات حول القضايا العربية في زيادة الشعور بالتعاطف مع قضايا الدول 

%(، زيادة الحب والتأييد لبعض الدول لوقوفيا االيجابي اتجاه القضايا العربية 26العربية )
%(، زيادة الشعور بالكراىية 22%(، زيادة الخوف والقمق حول مصير القضايا العربية )22)

%(، ومشاركة الدول العربية 18) لبعض الدول لتدخميم السمبي في قضايا الدول العربية
 %(.14كبلتيم وأزماتيم )وجدانيا في قضاياىم ومش

السموكية في تأييد الجيود العربية والدولية في حل القضايا العربية التأثيرات جاءت   -8
المشاركة في ، )%(35والمشاركة في أنشطة تطوعية لمساندة ودعم القضايا العربية )

%(، وحضور ورش عمل 20مسيرات وفعاليات تضامنية لموقوف مع القضايا العربية )
 %(.7.5ت حول القضايا العربية )ومؤتمرا

 

 :مشكمة الدراسةثالثًا: 
طبلع ، ونتائج الدراسة االستكشافية، واالاإللكترونيةة لممواقع متابعالو االطبلع من خبلل 

 مدى عمى التعرف في الدراسة مشكمة تتحدد ،لتراث العممي وبعض الدراسات السابقةاعمى 
 الكتساب الفمسطينية اإللكترونية المواقع عمي غزة محافظات في الجامعات طمبة اعتماد

 المترتبة والسموكية والوجدانية المعرفية لتأثيراتاومعرفة أىم ، العربية القضايا حول المعمومات
 كمصدر اإللكترونية الفمسطينية المواقع عمى غزة محافظات في الجامعات طمبة اعتماد عمى

 .   العربية القضايا حول المعمومات الكتساب
 

 :أىمية الدراسةابعًا: ر 
 ترجع أىمية الدراسة لعدة اعتبارات، أىميا:

، المجتمع الفمسطيني لمثل ىذه النوعية من الدراسات ةتأتي ىذه الدراسة تمشًيا مع حاج  -1
التي تتناول دور المواقع و خاصة في ظل وجود نقص في مجال الدراسات اإلعبلمية 

 . اإللكترونيةبلم وخاصة التي تتعمق في وسائل اإلعاإلخبارية 
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وانعكاساتيا  مو من أىمية خاصة بالنسبة لممجتمع الفمسطينيوما تشك  العربية  قضاياالأىمية  -2
 . عميو

والتي تؤديو في الوقت الراىن من تغيرات  اإللكترونيةالمتزايد لممواقع أىمية الدور الكبير و  -3
ى الشباب، وىي فئة لدفي إكساب المعمومات عمى المستوى الدولي واإلقميمي والمحمي 

السياسية المختمفة التي تمعب دورًا ميما في العربية عمرية ميمة، عن األحداث والقضايا 
 تشكيل اتجاىاتيم، وتتيح ليم فرص التعرف عمى ما يدور حوليم من أحداث.

قمة الدراسات التي تناولت العبلقة بين اإلعبلم والقضايا العربية، ودور اإلعبلم في ىذه  -4
 الميمة في حياة الشعب الفمسطيني.القضية 

 

 :خامسًا: أىداف الدراسة
 :تتحدد أىداف الدراسة فيما يمي

 اإللكترونيةالمواقع التعرف عمى مدى اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى  -1
 الكتساب معموماتو حول القضايا العربية. الفمسطينية اإلخبارية

 اإللكترونيةعمى المواقع ت في محافظات غزة طمبة الجامعاالتعرف عمى أنماط اعتماد  -2
 .الفمسطينية اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية

الفمسطينية  اإللكترونيةطمبة الجامعات في محافظات غزة لممواقع  اعتمادالتعرف عمى أسباب  -3
 الكتساب معموماتيم حول القضايا العربية. اإلخبارية

التي يعتمد عمييا طمبة الجامعات  اإلخبارية الفمسطينية اإللكترونية التعرف عمى أىم المواقع -4
 في محافظات غزة الكتساب المعمومات حول القضايا العربية.

التعرف عمى أىم القضايا والموضوعات العربية التي يتابعيا طمبة الجامعات في محافظات  -5
 غزة الكتساب معموماتو حول القضايا العربية.

ة طمبة الجامعات في محافظات غزة فيما تعرضو المواقع اإللكترونية الكشف عن مدى ثق -6
 الفمسطينية حول القضايا العربية.

لفضول المبحوثين لكترونية الفمسطينية اإلخبارية إلالمواقع االتعرف عمى درجة إشباع  -7
 .المعرفي حول القضايا العربية
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طمبة الجامعات ناتجة عن اعتماد التعرف عمى أىم اآلثار المعرفية والوجدانية والسموكية ال -8
حول القضايا لكترونية الفمسطينية اإلخبارية المواقع اإلعمى  الفمسطينية في محافظات غزة

 .العربية
في الفمسطينية اإلخبارية اإللكترونية  المواقعالتعرف عمى المعوقات وأىم المقترحات ألداء  -9

 .ي محافظات غزةطمبة الجامعات فتناول القضايا العربية من وجية نظر 

  :الدراسة سادسًا: تساؤالت
الفمسطينية  اإللكترونية المواقععمى  غزة محافظاتفي  الجامعات طمبةاعتماد ما مدى  -1

 ؟القضايا العربيةمعموماتو حول الكتساب  اإلخبارية
الفمسطينية اإللكترونية  المواقععمى  غزة في محافظات الجامعات اعتماد طمبة ما أسباب -2

 ؟القضايا العربيةالكتساب معموماتو حول  اإلخبارية
اإللكترونية الفمسطينية  المواقععمى  غزة في محافظات الجامعات طمبةما أنماط اعتماد   -3

 ؟ العربية القضايا حول المعمومات الكتساب اإلخبارية
 في محافظات الجامعات طمبةالتي يفضميا  الفمسطينية اإلخبارية اإللكترونية المواقعما أىم  -4

 ؟الكتساب المعمومات حول القضايا العربية ويتعرض ليا زةغ
 بمتابعتيا غزة في محافظات الجامعات طمبة ييتم ما أىم القضايا والموضوعات  العربية التي -5

 ؟الفمسطينية اإلخبارية اإللكترونية المواقع عبر
 في المعمومات التي يحصمون عمييا من غزة في محافظات الجامعات طمبة ما مدى ثقة -6

 ؟العربيةحول القضايا  االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية المواقعخبلل 
لفضول المبحوثين المعرفي حول  الفمسطينية اإلخبارية اإللكترونية المواقعما درجة إشباع  -7

 القضايا العربية؟
في  الجامعات عمى اعتماد طمبةما التأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية المتحققة  -8

في اكتساب معموماتو حول  الفمسطينية اإلخبارية اإللكترونية المواقععمى  غزة محافظات
 ؟القضايا العربية

 المواقعألداء  في محافظات غزة جامعاتالالتي يراىا طمبة  والمقترحات المعوقاتما أىم  -9
 ؟في تناول القضايا العربية الفمسطينية اإلخبارية اإللكترونية

 :فروض الدراسةسابعًا:ً  
المواقع د عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى اعتماد المبحوثين عمى توج -1

 ودرجة ثقتيم بما تقدمو من معمومات حول القضايا العربية.الفمسطينية اإلخبارية  اإللكترونية
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المواقع توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى اعتماد المبحوثين عمى  -2
 ومستوى المعرفة حول القضايا العربية.ينية اإلخبارية الفمسط اإللكترونية

المواقع توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة ثقة المبحوثين فيما تقدمو  -3
من معمومات حول القضايا العربية ومستوى إشباع فضوليم الفمسطينية اإلخبارية  اإللكترونية

 المعرفي حول القضايا العربية.
( بين متوسطات تقديرات طمبة الجامعات 0.5ت داللة إحصائية عند مستوى)توجد فروق ذا -4

 الفمسطينية اإلخبارية اإللكترونيةالمواقع الفمسطينية في محافظات قطاع غزة لبلعتماد عمى 
كثافة ) تعزى لممتغيرات الشخصيةوقت األزمات الكتساب المعمومات حول القضايا العربية 

 االنتماء السياسي(. –التعميم  -لنوعا -مكان اإلقامة -االستخدام
( بين متوسطات تقديرات طمبة الجامعات 0.5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) -5

الفمسطينية في محافظات قطاع غزة لدرجة الثقة فيما تقدمو من معمومات حول القضايا 
 تعزى لممتغيرات الشخصية. وقت األزمات  العربية

( بين متوسطات تقديرات طمبة الجامعات 0.5صائية عند مستوى)توجد فروق ذات داللة إح -6
الفمسطينية في محافظات قطاع غزة لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية تعزى 

 لممتغيرات الشخصية.
( بين متوسطات تقديرات طمبة الجامعات 0.5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) -7

لمتأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية  ةالفمسطينية في محافظات قطاع غز 
 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية تعزى لممتغيرات الشخصية.

 متغيرات الدراسة:: ثامناً 
 ".أنثى ذكر،" مستويان ولو: النوع .1
 ".األزىر األقصى، اإلسبلمية،" مستويات 3 ولو: الجامعة  .2
 ".الخامس الرابع ، الثالث، الثاني، األول،" ياتمستو  5 ولو: الدراسي المستوى .3
 ".أدبية كميات عممية، كميات" مستويان ولو: العممي التخصص  .4
 ".رفح خانيونس، الوسطى، غزة، غزة، شمال" مستويات 5 ولو: السكن مكان .5
مستويات " فتح، حماس، الجياد اإلسبلمي، الجبية الشعبية،  8االنتماء السياسي: ولو   .6

 يمقراطية، مستقل، أخرى".الجبية الد
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 :تاسعًا: حدود الدراسة
ــــــد الزمــــــاني: ــــــدة بــــــين  أواًل: الح ــــــة الممت ــــــرة الزمني ــــــي الفت ــــــل الحــــــد الزمــــــاني لمدارســــــة ف تمث

 .20/12/2016وحتى  10/12/2016
 الدراسة. إلجراء مكاناً  ةغز  عاطق محافظات الباحث حدد :المكاني الحد: ثانياً 

 
  : اإلطار النظري لمدراسةعاشراً 

يرى الباحث أن نظرية االعتماد عمى وسائل االعبلم من أكثر النظريات مبلءمة لمدراسة 
الحالية، حيث تعتمد ىذه الدراسة وترتكز أبعادىا وعناصرىا المختمفة باإلضافة لصياغة 
فروضيا المتنوعة من محور نظرية االعتماد عمى وسائل االعبلم، كذلك سيعتمد الباحث عمى 

عمى وسائل االعبلم كونيا تحقق مجموعة من األىداف التي تسعى الدراسة إلى  نظرية االعتماد
أن قدرة وسائل " .(1)ويمكن تمخيص الفكرة األساسية لنظرية االعتماد عمى النحو التاليتحقيقيا، 

االتصال عمى تحقيق قدر أكبر من التأثير المعرفي والعاطفي والسموكي، سوف يزداد عندما 
بوظائف نقل المعمومات بشكل متميز مكثف، وىذا االحتمال سوف تزيد قوتو  تقوم ىذه الوسائل

في حالة تواجد عدم استقرار بنائي في المجتمع بسبب الصراع والتغيير. باإلضافة إلى ذلك فإن 
فكرة تغيير سموك ومعارف ووجدان الجميور يمكن أن تصبح تأثيرًا مرتدًا لتغيير كل من 

وىذا ىو معني العبلقة الثبلثية بين وسائل االتصال والجميور المجتمع ووسائل االتصال، 
 .(2")والمجتمع

 
 الفكرة األساسية لمنظرية

من حيث كون أي تأثير  Contingencyنظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم نموذج طارئ 
 محتمل من جراء ذلك االعتماد يعتمد بشكل ما عمى الظروف المصاحبة لموقف محدد.

ء من نظرية االعتماد المتبادل بين وسائل اإلعبلم والنظم االجتماعية األخرى النظرية جز ف
في إطار السياق االجتماعي الكمي، وقد ساق ديفمر وروكيتش بنفس المنطق العممي، حيث يمكن 
أن يعتمد أفراد الجميور عمى وسائل اإلعبلم، بنفس الطريقة في تحديد العبلقة بين وسائل 

                           
 

 (.279صاسماعيل، مبادئ عمم االتصال ونظريات التأثير، ) (1)
 (314( مكاوي، والسيد، االتصال ونظرياتو المعاصرة، )ص2)
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 .(1)تماعية األخرىاإلعبلم والنظم االج
 اعتماد الجميور عمى وسائل اإلعالم.

إن األفراد مثل النظم االجتماعية، يقيمون عبلقات اعتماد عمى وسائل اإلعبلم، ألن األفراد   
وسائل توجييم األىداف، وبعض أىدافيم تتطمــــــب الوصــــول إلى مصــادر تسيطر عمييا 

 :(2)إلعبلم لتحقيق األىداف التاليةاإلعبلم، ويعتمد األفراد عمى وسائل ا
 التعميم والحصول عمى الخبرات.و مثل: معرفة الذات  الفيم: - أ

 الفيم االجتماعي الذي يساعد عمى معرفة أشياء عن العالم أو البيئة المحيطة وتفسيرىا. - ب

 ويشتمل عمى: التوجيو: -1

 توجيو العمل مثل: أن تقرر ماذا تشتري؟ وكيف ترتدي ثيابك؟  - أ

 مي مثل: الحصول عمى دالالت عن كيفية التعامل مع مواقف جديدة أو صعبة.توجيو تفاع - ب
 : وتشتمل عمى:التسمية  -2

 التسمية المنعزلة مثل: الراحة واالسترخاء واإلثارة. - أ

التسمية االجتماعية مثل: الذىاب إلى السينما، أو االستماع إلى الموسيقى مع األصدقاء، أو  - ب
 مشاىدة التمفزيون مع األسرة.

 :وض األساسية التي يقوم عمييا مدخل االعتماد عمى وسائل اإلعالمالفر 

 يمكن تمخيص االفتراضات التي يقوم عمييا مدخل االعتماد فيما يمي:

يفترض مدخل االعتماد عمى وسائل اإلعبلم أن النظام اإلعبلمي ميم لممجتمع، وتزداد درجة  -1
اعتماد الجميور عمى  ر، كما يقل  اعتماد المجتمع عميو في حالة إشباعو الحتياجات الجميو 

وسائل اإلعبلم، كمما توافرت لديو مصادر أخرى بديمة لممعمومات أو مصادر إعبلمية 
خارجية، حيث يختمف الجميور في درجة اعتماده عمى وسائل اإلعبلم نتيجة اختبلفاتيم في 

 .(3) األىداف والمصالح والحاجات الفردية

                           
 

 (.233 – 232عبد الحميد، نظريات اإلعبلم واتجاىات التأثير )ص ( 1)
 (.303حجاب ، نظريات االتصال )ص (2)

(3)Fleur, Rokeach, Theory Of Mass Communication ( PP. 262 – 264) 
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لكي يستطيعوا  ؛اد في المجتمعات يحتاجون إلى المعموماتتفترض النظرية أيضًا أن األفر   -2
اتخاذ عدة قرارات يومية ىامة لتحقيق مصالحيم الخاصة، مثل الحصول عمى الطعام 
والمسكن والممبس والمواصبلت، وكذلك الحصول عمى شريك الحياة المناسب، وبالتالي كمما 

لؤلفراد، زاد اعتمادىم عمى ىذه  كانت المعمومات التي تبث عبر وسائل اإلعبلم ذات أىمية
 .(1)الوسائل الستيفاء تمك المعمومات 

كمما زادت حاالت التغيير وعدم االستقرار في مجتمع ما، زاد اعتماد األفراد في ىذا   -3
 .(2)المجتمع عمى وسائل اإلعبلم خارج مجموعاتيم

ت وقوع األحداث كما أن درجة اعتماد الجميور عمى وسائل اإلعبلم تزداد، خاصة في أوقا  -4
واألزمات الطارئة المختمفة، ويبقى اإلعبلم وسيمة حل الغموض، وىو مشكمة ناتجة في المقام 

 .(3)األول عن عدم كفاية المعمومات المتوفرة لمتحقق من الموقف بدقة
يختمف األفراد فيما بينيم من حيث درجة االعتماد عمى وسائل اإلعبلم، فالصفوة أكثر ميبًل   -5

عمى مصادر مختمفة، وذوو الدخل المنخفض أكثر ميبًل لبلعتماد عمى وسائل  لبلعتماد
اإلعبلم )صحف، تميفزيون، راديو(، كما يؤثر العمر ومستوى االىتمام والخبرات السابقة عمى 
نوع وطبيعة ىذا االعتماد، وكذلك تؤثر المتغيرات الديموغرافية، ومدى التوقع لمفائدة المتحققة 

 .(4)ممن وسائل اإلعبل
كمما زادت درجة مركزية المعمومات التي تقدميا وسائل اإلعبلم، تزيد درجة اعتماد الجميور  -6

عمى ىذه الوسيمة، فالذين يعتمدون عمى وسيمة معينة لدييم القدرة عمى استخبلص معموماتيم 
السياسية من خبلل تعرضيم ليا، فيما تضعف ىذه القدرة مع أنواع المعمومات األخرى 

 .(5)مات الصحية واالقتصاديةكالمعمو 

                           
 

(1)Huberlie,Companionship in the Classifieds, the Adoption of Personal 
Advertisement Mass Daily Newspaper( P. 221) 

(2) Flour, Rokeach, Theory Of Mass Communication( P. 242)  
(3) Rokeach, The Origins of Individual Media–System Dependency A Sociological. 
 ( P 114 ). 

(. 236عبلم واتجاىات التأثير، )ص ( عبد الحميد، نظريات اإل4)
(5)Stephen, Media Dependency as Interaction, Effect of Exposure and Reliance on 

Political Activity and Efficacy. (PP. 227 – 284). 
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يوضح مدخل االعتماد عمى وسائل اإلعبلم الفروق بين المستخدم والمعتمد )معرفيًا ووجدانيًا  -7
 :(1)وسموكيًا(، وبناًء عمى ذلك يمكننا صياغة الفروض التالية

يوجد اختبلف في حجم التأثير المعرفي بين المعتمد عمى وسائل اإلعبلم والمستخدم ليا،  -أ 
مما كان االعتماد مركزًا وقويًا، ازدادت قوة التأثيرات المعرفية، وزاد ارتباط الفرد وانشغالو فك

 بيذه الوسائل.

 الوسائل. يظير المستخدم لوسائل اإلعبلم أعراض القمق والخوف أكثر من المعتمد عمى تمك -ب

 اآلثار المختمفة لعممية االعتماد عمى وسائل اإلعالم:

خل االعتماد عمى وسائل اإلعبلم، األىداف التي يسعى الجميور إلى نت نماذج مدبي    
تحقيقيا، والتي تنتج من جراء االعتماد عمى وسائل اإلعبلم، وقد تبلقت تمك النماذج حول اآلثار 
الناتجة عن اعتماد األفراد عمى وسائل اإلعبلم، وقد حدد )ديفمير وروكيتش( تمك اآلثار في 

ىي: اآلثار المعرفية، واآلثار العاطفية أو الوجدانية، واآلثار السموكية،  نماذجيم عبر ثبلث فئات،
 وذلك كالتالي:

 التأثيرات المعرفية:  -أوالً 

رغم التمييز بين التأثيرات المعرفية والتأثيرات السموكية، فإنيما يرتبطان بصورة واضحة، 
 وتتمثل التأثيرات المعرفية في مجاالت عديدة منيا:

  و االلتباس:الغموض أ -1

ينتج إما عن نقص في المعمومات، أو وجود معمومات متضاربة ومتناقضة لفيم حدث 
بد لوسائل اإلعبلم أن تستكمل معموماتيا الناقصة  معين أو تفسير ىذا الحدث، ولتبلشي ذلك ال

أو  ، وكمما زاد التيديد(2)أو المبيمة، ويحدث ىذا األثر في فترات الصراع أو األزمات والكوارث
الغموض زادت مسئولية وسائل اإلعبلم في حل ىذا الغموض، وىذه المسئولية ال يؤثر عمييا 
آنذاك نقص المعمومات، وتبقى محور تطمعات الجميور الذي يتساوى في خبرة الغموض رغم 

                           
 

ون والجميور المنفي، دور الصحافة الميبية المحمية في التوعية بقضايا التنمية البشرية: دراسة مسحية لممضم (1)
.والقائم باالتصال

(2)fluer & Rokeach, Theory Of Mass Communication ( P. 264) 
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 .(1)الفروق الفردية

  تشكيل االتجاه: -2

مومات وسائل اإلعبلم، من ىذا األثر يحدث عندما تعتمد الجماىير بكثافة عمى مصادر مع
أجل تكوين اتجاىات نحو األحداث والقضايا المختمفة، كأزمات الطاقة والحروب والفساد السياسي 
والصراعات الداخمية، وغيرىا من المشكبلت البيئية واألحداث المتنوعة، إال أن تكوين االتجاىات 

ضًا دور قادة الرأي الذين يحددون لدى األفراد ال يعتمد عمى وسائل اإلعبلم وحدىا، بل يشمل أي
 .(2)المضامين الخاصة باتجاىات الجميور، ىذا باإلضافة لمجانب النفسي واالجتماعي لؤلفراد

 ترتيب األولويات:  –وضع األجندة  -3

يمثل نوعًا آخر من التأثيرات المعرفية؛ حيث يتم عن طريق تفاعل تبادلي بين الجميور 
الموضوعات من خبلل عممية جمع المعمومات، ويتم معالجتيا وتوزيعيا ووسائل اإلعبلم التي تنتقي 

وعرضيا بشكل انتقائي، فيختار الجميور من ىذه الموضوعات حسب اىتماماتو طبقا الختبلفات 
ذا كان ىناك أفراد يضعون أجندتيم الشخصية  األفراد الشخصية وموقعيم من النظام االجتماعي، وا 

وتنشئتيم وخبرتيم السابقة، فإن المجتمع يقدم فئات واسعة من الناس ذات طبقًا لخمفياتيم المتفردة 
كاٍف من الظروف االجتماعية، ويشتركون في العديد من المشاكل واالىتمامات  دٍ تشابو أو توح  

 . (3)بدرجة أكبر أو أقل بالرغم من االختبلفات الفردية

 : توسيع نطاق المعتقدات -4

ألن أفراد الجميور  تمد بشكل كبير عمى وسائل اإلعبلم؛مع الذي يعىذا التأثير يحدث في المجت
( Charles H. Colerيتعممون عن أناس وأماكن وأشياء عديدة، ولقد استخدم العالم )شارلز كولر 

منذ فترة طويمة، ليشير إلى معرفة الناس ونظم المعتقدات لدييم،  Enlargement))مصطمح توسيع 
لكثير عن الناس اآلخرين واألماكن واألشياء األخرى من وسائل اإلعبلم، ألنيم يتعممون ويعرفون ا

تتوفر عنيا معمومات  ،وكمما زاد االتساع زادت احتماالت تعدد فئات متنوعة لموضوعات مختمفة
عديدة، ومن ثم فإنو يمكن توسيع أنظمة المعتقدات، عن طريق زيادة عدد الفئات المتنوعة أو زيادة 

                           
 

(1)Rokeach & Geonter Media Audience and Social Structure, Media System 
Dependency Theory" ) P.119( 

(2)Defleur & Rokeach. Theory of dependence on media (P. 267) 
(3)The previous reference, ( P. 273) 
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 .(1)المعمومات داخل فئة معينة أو أكثرعدد المعتقدات و 

 التأثيرات الوجدانية:  -ثانياً 

ترتبط العمميات الوجدانية ببعض المصطمحات الوجدانية المختمفة، مثل: المشاعر والعواطف،  
والمكونات اإلنسانية من الحب والكره، حيث يؤدي االعتماد عمى وسائل اإلعبلم إلى تأثيرات 

تجابتو العاطفية، ويحدث ىذا من خبلل صياغة الرسالة اإلعبلمية، عمى مشاعر الجميور واس
 :(2)ونوعية المعمومات المصاحبة ليا، وتشمل تمك التأثيرات

  الفتور العاطفي: -1

يفترض أن كثرة التعرض لمحتوى العنف في وسائل اإلعبلم يؤدي إلى الفتور العاطفي، 
 ص الحساسية(.ويؤكد ذلك نقص الرغبة في مساعدة اآلخرين، )تناق

 الخوف والقمق:  -2

السعادة، كونيما من التأثيرات العاطفية التي تقع عمى  مِ يَ ثل قِ إن كبًل من الخوف والقمق مِ 
الجميور نتيجة تعرضو المستمر لموسائل اإلعبلمية، سواء أكانت درامية أم إخبارية، خاصة التي 

ربما يؤدي إلى الخوف من الحياة  تصور المدن كما لو كانت غابات يرتكب فييا العنف، الذي
 في ىذه المدن أو السفر إلييا.

 اآلثار المعنوية واالغتراب:  -3

تحدث وسائل اإلعبلم تأثيرات وجدانية يكون ليا تأثيرات معنوية عمى األفراد، مثل رفع 
 الروح المعنوية لدى المواطنين، أو تزيد شعورىم باالغتراب، وكذلك يكون ليا تأثيرات جوىرية

 عمى مستوى أخبلق المواطنين.

 التأثيرات السموكية:  -ثالثاً 

التأثيرات السموكية األثر الذي يشغل اىتمام العديد من الناس، فالتغيرات الخاصة  دّ تع
، فالسموك يحدث نتيجة لحدوث التأثيرات المعرفية والعاطفية، ةتجاه والمعتقدات والمشاعر ميمباال

  :(3)يومن أىم التأثيرات السموكية ى

                           
 

(1) Melvin Defleur And Sandra Ball Rokeach, P. 244. 
 (.239 – 238 ص ص ،)عبد الحميد، نظريات اإلعبلم واتجاىات التأثير (2)
 (.229ص ) المزاىرة، نظريات االتصال، (3)
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 الفعالية )أو التنشيط(:  -1

وىو الناتج األخير  نتيجة التعرض لموسيمة اإلعبلمية،يعني قيام الفرد بعمل ما 
لمتأثيرات المعرفية والعاطفية مثل اتخاذ مواقف سموكية مؤيدة كاإلقبلع عن التدخين، أو 

الجرائم معارضة نتيجة التعرض المكثف لوسائل اإلعبلم كالتورط في أعمال العنف و 
 واالضطرابات. 

 عدم الفاعمية )أو الخمول(:  -2

وىو بعكس األول، أي اإلقبلع عن القيام بسموك معتاد نتيجة التعرض لرسالة إعبلمية 
معينة، مما يؤدي إلى البلمباالة وعدم الفاعمية السياسية واالجتماعية والعزوف عن 

 .(1)المشاركة

 تطبيقات النظرية فـي الدراسة:

ية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم من أفضل النظريات التي تمكن الباحث من تعد نظر  
الكتساب المعمومات  لكترونيةعمى المواقع اإل بمحافظات غزة دراسة مدى اعتماد طمبة الجامعات

 ، وذلك لممبررات التالية:حول القضايا العربية

ذاتيا عمى اتجاىات  ترونيةالمواقع اإللك تفيد النظرية في التعرف عمى تأثير عممية متابعة -1
 الدراسة. األفراد تبعًا لممتغيرات الديموغرافية الخاصة بجميور

اد طمبة التعرف عمى نوع وحجم التأثيرات الناتجة عمى اعتماالستفادة من النظرية في  -2
، وقد تكون في اكتساب المعمومات نحو القضايا العربية لكترونيةالجامعات عمى المواقع اإل

رات معرفية أو سموكية أو وجدانية، حيث يختمف حجميا تبعًا لممتغيرات التأثي ىذه
 الديموغرافية المختمفة لممبحوثين، وىو ما تسعى الدراسة إلى معرفتو. 

التعرف عمى األسباب التي تزيد من اعتماد طمبة الجامعات عمى المواقع  النظرية في تفيد -3
 .العربيةفي اكتساب المعمومات حول القضايا لكترونية اإل

اىتمام مدخل االعتماد عمى وسائل اإلعبلم باألبعاد االجتماعية والخصائص النفسية  -4
والمواقع واألدوار االجتماعية لؤلفراد أثناء العممية االتصالية، ومدى تأثيرىا عمى درجة 

د دراسة ومستوى االعتماد عمى وسائل اإلعبلم، وىي عناصر أساسية ال يمكن تجاىميا عن
 طمبة الجامعات الفمسطينية. :طبيعة خاصة مثلمجتمع ذي 

                           
 

(1). Defleur & Rokeach, Op. Cit, PP. 271 – 272. 
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في التعرف عمى دوافع المبحوثين في اعتماد طمبة الجامعات عمى االستفادة من النظرية   -5
، وعبلقة ىذه الدوافع القضايا العربيةالكتساب المعرفة حول  الفمسطينية المواقع االلكترونية

 بحجم اعتمادىم عمى تمك المواقع الكتساب المعرفة.

تفيد في التعرف عمى العبلقة بين الدوافع المتنوعة، وبين التأثيرات المعرفية والسموكية  -6
 والوجدانية الواقعة عمى الجميور، بسبب االعتماد عمى المواقع االلكترونية.

يفيد مدخل االعتماد عمى وسائل اإلعبلم في تحديد الوزن النسبي لمدور الذي تقوم بو  -7
القضايا حول  المعموماتفي إكساب طمبة الجامعات  سطينيةالفم لكترونيةالمواقع اإل

 .العربية

أثناء المتابعة، الفمسطينية تفيد في التعرف عمى حجم انتباه المتابعين لممواقع االلكترونية   -8
وبالتالي تفيد في التعرف عمى حجم واتجاه العبلقة بين مدى انتباه المتابعين تجاه مضمون 

بين تشكيل اتجاىات ومعارف طمبة الجامعات الكتساب المادة التي يتم عرضيا، و 
 .القضايا العربيةحول  المعمومات

 
 : وأدواتيا ومنيجيا الدراسة : نوعحادي عشر

 :الدراسة نوع -1
 خصائص وتقويم وتحميل تصوير تستيدف التي الوصفية، البحوث ضمن الدراسة ىذهتدخل 
 المتعمقة الراىنة الحقائق دراسة أو يد،التحد صفة عميو يغمب معين موقف أو معينة مجموعة
 ودقيقة كافية معمومات عمى الحصول بيدف األحداث، من مجموعة أو موقف، أو ظاىرة بطبيعة
 ظاىرة حدوث تكرار مرات عدد تقدير إلى إضافة فييا، التحكم أو أسبابيا في الدخول دون عنيا،
 .(1)ىرالظوا من أخرى مجموعة أو بظاىرة ارتباطيا ومدى معينة،

 :منيج الدراسة -2
استخدم الباحث في إطار ىذه الدراسة منيج المسح، وىو أنسب المناىج العممية المبلئمة 

 المعمومات عمى الحصول في يساعد منظماً  عممياً  جيداً  باعتباره وذلكلمدراسات الوصفية، 
 وضعيا في الظاىرة وتفسير وتحميل تسجيل خبلل من المدروسة بالظاىرة الخاصة والبيانات
 اإلجراءات من مجموعة خبلل من عناصرىا وعن عنيا والكافية البلزمة البيانات جمع بعد الراىن

                           
 

(.131) ص ماإلعبل بحوث حسين، (1)
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تم مسح ال ومن خبلل منيج .(1)وطرق الحصول عمييا ومصدرىا البيانات نوع تحدد التي المنظمة
ية المتمثل ىنا في طمبة الجامعات الفمسطينو جميور وسائل اإلعبلم استخدام أسموب مسح 

 غزة بمحافظات الجامعات طمبة مدى اعتماد عمى لتعرفا فيمحافظات غزة، وىو ما يساعد ب
 .العربية القضايا حول المعمومات الكتساب الفمسطينية اإللكترونية المواقع عمي

 

 الدراسة:تي أدا -3
 استخدمت ىذه الدراسة:

سية التي تستخدم أحد األساليب األسا صحيفة االستقصاءتعتبر  صحيفة االستقصاء: -1
في جمع بيانات أولية أو أساسية أو مباشرة من العينة المختارة أو من جميع مفردات مجتمع 

المعدة مقدمًا وذلك بيدف التعرف عمى و البحث عن طريق توجيو مجموعة من األسئمة المحددة 
وذلك  ,(2)ييمالمؤثرة فحقائق معينة أو وجيات نظر المبحوثين واتجاىاتيم أو الدوافع والعوامل 

 لكترونية الفمسطينية اإلخباريةاإل المواقع مدى اعتماد طمبة الجامعات بمحافظات غزة عمى لمعرفة
 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية.

 طمبة مدى اعتمادفي الدراسة الحالية لمتعرف عمى صحيفة االستقصاء تم اختيار و 
 القضايا حول المعمومات الكتساب الفمسطينية ونيةاإللكتر  المواقع عمي غزة بمحافظات الجامعات
 .العربية

حيث قام الباحث بإجراء مقابمة  مقننة مع عدد من مسؤولي ومحرري  المقابمة المقننة: -2
لمتعرف عمى وجية نظرىم في  نومشرفي وسائل اإلعبلم الفمسطيني، وكذلك الخبراء واألكاديميي

رونية حول القضايا العربية، ومناقشة بعض النتائج المعمومات التي تقدميا المواقع االلكت
 الميدانية لمدراسة.

 

 

 
 

                           
 

 (.81ص )عبد الحميد، بحوث الصحافة  (1)
 (.178حسين، بحوث اإلعبلم: األسس والمبادئ )ص ((2
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 :وعينتيامجتمع الدراسة ثاني عشر: 

 مجتمع الدراسة:  -1
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة، وىي:   

قدس المفتوحة، وجامعة الجامعة اإلسبلمية، وجامعة األقصى، وجامعة األزىر، وجامعة ال
 (.1)( ألفاً 85فمسطين، وجامعة غزة، وجامعة األمة. والبالغ عددىم)

  عينة الدارسة: -2
فكر في عينة ييمة لمبحث وال شك أن الباحث مل اليعتبر اختيار العينة من الخطوات والمراح

طتو تتحكم ، ألن طبيعة البحث وفروضو وخدأ في تحديد مشكمة البحث وأىدافوب البحث منذ أن
  .(2)في خطوات تنفيذ واختبار أدواتو )مثل العينة واالستبيانات واالختبارات البلزمة(

 في الثبلث الرئيسة الفمسطينية الجامعات طمبة عمى الميدانية الدراسة اقتصرتلذلك 
 هذى ألن نظراً  ؛األزىر وجامعة األقصى، وجامعة اإلسبلمية، الجامعة :وىي غزة محافظات
. الطمبة عدد حيث من غزة محافظات في النظامية الجامعات أكبر من دّ تع الثبلث الجامعات

وىياكميا مكتممة وليا عبلقات واسعة مع كم كبير من الجامعات العالمية. ويوجد بينيا اتفاقيات 
 تعاون في مجاالت متعددة.

( 53188ويبمــــــغ عــــــدد طمبــــــة الجامعــــــات الفمســــــطينية الرئيســــــة الــــــثبلث فــــــي قطــــــاع غــــــزة )
الــــب وطالبـــــة، مـــــوزعين عمــــى ىـــــذه الجامعـــــات كــــاآلتي: جامعـــــة األقصـــــى وعــــدد الطمبـــــة فييـــــا ط
 . (3)وطالبة ( طالبٍ 19211)

ــــــة فييــــــا ــــــبٍ  (19148)والجامعــــــة اإلســــــبلمية وعــــــدد الطمب ــــــة طال جامعــــــة األزىــــــر  (,4) وطالب
 .(5)طالب وطالبة (14829)وعدد الطمبة فييا 

، والعينة (م30/12/2016)حتى  (م10/12/2016)وطبقت الدراسة الميدانية خبلل الفترة من 
مبحوث، ىي أفضل أنواع العينات ليذا النوع من  (400)العشوائية الطبقية والتي يبمغ قواميا 

وتساعد العينة الطبقية عمى تقميل التباين الكمي لمعينة، وذلك بتقسيم وحدات العينة  ،الدراسات

                           
 

 46ديسمبر.ص2016التعميم ، الكتاب االحصائي السنوي لمتعميم في محافظات غزة،  (1) 
 (.٦٤١عدلي وعزمي، األسموب اإلحصائي واستخداماتو في بحوث الرأي العام) ص (2) 

 م(.2016نوفمبر/ 7مدير القبول والتسجيل بجامعة األقصى، الباحث ) مقابمة شخصية :  -لزطمة( جياد ا(3
 م(.2016نوفمبر/ 7مدير القبول والتسجيل بالجامعة اإلسبلمية، الباحث ) مقابمة شخصية: -( زىير الكردي(4
م (.2016نوفمبر/ 7 ( شريف البحيصي، مدير القبول والتسجيل بجامعة األزىر، الباحث )مقابمة شخصية:(5
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 .(1)بطريقة تجعل التباين داخل الطبقة أقل ما يمكن
 استمارة. (393)، وجمع الباحث ( مبحوثين7)مقداره  توزيع االستمارات كان ىناك فاقدٌ  وعند

 لعينة الدراسة لسمات والبيانات األساسيةايوضح  :(1.1جدول)
 % النسبة المئوية العدد فئات السمة السمة الشخصية

 النوع
 36.4 143 ذكر
 63.6 250 أنثى

 100.0 393 المجموع

 ة الجامع

 35.9 141 اإلسبلمية
 28.0 110 األزىر
 36.1 142 األقصى
 100.0 393 المجموع

 المستوى الدراسي

 15.5 61 األول
 27.2 107 الثاني
 25.4 100 الثالث
 25.7 101 الرابع
 2.0 8 الخامس

 4.1 16 أكثر من ذلك
 100.0 393 المجموع

 التخصص
 35.9 141 كمية عممية

 64.1 252 سانيةكمية إن
 100.0 393 المجموع

 السكن

 24.4 96 شمال غزة
 40.5 159 غزة

 22.9 90 الوسطى
 8.4 33 خان يونس

 3.8 15 رفح
 100.0 393 المجموع

 23.4 92 فتح السياسي النتماءا

                           
 

 (.22ص )العبد، بحوث اإلعبلم والرأي العام: تصميميا وتنفيذىا،  (1)
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 17.0 67 حماس
 2.5 10 الجياد اإلسبلمي
 2.3 9 الجبية الشعبية

 1.8 7 الجبية الديمقراطية
 45.3 178 مستقل
 7.6 30 أخرى

 100.0 393 المجموع
 

من عينة الدراسة ىم من الذكور وما  (%36.4)تو بتبين من الجدول التالي أن ما نسالنوع: 
 .ىم من نوع اإلناث (%63.6)نسبتو 
 

ىم من الذين يدرسون في  (%35.9)تو بتبين من الجدول التالي أن ما نسالجامعة: 
، وما نسبتو من الذين يدرسون في جامعة األزىرىم  (%28.0)إلسبلمية، وما نسبتو الجامعة ا
 % ىم من الذين يدرسون في جامعة األقصى.36.1
 

ىم من الذين يدرسون في  (%15.5)تو بتبين من الجدول التالي أن ما نسالمستوى الدراسي: 
ستوى الثاني، وما نسبتو ىم من الذين يدرسون في الم (%27.2)المستوى األول، وما نسبتو 

ىم من الذين  (%25.7)ىم من الذين يدرسون في المستوى الثالث، وما نسبتو  (25.4%)
ىم من الذين يدرسون في المستوى الخامس،  (%2.0)يدرسون في المستوى الرابع، وما نسبتو 

 ىم من الذين يدرسون في المستوى األكثر من الخامس. (%4.1)وما نسبتو 
ىم من الذين يدرسون في  (%35.9)تو بن من الجدول التالي أن ما نستبيالتخصص: 

 ىم من الذين يدرسون في تخصصات إنسانية.  (%64.1)تخصصات عممية، وما نسبتو 
 

ىم من الذين يسكنون في  (%24.4)تو بتبين من الجدول التالي أن ما نسمكان السكن: 
لذين يسكنون في محافظة غزة، بينما ىم من ا (%40.5)محافظة شمال غزة، بينما ما نسبتو 

ىم  (%8.4)ىم من الذين يسكنون في محافظة الوسطى، بينما ما نسبتو  (%22.9)ما نسبتو 
ىم من الذين يسكنون في  (%3.8)من الذين يسكنون في محافظة خان يونس، بينما ما نسبتو 

 محافظة رفح.
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ىم من الذين ينتمون  (%23.4)و تبتبين من الجدول التالي أن ما نس: السياسي نتماءاال 
ىم من الذين ينتمون لحركة حماس، بينما ما نسبتو  (%17.0)لحركة فتح، بينما ما نسبتو 

ىم من الذين  (%2.3)% ىم من الذين ينتمون لحركة الجياد اإلسبلمي، بينما ما نسبتو 2.5
جبية الديمقراطية، ىم من الذين ينتمون لم (%1.8)ينتمون لمجبية الشعبية، بينما ما نسبتو 

ىم من الذين لدييم  (%7.6)ىم من المستقمين، بينما ما نسبتو  (%45.3)بينما ما نسبتو 
 .انتماءات أخرى

 
 عشر: إجراءات الصدق والثبات:ثالث 

 :صدق االستبيان -1
كما يقصد بالصدق "شمول  .(1)صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسو"

كل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا االستقصاء ل
 . (2)ث تكون مفيومة لكل من يستخدميا"من ناحية ثانية، بحي

 وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 :صدق المحكمين )الصدق الظاىري(  -أ

ين المتخصصين في مجال يقصد بصدق المحكمين ىو أن يختار الباحث عدًدا من المحكم
الظاىرة أو المشكمة موضوع الدراسة حيث تم عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين تألفت 

، وقد (3)الموضوعمن أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات ومختصين في  اً ( متخصص12من )

                           
 

 (105( الجرجاوي، القواعد المنيجية التربوية لبناء االستبيان، )ص 1)
 (.103عبيدات، وآخرون، البحث العممي مفيومو وادواتو وأساليبو، )ص (2)

 األساتذة المحكمون لالستبانة: ((3
 غزة –قسم الصحافة واإلعبلم بالجامعة اإلسبلمية بو نقيرة: أستاذ الصحافة المساعد في د. أيمن أ. 
  :األردن -بالجامعة األردنية المشارك اإلعبلمأستاذ د. بشرى الحمداني 
 :غزة. – قصىقسم اإلعبلم بجامعة األ، وعميد كمية المشارك اإلعبلمأستاذ د. زىير عابد 
  .غزة –، ورئيس قسم الصحافة واإلعبلم بالجامعة اإلسبلمية مشاركال : أستاذ الصحافةطمعت عيسىد. 
 البحرين -البحرينجامعة بقسم الصحافة واإلعبلم في  مشاركد. عبد الكريم الزياني: أستاذ الصحافة ال 
 :غزة –أستاذ الصحافة المشارك في كمية اإلعبلم بجامعة األقصى  د. ماجد تربان. 
  :غزة – األزىربجامعة  العموم السياسيةم رئيس قسد. مخيمر أبو سعدة. 
  :غزة – بجامعة األزىرورئيس قسم اإلعبلم  لمشاركأستاذ الصحافة اد. موسى طالب. 
  غزة –د. نافذ بركات: أستاذ اإلحصاء والرياضيات بالجامعة اإلسبلمية 
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رحات استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء المقت
 .المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورتو النيائية

 
 صدق االتساق الداخمي: -ب

يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي 
تنتمي إلية ىذه الفقرة، وقد تم حساب االتساق الداخمي لبلستبيان وذلك من خبلل حساب 

  كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممجال نفسو.معامبلت االرتباط بين 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبيان والدرجة  (1.2التالي ) جدولاليوضح و 

(باط المبينة دالة عند مستوى داللالكمية لممجال الذي تنتمي إليو، والذي يبين أن معامبلت االرت
05.0 تبر المجال صادق لما وضع لقياسو.يع( وبذلك 

 والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو االستبيان معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات :(1.2جدول )

 الفقرة
معامل 

بيرسون 
 االرتباط

القيمة 
 (Sig)االحتمالية 

 0.000* 0.666 التعرف واالطبلع عمى ما يحدث في كافة المناطق العربية.
 0.000* 0.803 مخزون معرفي حول القضايا العربية. تشكيل

 0.004* 0.559 التعرف عمى الظروف الحياتية التي يمر بيا أىل المناطق العربية.
 0.000* 0.721 تنمية معموماتي حول القضايا العربية.

تساعدني في فيم المواقف المحمية واإلقميمية والدولية من تداعيات 
 القضايا العربية.

0.733 *0.000 

 0.000* 0.678 التعرف عمى مواقف واتجاىات المواقع في تغطيتيا لمقضايا العربية. 
الوقوف عمى بعض الجوانب والنقاط الميمة والمؤثرة في القضايا 

 0.000* 0.726 العربية.

التعرف عمى طبيعة العبلقة بين الدول العربية ودورىا اتجاه قضايا 
 الدول األخرى.

0.559 *0.004 

اكتساب المعمومات حول تأثير األحداث السياسية عمى الشعوب 
 والدول العربية.

0.624 *0.001 

                                                                           
 
  :غزة. – قصىالمشارك بجامعة األ اإلعبلمأستاذ د. نبيل الطيراوي 
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 الفقرة
معامل 

بيرسون 
 االرتباط

القيمة 
 (Sig)االحتمالية 

 0.000* 0.701 زيادة الشعور بالتعاطف مع الشعوب العربية اتجاه قضاياىم.
 0.020* 0.463 مشاركة الشعوب العربية وجدانيًا في قضياىم ومشكبلتيم  وأزماتيم.

بعض الدول لتدخميم  السمبي في قضايا زيادة الشعور بالكراىية ل
 الدول العربية.      

0.733 *0.003 

زيادة الحب والتأييد لبعض الدول لوقوفيا االيجابي اتجاه القضايا 
 0.003* 0.571 العربية.

 0.000* 0.717 زيادة الخوف والقمق حول مصير القضايا العربية.
 0.002* 0.593 بية.الشعور بالعجز أمام ما يحدث في المنطقة العر 

 0.005* 0.541 أعير اىتمامًا لؤلحداث والقضايا التي تحدث في المجتمعات العربية.
 0.023* 0.452 الشعور باإلحباط مما يجرى في العالم العربي.

 0.000* 0.669 زيادة الشعور بالمسؤولية اتجاه اوضاع الشعوب العربية.
 0.005* 0.541 لقضايا العربية.تأييد الجيود العربية والدولية في حل ا

 0.000* 0.790 المشاركة في أنشطة تطوعية لمساندة ودعم القضايا العربية.
المشاركة في مسيرات وفعاليات تضامنية لموقوف مع القضايا 

 العربية.
0.702 *0.000 

 0.000* 0.877 حضور الندوات ورشات العمل المتعمقة بالقضايا العربية.
 0.000* 0.774 جو لبعض الدول ومساندة شعوبيا عسكريًا.االستعداد لمتو 

 0.001* 0.623 أحرص عمى متابعة االحداث واألخبار العربية بشكل يومي.
 0.000* 0.840 أساىم في جمع التبرعات لمساندة بعض الشعوب العربية.

أشارك برأيي عبر وسائل االعبلم الجديد حول الموضوعات التي 
 ربية.تتعمق بالقضايا الع

0.412 *0.041 

أساىم في نشر ما يحدث في الدول العربية عبر وسائل اإلعبلم 
 الجديد

0.769 *0.000 

 .(05.0) االرتباط دال إحصائيًا عند  مستوى داللة *
 
  :الصدق البنائي -ج

ي تريد يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف الت
األداة الوصول إلييا، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 
االستبيان. ولمتحقق من الصدق البنائي تم حساب معامبلت االرتباط بين درجة كل مجال من 

 .(1.3)مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لبلستبانة كما في جدول 
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 الدرجة الكمية لالستبانة. معستبانة مجاالت االمن  مجالكل ل االرتباط بين يوضح معام :(1.3) جدول

 معامل مجاالت 
 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig). 
 0.000* 0.789 التأثيرات المعرفية
 0.000* 0.786 التأثيرات الوجدانية
 0.000* 0.865 التأثيرات السموكية

 (05.0لة )االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي دال *

 :إجراءات الثبات -2
يقيا لو تكرر تطب أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريباً 

. وقد أجرى الباحث خطوات الثبات عمى العينة االستطبلعية (1)عمى األشخاص ذاتيم في أوقات
لقياس الثبات وطريقة التجزئة النصفية  أولىكطريقة (  ألفا كرونباخ)معامل نفسيا بطريقتين ىما: 

(Split-Half Coefficient حيث ) ة بين معدل األسئمة الفردي (بيرسون)تم إيجاد معامل ارتباط
باستخدام  تم تصحيح معامبلت االرتباط وقد  ،محورالرتبة لكل  ومعدل األسئمة الزوجية ،الرتبة

( حسب Spearman-Brown Coefficient)يح لمتصح (براون سبيرمان)معامل ارتباط 
معامل الثبات = )المعادلة  التالية: 

1

2

ر

 (1.11) رقموالجدول  .معامل االرتباط (ر) حيث ( ر

 :يبين النتائج

 الستبانة.لطريقة التجزئة النصفية ومعامل  (ألفا كرونباخ)معامل الثبات  :(1.4) جدول

معامل ألفا  المجاالت
 خنباكرو 

 التجزئة النصفية

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

 0.790 0.653 0.763 التأثيرات المعرفية
 0.717 0.559 0.687 التأثيرات الوجدانية
 0.801 0.668 0.877 التأثيرات السموكية

 ( 05.0االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة) 
 

 (،0.763السابق أن قيمة معامل الثبات لمتأثيرات المعرفية تساوي )يتضح من الجدول 

                           
 

 (314، )صاإلعبلم: األسس والمبادئحسين، بحوث ( (1
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تأثيرات السموكية يساوي ومعامل الثبات لم (،0.687ومعامل الثبات لمتأثيرات الوجدانية تساوي )
وىذا يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى  (،0.877)

كما أن قيم معامبلت االرتباط المعدل)سبيرمان براون( مرتفعة ودالة  ,تطبيقيا عمى عينة الدراسة
إحصائًيا، وبذلك تكون االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق قابمة لمتوزيع، وبذلك 
يكون الباحث قد تأكدت من صدق وثبات استبانة الدراسة، مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة 

 .يل النتائج، واإلجابة عن أسئمة الدراسة، واختبار فرضياتيااالستبانة، وصبلحيتيا لتحم
 

 

 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -
 Statistical" تم تفريغ وتحميل االستبانة من خبلل برنامج التحميل اإلحصائي

Package for the Social Sciences  (SPSS)" . 
 :اآلتيةتم استخدام األدوات اإلحصائية 

نسب المئوية، والتكرارات، والوزن النسبي: يستخدم ىذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة ال -
  .تكرار فئات متغير ما، ويتم االستفادة منيا في وصف عينة الدراسة المبحوثة

( لمتحقق من الثبات ومعامل (Split-Half Coefficientوطريقة   )ألفا كرونباخ)طريقة  -
 .(CoefficientSpearman Brownالتصحيح )

؛ لقياس درجة االرتباط،  (Pearson Correlation Coefficient) (بيرسون)معامل ارتباط  -
ويقوم ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بين متغيرين، وقد تم استخدامو لحساب االتساق 

 .الداخمي، والصدق البنائي لممقياس، والعبلقة بين المتغيرات
لمعرفة ما إذا كان   (Independent Samples T-Test)في حالة عينتين   (T)اختبار.

 .ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقمة
 ( One Way Analysis of Variance - ANOVA)اختبار تحميل التباين األحادي -

 لمعرفة ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثبلث مجموعات، أو أكثر من
 .البيانات

 لممقارنات المتعددة البعدية (LSD)اختبار  -
 لمعرفة العبلقة بين المتغيرات الترتيبية. (Chi Square test)اختبار العبلقة بين المتغيرات -
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 عشر: المفاىيم األساسية لمدراسة: رابع
التي يعطييا ويعني الدرجة أو المنزلة  االعتماد عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية .1

طمبة جامعات محافظات غزة  لممواقع اإلخبارية الفمسطينية  كمصدر لممعمومات عن األحداث 
 والقضايا العربية السياسية المثارة.

المترابطة  الفيديوىي مجموعة من الصفحات والنصوص والصور ومقاطع  لكترونية:المواقع اإل  .2
عمومات والبيانات عن جية ما أو وفق ىيكل متماسك ومتفاعل ييدف إلى عرض ووصف الم

مؤسسة ما، بحيث يكون الوصول إليو غير محدد بزمان وال مكان ولو عنوان فريد محدد يميزه 
 .(1)نترنتعن بقية المواقع عمى شبكة اإل

ىي مجموعة من النوافذ عمى شبكة االنترنت تعرض األخبار المستحدثة  المواقع اإلخبارية: .3
عن مواقع أخرى، وقد  األنباء أو مراسمين خاصين بالموقع أو نقبلً  بالغالب عمى وكاالت دوتعتم

 يقوم بعضيا بعقد بروتوكوالت مع مواقع أخرى لتبادل األخبار والموضوعات الصحفية األخرى. 
لكترونية الفمسطينية المختصة بالقضايا ولغاية ىذه الدراسة يقصد بيا المواقع اإلخبارية اإل

نترنت في نشر موادىا الصحفية وال يوجد ليا نسخ تعتمد عمى شبكة اإلاإلخبارية العامة، والتي 
موقع دنيا الوطن، ومعًا، وفمسطين اآلن، وفمسطين اليوم، وفمسطين برس، وغيرىا من  :ورقية مثل

 المواقع اإلخبارية اإللكترونية الفمسطينية.
فمسطينية الرئيسة في وىم الطمبة الدارسون في الجامعات ال :طمبة الجامعات في محافظات غزة .5

 وجامعة األزىر. جامعة األقصى، محافظات غزة ومنيا الجامعة اإلسبلمية،

 كل ما يعرفو طمبة الجامعات ويكتسبو من معمومات عن :المعمومات حول القضايا العربية .6
السورية والمصرية واليمنية وغيرىا من القضايا  القضايا العربية السياسيةحول أىم األحداث 

 اإلخبارية. من خبلل المواقع االلكترونية المثارةة العربي

 

 

 

 

                           
 

 (. 15ص) الشرائعة، الحاسوب والبرمجيات الجاىزة، و ( الزعبي 1)
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 :عشر: تقسيم الدراسة خامس
الفصل األول اإلجراءات تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة، وثبلثة فصول، وسيتناول 

ونوع الدراسة، ومنيجيا، وأدوات الدراسة، وبعض التعريفات لمدراسة كالدراسات السابقة، المنيجية 
 ة.الميمة في الدراس

، األول لمبحثينوينقسم القضايا العربية أما الفصل الثاني بعنوان المواقع اإللكترونية و 
 عن اإلعبلمفيتحدث  ني، أما المبحث الثااإلخبارية لكترونية الفمسطينيةالمواقع اإليناقش 

 .والقضايا العربيةالفمسطيني 
، ويتحدث ثة مباحثلثبل، وينقسم أما الفصل الثالث يتناول الجانب العممي لمدراسة
، أما المبحث ات السابقةالدراسبنتائج  المبحث األول عن مناقشة نتائج الدراسة الميدانية ومقارنتيا

يتحدث عن أىم النتائج وتوصيات ف يتحدث عن نتائج فروض الدراسة، أما المبحث الثالث الثاني
 ثم المراجع ومبلحق الدراسة. الدراسة.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 نيالفصل الثا
 الفمسطينية المواقع اإللكترونية

 والقضايا العربيةاإلخبارية 
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 تمييد
شيدت المجتمعات المعاصرة خبلل العقدين الماضيين ثورة من المعرفة والمعمومات، ولقد  

راكم ىذه ت ما تعاظم ىذا الدور خبلل السنوات القميمة الماضية بدرجة يمكن معيا القول أن
 .البشرية عبر آالف السنيين يفوق ما حققتو ةالسنوات من عموم ومعرف

 
فمقد شيد المجتمع المعاصر في نياية القرن العشرين تطورات سريعة في كافة جوانب الحياة 

، خاصة في مجال االتصال واإلعبلم حيث احتمت الحاسبات قتصادية والسياسية والتكنولوجيةاال
في نقل المعرفة  ماً يم نترنت( دوراً ثة )اإلاآللية واألقمار الصناعية وشبكات المعمومات الحدي

ن العالم اليوم أصبح في ظل و  ،والمعمومات وكافة مواد االتصال بين المجتمعات بشكل مباشر ا 
لى باقي إىذه التطورات )قرية صغيرة( فما يحدث في أي مجتمع ينقل بالصوت والصورة 

 .(1)المجتمعات لحظة حدوثو

ية في مجال االتصـال واإلعـبلم فـي المجتمـع المعاصـر وتظير أىمية التطورات التكنولوج
نتيجة لتعدد آثارىا االيجابية والسمبية والمتزايدة عمى بنية المجتمع ، خاصة ما يتصل بتغيير كثير 
مــن القــيم والمظــاىر التقميديــة التــي ارتبطــت بمجتمعــات بعينيــا فــي فتــرات ســابقة ، وظيــور أنمــاط 

القتصادية والثقافية بل والسياسية أيضا والتي تشكمت فـي أطـار جديدة من العبلقات االجتماعية وا
 .(2)العولمة اإلعبلمية

ُتعتبر المواقـع اإللكترونّيـة مـن األدوات العصـرّية التـي تسـاعد عمـى ربـط النـاس ببعضـيم و 
البعض، وتناقل المعمومات وتداوليا، فميا أىمّية عظمـى وكبيـرة بشـكل ال يوصـف، ليـذا فإننـا نجـد 

ـــــة أو إقبـــــااًل  ـــــة ســـــواء العاّم كبيـــــرًا مـــــن مختمـــــف أصـــــناف النـــــاس عمـــــى إنشـــــاء المواقـــــع اإللكترونّي
 .المتخّصصة بما يحّقق الفائدة العامة أو الخاصة عمى حّد سواء

تقل  في حياة الشعب الفمسطيني؛ فيي الالقضايا الممحة  ىي جزء من عربيةال اياقضالو 
 من معالم ثباتو وصموده. آخراً  ماً أىمية عن قضاياه الوطنية والسياسية، وتشكل معم

 لكترونيــة الفمســطينيةيتنــاول المواقــع اإل :، المبحــث األولمبحثــين إلــى ىــذا الفصــل ينقســمو 
 القضايا العربية.و  اإلعبلم الفمسطيني يتناول :، والمبحث الثانياإلخبارية

 

                           
 

 ( العطار، بحث في الصحافة االلكترونية )موقع إلكتروني(.(1
.( المرجع السابق نفسو(2
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 المبحث األول

 إللكترونية الفمسطينية اإلخباريةالمواقع ا

 :افة اإللكترونيةمفيوم الصحأواًل: 
ىناك عدة محاوالت كثيرة لوضع تعريف واضح لمصحافة اإللكترونية، حيث قام عدد من 

 الباحثين بمحاولة لتحديد مفيوم الصحافة اإللكترونية:

دوري  ئل وقنوات النشر اإللكتروني بشكلىي الصحافة المنشورة عبر وسا :لكترونيةالصحافة اإل ف
، ويتم  ابعة وتحتوى عمى األحداث الجاريةنظام الممفات المتت، تجمع بين مفيومي الصحافة و 

  .(1)االطبلع عمييا من خبلل جياز كمبيوتر عبر شبكة اإلنترنت

وسيمة من تعتبر " :الواجد أمين تعريفاً  لمصحافة اإللكترونية بأنيا الدكتور رضا عبد بينما وضع
وكافة الفنون الصحفية عبر شبكة  ، تنشر فييا األخبار والمقاالتالوسائل متعددة الوسائط

المعمومات الدولية اإلنترنت بشكل دوري وبرْقم مسمسل، باستخدام تقنيات عرض النصوص 
والرسوم والصور المتحركة، وبعض الميزات التفاعمية، وتصل إلى القارئ من خبلل شاشة 

 . (2)"الحاسب اآللي؛ سواء كان ليا أصل مطبوع، أو كانت صحيفة إلكترونية خالصة
نوع من االتصال بين البشر  :لكترونية عمى أنياإلالصحافة ايعرف زيد منير سميمان  أما

تستخدم فيو فنون وآليات وميارات العمل في الصحافة المطبوعة … لكتروني يتم عبر الفضاء اإل
 ،لكتروني كوسيمةمضافا الييا ميارات وآليات تقنيات المعمومات التي تناسب استخدام الفضاء اإل

والمستويات المختمفة من  ،أو وسيمة اتصال بما في ذلك استخدام النص والصوت والصورة
التفاعل مع المتمقي، الستقصاء األنباء اآلنية وغير اآلنية ومعالجتيا وتحميميا ونشرىا عمى 

  .(3)لكتروني بسرعةالجماىير عبر الفضاء اإل

يين؛ أمثال: )ماكموىان، وسبيل، ومن بين جممة التعريفات التي عرفيا الباحثون الغرب
حسان محمود الحسان...  ،وسمث، وتوفمر... إلخ(، والعرب أمثال: ) فايز عبداهلل الشيري، وا 

فة اإللكترونية الصحا ؛في كتابوالصحافة اإللكترونية الفيصل  رعبد األميالدكتور يعرف  –إلخ( 
نشر اإللكتروني، الذي ال يعني جزء من مفيوم واسع وأشمل، وىو ال"بأنيا: في الوطن العربي"

                           
 

 نية.( الدلو،  دراسة الصحافة اإللكترونية واحتماالت تأثيرىا عمى الصحف المطبوعة دراسة ميدا(1
 (.95، )ص( أمين، الصحافة اإللكترونية(2
 (.27-10( سميمان، الصحافة االلكترونية، )ص(3
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 Plate-to-Computerفقط مجرد استخدام أنظمة النشر المكتبي اإللكتروني وأدواتو أو أنظمتو 
(، أو توزيع المعمومات Online Poblishingالمتكاممة؛ إذ يمتد حقل النشر عبر اإلنترنت )

ائط المتعددة وغيرىا من واألخبار من خبلل وصبلت ات صال عن ُبعد، أو من خبلل تقنية الوس
الن ظم االتصالية التي تعتمد عمى شبكة الحاسبات، وتعتمد ُنظم النشر اإللكتروني عموًما التقنية 
الرقمية التي توف ر القدرة عمى نْقل ومعالجة النصوص والصوت والصورة مًعا، بمعدالت عالية من 

  .(1)السرعة والُمرونة والكفاءة"

ترونية أحد األشكال اإلعبلمية الجاذبة لقطاعات كبيرة من لكوتعتبر الصحافة اإل
الجميور، وبخاصة الشباب، بدليل اتجاه غالبية المؤسسات العاممة في المجاالت: التجارية أو 

(، خاصة بيا عمى الشبكة، وفي Websitesالبحثية أو اإلعبلمية، إلى إنشاء مواقع إلكترونية )
ة،  ومن ثم المواقع اإلخبارية اإللكترونية التي تقوم عمى ذلك اإلطار ظيرت الصحف االلكتروني

 .(2)(، وتتيح لمستخدمييا: حفظ وطباعة صفحاتيا، والبحث داخمياMultimediaتعدد الوسائط )
 

 :أنواع الصحف االلكترونيةثانيًا: 
 :(3)نترنتيوجد نوعان من الصحف اإللكترونية عمى شبكة اإل 

ن  (On-Line Newspaper) الصحف اإللكترونية الكاممة  -1  وىي صحف قائمة بذاتيا وا 
 :بــلكترونية . ويمتاز ىذا النوع من الصحف اإلاسم الصحيفة الورقيةكانت تحمل 

خبار وتقارير تقديم نفس الخدمات اإلعبلمية والصحفية التي تقدميا الصحيفة الورقية من أ• 
 .وأحداث وصور وغيرىا

عبلمية إضا•  ، وتتيحيا الطبيعة حيفة الورقية تقديميافية ال تستطيع الصتقديم خدمات صحفية وا 
مثل خدمات البحث داخل   Hypertext))جيا النص الفائق  لو نترنت وتكنو الخاصة بشبكة اإل

خرى وخدمات الرد الفوري الصحيفة أو في شبكة الويب باإلضافة إلى خدمات الربط بالمواقع األ
 .واألرشيف

 .النصية والصوتية (Multimedia)تعددة تقديم خدمات الوسائط الم•  
ونعني بيا مواقع الصحف الورقية عمى الشبكة  :لكترونية من الصحف الورقيةالنسخ اإل ـ  2

والتي تقصر خدماتيا عمى تقديم كل أو بعض مضمون الصحيفة الورقية مع بعض الخدمات 

                           
 

 (.2( الفيصل، الصحافة اإللكترونية في الوطن العربي، )ص(1
 (.13( نصر، االنترنت واالعبلم: الصحافة اإللكترونية، )ص(2
موقع إلكتروني(. (  ويكيبديا الموسوعة الحرة، الصحافة اإللكترونية العربية )(3
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عبلنات خدمة تقديم اإلالمتصمة بالصحيفة الورقية مثل خدمة االشتراك في الصحيفة الورقية و 
  .(1) والربط بالمواقع األخرى

أو تبعيتيا  استقبلليتيا"لمدى  ويقسم الباحث صالح زيد العنزي الصحف اإللكترونية تبعاً 
 -: (2) لمؤسسات إعبلمية قائمة والتي أسماىا )المواقع اإلعبلمية التكميمية( إلى

لمنشر المطبوع بحيث تكون  وني موازياً وفيو يكون النشر اإللكتر : النشر الصحفي الموازي .1
 المواد اإلعبلنية . باستثناءالصحيفة اإللكترونية عبارة عن نسخة كاممة من الصحيفة المطبوعة 

وفيو تقوم الصحف المطبوعة بنشر أجزاء من موادىا الصحفية عبر : النشر الصحفي الجزئي .2
ن بيدف ترويج النسخ المطبوعة من الشبكة اإللكترونية ويعمد إلى ىذا النوع بعض الناشري

 إصداراتيم.
المنشورة  وفي ىذا النوع ال يكون لممادة الصحفية :وني الخاص. النشر الصحفي اإللكتر 3

، حيث تظير الصحيفة بشكل مباشر من خبلل النشر عبر اإلنترنت اإللكترونية أصل مطبوع
، عمى الشبكة في إدارتيا در مستقمةفقط ، وىو ما يصدق عمى الصحف اإللكترونية التي تص

  .وطرق تنفيذىا ، ومثال ذلك : صحف إيبلف ، الجريدة وغيرىا
 

 :الصحافة اإللكترونية عوامل تطورثالثًا: 
وبالنســــــــبة لمصــــــــحافة اإللكتروني ــــــــة فقــــــــِد امتزجــــــــْت ِعــــــــد ة عوامــــــــل ســــــــاعَدْت عمــــــــى تطو ِرىــــــــا 

 :(3)ونجاِحيا، ومنيا
 العامل التقني: .1

ا الحاســـــوب ببرمجياتـــــو المختِمفـــــة، وتطـــــو رت قواعـــــد البيانـــــات ومجـــــاالت حيـــــث تقـــــد مْت تكنولوجيـــــ
 نْقل النصوص شبكيًّا، مم ا ساَعَد عمى ازدىار الصحافة عبَر )اإلنترنت(.

 العامل االقتصادي: .2
ـــــِمع، وىـــــو مـــــا  فالعولمـــــة االقتصـــــادية أصـــــبحْت َتتطم ـــــب ســـــرعًة فـــــي حركـــــة رؤوس األمـــــوال والس 

المعمومـــــات؛ لكـــــوِن المعمومـــــة فـــــي حـــــد  ذاتيـــــا ســـــمعًة تتزايـــــد أىميُتيـــــا  َيتطم ـــــب ســـــرعًة فـــــي تـــــدف ق
 يوميًّا.

 

                           
 

 (.103كاتب، اإلعبلم القديم واالعبلم الجديد، )ص  (1)
العنزي، اخراج الصحاف اإللكترونية في ضوء السمات االتصالية لشبكة االنترنت بن سعود .  (2)

 (  فاروق، الصحافة اإللكترونية: إعبلم الجيل، ) موقع إلكتروني(.(3
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 العامل السياسي: .3
ــــــمطات السياســــــي ة؛ بيــــــدف  والمتمث ـــــل فــــــي االســــــتخدام المتزايــــــد لوســــــائِل اإلعــــــبلم ِمــــــن َطــــــَرف الس 

 إْحكام قبضتيا عمى األمور في الببلد وِحْفظ االستقرار.
 عائدات اإلعالنات: .4

ــــٍة َرِغبــــت الصــــ حف فــــي االشــــتراك فــــي شــــبكة )اإلنترنــــت(؛ بيــــدف الحصــــوِل عمــــى عائــــدات ىائم
 ِمن اإلعبلنات التي تُنَشر عمى )اإلنترنت(.

 مشاكل الصحيفة المطبوعة: .5
حت ِمن الضغوطات بشأن عمميات التمويل، واْرِتفاع تكمفة  دالمطبوعة ِمن عد فعاني الص 

صفحة الورقي ة، وأيًضا طول المدة الزمني ة بْين تسم م الطباعة، والتقي د بمساحاٍت معي نة داخل ال
 .المقال وطْبعو ونْشره

 :(1) مع مرور سنوات قميمة تطورت الصحافة اإللكترونية فأصبحو "
  .تمفة في األغمب عن الصحف الورقيةليا دورية صدور مخ •
 طورت جميورىا الخاص الذي يحمل بالضرورة أجندة مختمفة. •
 لتغير الجميور وطبيعتو وعاداتو. ا التحريرية تبعاً طورت سياستي •
 تر وشبكة اإلنترنت التي تجمع بينطورت تقنياتيا الخاصة مستفيدة من إمكانات الكمبيو  •

 .مميزات الصحيفة والراديو والكتاب والتمفزيون المحمي والفضائيات
 

 :خصائص المواقع اإللكترونية وأىميا :رابعاً 
ممستخدم الخيار المطمق في التجول بين الصفحات الخاصية تمنح لىذه  :تحقيق التفاعمية .1

والعناوين والموضوعات بما يمبي حاجاتو، بالتتابع الذي يراه في عبلقتو بوقت ومكان وبيئة 
االستخدام، باإلضافة إلى إمكانية الحصول عمى التغذية العكسية أو رجع الصدى الفوري من 

 يالفوري عمى نشر اآلراء من خبلل استطبلعات الرأالمستخدم، ويظير جميًا في الحصول 
 .(2)التي تجرييا المواقع

حيث يقوم األرشيف اإللكتروني بتتميم خدمة عرض المادة الحالية، األرشفة اإللكترونية,  .2
ويدعم مفيوم تخصيص المعمومات وتشكيميا وفقًا لبلىتمامات الفردية الشخصية لممستخدم، 

                           
 

 (. 21ى اإلنترنت، )ص تصميم الصفحات العربية عم  ( السموم،(1
 (.144( الحميد، االتصال واإلعبلم عمى شبكة االنترنت، )ص (2
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ي المواد الصوتية ولقطات الفيديو الحية والصور إلى جانب حيث يضم األرشيف اإللكترون
 .(1)المواد النصية المكتوبة

 ويقصد بيا المساحة المخصصة لمنشر، فالصحافة اإللكترونية تتميز المساحة المفتوحة: .3
مما  ،بخاصية الحدود المفتوحة، فمساحات التخزين ىائمة بالنسبة لمحاسبات التي تدير المواقع

أو المقال أو عدد األخبار، باإلضافة  ،أو بحجم العمود ،ك قيود تتعمق بالمساحةال يجعل ىنا
إلى تكنولوجيا النص الفائق والروابط النشطة التي تسمح بتكوين نسج معموماتي متنوع وذو 

 .(2)تفريعات وتشعبات ال نيائية
ن أد وذلك بإمكان أي مستخدم أن يحدد لنفسو وبشكل شخصي الشكل الذي يريالشخصنة:  .4

يرى بو الموقع، فيركز عمى أبواب ومواد بعينيا ويحجب أخرى، وينتقي بعض الخدمات، 
وفي , ما شاءو وقتويمغي األخرى، ويقوم بكل ذلك في أي وقت يريده، كذلك وبإمكانو تعديم

مع اختياراتو الشخصية وليس ما يقوم  قكل األحوال ىو يتمقى ويستمع ويشاىد ما يتواف
 .(3)الموقع ببثو

حيث يوجد لممستخدم عدة خيارات من بسط نفوذه عمى المادة المقدمة لديو وعممية  التمكن: .5
االتصال ككل، من خبلل االختيار ما بين الصوت والصورة والنص الموجود مع المحتوى 

 .(4)الصحفي، والمصادر والخدمات المتعددة
 

 :العربي الوطن في لكترونيةاإل  الصحافة خامسًا:
ظيور أول موقع لصحيفة لصحافة االلكترونية" في الوطن العربي فعميًا بامصطمح " ارتبط

، تمتيا (1995)نترنت وذلك في سبتمبر/ أيمول عام الشرق االوسط " عمى اإلعربية ىي "
، ثم صحيفة الحياة المندنية في يونيو/ حزيران (1996)صحيفة النيار المبنانية في فبراير/ شباط 

لكترونية عمى في العام نفسو كذلك، وتوالت بعد ذلك أعداد المواقع اإل، والسفير المبنانية 1996
نترنت لصحف عربية كثيرة، وكان يقصد بيذا المصطمح الصحيفة الورقية التقميدية، أي اإل

خراج الصحيفة الورقية التقميدية، أي استخدامإاستخدام تقنيات النشر المكتبي في   نتاج وا 

                           
 

 (.108( شفيق، اإلعبلم التفاعمي، )ص(1
 (.102)ص ،المرجع السابق( (2
 (.19( سميمان، الصحافة اإللكترونية، )ص(3

(.18المرجع السابق، )ص (4)
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 .(1)صصة في عمميات النشر الورقي االعتياديالكمبيوتر وبعض البرامج المتخ

بشكل عام يمكن القول بأن الصحافة في الوطن العربي قد تأخرت حتى أوائل القرن التاسع و 
عشر. ولكن ونتيجة لمتطور الكبير والمتسارع في تكنولوجيا الصحافة وال سيما في العقود األخيرة 

جتماعية واقتصادية فاعمة في المجتمعات. من القرن العشرين، أصبحت الصحافة قوة سياسية وا
ويعد انتاجيا ميكانيكًا  ،إذ يعد النشر بصورة دورية الخاصية األولى ولفترة ال تقل عن أسبوع

الخاصية الثانية، أما الخاصية الثالثة تتمثل بقدرة الناس عمى دفع ثمنيا، أي يجب أن تكون 
وياتيا متنوعة تمبي رغبات الجميور المتنوعة، متوفرة لمجميع، والخاصية الرابعة ىي أن تكون محت

 .(2) وأخيرًا أن تكون مرتبطة بموعد صدور وتصدر عن مؤسسة عمى جانب من االستمرارية
أن أول وجود عربي مؤسس في شبكة اإلنترنت، عندما وضعت الشرق  ويعتبر عباس الصادق

ىذا متأخرًا عن التواجد  وقد جاء ,(1995)نسخة الكترونية في شبكة االنترنت عام  االوسط 
الغربي الصحفي عمى الشبكة العالمية، ولكنيا بداية معقولة عندما نذكر ان عدد الصحف في 

 .(3)الشبكة العالمية في تمك الفترة كان محدود جداً 

، صحيفة (70)ة فيي تزيد عن أما بالنسبة لمصحافة العربية التي ليا إصدارات إلكترونية يومي
األسبوعية والشيرية والدوريات التي تصدر بالمغة اإلنجميزية ، عممًا أن  ناىيك عن المجبلت

صحيفة "الشرق األوسط" ، تعد أول صحيفة تعرض محتوياتيا عبر شبكة اإلنترنت وذلك في 
تمتيا "النيار" المبنانية في األول من كانون الثاني  ,م(1995)التاسع من أيمول )سبتمبر( عام 

، و"السفير"  (م1996)ثم "الحياة" المندنية في األول من حزيران )يونيو(  ,(م1996))يناير( عام 
(4) المبنانية في نياية نفس العام

. 

 الفرق بين الصحافة اإللكترونية والمواقع اإلخبارية: : سادساً 
 مفيوم المواقع اإللكترونية اإلخبارية:

المرتبطة فيما بينيما، ىي مجموعة من ممفات الشبكة العنكبوتية ذات الصمة المتشابية "

                           
 

 (116، )ص ( أبو عيشة، االعبلم اإللكتروني(1
 (.2يصل، الصحافة اإللكترونية في الوطن العربي، )صالف (2)
 ) موقع إلكتروني(.النشر الورقي السائدة،  الصادق، ذىنية( (3
 ( الدلو، دراسة الصحافة اإللكترونية واحتماالت تأثيرىا عمى الصحف المطبوعة .(4
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 .(1)والتي قام بتصميميا فرد أو مجموعة من األفراد أو إحدى المؤسسات"
تعمل عمى  ،لكترونية ذات طابع تخصصيإبأنيا مواقع  ويعرف الباحث المواقع اإلخبارية

عداد وسبق ليا اإل ،وتحقيقات وتحميبلت متنوعة تحدث عمى مدار الساعة ،نشر مواد اخبارية
  .ى شبكة اإلنترنتعملمنشر 

لكترونية لكترونية وبين مفيوم المواقع اإلفالبعض الزال يخمط بين مفيوم الصحافة اإل
 ،موقع الجزيرة نت :نترنت مثلخبارية، فبعد ظيور عدد من المواقع اإلخبارية العربية عمى اإلاإل

ا كمو عمى سبيل المثال وموقع البوابة العربية ألخبار التقنية، وىذ وباب عوموق ،وموقع العربية نت
لكترونية " وبين إال الحصر، االمر الذي دفع  باتجاه ضرورة التميز بين ما يطمق عميو "صحيفة 

، وعدم الخمط بينيما ولعل من أبرز الفروق بين "الصحيفة ونيالموقع اإلخباري اإللكتر 
نيا أحيفة اإللكترونية اإللكترونية" "والموقع اإلخباري اإللكتروني" ىو طبيعة النشأة، فأصل الص

نشأت ابتداء عمى الورق بالصورة التقميدية كأي صحيفة عادية، لكن القائمين عمييا ارتأوا لمجاراة 
نترنت، فأنشأوا ليا موقعًا لكترونية من ىذه الصحيفة عمى اإلإلغة العصر ضرورة وجود نسخة 

األصل "كربونية" من  ، وبالتالي فالصحيفة اإللكترونية ىنا ىي نسخة طبقاإلنترنتعمى 
 الصحيفة التي تصدر بطبعاتيا المختمفة ورقيًا وتوزع بصورة اعتيادية.

، وليس لو أصل ورقي، اإلنترنتأما الموقع اإلخباري اإللكتروني، فقد نشأ ابتداًء عمى 
نما بيئتو األساسية ىي تمك البيئة االفتراضية البلمتناىية المسماة بفضاء    .(2) اإلنترنتوا 

يس ىو الفرق الوحيد بين النوعين، فما ذكرناه عمى طبيعة النشأة يدفعنا لمحديث عن ول  
مجموعة من الفنيين الذين ينصب  وغمبيألكترونية في طاقم العمل، وىو ىنا بالنسبة لمصحيفة اإل

عمى رفع محتوياتو الصحفية الورقية ونشرىا عمى الموقع  –يكن كمو  مإن ل –جل اىتماميم 
  اإللكتروني.

أما الموقع اإلخباري اإللكتروني، فيختمف فيو األمر تمامًا عن الصورة السابقة، ويتسع 
فريق العمل داخمو ليشمل مكونات غرفة األخبار بما تحويو من رئيس تحرير ومحررين وصحفيين 
ومدققي المغة والمعمومات ومصنفي المواد، وقسم الممتيميديا الذي يوفر الصور المصاحبة لممواد 

 منشورة، وىذا عمى أقل تقدير.ال
لكترونية، ىو زمن وىناك فرق آخر يميز الموقع اإلخباري اإللكتروني عن الصحيفة اإل

 بدورية صدور -في الغالب -تحديث األخبار، ففي الصحيفة اإللكترونية يرتبط زمن التحديث

                           
 

 كتروني(العمراني، الصحافة أو المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية )موقع إل (1)
 (.116( أبو عيشة، اإلعبلم اإللكتروني، )ص(2
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روني فيو في صراع لكتخباري اإلالصحيفة سواء كانت يومية أم أسبوعية، أما بالنسبة لمموقع اإل
و حال ورودىا من المصادر الموثوقة بعد أن تأخذ دورة أمن الزمن لنشر األخبار حال حدوثيا 

 ن تظير لجميور المستخدمين. أالنشر االعتيادية وقتيا قبل 
تعمل كذلك عمى بث ما يعرف باألخبار  اإللكترونيةخبارية وال ننسى أن الموقع اإل

ذاعة فيما يتعمق بزمن النشر قياسًا إلى زمن ق عمى التمفزيون واإلالعاجمة بصورة تجعميا تتفو 
بمجرد  ،" الخبر العاجل" :ن تنشر ما يسمىأن أنظمة النشر تتيح لتمك المواقع حدوث الخبر، أل

خرى تسمح بكسر دورة انتاج الخبر العادي الذي يمر تقريبًا أو بعبارة أاالنتياء من كتابتو، 
  (on line)ر لممستفيد النيائي بخمسة مراحل قبل أن يظي

في ذىن القارئ مفاده، أليست المواقع اإلخبارية التي ورد  ينشأعرض لتساؤل قد تبقى أن ن
و العربية نت عمى أكالجزيرة نت  -في أكناف مؤسسة تمفزيونية ماذكرىا والتي نشأت ابتداء 

ي نشأت وليا أصل ورقي؟! ليا في ىذه الحالة أصل تمفزيوني، عمى غرار تمك الت -سبيل المثال
ن ليا غرفة أخبار أنترنت، خبارية عمى اإلواإلجابة ببساطة أن أىم ما يميز تمك المواقع اإل

 .(1)لكترونيمستقمة تحكم عممية النشر عمى الموقع اإل
كما أن الموقع االلكتروني عمى اإلنترنت في ىذه الحالة ينشر األخبار بصورة مكممة لعمل 

 ةقدر اإلمكان ومحدو  ةمزيدًا من التفاصيل عن األخبار تكون بيئة مقتضب التمفزيون، ويعرض
 بزمن معين ال يسمح في الغالب بإيراد التفاصيل.

لى الموقع االلكتروني إوعمى ذلك فقد ترى خبرًا في التمفزيون، ثم تسمع المذيع يحيمك 
بالنسبة لئلذاعة فيما يتعمق من التفاصيل أو الخمفيات، وكذلك الحال  الخاص بالقناة لمعرفة مزيدٍ 

العربية  (البي بي سي)خبارية المتعمقة بيا، وأوضح مثال عمى ذلك ىو موقع إذاعة بالمواقع اإل
لى موقعيا لمعرفة المزيد من التفاصيل عن ىذا إنترنت، التي تحيل في الغالب المستمع عمى اإل

 الخبر أو ذاك.
في أكناف تمفزيون أو إذاعة  كتروني الذي نشألمف الوضع بالطبع إذا ما كان الموقع اإليختو 

و اإلذاعة من ثو تبأما قرر لو أن يكون مجرد أرشيف إلكتروني لما تعرضو الشاشة التمفزيونية 
مواد وبرامج وأخبار، فينا تكاد تنطبق مواصفات النسخة الكربونية لمصحيفة الورقية التي ذكرناىا 

   .(2)وعرفناىا سابقًا عمى ىذه الحالة
 

                           
 

 (.117ص ، )أبو عيشة، اإلعبلم اإللكتروني،( (1
 (.118، )ص المرجع السابق( (2



 

58 

 

 اإلخبارية: المواقع اإللكترونية الفمسطينية: سابعاً 
نترنت بدأ قريبًا من وسائل اإلعبلم يمكن القول بأن التواجد اإلعبلمي الفمسطيني عمى اإل

العربية في الدخول إلى دائرة النشر اإللكتروني، إدراكًا منيا ألىمية مواكبة مثل ىذا التطور، 
أخبار النقب الصادرة من رىط جنوب بئر السبع و  ،وظيرت صحف الصباح الصادرة من غزة

في خطوة لتجاوز الرقيب اإلسرائيمي الذي يمنع توزيعيا في أغمب األحيان،  (1948)المحتل عام 
وكذلك لزيادة انتشارىا عالميًا ومخاطبة الجميور الفمسطيني في كل انحاء العالم، ثم توالت 

خمس صحف إلكترونية ىي األيام  (1998)الصحف الفمسطينية في الصدور، فصدرت عام
 .(1)(48)والمنار والصنارة وكل العرب وعرب 

 
ظيور المواقع اإللكترونية  وكد أنيمكن القول أن معظم المؤلفات والكتب والمراجع العممية تو 

جدًا مقارنة بالدول العربية المجاورة؛ نظرا لتوافر الخدمة المتطورة التي  في فمسطين كان مبكراً 
لشركات اإلسرائيمية المتخصصة بيذا المجال، ومحاولة الشعب الفمسطيني محاكاة تقدميا ا

 .(2)االحتبلل اإلسرائيمي في استخدامو لمشبكة، الستغبلل الشبكة في الصراع اإلعبلمي
 

 :الفمسطينية اإلخبارية اإللكترونية وتطور المواقع نشأةأ. 
بالرغم من نترنت عمى شبكة اإلاستطاعت المواقع اإللكترونية أن تجد ليا موطئ قدم 
لكتروني، والظروف السياسية  اإلمكانات المحدودة ونقص الخبرات في مجال النشر اإل

 لئلنترنتعمى ىذه الوسائل ما  لمقائمينبعد أن تأكد الفمسطيني التي مر بيا الشعب  واالجتماعية
 بالقضية يفالتعر  سبلمن دور في  تؤديوفي مجال اإلعبلم، وما يمكن أن  أىميةمن 

 .(3)، ومعاناة الشعب الفمسطينيالفمسطينية
ويمتاز اإلعبلم اإللكتروني الفمسطيني بتعدد أشكال تقديم المعمومة وتنوع المضامين، 
وسيولة الوصول إليو، وبسعيو لنشر صوتو بأكثر من لغة لجمب أكبر عدد من المستخدمين عمى 

المادي، فإلى ىذه المحظة ال يوجد موقع  مستوى عالمي، ومعظم ىذه المواقع ال تسعى لمنفع
إلكتروني فمسطيني يقدم خدماتو بدفع أي اشتراك، بل يقدم خدماتو اإلضافية مجانًا بدون 

                           
 

 (.119-118ص )تربان، اإلعبلم اإللكتروني الفمسطيني،   (1)
 .نةمقار  تحميميةلؤلزمات، دارسة  الفمسطينية اإللكترونيةأبو معبل، معالجة المواقع ( 2)
 السياسي.عمى التوجو واالنتماء  الفمسطينية اإلخبارية اإللكترونيةأثر المواقع  أبو وردة،( 3)
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 .(1)مقابل
الوسائل العربية في  بدء من قريب وقت في نترنتاإل عمى الفمسطيني اإلعبلمي التواجد وبدأ

مع الثورة التكنولوجية، ومواكبة  نت، انسجاماً الدخول إلى دائرة النشر اإللكتروني عبر اإلنتر 
دراكاً  من القائمين ألىمية ىذا النوع من الصحف  لمتقنيات الحديثة التي توفرىا منجزات العصر، وا 

في نقل الواقع المرير لمشعب الفمسطيني، ونقل صورتو، في خطوة منيا لفك الحصار وفضح 
 .(2)ممارسات االحتبلل

ة عربية في الوطن العربي من حيث نسبة اإلقبال عمى الصحافة وتعتبر فمسطين رابع دول
اإللكترونية بعد اإلمارات، الكويت، األردن، وبالتالي فإن ىذا المعدل يعتبر مشجعًا لمصحف 

 .(3)الفمسطينية كي تخطو نحو القارئ المحمي من خبلل األثير إلى حاسوبو الشخصي
مات التي تقدميا، أصبح ىناك العديد من نترنت والخدومع التطور اليائل في شركات اإل

نترنت، فالعديد من المؤسسات التجارية، والسياسية، المواقع اإللكترونية الفمسطينية عمى شبكة اإل
واإلعبلمية، الوطنية، واألكاديمية ليا مواقع تعبر عن أىدافيا، وسياستيا، وتعمل عمى شرح 

لحصار اإلسرائيمي عمى الشعب الفمسطيني، القضية الفمسطينية لمعالم أجمع، مخترقة بذلك ا
 .(4)وممثمة في ذلك السيادة الفمسطينية في الفضاء اإلعبلمي

 

 ظيور المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية: -ب
يرتبط ظيور الصحافة اإللكترونية الفمسطينية، منذ تدشين صحيفة القدس موقعيا 

، حيث توالت الصحف الفمسطينية في تدشين (م1995)اإللكتروني عمى شبكة االنترنت عام 
 مواقع ليا عمى الشبكة.

، أول موقع إلكتروني إخباري (م1996)ويعتبر موقع شبكة أمين اإلعبلمية الذي انطمق في آذار
نت )بقت الشبكة صحيفة األيام بعدة أشير، فحسب سجميا لدى شركة سفمسطيني بامتياز، حيث 

مين أول من أ، كما أن شبكة (م8/6/1996)لحالي بتاريخ فقد بدأت باسميا ا (ويرك سميوشن
نظمت دورات لئلعبلميين في كيفية التعامل مع االنترنت، وأطمقت موقعيا اإللكتروني الموجود، 

                           
 

 ( أبو وردة، أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية عمى التوجو واالنتماء السياسي.(1
 ( تربان، الصحافة اإللكترونية الفمسطينية: دراسة مسحية.(2
  ) موقع إلكتروني(في اإلعبلم المحمي  (عز الدين، قضايا3)
 .(113تربان، اإلعبلم االلكتروني الفمسطيني ) ص (4)
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 (.1)نيا تفسح المجال لئلعبلميين وصناع القرار لنشر موادىم اإلعبلمية وأفكارىمأفضبًل عن 
، االحتبللومع اشتداد ذروة المواجيات مع م، 2000ومع دخول انتفاضة األقصى عام 

بدأت وسائل اإلعبلم الفمسطينية بجميع أنواعيا ومختمف مكوناتيا، بدأت تتسابق فيما بينيا إلى 
اإللكترونية،  المواقع مر الذي انعكس عمى واقع الصحافة الوليدة بظيور العديد مننقل الخبر، األ
مواقع لصحف مطبوعة، ثم دشنت العديد من أو  واقع إلكترونية إخبارية عامة،سواء كانت م

 (.2)نترنتالمجبلت مواقع ليا عمى شبكة اإل

 

 :(3)خصائص المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخباريةثامنًا: 
تصنف المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية بحسب ممكيتيا، وتبعيتيا، ومن يتحكم بيا،  .1

نباء الفمسطينية )وفا(، ومنيا ما ىو مستقل، أو ل وكالة األفمنيا ما يحمل الصفة الرسمية مث
خاص، مثل شبكة فمسطين اإلخبارية، ووكالة معا اإلخبارية،  رغم أن بعض النشطاء 

 يشككون في صحة استقبلل بعض المواقع.  نالسياسيي
ولية من ال تختمف المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية كثيرًا عن المواقع العربية والد .2

النواحي الفنية والتقنية، ولكن االختبلف يكمن في معالجتيا لمقضايا عمى الساحة الفمسطينية، 
 وما يرتبط بيا من تداعيات، ولكن بدرجات متفاوتة من موقع إلى آخر.

لساحة الفمسطينية تعج بالمواقع اإللكترونية اإلخبارية ولم يعد تداول األخبار حكرًا عمى وأصبحت ا
وأصبح بإمكان من يبحث عن خبر أن يجده بعد دقائق  ،و إذاعةأأو محطة تمفزيونية صحيفة 

من حدوثو، فقد ظيرت في فمسطين صحف إلكترونية بحتة ليس ليا إصدار ورقي مثل صحيفة 
دنيا الوطن، إضافة إلى المحاوالت التي برزت في فمسطين إلنشاء مواقع إلكترونية إخبارية، 

 .(4)المقيمين بالخارج نبعض الفمسطينيي وصحف إلكترونية من قبل
 
 
 
 

                           
 

 .المينة بأخبلقيات( خميفة، اتجاىات النخبة اإلعبلمية نحو التزام المواقع اإلخبارية الفمسطينية (1
 .( 119 ) ( ماجد تربان، اإلعبلم اإللكتروني الفمسطيني،(2

 .(87ص) ،واقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية عمى التوجو واالنتماء السياسيأبو وردة، أثر الم (3)
 .(119)سابق، المرجع ال( ماجد تربان، (4
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 :أىداف المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخباريةتاسعًا: 
إن الصحافة اإللكترونية الفمسطينية تسعى لمتابعة تطورات ومجريات األحداث محميًا وعربيًا  .1

بي في صورة ودوليًا، وتسمط الضوء عمى تمك األحداث بأبعادىا المختمفة، لوضع المتابع العر 
جراءات االحتبلل ضد الشعب الفمسطيني ومقدساتو  .(1)تطورات األحداث في فمسطين، وا 

تسميط الضوء عمى معاناة الشعب الفمسطيني من خبلل كشف الجرائم التي يرتكبيا االحتبلل  .2
بحقو، وفضح الممارسات اإلسرائيمية بحق اإلنسان الفمسطيني والمقدسات اإلسبلمية 

إلضافة لرفض المحاوالت اإلسرائيمية لتيويد القدس والتصدي لتمك المحاوالت من والمسيحية، با
 .(2)، وخمق رأي عام مناىض لياخبلل فضحيا وتحريض المواطنين ضدىا

 .(3)مواكبة التطورات التكنولوجية والوصول عمى أكبر عدد ممكن من القراء  .3
التفاعل مع القارئ من من خمق جو ى خبارية تسعى إلويرى الباحث أن المواقع اإللكترونية اإل  .4

األحداث والتطورات التي تتيح لو تقديم رأيو ومعموماتو في والردود خبلل توفير خدمة التعميقات 
ناقمة بذلك عبلمية، جديدًا في العممية اإل وبالتالي خمقت مكوناً  سواء المحمية أو العربية والدولية

 لى حالة المرسل.إالمتمقي من حالة التمقي 
 

 أنواع المواقع اإللكترونية:عاشرًا: 
 (:4)وىي عنواألى ثبلثة إحيث قسميا الدكتور أمير الفيصل 

وتعد امتدادًا طبيعيًا ليا، وىي عبارة عن نسخ  :مواقع تابعة لمؤسسات صحفية تقميدية .1
 إلكترونية من الصحف المطبوعة.

لكتروني عبر اإلنترنت، تم إعدادىا خصيصًا لمنشر اإل :مواقع إخبارية إلكترونية متخصصة .2
وىي تحدث موادىا الصحفية عمى مدار الساعة ويعمل بيا طواقم من المحررين والمراسمين 

 المينيين الميرة.
 وىي صحف إلكترونية األصل وليس ليا نسخ مطبوعة. :صحف إلكترونية بحتة  .3

 

                           
 

 أبو مراد،" اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى الصحافة اإللكترونية أثناء األزمات. (1)
 طنة لدى طمبة الجامعات بمحافظات غزة.المدىون، دور الصحافة اإللكترونية في تدعيم قيم الموا (2)
 تبلحمة، حراسة البوابة اإلعبلمية والتفاعمية في المواقع اإلخبارية الفمسطينية عمى شبكة االنترنت.( (3
 (.2( الفيصل الصحافة االلكترونية في الوطن العربي، ) ص(4
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حميد ال وفي كتابو االتصال واإلعالم عمى شبكة اإلنترنت يصنف الدكتور محمد عبد

 .(1)اآلتي صحافة الشبكات إلى أربعة أشكال من خالل مجاالت المشاركة إلى 
المواقع اإلخبارية السائدة: وىي المواقع شائعة االستخدام كوسيمة إخبارية عمى شبكة الويب،  .1

والجزيرة، أو منتًجا  (cnn(و)bbc)تقدم مختارات من المحتوى التحريري المرتبط بالوسيمة األم 
 منشر عمى الويب(.مخصًصا ل

، (جوجل)مواقع الفيارس والتصنيف: وىذه المواقع ترتبط غالًبا بأي من محركات البحث؛ مثل:  .2
، وكذلك بعض من شركات بحوث التسويق والوكاالت، وبعض المشروعات (ياىو)، (التافيستا)

 الفردية(.
األحيان إلى  مواقع التعميق عمى األخبار وآراء اإلعبلم، )وتنتمي ىذه الفئة في بعض  .3

الصحافة الرقابية(، وفي أحيان أخرى تعتبر امتداًدا لفئة مواقع الفيارس والتصنيف؛ مثل: 
 مواقع المناقشة والمشاركة.

ويجسد ىذا الشكل العبلقة بين المحتوى واالتصال؛ أي: إن الناس تريد االتصال باآلخرين   .4
 .عمى المستوى العالمي

 
  :(2)ترونية اإلخبارية الفمسطينيةمميزات المواقع اإللكحادي عشر: 

 .مسطينيةحاطتيا ومتابعتيا لؤلحداث الجارية عمى الساحة الفإ .1
استضافتيا لشخصيات مسئولة وقيادية لمتحاور مع الجميور ولكن تمك الميزة توجد بشكل  .2

 .تبرز في موقع اإلعبلم والمعموماتمحدود جدًا و 
، رغم نشأتيا المتأخرة لبحث واألرشيف فيياتطورىا بشكل سريع وممحوظ، وتوفير إمكانيات ا  .3

 .في فمسطين
اىتماميا بالشأن الفمسطيني مما يعطييا عنصر الجاذبية بسبب رغبة الجماىير في معرفة   .4

 آخر التطورات عمى الساحة الفمسطينية .
 
 

                           
 

.(153 – 151 ص ص ) ،( عبدالحميد، االتصال واإلعبلم عمى شبكة اإلنترنت(1
 العمراني، الصحافة أو المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية ) مقال إلكتروني(. (2)
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 :اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية أىم المواقع ثاني عشر:  
أو  العربية بالمغة سواء نترنت،اإل شبكة عمى الفمسطينية ترونيةاإللك المواقع من العديد ىناك
تطمس  التي الفمسطينية القضية عن والدفاع الحقيقة، نقل عمى المواقع ىذه وتعمل اإلنجميزية،
 مواقع أقسام عدة إلىىذه المواقع  وتنقسم الخمس، القارات عبر صييونية إعبلمية آلة صورتيا
 ومواقع األىمية، لممؤسسات تابعة رسمية غير ومواقع الفمسطينية، ةالوطني تابعة لمسمطة رسمية

، الفضائيةموقع قناة األقصى  :مثل ،إعبلميةتابعة لمؤسسات  لكترونيةإومواقع ، (1)شخصية
 .من المواقع وغيرىاوموقع إذاعة األقصى، وكذلك موقع إذاعة القدس 

 :(2)الوطن دنيا .1
 ،الفمسطيني بالشأن تيتم وىيصحيفة إلكترونية، كأول  ,(م2003) عام الوطن دنيا تأسست

 العربي، القارئ لتشمل الوطن دنيا تعَ وسَ  والعالمية، المحمية والعربية األحداث وتواكب
 واألردن مصر مثل العربية الدول من عدد عمى ميمة ومتقدمة مراكز إلى الوصول واستطاعت
  .والمغرب والسعودية واإلمارات

 العربيةاألحداث  لمواكبة نشاطيا بتوسعة عربياً  االنطبلق الوطن دنيا رتقر  م(2008) العام وفي
القراء  من قياسي عدد استقطاب واستطاعت ،العربي القارئ تيم التي القضايا عمى والتركيز

 القارئ تيم التي والقضايا األحداث ألىم الصحفية تغطيتياخبلل  من لمموقع والمتصفحين
 تغطيتيا خبلل من واالطبلع المعرفة روافد بكل القارئ مد عمى نالوط دنيا تحرص العربي، كما
 والوسائط التفاعمية والمواد اإلخبارية والقصص الصحفية المواد عبر والمؤثرة الجريئة الصحفية

 واألقسام الموضوعات مختمف عمى القراء ومشاركات التعميقات باب وفتح ،كالفيديوىات والصور
 .الموقع في

 
 :(3)وفا الفمسطينية األنباء وكالة .2

، وتأسست تطبيقًا الفمسطينيةالتابعة لمسمطة  الرسميةاألنباء وفا ىي وكالة وكالة  تعتبر
المنعقدة في القاىرة في  االستثنائيةفي دورتو  الفمسطينيلمقرار الصادر عن المجمس الوطني 

 الفمسطينية ريرالتحلمنظمة  التنفيذيةحيث صدر قرار المجنة  ,م(1972)عام  أبريلنيسان / 
 وسياسياً  كييئة مستقمة مرتبطة ىيكمياً  (1972/6/5)بتاريخ، "وفا" الفمسطينيةبإنشاء وكالة األنباء 

                           
 

 (114تربان، اإلعبلم االلكتروني الفمسطيني، )ص (1)
 ( دنيا الوطن، عن دنيا الوطن ) موقع إلكتروني((2
 ) موقع إلكتروني(  ،( وكالة وفا، من نحن(3
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دارياً  مواجية الدعاية لوالتصدي  اإلعبلميةلتتولى ميمة التعبئة  ؛لممنظمة التنفيذيةبرئاسة المجنة  وا 
تبعية أو أي وصاية،  عن أي بعيداً  لوطنيةامستقبًل يتولى نقل األحداث  ولتكون منبراً  ؛المعادية

وىذا القرار ىو اإلطار  القانوني الذي يحكم عمل الوكالة حتى اليوم، وتم االنتقال من إصدار 
 .(م1999)نترنت، في أواسط عام الوكالة المطبوعة إلى البث عبر شبكة اإل نشرات
 :(1)وكالة معاً  .3

ة معا" عمى نشر األخبار عمى مدار الساعة دأبت "وكال (2005)منذ انطبلقتيا في العام   
بالمغتين العربية واإلنجميزية، )وترجمة األخبار بالمغة العبرية لمغتين العربية واالنجميزية( وتعتبر 

عدد زوار الموقع  يزيدمن أكثر المواقع اإللكترونية التي يزورىا القراء في األراضي الفمسطينية إذ 
 .ثبلثة مبليين شيرياً عن 

بيدف تعزيز اإلعبلم  (2002)"، وىي مؤسسة إعبلمية غير ربحية تأسست عام "معا
قامة عبلقات بين وسائل اإلعبلم المحمية واإلقميمية والدولية وكذلك تعزيز  المستقل في فمسطين، وا 
حرية الكممة والتعددية في التغطية اإلعبلمية كعناصر محورية لتعزيز مفيوم الديمقراطية وحقوق 

من الصحفيين المستقمين في أنحاء  شبكة معا" عبارة عن كيان مشترك يضم عدداً اإلنسان. "
بما في ذلك تسع محطات تمفزة محمية وتسع محطات إذاعية. وباإلضافة إلى "وكالة  ،فمسطين

معا" اإلخبارية، تقوم "شبكة معا" بنشاطات أخرى مثل األعمال التمفزيونية وتصوير الفيديو 
 ا تقيم دورات تدريبية لمصحفيين الفمسطينيين ورجاالت اإلعبلم.واإلنتاج اإلذاعي، كم

تقدم "وكالة معا" اإلخبارية تقاريرىا اإلخبارية بكل مينية لقرائيا المحميين، والعالميين، كما 
تقدم الموضوعات المميزة والتحقيقات الصحفية، والتحاليل اإلخبارية والمقاالت التي يقدميا نخبة 

"بشبكة معا" فإن "وكالة معا" اإلخبارية تتوخى أقصى درجات الحيادية في  من الكتاب. وتيمناً 
سياستيا لتحرير األخبار، وتيدف تسييل وصول المعمومة وتعزيز حرية الرأي والتعددية 
اإلعبلمية في فمسطين. ومن خبلل صفحتيا بالمغة اإلنجميزية تكافح "وكالة معا" لتقدم لمقارئ 

يستطيع من  لحياة في فمسطين من عدة جوانب ولتوفر كذلك منبراً العالمي صورة عن مظاىر ا
 خبللو الفمسطينيون أن يخاطبوا المجتمع الدولي.

كذلك تغطي "وكالة معا" األخبار السياسية، واالقتصادية، والثقافية، والرياضية من كافة 
ضافة إلى آخر محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق المحتمة داخل الخط األخضر، باإل
 التطورات في الشأن اإلسرائيمي. وتقدم بذلك آخر المستجدات عمى صعيد الوطن.

 

                           
 

إلكتروني()موقع  حول الموقع،( وكالة معًا، (1
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 :(1)"وكالة الصحافة الفمسطينية "صفا .4
عد وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا( إحدى أكثر وكاالت األنباء نمًوا وعراقة عمى الساحة ت

ية اإلخبارية في كافة محافظات الفمسطينية، مدعومًة بخبرة واسعة النطاق في مجال التغط
في فضح جرائم االحتبلل بحق الشعب الفمسطيني كأولوية  الوكالةالوطن. ويتمحور نطاق عمل 

سيامات حياة  عبلمية. كما تقوم تغطية الوكالة أيًضا عمى إبراز إنجازات ونجاحات وا  وطنية وا 
براز تعدديتو البناءة من خبلل تغطية تحظى ب احترام كافة األطراف واآلراء شعبنا الفمسطيني، وا 

 والمواقف، بعيدًة كل البعد عن التجريح والقذف بحق األفراد أو المؤسسات أو الييئات.
لدى وكالة "صفا" فريق عمل متعدد الثقافات ويضم نخبة من ذوي الكفاءات العالية الذين  

خ معاني الوحدة يرسيجمعيم الفكر اإلبداعي والفيم والخبرة الواسعة في صناعة اإلعبلم عبر ت
الوطنية والحوار واالحترام المتبادل وتنظيم أدب الخبلف، واالعتماد عمى األدلة والبراىين 
والوثائق، وعدم االتيام الجزافي وغير الموثوق، إلى جانب االلتزام بالتقاليد الفمسطينية والعربية 

 يال بيا. واستنادًا إلى منيجيتاألصيمة، وااللتزام بقوانين الصحافة الفمسطينية المرعية المعمو 
ا المستقبمية، فقد نجحت "صفا" في تحقيق سمسمة من النجاحات البلفتة تياإلعبلمية المبتكرة ونظر 

واإلنجازات النوعية التي ساىمت في ترسيخ مكانتيا كإحدى أبرز الوكاالت الرائدة في مجال 
 ر المستجدات عمى الساحة الفمسطينية.توفير الخدمة اإلخبارية الفورية المكتوبة والمصورة عن آخ

 
 :(2)وكالة سما لألنباء .5

فضاءات  إلى لكترونياإل موقعيا انطمق مستقمة، فمسطينية أنباء وكالة بأنيا نفسيا وتعرف
 اإلعبلمي لئلنتاج ""براق مؤسسة عن وتصدر ،(م2005 يناير 29) في العنكبوتية الشبكة

 واإلسرائيمي الفمسطيني بالشأنين" سما" وكالة وتيتم الفمسطينية، الوطنية السمطة المرخصة من
 الظاىرة لفيم ومتعددة جديدة آفاق فتح مستيدفة والدولية، واإلسبلمية العربيةوتقاطعاتيما 

 األوضاع عن وشاممة حقيقية صورة والباحث لمقارئ تقدم موضوعية اإلسرائيمية عبر رؤية تحميمية
 القضايا أىم حول األضواء وتسمط ،وتشابكاتيا المختمفة اإلسرائيمية والفمسطينية والتفاعبلت

 يأخذ موقع وىو الدولية، اإلقميمية وتأثيراتيا اإلسرائيمية تعصف بالظاىرة التي والمتغيرات والرؤى
 ."أونروا" غوثال لوكالة اإلعبلمي المستشار حسنة، أبو عميو عدنان ويشرف ،االستقبللية دور

 

                           
 

  )موقع إلكتروني(  ،من نحن موقع وكالة صفا، (1)
 من نحن ) موقع إلكتروني( موقع وكالة سما،  (2)
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 :(1)وكالة فمسطين اآلن .6
ة "فمسطين اآلن" من الوكاالت اإلخبارية األولى عمى مستوى فمسطين، التي تيتم وكال

بتغطية جميع األحداث عمى امتداد وطننا الحبيب، إضافة إلى أىم األحداث العربية والدولية، 
مراعيًة الدقة والمصداقية والموضوعية، وتحوز عمى متابعة محمية وعربية ودولية كبيرة ومتزايدة، 

 .وكالة من مدينة غزة مقرًا لياوتتخذ ال
 :(2)وكالة فمسطين اليوم  .7

 التطوراتسعى لمواكبة كل ي، وىو م(2003)تأسس أواخر العام وىو موقع إخباري 
الصـفحة لتشـمل كافـة  تطوير يذلــك فـ ىوقـد تجمـ ،الحديثلكترونـي الحاصمة في اإلعبلم اإل

 ،(التويتر)أو  (الفيسبوك)أو  (اليوتيوب)أكان سواء  الحديثووسـائل اإلعبلم  الصحفيةالفنـون 
لتصبح  والدولية واإلسبلمية العربية اإلعبلميةفي األوساط  كبيراً  األمر الـذي أعطـى الوكالـة زخمـاً 

 .الفمسطينيةالوكالة من أىم المواقع 
 :(3)المركز الفمسطيني لإلعالم .8

عربي اإلسرائيمي، كأول موقع إخباري متخصص في الصراع ال (م1997)تأسس عام 
والموقع يعرف نفسو أنو موقع متخصص في واحدة من أخطر قضايا األمة العربية وىي القضية 

 لغات، أبرزىا العربية واإلنجميزية. يالفمسطينية، ويعمل الموقع بطواقم فنية وتحريرية، وبثمانِ 
 :(4)وكالة سوا لألنباء  .9

تبع لمؤسسة بيت الصحافة ينية مستقمة توكالة أنباء إخبارية فمسطحيث تصنف نفسيا بأنيا 
لنقل الحقيقة ببل رتوش وبكل  ؛وتعمل عمى مدار الساعة (2014)، أسست في مايو فمسطين –

موضوعية ومينية واستقبللية، كما تعمل عمى تعزيز حرية الرأي والتعبير ودعم اإلعبلم المستقل 
سوا" لتعطي الحق في حرية النشر لكل واإلعبلميين المستقمين في فمسطين. انطمقت وكالة أنباء "

اإلعبلميين واإلعبلميات والمثقفين والكتاب وصناع الرأي. وتولي الوكالة أىمية بالغة لئلعبلميات 
واإلعبلميين الجدد من خريجي كميات اإلعبلم والمتطوعين والمجموعات اإلعبلمية الشابة بيدف 

تح المجال أماميم لتطوير قدراتيم ومنحيم منحيم الفرصة لتعزيز حقوقيم اإلعبلمية من خبلل ف
 .الحق في نشر كل أعماليم اإلعبلمية بكل حرية عمى صفحات الوكالة

                           
 

 )موقع إلكتروني( ،من نحنموقع وكالة فمسطين اآلن،  ((1
 )موقع إلكتروني( ،من نحنموقع وكالة فمسطين اليوم،  (2)
 لكتروني()موقع إ ،من نحنموقع المركز الفمسطيني لئلعبلم،  (3)
 )موقع إلكتروني( ،من نحن( موقع وكالة سوا المستقمة، 4)



 

67 

 

 
 :(1)وكالة الرأي لإلعالم .10

، وكانت تمثل الحكومة العاشرة لمسمطة الفمسطينية، (2012)وكالة حكومية تأسست عام 
 ع بالمغة اإلنجميزية.وىي عبارة عن موقع ضمن شبكة تشتمل عمى إذاعة وصحيفة وموق

 
 :اإللكترونية اإلخبارية المواقع سمبيات :ثالث عشر

من  يأتييا ما من صياغة إعادة ببل تنشر فيي والموضوعات: الركيكة لألخبار الصياغة .1
 لنشر المجال يفتح ما وىذا والمصداقية، الخبر دقة من التأكد عدم عن فضبل المتطوعين،
 .وترويجيا اإلشاعات

 تؤثر وىي العربي، الوطن في لتاز  ما سمبية وىي  ت:اإلعالنا وجمب ويقالتس صعوبة .2
 . (2)الصحف ليذه تمويل وجود عدم قوي عمى بشكل

 يدور ما تضبط عمييا متفق قوانين وجود عدم :لمعمل المنظمة أو الضابطة القوانين غياب .3
 الممارسة قياتوأخبل اإلعبلمي الشرف بمواثيق يتعمق ما وغياب وممارسات، عبلقات من بيا

 ر،والنش التأليف وحقوق الخصوصية، بانتياك يتعمق فيما كذلك الشبكة، الصحفية عبر
 .الفكرية والحقوق

 
 :المشكالت التي تواجو المواقع اإللكترونية الفمسطينيةرابع عشر:  

المشـــــكبلت التــــي تقـــــف عائقـــــا و واجــــو المواقـــــَع اإللكترونيــــة الفمســـــطينية عــــدٌد مـــــن العقبــــات ي
 :(3)طورىا وتحقيق أىدافياأمام ت

 تزويدكون  األساسية؛المعوقات  إحدىن شبكة االتصاالت ىي إحيث  :تقنيةمشكالت . 1
وتسبب  قطعو، ، وىي تحاول دوماً إسرائيميةنترنت إال يتم إال عبر شركات  فمسطيننترنت في اإل

واقع، وعدم إلمام ، وتصفح المنترنتاإل، إضافة إلى بطء وتعميميانترنت أمام شبكة اإل عائقاً 
 .نترنتاإلو الكمبيوتر  بتقنياتالصحفيين 

 ىنة، والتي انعكست عمى وضعاالر  وتتمثل في الظروف السياسية مشكالت سياسية:. 2
بإغبلق الطرق، والحصار المفروض عمى بعض المناطق، الذي من شأنو  اإللكترونيةالصحف 

                           
 

 )موقع إلكتروني( ،من نحن( موقع وكالة الرأي لئلعبلم، (1
 (5، )صاإللكترونيناجي، الصحفي  ((2

 (133-134ص ص)، الفمسطيني اإللكترونيماجد تربان، اإلعبلم  (3)
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ثر عمى مستوى الصحف أن يحول دون وصول الصحفي إلى مكان عممو، وىذا ما يؤ 
 .عمى حياة الصحفيين السياسي، وكذلك انعكاس الوضع اإللكترونية

الصعبة  االقتصادية، والظروف المعيشةوتتمثل في تدني مستوى  :اقتصاديةمشكالت . 3
، إضافة التكنولوجيا، مما يقف حجر عثرة في طريق التقدم نحو الفمسطينيالتي يعيشيا الشعب 

 .البلزم الموقع يلالتمو إلى عدم وجود 
دون مراعاة  بحزبيةتتطرق لمخبر  حزبية صحفيةظيرت مواقع  ثيح :حزبية. مشكالت 4

مع مصمحتيا  تواءميالمعمومات بما  تحريفوالدقة، وأحيانا تعمل ىذه المواقع عمى  لمموضوعية
 العميا.

لفمسطينية، تواجييا الصحافة اإللكترونية ا رةيوىي مشكمة كب. مشكمة قرصنة المعمومات: 5
عن بعضيا البعض، إضافة  كربونيةىي نسخ  اإللكترونيةأن الصحف  المختصينبعض  رىيو 

 من بعض المواقع دون اإلشارة إلى المصدر. الصحفيةإلى سرقة الموضوعات 
 ،اإللكترونيةلمصحف  متخصصين مراسمينوتتمثل في عدم وجود : مينية. مشكالت 6

 .اإللكترونيةالصحف  في متخصصين نييوكذلك عدم وجود صحف
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 المبحث الثاني: 

 اإلعالم الفمسطيني والقضايا العربية

 تمييد:
خطـير بات يعـرف بالربيع منعطف سـياسي يمكن القول بأن المنطقة العربية شيدت 

، كم زين العابدين بن عمـي في تونسبح احت، وىو مصطمح أطمق عمى األحداث التي أطالعـربي
، وعمى عبد اهلل صالح في اليمن .، والعقيد معمر القذافي في ليبيابارك في مصر وحسني م



يديولوجيا التغيير في المنطقة العربية لعدة أسباب وعوامل داخمية سياسية واقتصادية أوجاءت 
، ىذا بجانب عوامل خارجية ال ور ميم وحاسـم في تغـيير األحداثكان ليا د ،واجتماعية وثقافية

، ألن البعض يرى أن الثورات رىميتيا في عممية التغييأثون حول فاليا اختمف الباحيمكن إغ
 .(1)العربية اندلعت من المحيط العربي الداخمي ولم يكن ألي عنصر خارجي دور في ذلك

تعتبر ثورات الربيع العربي ىي حصيمة لمجموعة من العوامل الداخمية السياسية و 
ب العوامل الخارجية التي كان ليا دور محدود، وبالتالي شكمت واالقتصادية واالجتماعية، بجان

ىذه الثورات العربية الداعية لمتغيير السياسي زعزعة لبنية الدولة التسمطية في العالم العربي مما 
ساعد في سقوط بعض األنظمة العربية، لذلك كان لثورات الربيع العربي دور فاعل في إحداث 

 قة العربية.التغيير السياسي في المنط
 

 

 

 

 

 

                           
 

 (2سي،  )ص ( موسى،  الثورات العربية ومستقبل التغير السيا1)
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 المبحث الثاني:
في ظل التطورات اليائمة التي يشيدىا قطاع االتصال واإلعبلم، أصبح اإلعبلم كممة السر 
في كل ما يعيشو اإلنسان من قضايا، وما ينيض بو من أعباء، وقد أصبح لصيقًا بكافة أنماط 

مفاعبلت الحياة السياسية  حياتو، وما يتطمع إليو من منجزات. وأصبح كذلك، وثيق الصمة لكل
واالقتصادية واالجتماعية بل محركًا أساسيًا فييا، التي يجد فييا سبيبًل لمنيوض، وتحسين فرص 

 (.1)العيش، واثبات الوجود عمى الخريطة الكونية.

تقف الوظيفة السياسية لبلتصال في مقدمة الميام التي تتولى وسائل اإلعبلم القيام بيا. و 
ة بين العممية السياسية والعممية االتصالية، وبين االتصال االجتماعي والسياسي، وىناك صمة وثيق

وبين اإلعبلميين والسياسيين. وتقوم وسائل االتصال بالتعرف عمى اتجاىات الرأي العام من خبلل 
رصدىا لمقضايا واليموم والمشكبلت التي يتخذ الرأي العام مواقف محددة إزاءىا، سواء كانت 

قضايا داخمية تمس حياة الجماىير ومعيشتيا المباشرة، أو قضايا تتصل بالنواحي مشكبلت و 
 . (2) القومية والعالمية واإلنسانية وانعكاساتيا عمى الرأي العام داخل بمد ما

لقد كان قدرًا عمى معظم وسائل اإلعبلم الفمسطيني أن يكون ليا دور في التعريف بالقضايا 
ألمة العربية وىي تسعى لنيل استقبلليا والتحرر، وبات عمى اإلعبلم العربية والمصيرية لشعوب ا

الفمسطيني أن ينشغل بيذه التطورات العربية، وكان ىذا الدور يتم من خبلل وسائل االعبلم 
الفمسطيني، التي تختمف فيما بينيا بتوجياتيا الفكرية سواء، إال أنو يمكن القول أن اإلعبلم 

ن التجاذب الحاد إزاء القضايا العربية المختمفة بين متحمٍس ومؤيٍد الفمسطيني كان في حالة م
 بقوة، رافٍض ومتردٍد..

 
 :السياسي التغييرأواًل: 

 وضع إلى استبدادي ديموقراطي ال وضع من االنتقال" إلى السياسي التغيير يشير
 مرادفاً  هاعتبار  ويمكن( إصبلح) مصطمح عميو يطمق قد السممي السياسي والتغير. ديموقراطي

 .(3)المجتمع" داخل السياسي التأثير بناء إلعادة أو القيادة في الدستوري لمتغيير

                           
 

 (13( أبو عرجة، اإلعبلم العربي وسائمو ورسائمو وقضاياه )ص(1
(281ص واإلعبلم) الصحافة في دراسات عرجة، أبو (2)
 .التنمية البشرية نموذجاً -( المرسومي، أثر دراسة قوى التغيير في استشراف مستقبل الدولة القومية (3
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 في السياسية البنى ليا تتعرض قد التي التحوالت مجمل" ىو كذلك السياسي والتغيير
 يعنيو بما األىداف، وتغيير السياسية القوى بين والتفاعبلت السياسية العمميات طبيعة أو المجتمع

 بين أو نفسيا الدولة داخل والنفوذ السمطة توزيع يعاد بحيث القوة مراكز عمى تأثير من ذلك كل
 .(1)دول عدة

 السياسي: التغيير أسبابثانيًا: 
األخرى  الحياة مناحي جميع ليشمل ويمتد االستبدادية، القيادة بتغيير الشامل التغيير يبدأ
وىذا  النظم، سائر من وغيرىا والدينية والقضائية ةوالتشريعي والتربوية واالقتصادية االجتماعية

يمثل  ولكنو التغييرات، إحداث في لمراغبين النيائي اليدف يمثل ال االستبدادية لمقيادة التغيير
القيادة  فتغيير األمام، إلى بالدولة تقفز التي الكبرى النوعية التحوالت نحو الفعالة األولى الخطوة

 .(2)النيائي اليدف ىو ليس ولكنو املالش التغيير نحو خطوة ىو

ومحفًزا  لمتغيير دافًعا تكون أخرى أسباب لوجود أيًضا االستبدادي الوضع ىذا حيث يؤدي
الفاشمة،  واالقتصادية االجتماعية والسياسات والمحسوبية، والوساطة الفساد انتشار مثل عميو،
ومعدالت  نسب وارتفاع الحاكم، بالنظام عضوًيا ارتباًطا مرتبطة قميمة فئة بأيدي الثروة وتركيز

 والحيوية األخرى األساسية والخدمات والصحة التعميم وتراجع والفقر والجيل العمل عن العاطمين
 ويبدأ ،والكرامة المواطنة بغياب يشعر الظروف ىذه كل مع المواطن يصبح حيث الدولة، في

 يقوم بتغيير أن في سانحة تكون عندما الفرصة عيضي   ولن المختمفة، وأدواتو القائم لمنظام بالعداء
التغيير  لعممية جًدا خصبة أرضية تكون واألسباب الظروف ىذه فإن وبالتالي الوضع، ىذا

 .(3)السياسي

لعامل  باإلضافة الموضوعية العوامل من لعدد استجابة عادة السياسي التغيير يأتي كما
واجتماعية  واقتصادية سياسية ظواىر من عنو ينتج وما -سابقًا  الوارد– السياسي االستبداد
باتجاه  دافعة السياسي، التغيير لعممية ىامة حاضنة تشكل الموضوعية العوامل وىذه أخرى،
 :ىي العوامل وىذه حدوثو،

                           
 

 (.47مقمد، وربيع، موسوعة العموم السياسية، )ص  (1)
( أبراش، الثورة في العالم العربي كنتاج لفشل الديمقراطية األبوية والموجية، )موقع إلكتروني(.(2

 ( عبداهلل، دور قناة الجزيرة الفضائية في إحداث التغيير السياسي في الوطن العربي.(3
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السياسي  النظام من المواطنين أو األفراد مطالب أيًضا تسميتو يمكن ماوىو  :العام الرأي -1
نتيجة  أو الحياة، تطور أو لؤلفراد، المستمرة الحاجة بفعل تتشكل يالت المطالب الحاكم، وىي

إلى  تتحول أن يمكن ال مطالب وىي ميامو، أداء عن قصوره أو السياسي النظام تقصير
 .(1)الضغط وجماعات األحزاب قبل من تبنييا دون مخرجات

بواسطة  السمطة عمى السممي التداول طريق عنتتم  الديمقراطية الحالة في السمطة, تداول -2
الحالتين  كبل في يعني ما وىو باالنقبلبات، المتمثل العنف طريق عن أو الدورية، االنتخابات

 .(2)الدولة  في جديد سياسي عيد تشكل بداية

بحيث  الدولية، السياسة في ونافذة قوية منظمات أو دول قبل من خارجية, ومطالب ضغوط -3
 حدوث تحوالت أو ومالي، وعسكري واقتصادي سياسي امني أشكال بعدة الضغوط ىذه تكون

 إطار الداخمية، في العبلقات صياغة إعادة في تؤثر الدولي، أو اإلقميمي المحيط في خارجية
 .(3)الجديدة  األوضاع مع التعامل

 الفئات أو الضغط جماعات أو األحزاب بعض وقوة نفوذ تغير تغير موازيين قوى األحزاب: -4
 .(4)والجماعات األحزاب ىذه ووسائل أىداف في تغير مما يعني ألخرى،ا االجتماعية

 مفيوم ثورات الربيع العربي:ثالثا: 
لربيع العربي أو ثورات الربيع العربي ىي حركة احتجاجية سممية ضخمة يمكن القول بأن ا

بالثورة ، متأثرة (2011) عام ومطمع (2010)خر عام اانطمقت في ُمعظم البمدان العربية خبلل أو 
ئيس السابق التونسية التي اندلعت جراء إحراق محمد البوعزيزي نفسو ونجحت في اإلطاحة بالر 

 زين العابدين بن عمي.

لقد عاشت الدول العربية وشعوبيا في القرن الواحد والعشرين سمسمة من التطورات 
مخيصيا في أن وىذه التحديات والمشكبلت يمكن ت المصيرية ، والمشكبلت والتحديات الكبيرة

العرب يواجيون اآلن تحديًا مصيريًا يتشعب في المجاالت السياسية والعسكرية والثقافية 

                           
 

 (.270 -265( نظام بركات وآخرون، مبادئ عمم السياسة، )ص ص (1
 (.62-57التغيير، )ص ص  ( شفيق، في نظريات(2
 (.48-47)ص ص  ( مقمد وربيع، موسوعة العموم السياسية (3
 ( الشوبكي، التغيير السياسي من منظور حركات اإلسبلم السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة .(4
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  .(1)واالقتصادية وييدد كياناتيم بالتفكك والضياع واالضمحبلل إلى األبد
حين تتأزم األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتصبح أحوال الناس ال تطاق، و 

الشقة بين الحاكم والجماىير، وتغيب وسائل التعبير السممي، ال تجد الجماىير  وعندما تتباعد
، فاألمر إذن ليس يقظة مفاجئة لمجماىير العربية جذرياً  أماميا إال التحّرك لتغيير األوضاع تغييراً 

 .(2)من بيات شتوي، إنما ىو نتاج تراكمات استغرقت ما يربو عمى أربعة قرون

راكمات في العوامل السياسية، وذلك عندما حدثت فجوة بين الخطاب وتتمثل أول ىذه الت"
نجازات االقتصادية السياسي والواقع، فما تقدمو التصريحات من صورة مشرقة عن اإل

واالجتماعية، جعل ىناك أزمة ثقة ومصداقية في خطاب السمطة وجعل الشباب ينقم عمى 
 .(3)"حالة غضب األوضاع عامة، ويخرج في حركات احتجاجية تعبر عن

 تمجأ المجتمعات بيا تمر التي ،طبيعيةال غير والعسكرية واالقتصادية السياسية زماتاأل وفي
 لمتأثير وأراءىم نظرىم وجيات إلبراز ،االعبلم وسائل مع المكثف التعامل لىإ السياسية النخب
 يكون عبلماإل ردو  وىنا ،الحكومة أو المعارضة تمثل النخب تمك تكون وقد، العام الرأي عمى
 تيرع زماتاأل تمك في الناس وكذلك، المختمفة السياسية النظر وجيات تنقل حيث الوسيمة دور
 وىذه زماتواأل حداثألا تمك حول اتالمعموم ستقاءال ساسيأ كمصدر عبلماإل وسائل لىإ

 توىمس لىإ ترقى التي خبارواأل المعمومات تقديم في عبلمياإل التنافس فرصة تعطي حداثاأل
 وىنا" السياسية زماتاأل عبلمإ"  زماتاأل تمك في السياسي عبلماإل اصطبلح يطمق وقد، الحدث
 (4)الجميور لىإ المقصودة رسالتو يصالإ خبلل من ساسياأل ىدفو حقق السياسي تصالاال يكون

ح ومقدرتيا عمى إبراز قضايا إلى السط ؛في ظل التطور الكبير الذي وصمت إليو وسائل اإلعبلمف
خذ صناع القرار السياسي ذلك بعين االعتبار، وتوجيوا أعبر العناوين البارزة والممفتة لبلنتباه، 

إلى وسائل اإلعبلم، لتمرير ما يريدون إلى الجميور عبرىا، إلدراكيم مدى تأثيرىا، عمى الجميور 

                           
 

(.239الدليمي، اإلعبلم العربي ضغوطات الحاضر وتحديات المستقبل، )ص (1)
 (.132-113ص ، )ات الديمقراطية العربيةالمديني، ربيع الثور  ((2
 (.31-11ص ، )نور الدين. التحرر من السمطوية والديمقراطية المعمقة ((3
 ( الغزي، دور اإلعبلم في االتصال السياسي وأثره عمى الجميور،)موقع إلكتروني(.(4
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مرشحين  العادي، وعمى الفئات المسيسة والمنتمية، إلى جانب الكوادر من قادة سياسيين أو
 .(1)لبلنتخابات

 (2ورات العربية:)الث أسباب رابعًا:
حالة الظمم القمع المتعددة الوجوه التي تنخر المجتمع العربي وبناء أجيزة متطورة لمقمع   .1

غالبية الحكومات نتاج والخدمات العامة وقيام وأدواتو مقابل التخمف الشديد في مجاالت اإل
 ه.العربية عمى مبدأ الغمبة واإلكرا

اتساعًا بين الشعب والنخبة الحاكمة والقطيعة التي بين المجتمع المتعدد الفجوة التي تزداد  .2
 األطياف وسمطة المون الواحد.

مبريالي مقرونًا بالتخمف إلى جانب التبعية ودوران االقتصاد العربي في فمك االقتصاد اإل .3
 مف دائمًا. المعاناة من الفقر المدقع المقترن بالمجاعة أحيانًا وبالتخ

يواجو العرب المشاكل حيث التجزئة وفشل خطط التنمية العربية والتكامل االقتصادي العربي،  .4
يجاد أي تفاىم ذي شأن فيما بينيا في إالمتماثمة كل عمى حدة، وتعجز السمطات العربية من 

 مجاالت التنمية.
ائي، ويمكننا أن نستنتج أن فقدان األمن بمعناه الواسع بما في ذلك األمن الغذائي واألمن الم .5

م األجيزة يكراه قد دفع ىذه السمطات التي تضخقيام السمطات العربية عمى مبدأ الغمبة واإل
 منية وزيادة دورىا بشكل يعكس الشعور بفقدان الطمأنينة لدييا.األ

 في معظم الدول العربية مازالت وسائل اإلعبلم تعاني من الرقابة والوالء األعمى لمحكومات، .6
وال يقوم بدوره في  من المصادر الرئيسية لممعمومات يعتبر مبتوراً  وىذا يعني أّن مصدراً 

المجتمع كما ينبغي. وىنا يجد المواطن العربي نفسو أمام خطاب إعبلمي ال يتفاعل وال 
 .(3) يتماشى مع روح مجتمع المعرفة

ة اتخاذ القرار، وىذا تيميش المواطن العربي وعدم إشراكو في الحياة السياسية وفي عممي .7
 فكرة أىمية المعمومة وكونيا مصدر قوة في المجتمع. الموقف من الفرد ينفي أساساً 

                           
 

 (246ص )( برو، عمم االجتماع السياسي، (1
 (. 240لحاضر وتحديات المستقبل )صالدليمي، اإلعبلم العربي ضغوطات ا (2)
 (  تركماني، مجتمع المعرفة وتحدياتو في الوطن العربي )موقع الكتروني ( .(3
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يناير المصرية بإسقاط الرئيس السابق محمد حسني  (25)وبعَد الثورة التونسية نجحت ثورة 
سقاط نظامو، فالثورة ال (17)مبارك، ثم ثورة  يمنية التي أجبرت فبراير الميبية بقتل معمر القذافي وا 

  عمي عبد اهلل صالح عمى التنحي.

ثبلث دول، ىي قطر  اوأما الحركات االحتجاجية فقد بمغت جميع أنحاء الوطن العربي عد
تميزت ىذه الثورات و واإلمارات وجزر القمر، وكانت أكبرىا ىي حركة االحتجاجات في سوريا. 

  .(1)ة وىو: "الشعب يريد إسقاط النظام"بظيور ىتاف عربّي أصبح شييًرا في كل الدول العربي

- التعبير لنا جاز إن- ولدت فقد اإلنترنت، ثمرات من ثمرة العربي الربيع ثورات كانت لقد
 قامت التي العربية فالشعوب وفرتيا، التي المتنوعة الكثيرة االتصال بوسائل نترنتاإل يد عمى

 طويمة، لسنوات تنجب لم التي العاقر المرأةك السياسيين المحممين أحد وصفيا كما كانت بالثورات
 حشدت لما فموالىا(. وسوريا ليبيا، واليمن، ومصر، تونس،) توائم خمس وأنجبت حممت فجأة ثم
 ألف من أكثر قبل الثقفي يوسف بن الحجاج قال وقد أىدافيا، لتحقيق تستمر ولم الجماىير، ىذه
 يمثمون الذين الحجاج أحفاد يقول واليوم ،"كمدا بغّمو مات سكت ومن قتمناه، تكّمم من" عام

 أشد وما" قتمناه رفض ومن غيرناه، يتغير لم من" لحكاميم الغاضبين الناس من المميونية الحشود
  .(2) القريب واليوم البعيد األمس بين الفرق
 

 : السياسية وأىمياأبرز القضايا العربية خامسًا: 
 :(3)الثورة التونسية -1

 17) في أحداثيا اندلعت (والكرامة الحرية بثورة أيًضا تعرف والتي) ةالتونسي الثورة
 نفس في جسده في النار بإضرام قام الذي ،البوعزيزي محمد الشاب مع تضامًنا (2010 ديسمبر
 فادية الشرطية قبل من عمييا يبيع التي العربة ومصادرة بطالتو عمى غضبو عن تعبيًرا اليوم

 عروس بن مستشفى في (2011 يناير 4) الموافق الثبلثاء يوم يالبوعزيز  توفي وقد) حمدي
 إلى ذلك أدى. البالغة حروقو بسبب البوعزيزي محمد مستشفى وىو ذلك بعد اسمو عميو أطمق
 لما الرافضين التونسيين آالف وخروج (2010 ديسمبر 18) يوم في المظاىرات شرارة اندالع
 .الحاكم النظام داخل الفساد وتفاقم ،االجتماعية دالةالع وجود وعدم البطالة أوضاعمن  اعتبروه
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 القصرين ووالية بوزيد سيدي منطقة في الشبان من مئات بين مواجيات اندالع إلى ذلك أدى كما
 المجاورة والمدن البمدات إلى الوالية مركز من االحتجاجية الحركة لتنتقل األمن قوات مع

 ىذه عن ونتج ،وفريانة القصرين بوزيانو نزلوم عون بن عمي وسيدي والرقاب كالمكناسي
 من والجرحى القتمى من العديد سقوط عن تونس في عديدة مدن شممت التي المظاىرات
 إقالة عمى عمي بن العابدين زين الرئيس وأجَبرت األمن، قوات مع تصادميم نتيجة المتظاىرين

 بحميا نادى التي لمشاكلا لمعالجة وعود وتقديم الداخمية وزير بينيم الوزراء من عدد
 بعد تم كما. (2014) عام الرئاسة النتخابات الترشح عدم عمى عزمو أعمن كما المتظاىرون،

 إلى باإلضافة الَحجب، من سنوات (5) بعد (كاليوتيوب) تونس في المحجوبة المواقع فتح خطابو
 وازدادت وسعتت االحتجاجات لكن. طفيفاً  تخفيضاً  الغذائية المنتجات بعض أسعار تخفيض
 السمطة عن التنحي عمى عمي بن الرئيس أجبر مما الحكومية المباني إلى وصمت حتى شدتيا
. (2011 يناير 14) الجمعة يوم السعودية إلى ليبية أمنية بحماية مفاجئ بشكل الببلد ومغادرة
 وذلك قتةمؤ  بصفة الجميورية رئاسة توليو عن اليوم نفس في الغنوشي محمد األول الوزير فأعمن
 حالة إعبلن مع الدستور، من (56) الفصل حسب وذلك لميامو الرئيس أداء تعثر بسبب

 من (57) لمفصل المجوء بيوم ذلك بعد قرر الدستوري المجمس لكن. التجول وحظر الطوارئ
عبلن الدستور  (2011 يناير 15) السبت يوم في أعمن ذلك عمى وبناءً  الرئيس، منصب شغور وا 

 إجراء حين إلى مؤقت بشكل الجميورية رئيس منصب المبزع فؤاد النواب مجمس سرئي تولي عن
 المفجر التونسية الثورة وشكمت. يوًما (60) إلى (45) من فترة خبلل مبكرة رئاسية انتخابات
 .العربية الدول من عدد في والثورات االحتجاجات من لسمسمة الرئيسي

 
 :(1) الثورة المصرية -2

ر ىي مجموعة من التحركات الشعبية ذات الطابع االجتماعي والسياسي يناي (25)ثورة 
ليوافق عيد الشرطة حددتو عدة جيات ىذا اليوم اختير  م(2011يناير25)انطمقت يوم الثبلثاء 

وحركة كفاية وكذلك  ،أبريل (6)من المعارضة المصرية والمستقمين، من بينيم حركة شباب 
والتي من أشيرىا  (وتويتر) (فيس بوك)اصل االجتماعي مجموعات الشباب عبر موقع التو 

و شباب اإلخوان المسممين، جاءت الدعوة ليا « شبكة رصد»و« كمنا خالد سعيد»مجموعة 
ي عتبر فساًدا فأوكذلك عمى ما  ،احتجاًجا عمى األوضاع المعيشية والسياسية واالقتصادية السيئة

، قامت فتاة تدعى إسراء عبد الفتاح (2008)في عامو ، ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك
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عامًا، من خبلل موقعيا عمى الفيسبوك، بالدعوة إلى  (30)وكانت تبمغ حين ذاك من العمر 
، احتجاجا عمى تدىور األوضاع المعيشية، وسرعان ما (2008أبريل  6)إضراب سممي في 

ينة المحمة الكبرى. ألفا من الجميور خصوصا في مد (70)لقيت دعوتيا استجابة من حوالي 
القائدة »و« فتاة الفيسبوك»والنتيجة أن اإلضراب نجح، وأطمق عمى إسراء في حينو لقب 

، ومنذ عام ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا «االفتراضية
أبريل وحركة  (6)بعمل احتجاجات عمى سوء األوضاع في مصر وكان أبرزىا حركة شباب 

وبعد حادثة خالد سعيد قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور  ،فايةك
ودعا المصريين إلى التخمص من النظام  (فيس بوك)بإنشاء صفحة كمنا خالد سعيد عمى موقع 

أدت ىذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم ، وسوء معاممة الشرطة لمشعب
 11)ىـ( ففي السادسة من مساء الجمعة  1432ربيع األول  8)الموافق  (2011ر فبراي 11)في 

 ،ي الرئيس عن منصبوأعمن نائب الرئيس عمر سميمان في بيان مقتضب تخم   (2011فبراير 
وقد  ،وأنو كمف المجمس األعمى لمقوات المسمحة بقياده محمد حسين طنطاوي بإدارة شئون الببلد

اسية التي شاركت في التظاىرات قبل تنحي مبارك عن استمرار الثورة أعمنت أغمب القوى السي
 .ف االجتماعية التي قامت من أجمياحتى تحقيق األىدا

 

 :(1)الثورة السورية -3
وأطمق  )0202)دفع المناخ الثوري الذي تشكل في عدد من الدول العربية أواخر عام 

في الخروج من حال الطغيان  أمبلً  ؛لدربعميو الربيع العربي السوريين إلى السير عمى ىذا ا
بعد نجاح ثورتْي تونس ومصر وبعدىما ليبيا واليمن في  والفساد واحتكار السمطة، خصوصاً 
فقد حاول بعض النشاطين السوريين تنظيم عدة مظاىرات ، اإلطاحة برؤوس أنظمة تمك الدول

واستمرت  (0200انون ثاني يناير/ك 02)يناير المصرية بدأت في يوم  (02)تضامنية مع ثورة 
فبراير/شباط بشكل يومي في دمشق، إال أن األمن السوري اعترض المتظاىرين وسّمط  0حتى 

انطمقت الثورة السورية من احتجاجات شعبية عفوية سممية في المناطق . حيث الشبيحة عمييم
مقمع والفساد تطالب بالحرية والكرامة واالنعتاق، ووضع حد ل )0200)السورية الميمشة عام 

. حيث قمع نظام الرئيس بشار األسد والدكتاتورية، لكنيا سرعان ما عمت معظم مناطق سوريا
في الداخل  بالسبلح المظاىرات السممية فسقط مئات اآلالف من الضحايا، وتشرد المبليين نزوحاً 
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راع بين القوى السوري ولجوءًا في مختمف بقاع العالم، وتحولت سوريا إلى أزمة دولية وساحة لمص
حين أغمق  (2011فبراير/شباط  17)الثورة السورية في  اإلقميمية والدولية. وبدأت إرىاصات

سوق الحريقة في العاصمة دمشق، وتجمير التجار واألىالي في المناطق المحيطة بعد إىانة 
 .رجل أمن البن أحد التجار، ورددوا ألول مرة ىتاف "الشعب السوري ما بينذل



 :(1)ورة اليمنيةالث -4
 2011فبراير/شباط عام  3ثورة الشباب اليمنية: ىي ثورة شعبية بدأت بشكل متقطع منذ  

وىو يوم سقوط نظام حسني  2011فبراير/شباط عام  11ثم ُتّوجت بيوم غضب في يوم الجمعة 
 مبارك في مصر.

بي مطمع عام تأثرت ىذه الثورة بموجة االحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العر 
وبخاصة الثورة الشعبية التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن عمي.  2011

 يناير المصرية وسقوط نظام حسني مبارك يوم الجمعة 25كما ازداد زخميا بعد نجاح ثورة 
 .11/2/2011 بتاريخ

طالبة بتغيير نظام الرئيس قاد ىذه الثورة الشبان اليمنيون باإلضافة إلى أحزاب المعارضة لمم
عامًا، والقيام بإصبلحات سياسية واقتصادية  33عمي عبد اهلل صالح الذي يحكم الببلد منذ 

 واجتماعية، وفيما يمي مسار األحداث.
آالف من الشباب وقوى المجتمع المدني وبعض أنصار م خرج 11/2/2011وفي تاريخ 

اىرات شممت عددا من المحافظات الجنوبية المعارضة والحراك الجنوبي في اليمن نظموا مظ
طالب المتظاىرون في ، حيث وبعض محافظات الوسط فيما أطمق عمييا جمعة الغضب

مسيراتيم بتغيير النظام ورحيل الرئيس عمى عبد اهلل صالح عن الحكم. ونتج عن ذلك اعتقال 
ومؤيدين  عدد من المحتجين بعيد تحول االحتجاجات إلى مصادمات مع بعض قوى األمن

وقد تدخمت الشرطة لمنع المتظاىرين الذين ىتفوا بإسقاط الرئيس صالح من التوجو إلى  لصالح.
القصر الرئاسي كما ألقت القبض عمى عدد من المتظاىرين والنشطاء الحقوقيين إضافة إلى 

 سبعة صحفيين من وسائل إعبلم مختمفة.
ذات اليوم بميدان التحرير في  وكان الحزب الحاكم في اليمن قد نظم مسيرة كبرى في

 العاصمة اليمنية ىتف فييا بحياة وبقاء الرئيس عمي عبد اهلل صالح.
اقتراحا لعمماء اليمن يقضي بضرورة إيجاد خارطة طريق  م 2/3/2011تاريخ شيد و 
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النتقال سممي لمسمطة خبلل سنة وضمان حرية التظاىر واالعتصام لجميع اليمنيين بشكل سممي 
نة تحقيق في اعتداءات طالت المتظاىرين ومحاسبة المسؤولين عنيا وتقديميم وتشكيل لج

لممحاكمة وتعويض أسرىم واالنتقال السمس لمسمطة استنادا إلى التزامات الرئيس المعمنة ويحدد 
الرئيس مجموعة الخطوات التي سيجري عبرىا نقل السمطة خبلل فترة زمنية ال تتعدى نياية ىذا 

 ئيس ىذه الخطوات لمشعب ويحدد موقفو منيا بالقبول أو الرفض.العام ويعمن الر 
 وفيما رحب الحزب الحاكم بالخطوة دعا الحراك الجنوبي لمتظاىر والمطالبة برحيل النظام
وفيو قال البيت األبيض إن الرئيس اليمني أجرى مكالمة ىاتفية مع مستشار الرئيس األميركي 

أسفو إزاء ما وصفو بسوء الفيم المتعمق بتصريحاتو، التي لشؤون مكافحة اإلرىاب عّبر فييا عن 
 .(1)شنطن وتل أبيب تديران غرفة عمميات لزعزعة االستقرار في المنطقة العربيةاذكر فييا أن و 
 مدرع، األولى الفرقة وخاضت األحمر محسن عمي منيم لمثورة عسكريين قادة وأنضم
 2011 نوفمبر 23 في الخميجية المبادرة عمى ُوقع الجميوري، الحرس مع متقطعة اشتباكات

 الببلد، إلدارة دستورية مرجعية المبادرة وُاعتبرت الدستور بموجبيا ُعطل السياسية، األزمة لحل
 منصور ربو عبد صالح الرئيس نائب تسمم. القانونية المبلحقة من حصانة صالح الرئيس وُمنح
 .2012 ايرفبر  21 في الخميجية المبادرة بموجب الرئاسة ىادي

 
 والقضايا السياسية العربية: اإلعالم اإللكترونيسادسا: 

لكترونية دورًا اإل واقعالمالمدونات و و  جتماعيةااللعبت المواقع مع بداية الثورات العربية 
 ،رئيسيًا في تحريك الثورات واالحتجاجات، وتحولت تمك الموقع إلى داعم حقيقي لمثورات العربية

 .نظمتيا القائمةأو  مى الحكومات العربيةإلى التأثير ع أدت 
أكثر بتمك المدونات والمواقع وقاموا بتأسيس  ةأصبحت األنظمة العربية ميتمحيث 

وقد وفر اإلعبلم الجديد لمشعوب العربية المتعطشة لمحرية والعدالة القوة  ،صفحات خاصة بيم
وعمل عمى كسر احتكار والمعمومة، وبالتالي أصبح الشعب العربي يرفض السمطة الفوقية، 

ونجح اإلعبلم الجديد بإسقاط الكثير من الرموز السياسية، كما نجح بتغيير الكثير من ، المعمومة
 .(2)قوة اإلعبلم الجديد وتأثيره الكبير القوانين، وأصبح المواطن العربي يعي تماماً 
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 في تسميط الضوء عمى أىم القضايا العربية: دور اإلعالم: سابعاً 
 المجتمعات في كبيرة تأثيرية قوة من تشكمو باتتلما  مكانة كبيرة اإلعبلم وسائل تّحتل

 العربي، الوطن في السياسي التغيير عممية حول الدائر النقاش من اً مىا حيًزا السياسية واألنظمة
 والجدل النقاش ىذا من زاد. العممية ىذه عرقمة أو دعم في الوسائل ىذه بدور يتعمق فيما خاصة
 رماتمح معيا سقطت حيث العربية، المجتمعات في لمفضائيات الواسع االنتشار الدور ذلك حول

 الرأي وتوجيو شحذ وفي الرأي، عن التعبير في الوسائل ىذه تستخدم وباتت ومجتمعية، سياسية
 (.1)وفكرًيا واجتماعًيا سياسًيا وتوجيييا العربية الجماىير إشراك وفي العام،

التي  الدرجة إلى متينة عبلقة مجتمع أي في واإلعبلم السياسي لنظاما بين العبلقة وتعد
أو  وفمسفتو، وشكمو السياسي النظام طبيعة كانت وميما اآلخر، دون أحدىما تخيل معيا يصعب
شرعيتيا  لتأكيد إعبلم، وسائل إلى تحتاج السياسية النظم كل فإن وفمسفتو، وشكمو اإلعبلم طبيعة
 (.2)والخارجية الداخمية والمشاكل األزمات مختمف مواجية من ولتمكينيا ام،الع الرأي لدى وقبوليا

تشير الدراسات الخاصة بوسائل اإلعبلم إلى أن االتصال ليس مجرد وظيفة لؤلنظمة 
ة، إنما ىو في م السياسية والثقافية واالجتماعيالسياسية، يرتبط بعبلقات تأثير متبادلة مع النظ

ون منيا العبلقات اإلنسانية عمى حد تعبير الباحث اإلعبلمي األساس المادة التي تتك
ومن ىنا يصبح لوسائل االتصال الجماىيري دور وظيفي ىام في إطار  األمريكي)ولبرشرام (،

 .(3)"العممية السياسية واالجتماعية
لممواطن  والثقافة لممعمومات الرئيس المصدر العربي الوطن في اإلعبلم قطاع ويعتبر

في  المتمثمة التعميمية المؤسسات دور تراجع كمما ويزداد يكبر الدور ىذا. عامة صفةب العربي
األداة  ىو بات اإلعبلم فإن العربي، الوطن في الضخم األمية حجم وبسبب. والجامعات المدارس
 .(4)العربي الوطن في لممعمومات األول والمصدر لمثقافة، األساسية

 قياميا خبلل من أكبر بشكل السياسي لتغييرا في اإلعبلم وسائل دور حيث يبرز
 السياسية، الظواىر بعض عمى بالتركيز تقوم حيث محددة، سياسية مواضيع عمى بالتركيز
ضعاف  بيذه االنشغال إلى الجماىير ذلك يقود وقد عمييا، والتعتيم أخرى بظواىر االىتمام وا 
 وسائل قيام خبلل من الدور ذلك يبرز ماك. إليو العام الرأي وانقياد المثارة، السياسية المواضيع

                           
 

 .لعربي ( عبداهلل، دور قناة الجزيرة الفضائية في إحداث التغيير السياسي في الوطن ا(1
  (.234- 232عالمية، )ص ص  نظرة :الحاضر وقتنا في المقارنة ( الموند، السياسات(2
 (.19)ص اسي والرأي العام: دراسة في ترتيب األولويات،اإلعبلم السي ( عبده،(3
 (.78اإلعبلم العربي: أزمة داخمية أواًل، )ص ( سحاب،(4
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 مؤسسات أو شخصيات أو سياسية قضايا حول المجتمع لدى السياسي الشك بإثارة اإلعبلم
 .(1)ايعمي السمبي التركيز بعد معينة سياسية

 تسميط في حرية أكثر وىو ومستقل حر إعبلم األول اإلعبلم، وسائل من نمطان ىناك
 من النقد ويواجو الجماىير، تيم التي واالجتماعية واالقتصادية يةالسياس المشاكل عمى األضواء

 المجتمعات في الرسمي اإلعبلم والثاني المجتمع، في الميمة قضاياه أىمل إذا الجميور قبل
 والترويج السياسي لمنظام التيميل محميا ويحل المجتمعات تمك في الحريات تضيق حيث النامية،

 .(2) ممنوع عبلماإل من النوع ىذا ونقد لو،

تغطيتيا  في وخاصة العربية  اإلعالم وسائل منيا تعاني التي القصور أوجو إجمال ويمكن
 .(3)يأتي: بما الداخمية والقضايا ولمشؤون العربي السياسي لمشأن

 السمطة عمى القابض لمحاكم خاضع سمطوي، إعبلم ىو الغالب في العربي اإلعبلم -1
 بعض بإعطاء المتمثمة العربي الوطن في األخيرة األعوام في القميمة االنفراجات ورغم السياسية،
 العربية األنظمة أن إال اإلنسان، لحقوق الكثيرة والدعوات التعددية، من بجزء والسماح الحريات،

 اإلعبلم عمى سيطرتيا ضمنيا ومن الحياة، مناحي كافة عمى متسمطة سمطوية زالت ال
 .وسياساتو

 أي والوطنية، القطرية التنمية سياسات مع العربية واإلعبلم االتصال ساتسيا اندماج عدم -2
 .الشاممة والتنمية التطور في الفاعل الدور عن بعيدة كانت أنيا
 وىذا المدى، طويمة واستراتيجيات خطط إلى العربية واإلعبلم االتصال سياسات استناد عدم -3

 .اإلعبلمية السياسة في والمرحمية اآلنية يعني
 ولعل والوثائق، المعمومات من العممي األساس إلى العربية واإلعبلم االتصال سياسات افتقار -4
 اآلنية تعتمد بل والعممية الموضوعية إلى تميل ال لمنظام دعاية وسائل كونيا مع يتفق ىذا

 .العربي العالم في السياسية النظم طبع ىو الذي واالرتجال،
 األمنية األجيزة لرقابة ويخضع أسفل، إلى أعمى من ييبط رأسي إعبلم ىو العربي اإلعبلم -5

 من ويتخذ النظام رأس يخدم الذي الدعائي وتوجيو ويتمركز  إلى يرجع وذلك الدولة، في والسياسية
 .األول اىتمامو محل" الفرد"
 ،الخارج من االستيراد عمى لوظائفو أدائو في يعتمد ألنو تابع، إعبلم ىو العربي اإلعبلم -6

                           
 

 (.172( الشال،  مدخل إلى عمم االجتماع اإلعبلمي، )ص (1
 )موقع إلكتروني(. ( الغزي، مرجع سابق،(2
 (.39 -35ص  ، )صاإلعبلم العربي المشترك: التحديات وآفاق المستقبل ( أبو إصبع،(3



 

82 

 

 .ببثيا يقوم التي اإلعبلمية والمواد البرامج أو يستعمميا، التي والمواد لآلالت سواء
 

 اإلعالم الفمسطيني.نشأة  :ثامناً 
ــــــود  لقــــــد مــــــرت الصــــــحافة واإلعــــــبلم الفمســــــطيني فــــــي عــــــدة محطــــــات ومراحــــــل خــــــبلل العق

 سيمت في بمورة شكميا وتوجياتيا، وىي:أوالتي  األخيرة،
 .(م1918-1876)النشأة في ظل الحكم العثماني، وتبدأ من عام  المرحمة األولى: مرحمة .1

 .(م1948-1918)المرحمة الثانية: مرحمة االنتداب البريطاني من عام  .2
المرحمة الثالثة: مرحمة خضوع الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحكمين األردني والمصري،  .3

 .(م1967-1948)وتبدأ ىذه المرحمة من عام
 .م1994-1967عام  من اإلسرائيمي االحتبلل مرحمة :الرابعة المرحمة .4
يومنا  حتى (1994-5-4)الفمسطينية من  الوطنية السمطة دخول المرحمة الخامسة: مرحمة .5

   .(1)ىذا
رًا ميمًا ورئيسًا لممعمومات، باتت وسائل اإلعبلم في المجتمعات المعاصرة تشكل مصدحيث 

 عتماد عمى االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي.سيما بعد انتشار الفضائيات، وتزايد االال 
ن ألى إعبلم عمى معارف الجميور، وتشير الدراسات االعبلمية المتعمقة بتأثيرات وسائل اإل

شباعات معينة يسعى  ، ومنيا تحقيقيا بالتعرض لوسائل االعبلم لىإالجميور الذي لديو دوافع وا 
 ( 2)فييا ثرغبتو في مراقبة البيئة المحيطة بو وما يحد

عبلم دورًا ميمًا وبارزًا في التحوالت السياسية واالجتماعية، ويقول ىتمر "إن الدعاية ويمعب اإل
 (3)اإلعبلمية تحرك الجبال وتحول األبيض أسود واألسود أبيض"

عبلم المختمفة وىذا ما يميز من قبل وسائل اإل بارزٍ  ىتمامٍ باوتحظى القضايا السياسية 
 عن غيرىا من القضايا.القضايا السياسية 

سارعت معظم وسائل اإلعبلم الفمسطينية، من لى فمسطين، إومع دخول ثورة اإلنترنت 
صحف ومجبلت ومحطات تمفزة، إلى التكيف مع ىذا التطور الجديد، عبر إنشاء مواقع إلكترونية 

عالمًيا، األمر ليا بشكل مواز، لمواكبة تمك التطورات، وتوسيع دائرة التواصل مع قرائيا محمًيا و 

                           
 

 ( تربان، الصحافة الفمسطينية وتطورىا، ) موقع إلكتروني((1
 ( الفقيو، العبلقة بين االعتماد عمى القنوات التمفزيونية الفضائية ومستويات المعرفة بالموضوعات االخبارية.(2
 (.151، االعبلم واالتصال بالجماىير، )ص( امام(3
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 .(1)الذي أسيم في تحقيق حضور يضاىي كثيًرا من الدول التي تعيش أجواء أكثر استقراًرا
دورًا ال يمكن أن يستيان بو في التعريف  يمعباإلعبلم بات من المؤكد أن حيث 

ظيارىا لمرأي العام لتأخذ حيزًا من االىتمام وتسميط الضوء بالقضايا المتنوعة والمختمفة  ، وا 
أىم ىذه أحد  لقضايا العربيةاتعتبر ، و أكانت قضايا محمية أو عربية أو دوليةعمييا؛ سواًء 

تيم شريحة كبيرة من المجتمع الفمسطيني وخاصة أن معظم القضايا ترتبط مباشرة  ، حيثالقضايا
م من قبل وسائل اإلعبلعمييا كبيرًا إعبلميًا تسميطًا يوجد  البمصير الشعب  الفمسطيني، لؤلسف 

حيث يمكن القول أن التغطية ، سواء االعبلم التقميدي أو الجديد بالشكل المطموبالفمسطيني 
عبلم الفمسطيني يسمط الضوء االعبلمية متواضعة وتخضع لؤلىمية الدولية لؤلحداث، أي أن اإل

 .عبلم اإلقميمية والدولية عمى القضايا العربية بعد أن تسمط عميو وسائل اإل
 الم الفمسطيني لمقضايا العربية.اإلع تناول -أ

يوجد مشكمتين في تناول ال شك أن اإلعبلم الفمسطيني يتناول القضايا العربية ولكن لؤلسف 
 .اإلعبلم الفمسطيني لمقضايا العربية

خبارية بحكم لكترونية اإلخاصة المواقع اإل، من قبمياأوليا أنو ليس ىناك اىتمام كاف  
عدم وجود تغطية مالية كافية ليذه المواقع  ليرجع ذلك قد ة، و تركيزىا عمى القضايا المحمي

 .مراسمين ليا في الدول العربيةو  من خبلليا توفير مكاتب تستطيع
لكترونية ومدى درايتيم بالقضايا العربية والمشكمة الثانية تكمن في العاممين بالمواقع اإل

لكترونية تعتمد عمى طريقة مواقع اإلوينعكس ذلك عمى طريقة التناول والكتابة حوليا، فمعظم ال
 رضاء بعض القراء الذين يبحثون عنيا.إالنقل وتكتفي بيا، من أجل 

 
 قضايا العربية.في تناول الحيادية اإلعالم الفمسطيني  -ب

لم يكن يومًا  :خباريةلكترونية اإلوخاصة المواقع اإلمسطيني بشكل عام: اإلعبلم الف
ايا التي يتناوليا وليست المشكمة في التغطية، فاإلعبلم الفمسطيني محايدًا بالذات في طبيعة القض

التغطية ، وبالتالي الحياد ليس في يخضع لبلتجاىات واالنتماءات السياسية التي تفرض نفسيا
 إنما عدم الحيادية يكمن في طبيعة القضايا.

 
 

                           
 

ونية اإلخبارية الفمسطينية عمى التوجو واالنتماء السياسي طمبة جامعة النجاح ( أبو وردة، أثر المواقع اإللكتر (1
 نموذجًا.
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 قضايا العربية من قبل اإلعالم الفمسطيني .المعالجة  -ج
نما تكتفي بالعرض واالنتماء الحزبي ىو الذي ا  الج القضايا والموضوعات و ال تعالمواقع 

 ،يفرض طبيعة القضايا المتناولة. فعممية تناول القضايا العربية ال تتم بناء عمى مصادر خاصة
فمننظر مثبًل المواقع التي تتبع لجيات إسبلمية سوف نجدىا تذىب لممواقع التي تتبع فكرىا 

 ا أخبارىا وىذا ينطبق عمى باقي التوجيات.وأجندتيا لتأخذ عني
ن ىناك قضايا يركز عمييا، أفاإلعبلم الفمسطيني وفي طريقة عرضو لمقضايا العربية نجد 

 وذلك ألن معظم ىذه الجيات اإلعبلمية تخضعغفاليا وتجاىميا، إوقضايا أخرى يعمل عمى 
 لبلتجاىات السياسية.

يمكن القول أن فكرة ، بالقضايا والموضوعات العربيةنساني وبالنسبة لمتركيز عمى الجانب اإل
عدم وجود مراسمين أو محممين مختصين أعطى أىمية لجانب عمى جانب أخر، فالقضايا العربية 
نما في معظميا تقدم بدون أن يكون ليا رسالة محددة كون  ن أال تناقش بناء عمى رؤية معينة وا 

 اتيا.ىذه المواقع ال تغطي قضايا تختمف مع اتجاى
من المؤكد أن االنقسام الفمسطيني أثر عمى تناول القضايا العربية من خبلل وسائل ف

فيذه مسألة طبيعية جدًا كون أن االنقسام جعل ة وخاصة المواقع االخبارية، عبلم الفمسطينياإل
ىناك انقسام في الموقف العربي اتجاه القضية الفمسطينية مما أدى إلى اتخاد الدول العربية 

وانعكس ذلك عمى طبيعة التناول اإلعبلمي  ،واقف مختمفة اتجاه الفصائل الفمسطينيةم
 .(1)الفمسطيني

ن تفرد وسائل اإلعبلم الفمسطيني مساحة لتغطية قضاياىا وموضوعاتيا أمن الطبيعي 
المختمفة كون أننا دولة تحت االحتبلل وغير مستقمة ونعاني من وضع اقتصادي صعب ومتردي 

 اور التي تعيشيا الساحة الفمسطينية، كل ذلك سوف ينعكس عمى القضية الفمسطينية.وحالة المح
فاإلعبلم الفمسطيني ميتم بالقضايا العربية كونيا مرتبطة ببعضيا وتؤثر عمى بعض 
وخاصة القضية الفمسطينية، وعمى سبيل المثال توتر العبلقات المصرية السعودية سوف ينعكس 

بالتالي سيقوم اإلعبلم الفمسطيني بتغطيتيا، فاألحداث تجبرنا عمى عمى القضية الفمسطينية و 
 تغطيتيا بسبب انعكاسيا عمى القضية الفمسطينية وخاصة قطاع غزة.

م أما بالنسبة لمحيادية في تناول القضايا والموضوعات العربية من قبل  وسائل اإلعبل
لذلك سوف تقوم بتغطية األحداث تابعة لجيات حزبية معينة،  الفمسطينية فمعظم ىذه الوسائل 
 .ىا حسب خارطة المحاور والتحالفاتبما يتوافق مع توجياتيا وأفكار 

                           
 

 م (.2017مارس2موسى طالب أستاذ اإلعبلم بجامعة األزىر بغزة، الباحث ) مقابمة شخصية: (1) 
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بالنسبة لموقع دنيا الوطن ىو موقع مصنف إخباريًا حيث يوجد قسم لمشؤون العربية 
يسمى بــــ)عربي( وداخل ىذا القسم أقسام داخمية مصنفة لكل دولة، و ىذه األقسام تنشر فييا  

خبار المحمية ليذه الدول تحت ىذا التصنيف المذكور، وتغمب عمى تغطية موقع دنيا الوطن األ
خبار الميمة لمقضايا العربية القضايا السياسية العربية عمى باقي الموضوعات، وغالبًا ما تنشر األ

 وتكون الحدث األبرز واألىم في الموقع. ،خبار مكانياني وتأخذ ىذه األفي قسم الحدث اآل
خبارية األخرى التي غير المواقع اإل ،صحيفة دنيا الوطن مستقمة تعتمد عمى اإلعبلناتو 

، فاالستقبللية والشفافية خوذة من االستقبلل المادي لمموقعتتمتع بموازنات خاصة، فالحرية مأ
 التي يتمتع بيا الموقع انعكست عميو من خبلل الشعبية التي يتمتع بيا من قبل المتابعين.

يوجد إغفال لمقضايا طالما تتناغم مع ، وال نيا الوطن يتناول كافة الموضوعات العربيةفموقع د
  سياسة التحرير لمموقع.

خبار لمقضايا العربية من خبلل وكاالت ومواقع تغطية األب دنيا الوطن قومتفي اآلونة األخيرة 
نعتمد عمى ثبلث وكاالت إنما  ،نعتمد عمييم مونموثوقة نقوم بالنقل عنيا ، كون ليس لدينا مراس

عتمد عمى اليوم السابع واإلعبلم الرسمي ووكاالت تابعة لئلخوان تمختمفة مثبًل في مصر 
 المسممين.

معتمدين لبعض الدول العربية من مختمف التوجيات  محممين موقع دنيا الوطن لدىيوجد 
أثر عمى طريقة فقد طيني بالنسبة لبلنقسام الفمسأما  و السعودية وغيرىا من الدول.أسواء سوريا 

 .(1)تناول الموقع لبعض األخبار العربية بغض الطرف عنيا نتيجة االنقسام وحساسيتو
بيذه بالتالي القضايا المرتبطة و قضية مركزية  تكون ن أمن الطبيعي لمقضية الفمسطينية 

عبلمي ليذا التناول اال لقناة األقصى عتباراتاقضايا شاممة وىناك عدة معظميا بالقضية 
 :(2)منيا

 اعتبارات حزبية حسب المواقع والمصالح. -أ
 تناول القضايا العربية بما ال يضر بالقضية الفمسطينية.  -ب
 نحاول تحيد البلجئين خوفًا عمى طردىم. -ج
 بعض االعتبارات عمى منحى ديني. -د

قضية التناول اإلعبلمي لمقضايا العربية من وقت آلخر حسب الظروف تختمف حيث 
ن ىناك بعض القضايا العربية حساسة وتناوليا أكثر أالتي تمر بيا المنطقة العربية برمتيا، كون 

                           
 

 م(2017مارس2أمنية أبو الخير، سكرتير تحرير دنيا الوطن، الباحث ) مقابمة شخصية:  (1) 
 م(.2017مارس3مدير مرئية األقصى، الباحث ) مقابمة شخصية: بتاريخ  –د رضوان سائ(2) 
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، تكون تغطية قضايا ىذه الدول بحرص نحساسية خاصة الدول التي يوجد بيا الجئين فمسطينيي
 شديد بما ال يؤثر عمى ىؤالء البلجئين فدائمًا نحاول تحيدىم خوفًا من طردىم.

الوقت نحاول أن نكون وبة ولكن نحيد لممظمومية أكثر من الموضوعية، و بنفس الحيادية مطم
ما يتم نقل األحداث بما يتوافق مع القضية والرؤية الحزبية، وطريقة المعالجة  غالباً موضوعين، و 

كذلك طبيعة الموقف الزماني أو طبيعة الحدث حال  ،عدة أليات، منيا المصالح رتكون عب
 يتوافق مع طبيعة القضايا والموضوعات الفمسطينية.حداث بما صعود األ
يات والمصالح والمشاريع فمثبًل قضية اليمن وأحداثيا يتم لو و غفال يكون من ضمن األالتركيز واإل

حداثيا ال ترتبط بنا مباشرة، حاليًا نغفل في التغطية القضايا المصرية أ ألنتجاىل أحداثيا 
 المصرية العامة دون تحميل.  الشائكة، ونكتفي فقط بتناول األخبار

نقسام الدول العربية حول القضية الفمسطينية، فيناك تعاطف اأثر االنقسام الفمسطيني عمى وقد 
 من البعض وسخط من البعض اآلخر. مما أثر ذلك عمى تناول بعض القضايا العربية.

، إال أن الممف السوري وحول طريقة اختيار القضايا العربية الميمة فالقضايا العربية أغمبيا ميم
يطغى عميو، لذلك يتم التركيز عميو وخاصة من الناحية االنسانية، ويتم صياغة أخبار القضايا 

 .  العربية المختمفة بما يتناسب والسياسة التحريرية لمقناة
 

 

 
 



 
 
 

 
 

 الفصل الثالث
 نتائج الدراسة
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 تمييد:
المبحث األول:  ويشتمل عمى ثبلثة مباحث: سة، اإلطار التطبيقي لمدرا يعرض ىذا الفصل

أما اختبار فروض الدراسة الميدانية  المبحث الثاني، كما يعرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتيا
 النتائج العامة لمدراسة الميدانية حول خبلصة نتائج الدراسة وتوصياتياتمثل في  :المبحث الثالث

ب غزة عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتسا اعتماد طمبة الجامعات في محافظات
، أجريت الدراسة الميدانية عمى ، ونتائج اختبار فروض الدراسةالمعمومات حول القضايا العربية

عينة عشوائية طبقية من طمبة الجامعات الثبلث الرئيسة وىي الجامعة اإلسبلمية، وجامعة 
مبحوث، وبمغ عدد عينة الدراسة الفعمية الصالحة  (400)األقصى، وجامعة األزىر، قواميا 

 استبانات لعدم صبلحيتيا. (7)وتم استبعاد  (393)
 

 :المعتمد في الدراسة المستوى التصنيفي
مقياس  في الخبليا طول تحديد تم فقد الدراسة، في المعتمدالمستوى التصنيفي  لتحديد

 تقسيمو ثم (، ومن4=1-5) المقياس تدرجا بين المدى حساب خبلل الخماسي من( ليكرت)
(، وبعد ذلك تم إضافة 0.80=4/5أي ) الخمية طول عمى لمحصول المقياس في أكبر قيمة عمى

 الحد لتحديد وذلك (؛صحيح واحد وىي المقياس بداية) المقياس في قيمة أقلىذه القيمة إلى 
 :اآلتي جدولال في موضح ىو كما الخبليا طول أصبح وىكذا الخمية، ليذه األعمى

 المعتمد في الدراسة المستوى التصنيفييوضح : (3.1) جدول
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية

 قميمة جداً  20% -36%من  1 – 1.80من 
 قميمة 36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 
 متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
 كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 
 اً دج كبيرة 84 %-100% أكبر من  5 -  4.20أكبر من 

 
 الباحث عمى ترتيب اعتمد االستجابة، مستوى عمى والحكم الدراسة نتائج ولتفسير
 وقد مجال، كل في الفقرات ومستوى ككل، لؤلداة المجاالت مستوى عمى الحسابية المتوسطات

 .لمدراسة المعتمدالمستوى التصنيفي  حسب فقةالموا حدد الباحث درجة
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 المبحث األول

 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتيا

 لكترونية:أواًل: عادات وأنماط متابعة المواقع اإل 
 
 الفمسطينية اإلخبارية: لكترونيةمتابعة المواقع اإل  .1

  لكترونيةحوثين لممواقع اإلنسب المئوية لمتابعة المبالتكرارات و النتائج و اليتناول الجدول التالي 
 .30/12/2016وحتى  10/12/2016خبلل الفترة الزمنية لمدراسة الممتدة بين 

 لكترونية الفمسطينية اإلخباريةمواقع اإل لم المبحوثين يوضح متابعة (:3.2جدول)
 النسبة المئوية %  التكرار لكترونية اإلخباريةمتابعة المواقع اإل 

 86.0 338 نعم
 14.0 55 ال

 100.0 393 المجموع
2.  

عينة الدراسة ىم من الذين يتابعون % من 86.0تو بأن ما نس السابقتبين من الجدول 
ىم من الذين ال يتابعون المواقع % 14.0، بينما ما نسبتو اإلخبارية لكترونيةالمواقع اإل

 . اإلخبارية الفمسطينية لكترونيةاإل
، االلكترونية الفمسطينية اإلخباريةيتابعون المواقع  المبحوثين معظمتشير النتائج السابقة بأن 

وىذا يعبر عن مدى اىتمام الشباب الفمسطيني بمتابعة ىذه المواقع كونيا أصبحت جزء من 
طقوسيم اليومية، باإلضافة إلى كونيا أصبحت بمثابة نافذة تتيح ليم متابعة كافة القضايا 

ية. كذلك تعبر عن أىمية ىذه المواقع في معالجة واألحداث والتطورات المحمية والعربية والدول
   ىذه القضايا.

من النخب ( %022)نسبتو ما م( في أن 0202وىذه النتيجة تتفق ودراسة )أبو مراد، 
( في أن 0202، كما تتفق ودراسة )بريص، (1)السياسية تتابع الصحافة اإللكترونية أثناء األزمات

ع المواقع اإللكترونية لتشكيل معارفيم نحو قضايا المبحوثين يتابمن  (%2202)ما نسبتو 

                           
 

 .(139)ص  زماتلكترونية أثناء األ( أبو مراد، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى الصحافة اإل(1
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من النخب  (%2.02)م( بأن ما نسبتو0202)أبو قوطة،  . كذلك تتفق مع دراسة(1)البيئة
 -الفمسطينية اإللكترونية في اكتساب المعمومات عن المفاوضاتالسياسية تتابع المواقع 

 .(2)اإلسرائيمية
 نية الفمسطينية اإلخبارية :لكترو أسباب عدم متابعة المواقع اإل . 2

 لكترونية الفمسطينية اإلخباريةعدم متابعة المواقع اإل  أسبابيوضح  (:3.3جدول)
 النسبة المئوية %  التكرار لكترونية اإلخباريةأسباب عدم متابعة المواقع اإل 

 29.1 16 .عدم وفرة الوقت
 20.0 11 .عدم الثقة بما تقدمو من معمومات

 18.2 10 .أخرى أعتمد عمى وسائل
 14.5 8 .أخرى

 9.1 5 .ال تشبع حاجاتي من المعمومات
 9.1 5 .ال أستطيع التعامل مع المواقع اإللكترونية

 100.0 55 المجموع 
3.  

وىو عدد من ال يتابعون المواقع  55اختيار من متعدد، وتم حساب النسبة المئوية من حجم العينة والتي تساوي  *
 نة.اإللكترونية من العي

 % من غير المتابعين لممواقع اإللكترونية29.1تبين من الجدول السابق أن ما نسبتو 
سبب عدم متابعتيم يرجع إلى عدم وفرة الوقت لدييم، بينما ما نسبتو أرجعوا الفمسطينية اإلخبارية 

% 18.2% عدم متابعتيم يرجع إلى عدم الثقة بما تقدمو من معمومات، بينما ما نسبتو 20.0
% عدم متابعتيم 14.5متابعتيم يرجع إلى اعتمادىم عمى وسائل أخرى، بينما ما نسبتو  عدم

% عدم متابعتيم يرجع إلى أنيا ال تشبع حاجاتيم 9.1يرجع إلى أسباب أخرى، بينما ما نسبتو 
% عدم متابعتيم يرجع إلى أنيم ال يستطيعون التعامل مع 9.1من المعمومات، بينما ما نسبتو 

 لكترونية.المواقع اإل

لكترونية الفمسطينية المواقع اإلمن المبلحظ ليذه النتائج أن نسبة من ال يتابعون 
(، وىذا يعطي نتيجة بأن وجود 393من  55بالمقارنة بحجم العينة ىو ضئيل جدًا ىم ) اإلخبارية

                           
 

عارفيم نحو لكترونية الفمسطينية في تشكيل مبريص، اعتماد طمبة الجامعات بمحافظات غزة عمى المواقع اإل (1)
 (71)ص  قضايا البيئة

اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواقع اإللكترونية في اكتساب المعمومات عن  أبو قوطة،( (2
 (89)ص  اإلسرائيمية -المفاوضات الفمسطينية
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فة اإلنترنت أصبح متوفر ومتغمغل لمعظم المنازل الفمسطينية وبصورة كبيرة وأصبح جزء من ثقا
 ووجدان الشباب .

 (370من أصل 35) في أن ما نسبتو م(، 2015وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )بريص، 
 . (1)المواقع اإللكترونية لتشكيل معارفيم نحو قضايا البيئة ونيتابعال من المبحوثين 

 :اإلخبارية لكترونيةأسباب متابعة المواقع اإل . 3

 االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية متابعة المواقع أسبابيوضح  (:3.4جدول)

 النسبة التكرار لكترونية اإلخباريةأسباب متابعة المواقع اإل 
 المئوية %  

 74.6 252 .الحصول عمى المعمومات حول القضايا المختمفة
 58.0 196 .متابعة األحداث حول العالم

 39.6 134 .التثقيف
 34.6 117 .معايشة ىموم الناس

 25.1 85 .حول القضايا المطروحةتشكيل اآلراء 
 17.8 60 .التسمية والترفيو

 16.3 55 .لمفورية في التغطية
 15.4 52 .تمبية واشباع رغباتي وحاجاتي
 9.8 33 .التعامل السمس والسيل معيا

 9.5 32 .لممصداقية والموضوعية
 6.8 23 .الثقة بما تقدمو من معمومات

 3.0 10 .أخرى
  1049 المجموع

  . 338اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من  *
4.  

الفمسطينية  لكترونية% من المتابعين لممواقع اإل74.6تو بأن ما نس السابقتبين من الجدول 
، بينما ما الحصول عمى المعمومات حول القضايا المختمفةإلى  متابعتيمسبب يرجعون اإلخبارية 
% 39.6، بينما ما نسبتو متابعة األحداث حول العالمى % متابعتيم ترجع إل58.0نسبتو 

، معايشة ىموم الناس% متابعتيم ترجع إلى 34.6بينما ما نسبتو  ،التثقيفمتابعتيم ترجع إلى 

                           
 

عارفيم نحو ( بريص، اعتماد طمبة الجامعات بمحافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية في تشكيل م(1
 (72)ص  قضايا البيئة
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، بينما ما تشكيل اآلراء حول القضايا المطروحةمتابعتيم ترجع إلى  (%25.1)بينما ما نسبتو 
متابعتيم ترجع  (%16.3)، بينما ما نسبتو مية والترفيوالتسمتابعتيم ترجع إلى  (%17.8)نسبتو 
 يمتمبية واشباع رغباتمتابعتيم ترجع إلى  (%15.4)، بينما ما نسبتو لفورية في التغطيةإلى ا
، بينما ما التعامل السمس والسيل معيامتابعتيم ترجع إلى  (%9.8)، بينما ما نسبتو يموحاجات
% متابعتيم 6.8، بينما ما نسبتو مصداقية والموضوعيةلمتابعتيم ترجع إلى ا (%9.5)نسبتو 

متابعتيم ترجع إلى أسباب  (%3.0)، بينما ما نسبتو الثقة بما تقدمو من معموماتترجع إلى 
 .خرىأ

( والتي أوضحت أن سبب متابعة 2014وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة سابقة )بربخ، 
 .(1)%(76.22ت واألخبار بنسبة )المبحوثين كان من أجل الحصول عمى المعموما

( والتي أوضحت أن المبحوثين 2014كذلك تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )بريص، 
%(، واعتماد 43لكترونية من أجل متابعة األحداث حول العالم بنسبة )يتابعون المواقع اإل

 .(2)ضايا المختمفةالمبحوثين عمى المواقع اإللكترونية من أجل الحصول عمى المعمومات حول الق

أوضحت أن ( والتي 0200كذلك تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )عقباوي وعرابي، 
 .(3)%(47لكترونية ىي األكثر مصداقية في نقل المعمومة لدى الشباب بنسبة )المواقع اإل

 عدد ساعات متابعة المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية في اليوم:. 4

  ساعات متابعة المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية في اليوم عددوضح ي (:3.5جدول)
عدد ساعات متابعة المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية 

 النسبة المئوية %  التكرار في اليوم

 55.3 187 من ساعة إلى أقل من ساعتين
 29.6 100 من ساعتين إلى أقل من ثبلث ساعات

 8.9 30 أقل من ساعة
 6.2 21 ثبلث ساعات فأكثر

 100.0 338 المجموع 
5.  

                           
 

بربخ، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصل االجتماعي مصدر لممعمومات أثناء العدوان  ((1
 (152)ص  م2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 

معارفيم نحو  بريص، اعتماد طمبة الجامعات بمحافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية في تشكيل (2)
 (73)ص  قضايا البيئة

 (98)ص  عرابي، مصداقية المضمون الخبري لمواقع التواصل االجتماعي لدي الشباب( العقباوي و (3
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لكترونية % من المتابعين لممواقع اإل55.3تبين من الجدول السابق أن ما نسبتو 
% عدد 29.6، بينما ما نسبتو من ساعة إلى أقل من ساعتينالفمسطينية اإلخبارية يتابعونيا 

أقل % يتابعونيا 8.9، بينما ما نسبتو ساعتين إلى أقل من ثبلث ساعات من ساعات متابعتيم
 % يتابعونيا ثبلث ساعات فأكثر.6.2، بينما ما نسبتو من ساعة

لكترونية في  اليوم لمدة يتضح من النتائج السابقة بأن معظم المبحوثين يتابعون المواقع اإل
عات وىذه النتائج توضح أن نسبة كبيرة من المبحوثين تقضي عدة سامن ساعة  أكثرتصل الى 

في محافظات  طمبة الجامعاتلكترونية، وتدلل ىذه النتائج عمى أن يوميًا في متابعة المواقع اإل
 .ساعات في اليومعدة ل خباريةاإل المواقع اإللكترونية ونغزة يتابع

 لكترونية الفمسطينية اإلخبارية في األسبوع:عدد األيام التي فييا متابعة المواقع اإل 

 األيام التي فييا متابعة المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية في األسبوع (: يوضح عدد3.6جدول) 
لكترونية إل عدد األيام التي فييا متابعة المواقع ا

 النسبة المئوية % التكرار الفمسطينية اإلخبارية في األسبوع

13138.8 يوم أو يومان

34.9 118 يوميا

16.3 55 ثبلثة أو أربعة أيام

3410.1 أو ستة أيامخمسة 

  333 المجموع 

لكترونية عدد % من المتابعين لممواقع اإل38.8أن ما نسبتو  السابقتبين من الجدول 
م متابعتيم بشكل يومي % عدد أيا34.9أيام متابعتيم يوم أو يومان في األسبوع، بينما ما نسبتو 

ة أو أربعة أيام في األسبوع، ، بينما % عدد أيام متابعتيم ثبلث16.3، بينما ما نسبتو في األسبوع
 % عدد أيام متابعتيم خمسة أو ستة أيام في األسبوع.10.1ما نسبتو 

خبارية إللكترونية الفمسطينية اإلتوضح النتائج السابقة أن معظم المبحوثين يتابعون المواقع ا
من  ميماً  اً %. كونيا أصبحت جزء73.7جاءت بنسبة مجتمعة  (يوم أو يومان ويومياً ) بمعدل

طقوس الحياة اليومية لممبحوثين، وخصوصًا لمقضايا العربية كونيا مستمرة بشكل يومي، فيي 
تمكن المبحوثين من االطبلع المستمر عمى  مجمل األحداث الجارية والمتبلحقة عمى الساحة 

 العربية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية.
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 لكترونية الفمسطينية اإلخبارية:المواقع اإل  الفترات التي يفضل فييا متابعة. 6

 لكترونية الفمسطينية اإلخباريةالتي يفضل فييا متابعة المواقع اإل  الفترات(: يوضح 3.7جدول)
الفترات التي يفضل فييا متابعة المواقع اإللكترونية 

 النسبة المئوية %  التكرار الفمسطينية اإلخبارية

14141.7 ال يوجد فترة محدد

11333.4 الفترة المسائية

4713.9 الفترة الصباحية

278.0 فترة آخر الميل 

103.0 فترة الظييرة

 111.1 333 المجموع 
 

% من المتابعين ال يوجد ليم فترة محدد 41.7تبين من الجدول السابق أن ما نسبتو 
% يفضمون 13.9نسبتو % يفضمون الفترة المسائية، بينما ما 33.4لممتابعة، بينما ما نسبتو 

% يفضمون 3.0نسبتو  خر الميل، بينما ماآ% يفضمون فترة 8.0الفترة الصباحية، بينما ما نسبتو 
 .فترة الظييرة

نما توضح  نتائج الجدول السابق أن معظم المبحوثين ليس لدييم فترة محددة لممتابعة وا 
ويرجع الباحث  واقع اإللكترونية.في الفترات التي يفضل فييا المبحوثون متابعة الم ىناك تنوعٌ 

لى استمرارية األحداث المتبلحقة لمقضايا العربية وبشكل يومي متبلحق، لذلك يتطمب من إذلك 
 المبحوثين المتابعة دون فترة محددة.

من  %(34.9بنسبة )( والتي أوضحت أن 2014تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )بريص، 
 .(1)بفترات غير محددةلكترونية المبحوثين يتابعون المواقع اال

% من 45.7م( والتي أظيرت أن نسبة 2014وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )بربخ، كما 
 .(2) ليس لدييم فترة محددة لممتابعة المبحوثين

 
                           

 
( بريص، اعتماد طمبة الجامعات بمحافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية في تشكيل معارفيم نحو (1

 (76قضايا البيئة )ص 
د النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصل االجتماعي مصدر لممعمومات أثناء العدوان بربخ، اعتما  (2)

 (154م )ص 2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 
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المعمومـات  : مدى االعتماد عمى المواقـع اإللكترونيـة الفمسـطينية اإلخباريـة الكتسـابثانياً 
 ربية:حول القضايا الع

 :أىم القضايا العربية التي تتابعيا عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية. 7

 (: يوضح أىم القضايا العربية التي تتابعيا عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية3.8جدول)
أىم القضايا العربية التي تتابعيا عمى المواقع اإللكترونية 

 التكرار ريةالفمسطينية اإلخبا
 النسبة

 المئوية %  
 73.9 249 القضية السورية

 51.6 174 القضية المصرية

 31.2 105 القضية العراقية

 12.5 42 القضية اليمينة

 10.4 35 القضية الميبية

 5.3 18 القضية التونسية

 3.3 11 أخرى

 634 المجموع
 

 . 338ن * اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة م
 

يعتبر أىم القضايا العربية المبحوثين % من 73.9تبين من الجدول السابق أن ما نسبتو 
التي يتابعونيا عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية ىي القضية السورية، بينما ما نسبتو 

، بينما ما ةالعراقي قضاياال تابعون% ي31.2القضية المصرية، بينما ما نسبتو  يتابعون% 51.6
، بينما الميبيةالقضية يتابعون % 10.4، بينما ما نسبتو اليمنيةالقضية  يتابعون% 12.5نسبتو 

قضايا أخرى منيا  يتابعون% 3.3، بينما ما نسبتو التونسيةالقضية  يتابعون% 5.3ما نسبتو 
 .)الفمسطينية نفسيا، السودانية، الجزائرية والمغربية، البحرينية(

 ثونلنتائج عمى حالة االرتباط الوجداني واألخبلقي والتاريخي التي يعيشيا المبحو تدلل ىذه  ا
لكترونية الفمسطينية اإلخبارية لمواقع اإلبمتابعة ا حوثين ييتمونالمب وأناتجاه القضايا العربية 

 قضايا العربية خاصة اتجاه القضية السورية وباقي القضايا العربية االخرى.الىم التي ترصد أ
وعمميات نزوج  نترتكب  بحق المدنيي ييعود االىتمام بالقضية السورية لكثرة المجازر التلك كذ

البلجئين خمقت حالة من التعاطف معيم . والقضية المصرية احتمت المرتبة الثانية جاءت ىذه 
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باإلضافة في خمق ىذا االىتمام  معب دورًا كبيراً يوالجغرافي القرب المكاني أن النتيجة كون 
   الفمسطيني والمصري. المشتركة بين الشعبين ةالتاريخي مقواسمل

أىم الموضوعات الخاصة بالقضايا العربية التي تتابعيا عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية . 8
 :اإلخبارية

ىم الموضوعات الخاصة بالقضايا العربية عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية أ(: يوضح 3.9جدول)
 ةاإلخباري

أىم الموضوعات الخاصة بالقضايا العربية التي تتابعيا 
 عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية

 النسبة  التكرار
 المئوية % 

 72.8 246 الموضوعات السياسية

 39.9 135 الموضوعات االجتماعية

 37.3 126 العسكريةالموضوعات 

 35.8 121 الموضوعات الدينية

 25.7 87 ممية والتكنولوجيةالموضوعات الع

 24.9 84 الموضوعات االقتصادية

 24.3 82 الثقافيةالموضوعات 

 24.0 81 الموضوعات الفنية

 20.7 70 الموضوعات الرياضية

 19.5 66 الموضوعات التربوية والتعميمية

 15.4 52 الموضوعات الفكرية

 1.5 5 أخرى

 1155 المجموع
 

 338دد وقد تم احتساب النسبة من * اإلجابات من اختيار متع

أىم الموضوعات أن يعتبرون  المبحوثين% من 72.8أن ما نسبتو  السابقتبين من الجدول 
عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية ىي  يتابعونياالخاصة بالقضايا العربية التي 

ما نسبتو  والجتماعية، ا الموضوعات يتابعون% 39.9الموضوعات السياسية، بينما ما نسبتو 
الموضوعات الدينية، يتابعون % 35.8ما نسبتو  يمييا،  العسكريةالموضوعات  يتابعون% 37.3

 يتابعون% 24.9ما نسبتو و العممية والتكنولوجية،  يتابعون الموضوعات% 25.7بينما ما نسبتو 
نسبتو  ، وماالثقافيةيتابعون الموضوعات % 24.3االقتصادية، بينما ما نسبتو  الموضوعات

%، بينما 20.7 ةنسبالموضوعات الرياضية بمتابعة يمييا ، يتابعون الموضوعات الفنية 24.0%
يعتبرون أىم % 15.4بينما ما نسبتو و %، 19.5ما نسبتو يمييا الموضوعات التربوية والتعميمية ب
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متابعة برون يعتمن ، بينما  الموضوعات الفكرية الموضوعات الخاصة بالقضايا العربية
 .%1.5جاءت بنسبة  من أىم الموضوعات الخاصة بالقضايا العربيةالموضوعات األخرى 

نتائج الجدول السابق أن معظم المبحوثين يحرصون عمى متابعة أىم الموضوعات توضح 
أىميا الموضوعات  وقد جاء .خباريةإللمقضايا العربية عبر المواقع االلكترونية الفمسطينية ا

 بيا باقي الموضوعات وتؤثر عمييا سواء بالسمب أو رتبطتأىم الجوانب التي من كونيا  السياسية
ضايا العربية وبشكل لى استمرارية األحداث السياسية المتبلحقة لمقإويرجع الباحث ذلك ، االيجاب

مثل االجتماعية والعسكرية والدينية أما بالنسبة لحصول بعض الموضوعات  يومي متبلحق.
 ولديو ميول متعددة. االىتمامات كون المجتمع متنوعفيما بينيا ى نسب متفاوتة عموغيرىا 

 :بتناول المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية لمقضايا العربية الثقةدرجة  .9

 يوضح درجة الثقة بتناول المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية لمقضايا العربية (:3.10جدول)

 درجة الثقة
ة عالي
 جداً 

منخفضة  منخفضة  متوسطة عالية 
 جداً 

المتوسط  المجموع
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

338 10 29 219 71 9 ك
3.12 62.40 

% 2.7 21.0 64.8 8.6 3.0 100.0 

 

بدرجة عالية جدًا يثقون  من المبحوثين% 2.7تو بأن ما نس السابقتبين من الجدول ي
من % 21.0تو ب، بينما ما نسنية اإلخبارية لمقضايا العربيةبتناول المواقع اإللكترونية الفمسطي

ثقتيم من المبحوثين جاءت % 64.8تو بثقتيم بدرجة عالية، بينما ما نسكانت  المبحوثين
ثقتيم بدرجة منخفضة، بينما ما من المبحوثين جاءت % 8.6تو ببدرجة متوسطة، بينما ما نس

نخفضة جدًا، وبشكل عام فقد تبين أن الوزن بدرجة م يثقون بيامن المبحوثين % 3.0تو بنس
بتناول المواقع اإللكترونية الفمسطينية  %، مما يشير عمى أن درجة الثقة62.40النسبي يساوي 

 .ةكانت متوسط اإلخبارية لمقضايا العربية

لكترونية الفمسطينية بالمواقع اإلالسابقة أن درجة ثقة المبحوثين  يتضح من النتيجة
 ت متوسطة. خبارية كاناإل

ويعزو الباحث ىذه النتيجة بأن درجة ثقة المبحوثين جاءت متوسطة، وذلك بسبب اختبلف 
التوجيات السياسية لمعظم الطمبة المبحوثين مع تنوع توجيات وممكية المواقع اإللكترونية 
الفمسطينية اإلخبارية، كذلك حالة اإلحباط العام تنعكس عمى أراء المبحوثين عمى ما حوليم 
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خاصة االخبار الموجية. باإلضافة إلى عدم وجود جيات رقابة  تراقب نشأة وعمل معظم ىذه 
 .المواقع وما تنشره وغياب قوانين تنظم عمل ىذه المواقع

(  التي توصمت 2016النتيجة مع عدة دراسات سابقة منيا دراسة )أبو مراد ، وتتفق ىذه 
لكترونية أثناء مواقع اإلجة متوسطة في اللى أن النسبة األكبر من المبحوثين يثقون بدر إ

 .(1)األزمات

(  التي توصمت الى أن النسبة األكبر 2015كما اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )بربخ ، 
من المبحوثين يثقون بدرجة متوسطة في المعمومات التي ترد عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 .(2)م2014حول العدوان عمى غزة

م( التي أظيرت بأن النسبة االكبر من المبحوثين 2015ة ) أبو قوطة، كما تتفق مع دراس
 -مفاوضات الفمسطينيةجاءت بدرجة متوسطة في اكتساب المعمومات حول قضية ال

 .(3)االسرائيمية

كبر من المبحوثين م( التي أظيرت بأن النسبة األ2014مرجان، كما تتفق مع دراسة )
 . (4)لكترونية عمى المواقع اإل نل قضية البلجئيجاءت بدرجة متوسطة في المعمومات حو 

ن ثقة أ( والتي أظيرت ب2014برغوث، قت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )كما اتف
المبحوثين جاءت بدرجة متوسطة في المعمومات التي ترد عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 .(5)حول أي من االزمات

كبر ن النسبة األأم( والتي توصمت الى 2012محمدي، واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )
 .(6)%65نترنت بنسبة المنشورة عمى اإلمن المبحوثين يثقون بدرجة متوسطة في المعمومات 

                           
 

 .(152)ص  أبو مراد، اعتماد النخبة السياسية  الفمسطينية عمى الصحافة اإللكترونية أثناء األزمات (1)
سطينية عمى شبكات التواصل االجتماعي مصدر لممعمومات أثناء العدوان ( بربخ، اعتماد النخبة السياسية الفم(2

 (179)ص  م2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 
( أبو قوطة، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواقع اإللكترونية في اكتساب المعمومات عن (3

 (95)ص  اإلسرائيمية -المفاوضات الفمسطينية
مبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع االلكترونية في اكتساب  المعمومات حول ( مرجان، اعتماد ط(4

 (98)ص  قضية البلجئين الفمسطينيين
 .(177ص ) برغوث، اعتماد الشباب الفمسطيني عمى الشبكات االجتماعية وقت األزمات  (5)
 .(156ص )( محمدي، اعتماد الشباب الجامعي عمى موقع التواصل االجتماعي فسبوك (6
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م( والتي توصمت الى أن درجة الثقة 2015بريص، فت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )واختم
 .(1)بدرجة عالية لكترونية في تشكيل معارفيم نحو قضايا البيئة كانتبالمواقع اإل

بينما جاءت االختبلف بين الدراستين كون درجة الثقة بالمواقع اإللكترونية االخبارية  
  .الفمسطينية في تشكيل معارفيم نحو القضايا العربية جاءت  بدرجة متوسطة 

إشباع المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية لفضولك المعرفي حول القضايا درجة  .11
 :العربية

يوضح درجة إشباع المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية لفضولك المعرفي حول  (:3.11جدول)
 القضايا العربية

درجة 
 منخفضة  متوسطة عالية  عالية جداً  اإلشباع

منخفضة 
 المجموع جداً 

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 338 9 35 207 76 11 ك
3.13 62.60 

% 3.3 22.5 61.2 10.4 2.7 100.0 
 

المواقع اإللكترونية  تعملمن المبحوثين % 3.3تو بأن ما نس سابقتبين من الجدول ال
، بينما ما بدرجة عالية المعرفي حول القضايا العربية يمفضول عمى إشباع الفمسطينية اإلخبارية

 %61.2تو بإشباعيم المعرفي بدرجة عالية، بينما ما نس تمبيمن المبحوثين % 22.5تو بنس
من المبحوثين % 10.4تو بإشباعيم المعرفي بدرجة متوسطة، بينما ما نسمن المبحوثين تمبي 

 إشباعيممن المبحوثين تمبي % 2.7تو بإشباعيم المعرفي بدرجة منخفضة، بينما ما نستمبي 
%، مما 62.60المعرفي بدرجة منخفضة جدًا، وبشكل عام فقد تبين أن الوزن النسبي يساوي 

المعرفي  ول المبحوثينإشباع المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية لفض درجةيشير عمى أن 
 .كانت متوسطة حول القضايا العربية

شباع المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية إيتضح من النتيجة السابقة أن درجة   
 لمفضول المعرفي لممبحوثين نحو القضايا العربية كانت متوسطة. 

المواقع اإللكترونية باحث أن ىذه النتيجة جاءت بدرجة متوسطة، كون أن ويرى ال

                           
 

( بريص، اعتماد طمبة الجامعات بمحافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية في تشكيل معارفيم نحو  (1
.(91)ص  قضايا البيئة
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الفمسطينية اإلخبارية ليست مواقع  متخصصة ويغمب عمييا الطابع المحمي ومعظم ىذه المواقع 
 ،ويغمب عمييا السرعة عمى الموضوعية لمقضايا العربية، تكتفي بالنقل من المواقع العربية والدولية

عبلمية، كذلك المحتوى المحمي لممواقع ي حالة انفبلت في المصطمحات اإلوأحيانًا تقع ف
ليا خبارية يغمب عمييا الطابع المحمي باإلضافة لعدم وجود مراسمين لكترونية الفمسطينية اإلاإل

مينية: وتتمثل في عدم وجود مراسمين متخصصين لمصحف وىناك أسباب  .داخل ىذه الدول
 متخصصين بالقضايا االقميمية والعربية. ود صحفيين الكترونيينااللكترونية، وكذلك عدم وج

 

لى أن إ( التي توصمت 2015وتتفق ىذه  النتيجة مع دراسة سابقة وىي دراسة )بريص ، 
 يمدرجة إشباع المواقع اإللكترونية الفمسطينية لفضولالنسبة األكبر من المبحوثين جاءت 

 .(1)متوسطة المعرفي حول قضايا البيئة

لى أن النسبة األكبر من إالتي توصمت  م(2014اختمفت مع نتيجة دراسة ) مرجان،  كما
ية المعرفي حول قض يمالمبحوثين جاءت درجة إشباع المواقع اإللكترونية الفمسطينية لفضول

 . (2)البلجئين عالية 

ترونية بأنو يرى أن ىناك الكثير من المواقع االلك"ىذه النتيجة  ناصر المحامويعمل الدكتور 
الفمسطينية عممت عمى زيادة المعمومات ولكنيا لم تزد في المعرفة، وذلك لقناعتو أن المعرفة 

طالعة وقراءة الكتب، متراكمية وذات عبلقة وطيدة بالتدريس ونسبة تمقى العموم، والتدين، و 
أنيا لم ن الصحافة اإللكترونية زادت نسبة المعمومات غير ألذا فإنو يرى  ؛والذاكرة بشكل عام

 .(3)"تزد في المعرفة

 

 

 

                           
 

تشكيل معارفيم نحو  بريص، اعتماد طمبة الجامعات بمحافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية في (1)
 (92)ص  قضايا البيئة

رجان، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع االلكترونية في اكتساب  المعمومات حول ( م(2
 (99قضية البلجئين الفمسطينيين )ص 

(.152أبو مراد، اعتماد النخبة السياسية  الفمسطينية عمى الصحافة اإللكترونية أثناء األزمات )ص (3) 
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  :حول القضايا العربية المعموماتمصادر اكتساب . 11

 يوضح مصادر اكتساب المعمومات حول القضايا العربية (:3.12جدول)

المتوسط  مصادر اكتساب المعمومات حول القضايا العربية
 الوزن النسبي الحسابي

 78.71 1.49 المواقع االلكترونية
 72.00 1.96 صل االجتماعيشبكات التوا

 60.43 2.77 القنوات التمفزيونية
 59.14 2.86 اإلذاعات  

 44.14 3.91 تطبيقات الياتف المحمول
 38.57 4.30 الصحف والمجبلت

 26.57 5.14 أخرى

أن أىم مصادر اكتساب المعمومات حول القضايا العربية من  السابقتبين من الجدول 
، %78.71بوزن نسبي ، األولىا المواقع اإللكترونية في المرتبة فييجاءت  المبحوثينقبل 

، كما حصمت %72.00المرتبة الثانية شبكات التواصل االجتماعي بوزن نسبي  وجاءت في 
المرتبة الرابعة ، وجاءت في 60.43%المرتبة الثالثة القنوات التمفزيونية  بوزن نسبي  عمى

المرتبة الخامسة تطبيقات الياتف المحمول ت في ، بينما جاء%59.14اإلذاعات بوزن نسبي 
المرتبة السادسة الصحف والمجبلت بوزن نسبي  %، وحصمت عمى44.14وبوزن نسبي 

 % .26.57المرتبة السابعة الصحف والمجبلت بوزن نسبي  ، وجاءت في38.57%

رة ىذه النتيجة تتوافق مع معظم الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع خاصة في ظل الثو 
 نترنت واليواتف المحمولة.التكنولوجية وانتشار شبكة اإل

جاءت بدرجة عالية، وتصدرت أن المواقع اإللكترونية  السابق الجدول يتضح منكما 
شبكات  ، وتفوقت عمى أىم مصادر اكتساب المعمومات حول القضايا العربيةالمرتبة األولى ك

 أن ىناك إقباالً  يدلل عمى، وىذا وبدرجة عالية  التي جاءت بالمرتبة الثانيةاالجتماعي  التواصل
الصحف ذاعة و عمى حساب التمفزيون واإلعمى اإلنترنت، فئة الشباب، من قبل المبحوثين، 

كذلك يمكن ارجاع ذلك الى سيولة استخدام المواقع االلكترونية من قبل المبحوثين.  .والمجبلت
كذلك تتميز المواقع بقدرتيا عمى  لحديثة.والقدرة عمى تصفحيا من خبلل وسائل التكنموجيا ا

الوسائل األخرى كالتمفزيون واإلذاعة والصحف بسرعة وسيولة نشر االخبار والمعمومات فور 
وقوعيا وفي أي وقت وفي أي مكان عكس الوسائل األخرى التي تقوم بتحديد الوقت والزمان 

 لعرض  األخبار والمعمومات. 
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(  التي توصمت 2115اسات سابقة منيا دراسة )بريص ، وتتفق ىذه  النتيجة مع عدة در 
قضايا البيئة كانت معمومات حول لم يملى أن النسبة األكبر من المبحوثين مصادر اكتسابإ

 .(1)(73.4)وبنسبة  المواقع اإللكترونية

 تصدرت قائمة م( التي أظيرت بأن المواقع االلكترونية 2014كما تتفق مع دراسة ) مرجان، 
 . (2)%(48.1وبنسبة) كمصدر الكتساب المعمومات حول قضية البلجئين المصادر

 

المعمومات حول القضايا  كتسابال  اإلخباريةعمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية  درجة االعتماد .12
 :العربية أوقات األزمات

اب يوضح درجة االعتماد عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتس (:3.13جدول)
 المعمومات حول القضايا العربية أوقات األزمات

درجة 
منخفضة  منخفضة  متوسطة عالية  عالية جداً  االعتماد

المتوسط  المجموع جداً 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 338 7 19 137 121 54 ك
3.58 71.60 

% 16.0 35.8 40.5 5.6 2.1 100.0 
 

عمى المواقع يعتمدون المبحوثين  من % 16.0تو بأن ما نس السابقتبين من الجدول 
 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية أوقات األزمات اإلخباريةاإللكترونية الفمسطينية 

بدرجة عالية، بينما  يعتمدون عمييامن المبحوثين % 35.8تو ب، بينما ما نسبدرجة عالية جداً 
من % 5.6تو ببينما ما نسو  بدرجة متوسطة، يعتمدون عمييامن المبحوثين % 40.5تو بما نس

 يعتمدون عمييامن المبحوثين % 2.1اعتمادىم بدرجة منخفضة، بينما ما نسيتو المبحوثين 
%، مما يشير 71.60بدرجة منخفضة جدًا، وبشكل عام فقد تبين أن الوزن النسبي يساوي 

المعمومات الكتساب  اإلخباريةعمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية  عمى أن درجة االعتماد
 .كانت متوسطة حول القضايا العربية أوقات األزمات

                           
 

ظات غزة عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية في تشكيل معارفيم نحو ( بريص، اعتماد طمبة الجامعات بمحاف(1
 (79قضايا البيئة)ص 

مرجان، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع االلكترونية في اكتساب  المعمومات حول  (2)
( 88قضية البلجئين الفمسطينيين )ص 



 

113 

 

لكترونية الفمسطينية اإلخبارية بدرجة متوسطة، وقد جاءت درجة االعتماد عمى المواقع اإل
في ىذه الدراسة  لممواقع اإللكترونية  ونيرجع ذلك الى الثقة المتوسطة التي أعطاىا المبحوث

 المعمومات حول القضايا العربية. الفمسطينية اإلخبارية حول اكتساب

أن درجة االعتماد عمى المواقع م( 2014مرجان، كما تتفق ىذه النتيجة مع دراسة )  
 .(1)قضية البلجئين كانت متوسطة اإللكترونية الكتساب المعمومات حول

شبكات التواصل أن درجة االعتماد عمى م( 2012برغوث، تتفق ىذه النتيجة مع دراسة )
 .(2)ي أثناء االزمات جاءت بدرجة متوسطةاالجتماع

درجة لى أن إم( والتي توصمت 2015بريص، فت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )واختم
 .(3)عالية جداً كانت  قضايا البيئةاالعتماد عمى المواقع اإللكترونية الكتساب المعمومات حول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

غزة عمى المواقع االلكترونية في اكتساب  المعمومات حول مرجان، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات  (1)
 (90قضية البلجئين الفمسطينيين )ص 

 (163برغوث، اعتماد الشباب الفمسطيني عمى الشبكات االجتماعية وقت األزمات )ص  (2)
فيم نحو بريص، اعتماد طمبة الجامعات بمحافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية في تشكيل معار  (3)

(.81قضايا البيئة )ص 
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 القضايا حول المعمومات الكتساب ينية اإلخباريةالفمسط اإللكترونية المواقع عمى اعتمادك دوافع. 13
 :العربية

حول لكترونية في اكتساب المعمومات يوضح دوافع االعتماد عمى المواقع الفمسطينية اإل  (:3.14جدول)
 القضايا العربية

دوافع اعتمادك عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتساب 
 النسبة  التكرار ةالمعمومات حول القضايا العربي

 المئوية % 
 61.5 208 متابعة تفاصيل تمك الموضوعات 

 45.3 153 تقدم القضايا مدعمة بالفيديو والصور والجرافيك
 24.3 82 القوة في طرح الموضوعات المتعمقة بالقضايا العربية
 21.0 71 َتعرض المواد الخاصة بالقضايا العربية بطريقة جذابة

 19.2 65 ضايا العربية مدعومة بمواد فيمميةعرض تداعيات الق
دوافع اعتمادك عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتساب 

 النسبة  التكرار المعمومات حول القضايا العربية
 المئوية %

 16.3 55 تقديم تحميل عممي دقيق لجوانب القضايا
 14.2 48 ضايا العربيةالثقة فيما تعرضو المواقع اإللكترونية حول الق

 90. 3 ىأخر 
  685 المجموع

 338* اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 

دافعيم لبلعتماد عمى المواقع المبحوثين  % من61.5أن ما نسبتو  السابقتبين من الجدول 
رجع إلى متابعة اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية ي

إلى تقدم القضايا دافعيم يرجع من المبحوثين % 45.3تفاصيل تمك الموضوعات، بينما ما نسبتو 
دافعيم يرجع إلى من المبحوثين % 24.3مدعمة بالفيديو والصور والجرافيك، بينما ما نسبتو 

ن المبحوثين  م% 21.0بينما ما نسبتو و القوة في طرح الموضوعات المتعمقة بالقضايا العربية، 
ما نسبتو  ويرجعإلى عرض المواد الخاصة بالقضايا العربية بطريقة جذابة،  ذلك دافعيم يرجع

إلى عرض تداعيات القضايا العربية مدعومة بمواد فيممية، بينما ما  من المبحوثين ذلك% 19.2
ا، بينما ما إلى تقديم تحميل عممي دقيق لجوانب القضاي ذلك  يرجعمن المبحوثين % 16.3نسبتو 
دافعيم الثقة فيما تعرضو المواقع اإللكترونية حول القضايا من المبحوثين % 14.2نسبتو 

 % دافعيم يرجع إلى أسباب أخرى . 0.9العربية، بينما ما نسبتو 

ىم دوافع المبحوثين في متابعة المواقع اإللكترونية الفمسطينية أيتضح من الجدول السابق أن 
 تابعة تفاصيل تمك الموضوعات التي تعيشيا الدول العربية.اإلخبارية معرفة وم
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ويعزو الباحث ىذه النتيجة لنسبة المتابعة العالية لممواقع اإللكترونية الفمسطينية الكتساب 
المعمومات حول القضايا العربية بسبب عدم معايشة المبحوثين لمقضايا العربية بشكل مباشر، 

فتكون لدييم الرغبة في معرفة تفاصيل ىذه  عنيم،ذه الدول كذلك بسبب البعد الجغرافي لبعض ى
القضايا من وسائل اإلعبلم خاصة المواقع اإللكترونية كونيا متاحة أكثر من الخبرة المباشرة، 
كذلك إن عبلقة اعتماد الجميور عمى وسائل االتصال بمثابة مقياس لؤلىداف التي يسعى الفرد 

الختبلف الجماعات البيئية واالجتماعية واالتصالية  اً ماد وفقوتختمف درجة االعت"إلى تحقيقيا، 
  .(1) التي يحيا بداخميا الجميور، وأيضًا نتيجة اختبلف فئات الجميور واختبلف ثقافاتيم

أن دوافع االعتماد لى إم( والتي توصمت 2015بريص، تفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )وا
يرجع إلى متابعة تفاصيل شكيل معارفيم نحو قضايا البيئة في تعمى المواقع اإللكترونية بشأن 

 .(2) تمك الموضوعات

م( أن دوافع االعتماد عمى المواقع 2014مرجان، كما تتفق ىذه النتيجة مع دراسة )
يرجع إلى متابعة تفاصيل تمك  األزمات التي يتعرض ليا البلجئيناإللكترونية بشأن 

 .(3)الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 
                           

 
 ( لقان، اعتماد الجميور عمى القنوات التمفزيونية الفمسطينية أثناء االزمات.(1

بريص، اعتماد طمبة الجامعات بمحافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية في تشكيل معارفيم نحو  (2)
(.82قضايا البيئة )ص 

في محافظات غزة عمى المواقع االلكترونية في اكتساب  المعمومات حول  ( مرجان، اعتماد طمبة الجامعات(3
(91)ص  قضية البلجئين الفمسطينيين
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 حول المعمومات الكتساب عمييا تعتمد اإلخبارية التي الفمسطينية اإللكترونية . المواقع14
 :العربية القضايا

االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية التي تعتمد عمييا الكتساب المعمومات   المواقع(: يوضح 3.15جدول)
 :حول القضايا العربية

المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية التي تعتمد 
 عمييا الكتساب المعمومات  حول القضايا العربية

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 85.45 1.60 دنيا الوطن
 83.27 1.84 وكالة معا اإلخبارية
 70.36 3.26 وكالة سما اإلخبارية
 64.27 3.93 فمسطين أون الين

 63.73 3.99 وكالة الصحافة الفمسطينية " صفا"
 61.09 4.28 مالمركز الفمسطيني لئلعبل

 59.45 4.46 نباء الفمسطينية " وفا " وكالة األ
 46.27 5.91 وكالة فمسطين اليوم
 46.00 5.94 وكالة فمسطين اآلن
 37.82 6.84 وكالة فمسطين برس

 33.09 7.36 أخرى
 تعتمد اإلخبارية التي لكترونية الفمسطينيةأن ترتيب المواقع اإل السابقتبين من الجدول 

المرتبة األولى موقع دنيا الوطن  حيث جاء فيالعربية  القضايا حول المعمومات الكتساب عمييا
، %83.27المرتبة الثانية موقع وكالة معا اإلخبارية بوزن نسبي  ، ثم جاء%85.45بوزن نسبي 

المرتبة الرابعة  م جاء، ث%70.36بوزن نسبي ثالثة موقع وكالة سما اإلخبارية المرتبة ال ثم جاء
 الصحافةالمرتبة الخامسة موقع وكالة  ، ثم جاء%64.27قع فمسطين أون الين بوزن نسبي مو 

المرتبة السادسة موقع المركز الفمسطيني  %، ثم جاء63.73بوزن نسبي  " صفاالفمسطينية " 
بوزن نباء الفمسطينية "وفا" وكالة األالمرتبة السابعة موقع  ، ثم جاء%61.09لئلعبلم بوزن نسبي 

 %، ثم جاء46.27اليوم بوزن نسبي  ع فمسطينالمرتبة الثامنة موق %، ثم جاء59.45نسبي
لة المرتبة العاشرة موقع وكا ثم جاء %.46.00ن بوزن نسبي المرتبة التاسعة موقع فمسطين اآل

بوزن نسبي أخرى قع االمرتبة الحادية عشر مو  ت%، ثم جاء37.82فمسطين برس بوزن نسبي 
33.09%. 

في  تبله %85.45وبنسبة  أن موقع "دنيا الوطن" جاء بالمرتبة األولى؛ مما سبق يتضح
بنسبة متقاربة من بعضيما أي  ،%83.27بنسبة  موقع وكالة "معا اإلخبارية" المرتبة الثانية
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لى تميز كبلىما في نشر األخبار والتطورات العربية إ التقارب بين الموقعين ذلك رجع الباحثوي
 والموضوعات العربية من خبلل من خبلل زوايا كاممة لمشؤون العربية.كونيما ينشران أخبار 

م، كأول صحيفة إلكترونية، وىي تيتم بالشأن 2113الوطن عام  ايتأسست دنحيث 
الوطن لتشمل القارئ  ايوالعربية والعالمية، وسعت دن ةيالفمسطيني، وتواكب األحداث المحم

متقدمة عمى عدد من الدول العربية مثل مصر العربي، واستطاعت الوصول إلى مراكز ميمة و 
 واألردن واإلمارات والسعودية والمغرب. 

بتوسعة نشاطيا لمواكبة األحداث  اً يالوطن االنطبلق عرب ايم قررت دن2118العام  وفي
العربية والتركيز عمى القضايا التي تيم القارئ العربي واستطاعت استقطاب عدد قياسي من القراء 

لمموقع من خبلل تغطيتيا الصحفية ألىم األحداث والقضايا التي تيم القارئ والمتصفحين 
الوطن عمى مد القارئ بكل روافد المعرفة واالطبلع من خبلل تغطيتيا  ايتحرص دن ماالعربي، ك

عبر المواد الصحفية والقصص اإلخبارية والمواد التفاعمية والوسائط  ،الصحفية الجريئة والمؤثرة
وفتح باب التعميقات ومشاركات القراء عمى مختمف الموضوعات واألقسام  ،الصوركالفيديوىات و 

 .(1)في الموقع

ىذه النتيجة تصنيف موقع اليسكا العالمي حيث حصمت دنيا الوطن عمى  وتدعم 
المترتبة األولى عمى مستوى المواقع االخبارية الفمسطينية من حيث االنتشار في محافظات غزة 

ووفقًا لدراسة أجراىا معيد تابع لجامعة أكسفورد البريطانية لقياس اآلثار والضفة الغربية، 
ووفقًا لدراسة أجراىا معيد تابع لجامعة أكسفورد البريطانية االجتماعية لئلنترنت صدرت حديثًا 

م، صنفت دنيا الوطن كأول 2113لقياس اآلثار االجتماعية لئلنترنت صدرت حديثا في أغسطس 
  .(2)قع التواصل االجتماعي في بمدهتخطى مواموقع في العالم ي

 مؤسسة ييف%، 83.27التي حصمت عمى المرتبة الثانية وبنسبة  ،"معاأما وكالة "
قامة فمسطين، في المستقل اإلعبلم تعزيز بيدف 2002 عام تأسست ربحية غير إعبلمية  وا 
 في والتعددية الكممة حرية تعزيز وكذلك والدولية واإلقميمية المحمية اإلعبلم وسائل بين عبلقات
 عبارة" معا شبكة. "اإلنسان وحقوق الديمقراطية مفيوم لتعزيز محورية كعناصر اإلعبلمية التغطية

 تسع ذلك في بما فمسطين أنحاء في المستقمين الصحفيين من عدداً  يضم مشترك كيان عن

                           
 

 .( موقع دنيا الوطن، عن دنيا الوطن )موقع الكتروني((1
 دنيا الوطن، دنيا الوطن تحصل عمى المركز األول )موقع إلكتروني(. (2)
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 شبكة" تقوم إلخبارية،ا" معا وكالة" إلى وباإلضافة. إذاعية محطات وتسع محمية تمفزة محطات
 دورات تقيم كما اإلذاعي، واإلنتاج الفيديو وتصوير التمفزيونية األعمال مثل أخرى بنشاطات" معا

 .اإلعبلم ورجاالت الفمسطينيين لمصحفيين تدريبية
 

 كافة من والرياضية والثقافية، واالقتصادية، السياسية، األخبار" معا وكالة" تغطيكذلك 
 آخر إلى باإلضافة األخضر، الخط داخل المحتمة والمناطق غزة وقطاع غربيةال الضفة محافظات
 .(1)الوطن صعيد عمى المستجدات آخر بذلك وتقدم. اإلسرائيمي الشأن في التطورات
 

عمى نتيجة متوسطة، ويرجع الباحث ذلك إلى أن ىذه النتيجة  (أخرى)كما حصمت فئة 
، وىذا يعكس انتشار المواقع االلكترونية بشكل رىأختعكس متابعة الجميور لمواقع إلكترونية 

  اصة أننا نشيد انطبلق مواقع الكترونية بشكل مستمر.خ وىا،كبير وليا متابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 .( وكالة معا. من نحن )موقع الكتروني((1
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التي اخترتيا سابقا الكتساب  اإلخبارية لمواقع اإللكترونية الفمسطينيةاأسباب تفضيل . 15
 :المعمومات حول القضايا العربية

تفضيل المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية التي اخترتيا سابقا  أسباب  ضحيو  (:3.16جدول)
 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية

أسباب تفضيل المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية التي 
 النسبة المئوية %  التكرار اخترتيا سابقا الكتساب المعمومات حول القضايا العربية

 53.6 181 ا في نقل المعمومات واألخبارسرعتي
 47.9 162 تمكنني من استخداميا بكل يسر وسيولة

أسباب تفضيل المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية التي 
 اخترتيا سابقا الكتساب المعمومات حول القضايا العربية

 النسبة المئوية % التكرار

 42.6 144 ربيةالدقة والموضوعية في تغطية القضايا الع
 40.8 138 مبلئمة موضوعتيا لبلحتياجات الفمسطينية

 39.9 135 ىا عمى الصور والفيديوىات الخاصة بالقضايا العربيةاحتواؤ 
 34.0 115 طبلع بكل ما يجري حول القضايا العربيةاتجعمني عمى 

 26.3 89 أسموب عرضيا وتحميميا بما يتبلءم مع واقعنا
 21.3 72 المصادر التي تعتمد عميياعمق التغطية وتعدد 

 19.2 65 عمق التحميل والربط مع القضية الفمسطينية وأبعادىا
متابعة آنية ولحظية لما تقدمو من معمومات حول القضايا 

 العربية
55 16.3 

 2.1 7 أخرى
  1163 المجموع

 338* اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 

 مواقع اإللكترونية الفمسطينيةلم يمتفضيم % سبب53.6تو بأن ما نس السابقل تبين من الجدو 
 نقل في يرجع إلى سرعتيا حول القضايا العربيةمنيا كتساب المعمومات ا يتمالتي  اإلخبارية
 يسر بكل استخداميا من % يرجع إلى تمكنيم47.9واألخبار، بينما ما نسبتو  المعمومات

% يرجع إلى الدقة والموضوعية في تغطية القضايا العربية، بينما 42.6وسيولة، بينما ما نسبتو 
بينما ما نسبتو ، الفمسطينية لبلحتياجات موضوعتيا % يرجع إلى مبلئمة40.8ما نسبتو 

بينما ما نسبتو ، العربية بالقضايا الخاصة والفيديوىات الصور عمى % يرجع إلى احتوائيا39.9
بينما ما نسبتو ، العربية القضايا حول يجري ما بكل طبلعا ىعم نيا تجعميمأ% يرجع إلى 34.0
% 21.3بينما ما نسبتو ، واقعنا مع يتبلءم بما وتحميميا عرضيا % يرجع إلى أسموب26.3

% يرجع إلى 19.2بينما ما نسبتو ، عمييا تعتمد التي المصادر وتعدد التغطية يرجع إلى عمق
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 % يرجع إلى متابعة16.3وأبعادىا، بينما ما نسبتو  ةالفمسطيني القضية مع والربط التحميل عمق
% يرجع إلى 2.1العربية، بينما ما نسبتو  القضايا حول معمومات من تقدمو لما ولحظية آنية

 أسباب أخرى.

لكتروني، كون ىذه عبلم اإلتشير النتائج السابقة في مجمميا إلى توافقيا مع خاصية اإل
بيرة لم تكن توفرىا ليم الوسائل اإلعبلمية التقميدية، مما جعميم المواقع االلكترونية وفرت ميزات ك

يعتمدون عمييا كمصدر الكتساب المعمومات حول القضايا العربية، ويعود ذلك لما تتسم بو 
المواقع اإللكترونية بالعديد من الخصائص االتصالية، التي تنطمق من قدرات شبكة اإلنترنت 

نيا أصبحت وسيطًا إعبلميًا أدت معظم االبحاث والدراسات بوصفيا وسيمة اتصال حديثة، وأك
مكانية نقل األخبار واالحداث المختمفة فور وقوعيا   .(1)فاعبًل"، حيث الفورية وا 

لكترونية الفمسطينية واختيار الخيار األول وىو ويرجع الباحث أسباب تفضيل المواقع اإل
لخيار عمى المرتبة األولى  يعود إلى الحاجة "سرعتيا في نقل المعمومات واألخبار" وحصول ىذا ا

الممحة لممبحوثين لمتابعة أخر التطورات والتفاصيل وأخر التحديثات اإلخبارية المتعمقة بتطورات  
   .القضايا العربية المتبلحقة وتطور األزمات وتسارعيا ومستجداتيا عمى مدار الساعة

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 ( 42ص)، لكتروني الفمسطينياإلعبلم اإل ،( تربان(1
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 اإللكترونية المواقع عمى متابعتيا تفضل التي ضايابالق الخاصة الصحفية الفنون . أشكال16
 :الفمسطينية اإلخبارية

عمى المواقع اإللكترونية  العربيةالمواد الصحفية الخاصة بالقضايا  أشكاليوضح  (:3.17جدول)
 الفمسطينية اإلخبارية

أشكال الفنون الصحفية الخاصة بالقضايا التي تفضل متابعتيا عمى 
النسبة المئوية  التكرار الفمسطينية اإلخبارية المواقع اإللكترونية

 % 
 75.1 253 األخبار 
 33.5 113 التقارير

 31.5 106 القصص اإلخبارية
 30.0 101 مواضيع النقاش الحر
 25.8 87 التحميبلت والتعميقات

 23.1 78 المشاركة والتعميقات المفتوحة مع الجميور
 21.7 73 التحقيقات

 20.8 70 ثالدراسات واألبحا
 20.5 69 المقاالت
 90. 3 أخرى

  953 المجموع
 338* اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 

 

% من عينة الدراسة أشكال المواد الصحفية 75.1السابق أن ما نسبتو تبين من الجدول 
نية اإلخبارية ىي الخاصة بالقضايا التي يفضمون متابعتيا عمى المواقع اإللكترونية الفمسطي

% يفضمون القصص 31.5% يفضمون التقارير، وما نسبتو 33.5االخبار، وما نسبتو 
% يفضمون 25.8% يفضمون مواضيع  النقاش الحر، وما نسبتو 30.0االخبارية، وما نسبتو 

% يفضمون المشاركة والتعميقات المفتوحة مع الجميور، 23.1التحميبلت والتعميقات، وما نسبتو 
بحاث، وما % يفضمون الدراسات واأل20.8% يفضمون التحقيقات، وما نسبتو 21.7نسبتو وما 

 % يفضمون مواضيع أخرى.0.9% يفضمون المقاالت، وما نسبتو 20.5نسبتو 

يرجع الباحث ىذه النتيجة المرتفعة ليذا الشكل من الفنون الصحفية نتيجة تسارع األحداث 
ر الصحفي أىم أشكال التحرير الصحفي وأقربيا إلى اىتمام ويعد الخبوالتطورات وكثرة األخبار. 

 القارئ، وليذا تعرف الصحافة المعاصرة بصحافة الخبر.
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نترنت من إثبات وجود قوي لمباحثين عن األخبار والمعمومات، والراغبين وقد تمكن اإل
 .(1)بالحصول عمى أخبار فورية

ىم الفنون الصحفية التي أضحت أن م( التي و 2015وتتفق ىذه النتائج مع دراسة )بريص، 
  .(2)%(71.3وبنسبة ) يحرص طمبة الجامعات الفمسطينية عمى متابعتيا كانت األخبار

خبار السريعة المرتبة جاءت في المرتبة ( التي أظيرت أن األ2015وتتفق مع دراسة )بربخ، 
 .(3)(90.24وبنسبة ) األولى

يرت أن األخبار الخاصة بقضية البلجئين م( التي أظ2014كما اتفقت مع دراسة )مرجان، 
 .(4)ةفي المواقع اإللكتروني ونتصدرت أشكال الفنون الصحفية التي يفضميا المبحوث

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 (207ص)، اإلعبلم اإللكتروني( أبو عيشة، 1)
( بريص، اعتماد طمبة الجامعات بمحافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية في تشكيل معارفيم نحو (2

 (88 قضايا البيئة )ص
شبكات التواصل االجتماعي مصدر لممعمومات أثناء العدوان بربخ، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى  (3)

 (175م )ص 2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 
لكترونية في اكتساب  المعمومات حول مرجان، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع اإل (4)

 (95 قضية البلجئين الفمسطينيين )ص
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ـــــاً  ـــــع اإل ثالث ـــــى المواق ـــــاد عم ـــــى االعتم ـــــة عم ـــــأثيرات المترتب ـــــة الفمســـــطينية: الت  لكتروني
 :الكتساب المعمومات حول القضايا العربية اإلخبارية

أثيرات المعرفية الناتجة عن االعتماد عمى المواقع الفمسطينية االلكترونية درجة الت. 1
 :الكتساب المعمومات حول القضايا العربية اإلخبارية الفمسطينية

 (: يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب 3.18جدول)

المتوسط  التأثيرات المعرفية
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 71.00 3.55 القضايا العربية.تنمية معموماتي حول 
 70.60 3.53 التعرف عمى الظروف الحياتية التي يمر بيا أىل المناطق العربية.

 69.80 3.49 التعرف واالطبلع عمى ما يحدث في كافة المناطق العربية.
 68.80 3.44 اكتساب المعمومات حول تأثير األحداث السياسية عمى الشعوب والدول العربية.

 67.60 3.38 عمى بعض الجوانب والنقاط الميمة والمؤثرة في القضايا العربية. الوقوف
 67.40 3.37 تشكيل مخزون معرفي حول القضايا العربية.

 67.20 3.36 التعرف عمى مواقف واتجاىات المواقع في تغطيتيا لمقضايا العربية. 
 65.40 3.27 عيات القضايا العربية.تساعدني في فيم المواقف المحمية واإلقميمية والدولية من تدا

 64.80 3.24 التعرف عمى طبيعة العبلقة بين الدول العربية ودورىا اتجاه قضايا الدول األخرى.
 :ىماحسب الوزن النسبي في ىذا المجال  أعمى فقرتينتبين النتائج من خالل الجدول أن 

قـد احتمـت المرتبـة ف" ضـايا العربيـة" تنمية معموماتي حـول الق( التي نصت عمى 4الفقرة رقم ) 1.
، مما يدل عمى أن الفقرة قد حصمت عمى درجة موافقة )كبيـرة( )%71.00األولى بوزن النسبي  )

 .المبحوثينمن قبل 

التعرف عمى الظروف الحياتية التي يمر بيا أىل المناطق " ( التي نصت عمى3الفقرة رقم )2.
، مما يدل عمى أن الفقرة قد حصمت )%70.60النسبي  )" قد احتمت المرتبة الثانية بوزن العربية

 .المبحوثينعمى درجة موافقة )كبيرة( من قبل 
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 :ىماحسب الوزن النسبي في ىذا المجال  فقرتين ىأدنالنتائج من خالل الجدول أن أظيرت 

 التعــرف عمــى طبيعــة العالقــة بــين الــدول العربيــة ودورىــا " التــي نصــت عمــى( 8الفقــرة رقــم ) 1.
، مما يدل عمـى )%64.80وزن النسبي  )قد احتمت المرتبة األخيرة بف" اتجاه قضايا الدول األخرى

 .المبحوثين( من قبل متوسطة)موافقة حصمت عمى درجة  الفقرة قدأن 

تساعدني في فيم المواقف المحمية واإلقميمية والدولية من  "التي نصت عمى  (2الفقرة رقم )2.
، مما يدل )%65.40وزن النسبي  )قد احتمت المرتبة قبل األخيرة بو " يةتداعيات القضايا العرب

 .المبحوثين( من قبل متوسطة)موافقة حصمت عمى درجة  الفقرة قدعمى أن 

ويرى الباحث أن تنمية المعمومات حول القضايا العربية والتعرف عمى الظرف الحياتية 
المعرفية لدى المبحوثين، وىو ما تؤكده  التأثيرات تالتي يمر بيا أىل المناطق العربية تصدر 

أكد فيو أن اىتمام المبحوثين باألخبار العربية، مما ت( الذي 3.18رقم )السابق نتيجة الجدول 
عمى ما يحدث في  يدلل عمى اىتمام المبحوثين بمعرفة وتنمية معموماتيم والتعرف واالطبلع

جعل المبحوثين في حاجة  والبعد الجغرافي الخبرة المباشرةلى عدم إ، باإلضافة البمدان العربية
حداث العربية وىو ما يسعى إليو المبحوث لمعرفتو من خبلل المواقع لمعرفة التفاصيل حول األ

. كون التأثيرات المعرفية ترتبط بمعارف الجميور حول القضايا المختمفة بيدف تجاوز لكترونيةاإل
حداث وتفسيرىا بشكل صحيح، يا لفيم األالغموض الناتج عن تناقص المعمومات وعدم كفايت

ولذلك تعد المواقع اإللكترونية وفقًا لنظرية االعتماد تعمل عمى إزالة الغموض، وتقديم المعمومات 
بعض األحداث التي يحتاج األفراد إلى معمومات بشأنيا، حسب درجة االعتماد عمى  عنالبلزمة 

 .(1)ىذه المواقع

 

 

 

 

                           
 

 (.413)ص يات وسائل اإلعبلم، نظر ، روكتيشساندر ابولو  ،( ديمفير(1
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لكترونية الفمسطينية إل نية الناتجة عن االعتماد عمى المواقع االتأثيرات الوجدادرجة . 2
 :الكتساب المعمومات حول القضايا العربيةاإلخبارية 

 (: يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب 3.19جدول)

المتوسط  التأثيرات الوجدانية
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 79.20 3.96 يجابي اتجاه القضايا العربية.زيادة الحب والتأييد لبعض الدول لوقوفيا اإل
 

 التأثيرات الوجدانية
 

المتوسط 
 الحسابي

 
الوزن 
 النسبي

 78.20 3.91 زيادة الشعور بالتعاطف مع الشعوب العربية اتجاه قضاياىم.
 73.40 3.67 الشعور باإلحباط مما يجرى في العالم العربي.
 72.80 3.64 م ومشكبلتيم  وأزماتيم.مشاركة الشعوب العربية وجدانيًا في قضياى

 72.40 3.62 زيادة الخوف والقمق حول مصير القضايا العربية.
 72.20 3.61 الشعور بالعجز أمام ما يحدث في المنطقة العربية.

زيادة الشعور بالكراىية لبعض الدول لتدخميم  السمبي في قضايا الدول 
 العربية.      

3.60 72.00 

 71.20 3.56 لؤلحداث والقضايا التي تحدث في المجتمعات العربية. أعير اىتماماً 
 68.20 3.41 زيادة الشعور بالمسؤولية اتجاه اوضاع الشعوب العربية.
 66.00 3.30 تأييد الجيود العربية والدولية في حل القضايا العربية.

 ىما:ا المجال حسب الوزن النسبي في ىذ أعمى فقرتينتبين النتائج من خبلل الجدول أن 

زيادة الحب والتأييد لبعض الدول لوقوفيا االيجابي اتجاه  ( التي نصت عمى "4الفقرة رقم ) 1.
، مما يدل عمى أن الفقرة )%79.20قد احتمت المرتبة األولى بوزن النسبي  )ف" القضايا العربية

 قد حصمت عمى درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد العينة.

زيادة الشعور بالتعاطف مع الشعوب العربية اتجاه ( التي نصت عمى " 1الفقرة رقم )2.
، مما يدل عمى أن الفقرة قد )%78.20قد احتمت المرتبة الثانية بوزن النسبي  )و " قضاياىم

 حصمت عمى درجة موافقة )كبيرة( من قبل أفراد العينة.
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 :ىماسبي في ىذا المجال فقرتين حسب الوزن الن ىالنتائج من خالل الجدول أن أدنأظيرت 

" " تأييد الجيود العربية والدولية في حل القضايا العربية( التي نصت عمى 10الفقرة رقم ) 1.
، مما يدل عمى أن الفقرة قد حصمت عمى )%66.00قد احتمت المرتبة األخيرة بوزن النسبي  )و 

 درجة موافقة )متوسطة( من قبل أفراد العينة.

." زيادة الشعور بالمسؤولية اتجاه اوضاع الشعوب العربيةنصت عمى "  ( التي9الفقرة رقم )2.
، مما يدل عمى أن الفقرة قد حصمت )%68.20قد احتمت المرتبة قبل األخيرة بوزن النسبي  )و 

 عمى درجة موافقة )كبيرة(.

أن المبحوثين ال يمتمكون  إلىيرجع الباحث سبب تقارب النسب في التأثيرات الوجدانية 
ر ليقدموه ولدييم شعور بالعجز اتجاه الشعوب العربية وقضاياىم ولكن أبسط ما يمكن أن الكثي

خاصة في ظل تأثير األحداث الدامية التي  ،يفعموه ىو التعاطف وزيادة الحب والخوف والقمق
عصفت بالمنطقة العربية وأثرت عمى المواطن مباشرة، فمن خبلل خوفو عمى المنطقة العربية 

بسبلمتيا النعكاس معظم األحداث عمى القضية الفمسطينية كون أن حالة اليموم يظير رغبتو 
 العربية واحدة.

 لكترونية الفمسطينيةإل التأثيرات السموكية الناتجة عن االعتماد عمى المواقع ادرجة . 3
 :الكتساب المعمومات حول القضايا العربية اإلخبارية

 النسبي والترتيب  (: يوضح المتوسط الحسابي والوزن3.20جدول)

المتوسط  التأثيرات السموكية
 الحسابي

الوزن 
 الترتيب النسبي

 1 64.40 3.22 أحرص عمى متابعة االحداث واألخبار العربية بشكل يومي.

 2 63.00 3.15 المشاركة في أنشطة تطوعية لمساندة ودعم القضايا العربية.
 3 58.20 2.91 ل االعبلم الجديدأساىم في نشر ما يحدث في الدول العربية عبر وسائ

 4 57.80 2.89 المشاركة في مسيرات وفعاليات تضامنية لموقوف مع القضايا العربية.
 5 56.60 2.83 العمل المتعمقة بالقضايا العربية. اتحضور الندوات وورش

أشارك برأيي عبر وسائل االعبلم الجديد حول الموضوعات التي تتعمق 
 بالقضايا العربية.

2.81 56.20 6 

 7 51.60 2.58 أساىم في جمع التبرعات لمساندة بعض الشعوب العربية.
 8 49.20 2.46 االستعداد لمتوجو لبعض الدول ومساندة شعوبيا عسكريًا.
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 :ىماتبين النتائج من خالل الجدول أن أعمى فقرتين حسب الوزن النسبي في ىذا المجال 

حداث واألخبار العربية بشكل أحرص عمى متابعة اال( التي نصت عمى " 5الفقرة رقم ) 1.
، مما يدل عمى أن الفقرة قد حصمت )%64.40" قد احتمت المرتبة األولى بوزن النسبي  )يومي

 عمى درجة موافقة )متوسطة( من قبل أفراد العينة.

المشاركة في أنشطة تطوعية لمساندة ودعم القضايا ( التي نصت عمى " 1الفقرة رقم )2.
، مما يدل عمى أن الفقرة قد )%63.00قد احتمت المرتبة الثانية بوزن النسبي  )و " ربيةالع

 حصمت عمى درجة موافقة )متوسطة( من قبل أفراد العينة.

 :ىمافقرتين حسب الوزن النسبي في ىذا المجال  ىالنتائج من خالل الجدول أن أدن

" عض الدول ومساندة شعوبيا عسكرياً االستعداد لمتوجو لب( التي نصت عمى "4الفقرة رقم ) 1.
، مما يدل عمى أن الفقرة قد حصمت عمى )%49.20قد احتمت المرتبة األخيرة بوزن النسبي  )و 

 درجة موافقة )قميمة( من قبل أفراد العينة.

 أساىم في جمع التبرعات لمساندة بعض الشعوب العربية""( التي نصت عمى 6الفقرة رقم )2.
، مما يدل عمى أن الفقرة قد حصمت )%51.60قبل األخيرة بوزن النسبي  )قد احتمت المرتبة و 

 .عمى درجة موافقة )قميمة(

يتضح من خبلل ىذه النتائج أن ىناك ضعف نسبي في نسبة التأثيرات السموكية عن 
منية المعرفية والوجدانية، وقد يعكس ذلك حالة اإلحباط أو قمة الحرية بسبب األوضاع األ

 فمسطيني الحزبي الذي يواكب االنقسام العربي.واالنقسام ال
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التأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية المترتبة عن اعتماد المبحوثين عمى المواقع  -4
 العربية. اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا

معرفية والوجدانية والسموكية المترتبة التأثيرات الحيث يتناول الجدول التالي عرضًا لمقارنة 
ب المعمومات حول عن اعتماد المبحوثين عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتسا

 ، خبلل الفترة الزمنية لمدراسة.القضايا العربية

دانية (: يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب ألىم التأثيرات المعرفية والوج3.21) جدول
 . والسموكية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية

 الترتيب الوزن النسبي المتوسط الحسابي التأثيرات 
 1 72.60 3.63 التأثيرات الوجدانية
 2 68.20 3.41 التأثيرات المعرفية 
 3 57.60 2.86 التأثيرات السموكية

 أثيرات المترتبة عمى حسب الترتيبتبين من الجدول أعبله أن أىم الت

قد جاءت عمى  إلى ان مجموع الوزن النسبي لمجموع التأثيرات   تشير  نتائج الجدول السابق
 %(،72.60وزن نسبي )بى عمى المرتبة األول النحو التالي، حيث حصمت التأثيرات الوجدانية

التأثيرات %(، أما 68.20النسبي )ة حيث بمغ الوزن المرتبة الثاني في التأثيرات المعرفية وجاءت 
 %(.57.60ة حيث بمغ الوزن النسبي )حصمت عمى المرتبة الثالثفقد السموكية 

شعور المبحوثين بالعجز بسبب وقد يرجع ارتفاع نسبة التأثيرات الوجدانية عمى التأثيرات األخرى 
لذلك ًا عنيم،  حيال الشعوب العربية وقضاياىم، خاصة بسبب ظروف الجغرافيا البعيدة نسبي

 والحب والخوف والقمق  ماكان منيم سوى التعاطف 

السابق بتقدم التأثيرات الوجدانية عمى غيرىا من التأثيرات األخرى مع عدة  ق نتائج الجدولتتف
. حيث تقدمت التأثيرات الوجدانية عمى باقي (1)م(2016دراسات سابقة منيا: دراسة )رضوان، 

 .%(83التأثيرات بوزن نسبي )

                           
 

 ( رضوان، اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتف المحمول كمصدر لؤلخبار أوقات األزمات1)
 .(127)ص
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حيث جاءت نسبة التأثيرات الوجدانية في  .(1)(2015)بربخ،  واتفقت كذلك مع نتائج دراسة
حيث جاءت  .(2014)مرجان،دراسة كذلك اتفقت مع . و (85.20%مقدمة التأثيرات بنسبة )

 .(2)%(34.9بوزن نسبي ) التأثيرات الوجدانية في المقدمة عمى التأثيرات المعرفية والسموكية

تبلىا  ة( حيث جاءت التأثيرات المعرفية في المقدم2015دراسة )بريص، واختمفت مع 
 .(3)السموكية في المرتبة الثانية والوجدانية بالمرتبة الثالثةالتأثيرات 

المرتبة ( حيث جاءت التأثيرات المعرفية في 2015كما اختمفت مع دراسة )أبو قوطة، 
 .(4)موكية بالمرتبة الثالثةتبلىا الوجدانية في المرتبة الثانية والس األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

(  بربخ، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصل االجتماعي مصدر لممعمومات أثناء العدوان (1
 .(192)ص م2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 

مرجان، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع االلكترونية في اكتساب  المعمومات حول  (2)
 .(103)ص قضية البلجئين الفمسطينيين 

( بريص، اعتماد طمبة الجامعات بمحافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية في تشكيل معارفيم نحو (3
 (98قضايا البيئة )ص 

( أبو قوطة، اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواقع اإللكترونية في اكتساب المعمومات عن (4
(113اإلسرائيمية )ص  -المفاوضات الفمسطينية
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: أىم المشاكل التي تعاني منيا المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية عند تناوليا 5
 لمقضايا العربية.

أىم المشاكل التي تعاني منيا المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية عند ويتناول الجدول التالي 
 وذلك خبلل الفترة الزمنية لمدراسة. ،تناوليا لمقضايا العربية

المشاكل التي تعاني منيا المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية عند تناوليا  أىم (: يوضح 3.22جدول)
 .لمقضايا العربية

أىم المشاكل التي تعاني منيا المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية 
 النسبة المئوية %  التكرار عند تناوليا لمقضايا العربية

 62.4 211 التحيز
 42.0 142 غياب الرأي والرأي األخر

ضعف ثقة الجميور بالمعمومات المنشورة عمى المواقع اإللكترونية  
 خباريةاإل

132 39.1 

 38.5 130 نشر معمومات غير دقيقة
 38.5 130 مجيولية مصدر المعمومات

 37.0 125 غياب العمق والتحميل
 35.8 121 اقية والموضوعيةغياب المصد

 32.2 109 التجاىل المتعمد لبعض القضايا الميمة
أىم المشاكل التي تعاني منيا المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية 

 عند تناوليا لمقضايا العربية
 النسبة المئوية % التكرار

 31.1 105 شر المعمومات دون التيقن منيانالتوسع في 
 21.9 74 في تغطية القضايا العربية عدم الفورية

 19.2 65 محدودية الدراسات المتخصصة التي تنشرىا
 16.3 55 يدلوجية لممحتوىالصبغة األ

 16.3 55 عدم التخصص والمعرفة
 2.4 8 أخرى

  1462 المجموع
 338* اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 

1.  

% من عينة الدراسة يعتبرون أىم المشاكل التي 62.4تو بنس أن ما السابقالجدول تبين من 
العربية ىو التحيز، بينما  لمقضايا تناوليا اإلخبارية عند الفمسطينية اإللكترونية المواقع تعاني منيا
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 % يعتبرون ضعف39.1بينما ما نسبتو , األخر والرأي الرأي % يعتبرون غياب42.0ما نسبتو 
% 38.5بينما ما نسبتو , اإللكترونية االخبارية المواقع عمى لمنشورةا بالمعمومات الجميور ثقة

 مصدر مجيولية % يعتبرون38.5بينما ما نسبتو , دقيقة غير معمومات نشر يعتبرون
% 35.8بينما ما نسبتو , والتحميل العمق % يعتبرون غياب37.0بينما ما نسبتو , المعمومات

 المتعمد % يعتبرون التجاىل32.2نما ما نسبتو بي, والموضوعية المصداقية يعتبرون غياب
 التيقن دون المعمومات شرن في التوسع % يعتبرون31.1بينما ما نسبتو , القضايا الميمة لبعض
بينما ما نسبتو  ,العربية القضايا تغطية في الفورية عدم % يعتبرون21.9بينما ما نسبتو , منيا

% 16.3بينما ما نسبتو , تنشرىا التي المتخصصة الدراسات محدودية % يعتبرون19.2
 التخصص عدم % يعتبرون16.3لممحتوى، بينما ما نسبتو  االيدلوجية الصبغة يعتبرون
 وجود مشاكل أخرى. % يعتبرون2.4بينما ما نسبتو  ,والمعرفة

 المواقع من النتائج السابقة يتضح أن المبحوثين يعتبرون أىم المشاكل التي تعاني منيا
العربية ىو التحيز ويظير ذلك جميًا لمباحث  لمقضايا تناوليا اإلخبارية عند الفمسطينية اإللكترونية

 كون أن أغمب المواقع اإللكترونية الفمسطينية تتبع جيات حزبية، تبلىا في المرتبة الثانية  غياب
 األخر. والرأي الرأي
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 اإلخبارية لمقضايا الفمسطينية اإللكترونية المواقع تناول لتطويرالمبحوثين  . مقترحات2
 .العربية

يتناول الجدول التالي النتائج الخاصة بمقترحات المبحوثين لتطوير تناول المواقع اإللكترونية 
 الفمسطينية اإلخبارية لمقضايا العربية.

 بية(: يوضح مقترحات لتطوير تناول المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية لمقضايا العر 3.23جدول)
مقترحات لتطوير تناول المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية لمقضايا 

 النسبة المئوية %  التكرار العربية

 76.9 260 االىتمام بالدقة والموضوعية في موضوعاتيا
 55.0 186 الجرأة في تناول الموضوعات الخاصة بالقضايا العربية

عربية والمحمية وانعكاسيا عمى مناحي األخذ واالىتمام بالقضايا العالمية وال
 الحياة

170 50.3 

 48.2 163 االستعانة بكوادر اعبلمية مينية
 47.6 161 التغطية الفورية والشاممة لؤلحداث العربية

عرض مختمف وجيات نظر لممحممين والخبراء والمتخصصين في 
 الموضوعات التي تناقشيا

138 40.8 

 39.1 132 لقضايا العربية.زيادة عدد األخبار الخاصة با
 4.4 15 أخرى

  1225 المجموع
  338* اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من         

% من عينة الدراسة يقترحون لتطوير تناول 76.9تو بأن ما نس السابقالجدول تبين من 
تمام بالدقة والموضوعية في االى العربية اإلخبارية لمقضايا الفمسطينية اإللكترونية المواقع

 بالقضايا الخاصة الموضوعات تناول في % يقترحون الجرأة55.0، بينما ما نسبتو موضوعاتيا
 والمحمية العالمية والعربية بالقضايا واالىتمام % يقترحون األخذ50.3العربية، بينما ما نسبتو 

 عبلميةإ بكوادر الستعانةا % يقترحون48.2بينما ما نسبتو , الحياة مناحي عمى وانعكاسيا
بينما ما , العربية لؤلحداث والشاممة الفورية % يقترحون التغطية47.6مينية، بينما ما نسبتو 

 في والمتخصصين والخبراء لممحممين نظر وجيات مختمف عرض % يقترحون40.8نسبتو 
 خاصةال األخبار عدد زيادة % يقترحون39.1تناقشيا، بينما ما نسبتو  التي الموضوعات

 إجراءات أخرى. % يقترحون4.4العربية، بينما ما نسبتو  بالقضايا
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م( التي أظيرت أن أىم 2015تتفق ىذه النتيجة مع عدة دراسات منيا دراسة )بريص، 
لتناول قضايا البيئة، كانت االىتمام لمواقع اإللكترونية الفمسطينية امقترحات المبحوثين لتطوير 

 .(1)اتيابالدقة والموضوعية في موضوع

م( التي أظيرت أن أىم مقترحات 2014كما اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )مرجان،  
لتناول البلجئين، كانت االىتمام بالدقة المواقع اإللكترونية الفمسطينية المبحوثين لتطوير 

 .(2)والموضوعية في موضوعاتيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

بريص، اعتماد طمبة الجامعات بمحافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية في تشكيل معارفيم نحو  (1)
 (99)ص قضايا البيئة

( مرجان، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع االلكترونية في اكتساب  المعمومات حول (2
(104)ص قضية البلجئين الفمسطينيين
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 المبحث الثاني

 اختبار فروض الدراسة الميدانية

 

 الدراسة الميدانية اختبار مجموعة من الفروض, وىي:حاولت 

)عند مستوى داللةذات داللة إحصائية عالقة ارتباطية  يوجد :الفرضية األولى أواًل:

05.0 ) لكترونية الفمسطينية ودرجة ثقتيم بما المواقع اإل بين درجة اعتماد المبحوثين عمى
  .لعربيةمعمومات حول القضايا اتقدمو من 

 ". Chi Squareلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار " و 

 "chi Squareنتائج اختبار العالقة  " : (3.24) جدول

العبلقة بين درجة اعتماد المبحوثين عمى المواقع االلكترونية 
الفمسطينية ودرجة ثقتيم بما تقدمو من معمومات حول 

 القضايا العربية

 قيمة االختبار
chi Square 

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
78.300 16 0.000 

  قيمةchi Square  26.29تساوي  0.05ومستوى داللة  16درجة حرية 

المقابمة الختبار"  (.Sig)النتائج الموضحة في الجدول السابق  تبين أن القيمة االحتمالية من 
Chi Square( 05.0" أقل من مستوى الداللة= وقيمة االختبار الحسابية والتي تساوي ،)

(، مما يدلل عمى وجود عبلقة 26.29(، وىي أكبر من القيمة الجدولية والتي تساوي )78.300)
ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين درجة اعتماد المبحوثين عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية 

 ل القضايا العربية.ودرجة ثقتيم بما تقدمو من معمومات حو 

بين درجة اعتماد المبحوثين عمى م(. بعدم بوجود عبلقة 2015وتتفق ىذه النتائج مع دراسة.)بريص،
 .(1)حول قضايا البيئة المواقع االلكترونية الفمسطينية ودرجة ثقتيم بما تقدمو من معمومات

 

                           
 

(  بريص، اعتماد طمبة الجامعات بمحافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية في تشكيل معارفيم نحو 1)
 (.103قضايا البيئة )ص
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 :نتيجة اختبار الفرض

لمبحوثين عمى المواقع االلكترونية ثبت صحة الفرض بوجود عالقة بين درجة اعتماد ا
 الفمسطينية اإلخبارية ودرجة الثقة بما تقدمو من معمومات حول القضايا العربية.

 اإلخبارية ويرى الباحث بأن ىذه النتيجة مؤشر ىام الىتمام المواقع اإللكترونية الفمسطينية
ط الوثيق بين درجة االعتماد االرتبا دبالقضايا العربية ومحاولتيا اشباع الفضول المعرفي. ويؤك

فكمما زادت ثقة المبحوث بالمواقع اإللكترونية زاد اعتماده عمييا في تمقي معموماتو عن والثقة  
القضايا العربية، كذلك التطور الممحوظ لممواقع االلكترونية من حيث السرعة في تناول المعمومة 

عمى المعمومات، وىي تعكس وعي في الحصول  وسريعٌ  ميمٌ  واألحداث بشكل عام فيي مصدرٌ 
يم ئلكترونية التي تتفق مع أراىم لما يتابعونو من خبلل توجييم لممواقع اإلءالمبحوثين وانتقا

 وتوجياتيم وتشعرىم باألمان.
 
)عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية عالقة ارتباطية  يوجد :الفرضية الثانية ثانيًا:

05.0 )المعرفة لكترونية الفمسطينية ومستوى المواقع اإل اعتماد المبحوثين عمى  بين درجة
 العربية قضايا الحول 

 ". Chi Squareلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار " و 

 " chi Squareنتائج اختبار العالقة " : (3.25) جدول

العبلقة بين درجة اعتماد المبحوثين عمى المواقع االلكترونية 
 لفمسطينية ومستوى المعرفة حول القضايا العربيةا

 قيمة االختبار
chi Square 

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
93.948 16 0.000 

  قيمة chi Square 26.29تساوي  0.05ومستوى داللة  16درجة حرية 

مقابمة الختبار" ال (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  السابقجدول المن النتائج الموضحة في 
Chi Square "أقل ( 05.0من مستوى الداللة=) وقيمة االختبار الحسابية والتي تساوي ،

(، مما يدلل عمى وجود عبلقة 26.29(، وىي أكبر من القيمة الجدولية والتي تساوي )93.948)
لكترونية الفمسطينية قع اإلالمواارتباطيو ذات داللة إحصائية بين درجة اعتماد المبحوثين عمى 

 .العربيةقضايا الحول المعرفة ومستوى 
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 فرض:النتيجة اختبار 

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بين  ثبت صحة الفرض القائل بوجود 
درجة اعتماد المبحوثين عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية ومستوى المعرفة حول القضايا 

 .العربية

ويرى الباحث أن العبلقة ىنا طردية أي كمما زاد االعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية  
تأثير المواقع اإللكترونية عمى معارف  سزادت معرفة المبحوثين بالقضايا العربية وىو ما يعك
 مسؤولية أكبر من بلكتروني وىو ما يتطمالمبحوثين ويعكس ذلك أيضًا أىمية اإلعبلم اإل

 لكترونية.القائمين عمى المواقع اإل

يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :الفرضية الثالثة ثالثًا:
05.0)  بين درجة ثقة المبحوثين فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفمسطينية من معمومات

 لمعرفي حول القضايا العربية.حول القضايا العربية ومستوى إشباع فضوليم ا

 ". Chi Squareلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار " و 

 " chi Squareنتائج اختبار العالقة  " : (3.26) جدول

العبلقة بين درجة ثقة المبحوثين فيما تقدمو المواقع 
االلكترونية الفمسطينية من معمومات حول القضايا العربية 

 وليم المعرفي حول القضايا العربية.ومستوى إشباع فض

 قيمة االختبار
chi Square 

درجة 
 الحرية

 القيمة
 االحتمالية 

(Sig). 
168.333 16 0.000 

  قيمة chi Square 26.29تساوي  0.05ومستوى داللة  16درجة حرية 

ختبار" المقابمة ال (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  السابقجدول المن النتائج الموضحة في 
Chi Square  "أقل ( 05.0من مستوى الداللة=) وقيمة االختبار الحسابية والتي تساوي ،

(، مما يدلل عمى وجود عبلقة 26.29(، وىي أكبر من القيمة الجدولية والتي تساوي )168.333)
 الفمسطينية االلكترونية المواقع تقدمو فيما المبحوثين ثقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة

 القضايا العربية. المعرفي حول فضوليم إشباع ومستوى العربية القضايا حول معمومات من
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 نتيجة اختبار الفرض:

ثبت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة ثقة  
من معمومات حول القضايا  باريةاإلخ المبحوثين فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفمسطينية

 العربية ومستوى إشباع فضوليم المعرفي حول القضايا العربية.

يرجع الباحث وجود عبلقة بين درجة الثقة ومستوى المعرفة بالقضايا العربية، كون المبحوثين  
ىم لما يتابعونو من خبلل ءوىي تعكس وعي المبحوثين وانتقاىم من فئة طمبة الجامعات، 

ومن ثم اعتمادىا  لكترونية التي تتفق مع أراءىم وتوجياتيم وتشعرىم باألمان.م لممواقع اإلتوجيي
 كمصدر من مصادر معموماتيم، بعد التأكد من مصداقيتيا.

بين ( 05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية  :الفرضية الرابعة رابعًا:
الكتساب  اإلخبارية لكترونية الفمسطينيةثين لالعتماد عمى المواقع اإل متوسطات تقديرات المبحو 

, الجامعة, النوعالمعمومات حول القضايا العربية تعزى لممتغيرات الديموغرافية لممبحوثين )
 (., كثافة االستخداماالنتماء السياسي ,مكان اإلقامةالمستوى الدراسي, التخصص, 

 فرضيات وىي : 7باحث من ولإلجابة عمى ىذا الفرض تحقق ال

 (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية األولى: الفرعية الفرضية  -1
المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لالعتماد عمى 

 وع الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير الن

 لعينتين مستقمتين ". -  Tلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار " 

 النوع""  وفقا لمتغير "لعينتين مستقمتين -  Tنتائج اختبار " : (3.27) جدول

المتوسط  العدد النوع المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية 

(Sig). 

لكترونية الفمسطينية واقع اإلاالعتماد عمى الم
 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية

 0.865 3.41 120 ذكر
2.505 0.013 

 0.901 3.66 218 أنثى

  القيمةT  1.96تساوي  336ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة 
  كترونية عدم وجود مبحوثين ال يتابعون المواقع اإللاالختبلف في األعداد يرجع إلى 
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 T" رالمقابمة الختبا (.Sig)القيمة االحتمالية أن السابق جدول المن النتائج الموضحة في تبين 
،وقيمة (=05.0من مستوى الداللة ) ( وىي أقل0.013والتي تساوي ) "لعينتين مستقمتين - 

(، مما يدلل 1.96تساوي )(  وىي أكبر من القيمة الجدولية التي 2.505االختبار الحسابية )
عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لبلعتماد عمى المواقع 

لمتغير النوع، ومن خبلل  لكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقاً اإل
 ناث.مقارنة المتوسطات تبين أن الفروق لصالح الطمبة من جنس اإل

 نتيجة اختبار الفرض:

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ثبت صحة الفرض القائل 
لكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا إل المبحوثين لالعتماد عمى المواقع ا

 لمتغير النوع العربية وفقاً 

لكترونية ى المواقع اإلفقد تبين وجود فروق بين الذكور واإلناث من حيث االعتماد عم
لمتغير النوع، فالمتوسط  الفمسطينية اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقاً 

 .وىو ما يعني أن الفروق جاءت لصالح اإلناث ،الحسابي لئلناث أكبر

اليومي في البيت، لكترونية بسبب تواجدىم ناث عمى المواقع اإلوىذا يعزى العتماد اإل 
كون الذكور لدييم و  ،ضافة إلى أن عينة الدراسة كانت النسبة األكبر من اإلناث عن الذكورباإل

مصادر أخرى يستقون منيا معموماتيم. وىذا يدلل عمى تشابو الظروف الحياتية التي يعيشيا 
لكترونية الفمسطينية اإلخبارية الطمبة في محافظات غزة، من حيث اقباليم عمى المواقع اإل

 .المعمومات حول القضايا العربيةالكتساب 

 (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية الثانية: الفرعية الفرضية  -2
لكترونية الفمسطينية الكتساب بين متوسطات تقديرات المبحوثين لالعتماد عمى المواقع اإل 

 امعة.لمتغير الج المعمومات حول القضايا العربية وفقاً 

 .لعدة عينات مستقمة )تحميل التباين( - Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "
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 وفقا لمتغير "الجامعة""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.28) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة 
 يةاالحتمال

(Sig). 
االعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية 

 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية

 3.043 2 6.085  بين المجموعات
داخل المجموعات  0.022 3.857  264.258 335 0.789 

المجموع      270.343 337  
     القيمة F 3.02" تساوي  335،  2"ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 

 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  السابقجدول التبين من النتائج الموضحة في 
وقيمة  (،=05.0( وىي أقل من مستوى الداللة )0.022"، والتي تساوي )ةلمعينات المستقم –

(، مما يدلل عمى 3.02لجدولية التي تساوي )( وىي أكبر من القيمة ا3.857االختبار الحسابية )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لبلعتماد عمى المواقع 

 لمتغير الجامعة. لكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقاً اإل

لممقارنات المتعددة فكانت   ( LSD )ولمتعرف عمى الفروق لصالح من تكون تم استخدام اختبار 
 النتائج حسب الجدول التالي.

 لممقارنات المتعددة LSD نتائج اختبار (:3.29)جدول 
 األزىر االسالمية الجامعة

   االسالمية

  *0.29892- األزىر

 0.03492 *0.26400- األقصى

  (05.0)عند مستوى داللة  الفروق دالة  *

لبلعتماد عمى المواقع االلكترونية بالنسبة تبين  ( (LSDنتائج اختبار  ومن خبلل
أن ىناك وجود فروق بين طمبة الجامعة  الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية

ولصالح طمبة األزىر، وتبين أيضا وجود فروق بين طمبة الجامعة  ،سبلمية وجامعة األزىراإل
ى ولصالح طمبة جامعة األقصى، كما تبين عدم وجود فروق بين طمبة سبلمية وجامعة األقصاإل

 جامعة األزىر وجامعة األقصى .
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 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات فروق ذات داللة إحصائية  ثبت صحة الفرض القائل بوجود

القضايا  لكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حولالمبحوثين لالعتماد عمى المواقع اإل 
 لمتغير الجامعة. العربية وفقاً 

حيث جاءت ىذه الفروق لصالح طمبة جامعة األقصى كونيم يعتمدون أكثر عمى المواقع 
فمعارفيم بالقضايا العربية أعمى من طمبة اإلسبلمية. كذلك جاءت لصالح طمبة جامعة األزىر 

العربية أكثر من طمبة  القضايالكترونية في معارفيم حول كونيم يعتمدون أكثر عمى المواقع اإل
 .اإلسبلمية

 قد تعزى، كذلك ويرجع الباحث ذلك إلى تشابو التوجيات األكاديمية بين جامعة األزىر واألقصى 
أو  ونلى متغير االنتماء الحزبي عمى الرغم أن الجامعات الثبلث بيا طمبة مؤطر إ ىذه النتيجة

ع معظميم لمتعرض لمواقع خاصة ومعينة أكثر من حزبية تدف ةإال أنو قد توجد أيدولوجي نمتحزبي
 مؤطرين .ال من فئات الطبلب المواقع العامة وخاصة

 
 (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية الثالثة:  الفرعية الفرضية -3

طينية الكتساب بين متوسطات تقديرات المبحوثين لالعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمس
 المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير المستوى الدراسي.

 .لعدة عينات مستقمة )تحميل التباين( - Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 وفقا لمتغير "المستوى الدراسي""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.30) جدول

جموع م مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
االعتماد عمى المواقع االلكترونية 
الفمسطينية الكتساب المعمومات 

 حول القضايا العربية

 1.076 5 5.382  بين المجموعات
داخل المجموعات   0.243   1.349  264.961 332 0.798 

جموعالم      270.343 337   
     القيمة F 2.24" تساوي  332،  5ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أن  السابقجدول المن النتائج الموضحة في تبين 
وقيمة  ،(=05.0) من مستوى الداللة ( وىي أكبر0.243، والتي تساوي )"ةمستقمنات العيمل –

(، مما يدلل عمى 2.24( وىي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )1.349االختبار الحسابية )
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لبلعتماد عمى المواقع 
 عربية وفقا لمتغير المستوى الدراسي.لكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا الاإل

 نتيجة اختبار الفرض:

بين متوسطات فروق ذات داللة إحصائية  ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود
لكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول تقديرات المبحوثين لالعتماد عمى المواقع اإل 

 لمتغير المستوى الدراسي. القضايا العربية وفقاً 

من ىذا الفرض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات تبين 
الكتساب المعمومات حول القضايا  ؛لكترونية الفمسطينيةالمبحوثين لبلعتماد عمى المواقع اإل

وىناك تقارب في  ،ن الفضاء التكنولوجي مفتوحألى إلمتغير المستوى الدراسي يرجع  العربية وفقاً 
ار وخاصة إتاحة الياتف النقال لمجميع. كذلك تؤكد النتيجة أىمية القضايا االىتمامات واألعم

  .العربية وأنيا  تشغل كافة المبحوثين في جميع المستويات بنفس الدرجة

 (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية الرابعة:  الفرعية الفرضية -4
لكترونية الفمسطينية الكتساب مبحوثين لالعتماد عمى المواقع اإل بين متوسطات تقديرات ال

 لمتغير التخصص. المعمومات حول القضايا العربية وفقاً 

 لعينتين مستقمتين ". -  Tلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار " 

 التخصص""  وفقا لمتغير "لعينتين مستقمتين -  Tنتائج اختبار " : (3.31) جدول

المتوسط  العدد التخصص تغيرالم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 االختبار

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
عتماد عمى المواقع االلكترونية اال

الفمسطينية الكتساب المعمومات حول 
 القضايا العربية

 0.891 3.53 115 كمية عممية
0.600 0.549 

 0.899 3.60 223 كمية إنسانية
  القيمةT 1.96تساوي  336ودرجة حرية  0.05لجدولية عند مستوى داللة ا 
  لممواقع اإللكترونية.وجود مبحوثين غير متابعين االختبلف في األعداد يرجع إلى 

 Tالمقابمة الختبار"  (.Sig)تبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أن القيمة االحتمالية 
(،وقيمة =05.0( وىي أكبر من مستوى الداللة )0.549لعينتين مستقمتين "والتي تساوي ) - 

(، مما يدلل عمى 1.96(  وىي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )0.600االختبار الحسابية )
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لبلعتماد عمى المواقع 
 تساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير التخصص.االلكترونية الفمسطينية الك

 نتيجة اختبار الفرض:

بين متوسطات فروق ذات داللة إحصائية  ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود
الكتساب المعمومات  اإلخبارية تقديرات المبحوثين لالعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية

 .التخصصلمتغير حول القضايا العربية وفقا 

لكترونية يرى الباحث أن جميع المبحوثين وبمختمف الكميات يتابعون المواقع اإل
الفمسطينية وتشغميم القضايا العربية بنفس الدرجة واألىمية،  كذلك يدلل عمى حجم التقارب 
واالىتمام المعرفي بين المبحوثين، وعدم ارتباط التخصص باعتماد المبحوثين عمى المواقع 

لكترونية بمحافظات غزة،  كون القضايا العربية تنبع من اىتمامات الطمبة بغض النظر عن اإل
 التخصص.

)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية الخامسة: الفرعية الفرضية  -5
05.0) ينية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لالعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمسط

 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير مكان السكن.

 .لعدة عينات مستقمة )تحميل التباين( - Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 وفقا لمتغير "مكان السكن""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.32) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
اتالمربع  

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة
 االحتمالية 

(Sig). 
االعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية 

 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية

 0.537 4 2.249  بين المجموعات
0.667 

 
0.615 

داخل المجموعات    268.194 333 0.805 
المجموع      247.224 378  

     القيمة F 2.39" تساوي  333،  4ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)تبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أن القيمة االحتمالية 
وقيمة  (،=05.0( أكبر من مستوى الداللة )0.615"، والتي تساوي )ةلمعينات المستقم –

(، مما يدلل عمى 2.39( وىي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )0.667االختبار الحسابية )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لبلعتماد عمى المواقع 

 .مكان السكن االلكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير
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وتعتبر قضايا عامة ليم عمى  نيعمل الباحث ىذه النتيجة كون القضايا العربية تيم الفمسطينيي
 مختمف أماكن سكنيم، وىناك ارتباط وجداني اتجاه الشعوب العربية وقضاياىم .

م(. التي جاءت بعدم وجود فروق بين 2016واتفقت ىذه الدراسة مع نتائج دراسة .)رضوان، 
 .(1)المبحوثين عمى صحافة الياتف المحمول وقت األزمات وفقًا لممحافظة اعتماد

 نتيجة اختبار الفرض:

ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
لكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتساب المعمومات تقديرات المبحوثين لالعتماد عمى المواقع اإل 

 لمتغير السكن. لعربية وفقاً حول القضايا ا

لدييم نفس الثقافة االىتمام والميول واالوضاع ويرى الباحث أن ىذا يدلل عمى أن المبحوثين 
 لى صغر حجم قطاع غزة من حيث المساحة والتشابك بين المناطق.إالمعيشية وكل ىذا يرجع 

)ى داللة عند مستو يوجد فروق ذات داللة إحصائية السادسة:  الفرعية الفرضية -6
05.0)  الفمسطينية  لكترونيةاإل بين متوسطات تقديرات المبحوثين لالعتماد عمى المواقع

 لمتغير التوجو السياسي. الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقاً 

 .لعدة عينات مستقمة" )تحميل التباين( - F لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 وفقا لمتغير " التوجو السياسي ""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.33)جدول 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة
 االحتمالية 

(Sig). 
االعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية 

 القضايا العربيةالكتساب المعمومات حول 

 0.603 6 3.619  بين المجموعات
داخل المجموعات  0.611 0.749  266.724 331 0.806 

المجموع      270.343 337  
     القيمة F 2.12" تساوي  331،  6ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 

                           
 

ضوان، اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتف المحمول كمصدر لؤلخبار أوقات األزمات ( ر 1)
 (.128)ص
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 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)حتمالية القيمة االأن  الجدول السابقمن النتائج الموضحة في تبين 
،وقيمة (=05.0من مستوى الداللة ) ( وىي أكبر0.611، والتي تساوي )"ة مستقمنات العيمل –

(، مما يدلل عمى 2.12( وىي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )0.749االختبار الحسابية )
توسطات تقديرات المبحوثين لبلعتماد عمى المواقع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين م

 .االلكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير التوجو السياسي

 نتيجة اختبار الفرض:

ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
اقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتساب المعمومات تقديرات المبحوثين لالعتماد عمى المو 

 .االنتماء السياسيحول القضايا العربية وفقا لمتغير 

ويرجع  ذلك ألن القضايا العربية تيم جميع شرائح ومكونات المجتمع الفمسطيني خاصة 
القضية السورية مباشرة بالتدخل بالشأن الداخمي الفمسطيني مثل  طال ترتب ،إذا كانت قضايا عامة

 عمى عكس القضايا المحمية.

05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية السابعة: الفرعية الفرضية  -7

الفمسطينية الكتساب  لكترونيةاإل بين متوسطات تقديرات المبحوثين لالعتماد عمى المواقع  (
 متغير كثافة االستخدام .ل المعمومات حول القضايا العربية وفقاً 

 .لعدة عينات مستقمة " )تحميل التباين( - Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 وفقا لمتغير "كثافة االستخدام""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.34) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
الختبار ا

(F) 

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
لكترونية الفمسطينية االعتماد عمى المواقع اإل

 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية

 2.294 1.819 3 5.458  بين المجموعات
  
  

0.078 
  
  

داخل المجموعات   264.885 334 .793 
المجموع      270.343 337   

     القيمة F2.63" تساوي  334،  3ودرجة حرية  " 0.05ية عند مستوى داللة الجدول 

 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)تبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أن القيمة االحتمالية 
وقيمة  (،=05.0( وىي أكبر من مستوى الداللة )0.078"، والتي تساوي )ةلمعينات المستقم –

(، مما يدلل عمى 2.63( وىي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )2.294لحسابية )االختبار ا
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين االعتماد عمى المواقع 
 لمتغير كثافة االستخدام. لكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقاً اإل

 ختبار الفرض:نتيجة ا

ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
تقديرات المبحوثين لالعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتساب المعمومات 

 حول القضايا العربية وفقا لمتغير كثافة االستخدام.

لكترونية فالذي يتعرض عات ذاتيا عمى المواقع اإلسبب ذلك ىو تكرار الموضو أن ويرى الباحث 
 قميبًل يصل لممعمومة عن الشأن العربي والزيادة قد ال تثري.

( 05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية  :الفرضية الخامسة خامسًا:
الفمسطينية  ع االلكترونيةبين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواق

, الجامعة, النوعمن معمومات حول القضايا العربية تعزى لممتغيرات الشخصية) اإلخبارية
 , كثافة االستخدام (.االنتماء السياسي ,مكان اإلقامةالمستوى الدراسي, التخصص, 

 :فرضيات وىي 7فرض تحقق الباحث من ولإلجابة عمى ىذا ال

 (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية لى: األو  الفرعية الفرضية -1
المواقع االلكترونية الفمسطينية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو 

 من معمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير النوع اإلخبارية 

 لعينتين مستقمتين ". -  Tار " لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختب

 النوع""  وفقا لمتغير "لعينتين مستقمتين -  Tنتائج اختبار " : (3.35) جدول

المتوسط  العدد النوع المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية 

(Sig). 

  درجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية من
 لقضايا العربيةمعمومات حول ا

 0.808 3.13 120 ذكر
0.286 0.775 

 0.655 3.11 218 أنثى
  القيمةT  1.96تساوي  336ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة 
  لكترونيةغير متابعين لممواقع اإلمبحوثين االختبلف في األعداد يرجع إلى ىناك 
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  Tالمقابمة الختبار (.Sig)لقيمة االحتمالية أن ا السابق تبين من النتائج الموضحة في الجدول
(، وقيمة =05.0( وىي أكبر من مستوى الداللة )0.775والتي تساوي ) لعينتين مستقمتين -

(، مما يدلل عمى 1.96(  وىي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )0.286االختبار الحسابية )
ة بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي

 لكترونية من معمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير النوع.المواقع اإل

 نتيجة اختبار الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود
اقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية من معمومات حول المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المو 

 .القضايا العربية وفقا لمتغير النوع

تدل ىذه النتيجة عمى مدى تشابو الظروف البيئية والحياتية التي يعيشيا طمبة الجامعات 
وىي تعكس وعي المبحوثين  بمحافظات غزة لمحصول عمى المعمومات حول القضايا العربية،

وتوجياتيم  ىمءأرالكترونية التي تتفق مع لما يتابعونو من خبلل توجييم لممواقع اإلىم ءوانتقا
 وتشعرىم باألمان. ومن ثم اعتمادىا كمصدر من مصادر معموماتيم، بعد التأكد من مصداقيتيا.

 (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية الثانية:  الفرعية الفرضية -2
بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية من معمومات 

 حول القضايا العربية وفقا لمتغير الجامعة.

 .لعدة عينات مستقمة )تحميل التباين( - Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 وفقا لمتغير "الجامعة""ةممستقال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.36)جدول 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
درجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية من 

 معمومات حول القضايا العربية

 0.274 2 0.548  بين المجموعات
لمجموعاتداخل ا  0.585 0.538  170.718 335 0.510 

المجموع      171.266 337  
     القيمة F 3.02" تساوي  335،  2ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 

 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أن  السابقجدول المن النتائج الموضحة في تبين 
وقيمة  ،(=05.0من مستوى الداللة ) ( وىي أكبر0.585وي )، والتي تسا"ة مستقمنات العيمل –
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(، مما يدلل عمى 3.02( وىي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )0.538االختبار الحسابية )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو 

 ية من معمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير الجامعة.المواقع االلكترون

 نتيجة اختبار الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود
تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية من 

 الجامعة.لمتغير  قاً معمومات حول القضايا العربية وف

أن معظم الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة لدييا تقارب  إلىويرجع الباحث ىذه النتيجة  
كونيا تتبع نظام المكونات األساسية لنظام  ؛وتشابو في المستوى التعميمي وتقارب أكاديمي

 الجامعات التابع لوزارة التعميم العالي.

 (05.0)عند مستوى داللة د فروق ذات داللة إحصائية يوجالثالثة:  الفرعية الفرضية -3
بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية من معمومات 

 حول القضايا العربية وفقا لمتغير المستوى الدراسي.

 .مستقمة )تحميل التباين( لعدة عينات - Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 وفقا لمتغير "المستوى الدراسي""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار " :(3.37) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
درجة الثقة فيما تقدمو المواقع 

معمومات حول االلكترونية من 
 القضايا العربية

 1.179 5 5.894  بين المجموعات
داخل المجموعات   0.039  2.366  165.373 332 0.498 

المجموع      171.266 337   
     القيمة F 2.24" تساوي  332،  5ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 

 Fالمقابمة الختبار  (.Sig)القيمة االحتمالية أن  قالسابجدول المن النتائج الموضحة في تبين 
،وقيمة (=05.0من مستوى الداللة ) ( وىي أقل0.039ة، والتي تساوي )مستقمنات العيمل –

(، مما يدلل عمى 2.24( وىي أكبر من القيمة الجدولية التي تساوي )2.366االختبار الحسابية )
ية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو وجود فروق ذات داللة إحصائ

 المواقع االلكترونية من معمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير المستوى الدراسي.
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"  لممقارنات المتعددة فكانت  LSD ولمتعرف عمى الفروق لصالح من تكون تم استخدام اختبار "
 النتائج حسب الجدول التالي.

 لممقارنات المتعددة LSD نتائج اختبار (: 3.38) جدول
 الخامس الرابع  الثالث الثاني األول المستوى الدراسي

      األول

     0.13889 الثاني

    0.07570- 0.06319 الثالث

   0.10248 0.02677 0.16566 الرابع

  0.58434 *0.68681 *0.61111 *0.75000 الخامس

 0.25000- 0.33434 *0.43681 *0.36111 *0.50000 السادس

  (05.0)عند مستوى داللة  الفروق دالة  *

لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية من بالنسبة تبين   LSDومن خبلل نتائج اختبار 
من طمبة المستوى األول وطمبة كٍل أن ىناك وجود فروق بين  معمومات حول القضايا العربية

ولصالح طمبة المستوى األول، كما تبين أن ىناك وجود فروق في  ،ستوى الخامس والسادسالم
ولصالح طمبة المستوى  ،من طمبة المستوى الثاني وطمبة المستوى الخامس والسادسكٍل بين 

من طمبة المستوى الثالث وطمبة المستوى  كلٍ الثاني،  كما تبين أن ىناك وجود فروق في بين 
 ولصالح طمبة المستوى الثالث. ،سالخامس والساد

تكون أعمي حتى يات األولى في الدراسة الجامعية الواضح من النتائج أن الثقة في المستو 
  .المستوى الثالث، في المستويات األخيرة تصبح مستويات الثقة قريبة من بعد وال يوجد فرق بينيا

 نتيجة اختبار الفرض: 

ات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات فروق ذ ثبت صحة الفرض القائل بوجود
المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية من معمومات حول 

 المستوى الدراسي.لمتغير  القضايا العربية وفقاً 

ويرجع الباحث سبب ذلك لمخبرة والثقافة الواسعة بين المستويات الدراسية باإلضافة 
  االىتمامات والميول المتقاربة بينيم.لموعي و 
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 (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية الرابعة:  الفرعية الفرضية -4
بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية من معمومات 

 .حول القضايا العربية وفقا لمتغير التخصص

 لعينتين مستقمتين ". -  Tلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار " 

 التخصص""  وفقا لمتغير "لعينتين مستقمتين -  Tنتائج اختبار " : (3.39) جدول

المتوسط  العدد التخصص المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 االختبار

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
تقدمو المواقع درجة الثقة فيما 

 االلكترونية من معمومات حول القضايا
 العربية

 0.752 3.17 115 كمية عممية
1.029 0.304 

 0.691 3.08 223 كمية إنسانية
  القيمةT  1.96تساوي  336ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة 
  اللكترونيةغير متابعين لممواقع امبحوثين االختبلف في األعداد يرجع إلى ىناك 

 

  T" رالمقابمة الختبا (.Sig)القيمة االحتمالية أن  الجدول السابقمن النتائج الموضحة في تبين 
وقيمة  ،(=05.0من مستوى الداللة ) ( وىي أكبر0.304والتي تساوي )لعينتين مستقمتين " -

(، مما يدلل عمى 1.96تي تساوي )(  وىي أقل من القيمة الجدولية ال1.029االختبار الحسابية )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو 

ويرجع الباحث  .المواقع االلكترونية من معمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير التخصص
لبيئة المتشابية. وىم من كون المبحوثين لدييم نفس الميول واالىتمامات ونفس االى ذلك 

 الجميور النشط في التعامل مع وسائل اإلعبلم.

 نتيجة اختبار الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود
تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية من 

 التخصص.لمتغير  ا العربية وفقاً معمومات حول القضاي

 إلى فروقات. جويرجع الباحث ذلك لتشابو البيئة المجتمعية والتعميمية، والثقة ال تحتا
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)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية الخامسة:  الفرعية الفرضية -5
05.0)  تقدمو المواقع االلكترونية من بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما

 معمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير مكان السكن.

 .لعدة عينات مستقمة )تحميل التباين( - Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 وفقا لمتغير "مكان السكن""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.40) جدول

نمصدر التباي المتغير مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة
 االحتمالية 

(Sig). 
درجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية من 

 معمومات حول القضايا العربية

 0.603 4 2.413  بين المجموعات
داخل المجموعات  0.315 1.189  168.854 333 0.507 

المجموع      171.266 337   
     القيمة F 2.39" تساوي  333،  4ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 

 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أن  الجدول السابقمن النتائج الموضحة في تبين 
وقيمة  ،(=05.0من مستوى الداللة ) ( أكبر0.315، والتي تساوي )"ة مستقمنات العيمل –

(، مما يدلل عمى 2.39( وىي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )1.189االختبار الحسابية )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو 

 كان السكنالمواقع االلكترونية من معمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير م

 نتيجة اختبار الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود
تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية من 

 مكان السكن.لمتغير  معمومات حول القضايا العربية وفقاً 

 غزة عبارة عن بيئة متشابية صغير المساحة.يرجع ذلك إلى كون قطاع 

)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية السادسة:  الفرعية الفرضية -6
05.0)  بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية من

 وجو السياسي.معمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير الت
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 .لعدة عينات مستقمة" )تحميل التباين( - F لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 وفقا لمتغير " التوجو السياسي ""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.41) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة
 االحتمالية 

(Sig). 
درجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية من 

 معمومات حول القضايا العربية

 0.512 6 3.071  بين المجموعات
داخل المجموعات  0.420 1.007  168.195 331 0.508 

المجموع      171.266 337  
     القيمة F 2.12" تساوي  331،  6جة حرية  "ودر  0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أن  الجدول السابقمن النتائج الموضحة في تبين 
وقيمة  ،(=05.0من مستوى الداللة ) ( وىي أكبر0.420، والتي تساوي )"ة مستقمنات العيمل –

(، مما يدلل عمى 2.12القيمة الجدولية التي تساوي ) ( وىي أقل من1.007االختبار الحسابية )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو 

 المواقع االلكترونية من معمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير التوجو السياسي

 نتيجة اختبار الفرض:

بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  صحة الفرض القائلعدم ثبت 
تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية من 

 .االنتماء السياسيمعمومات حول القضايا العربية وفقًا لمتغير 

 .نلمفمسطينيييعود ذلك إلى عمومية القضايا بالنسبة 
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05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية السابعة:  يةالفرع الفرضية -7

بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية من معمومات  (
 حول القضايا العربية وفقا لمتغير كثافة االستخدام .

 ." )تحميل التباين(لعدة عينات مستقمة - F" لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار

 وفقا لمتغير "كثافة االستخدام""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.42) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
قع االلكترونية من درجة الثقة فيما تقدمو الموا
 معمومات حول القضايا العربية

 1.080 3 3.239  بين المجموعات
داخل المجموعات  0.094 2.146  168.027 334 0.503 

المجموع      171.266 337   
     القيمة F 2.63" تساوي  334،  3ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 

 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أن  الجدول السابقفي  من النتائج الموضحةتبين 
،وقيمة (=05.0من مستوى الداللة )( وىي أكبر 0.094، والتي تساوي )"ة مستقمنات العيمل –

(، مما يدلل عمى 2.63( وىي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )2.146االختبار الحسابية )
ود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو عدم وج

 .المواقع االلكترونية من معمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير كثافة االستخدام

 نتيجة اختبار الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود
بحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية من تقديرات الم

 كثافة االستخدام.لمتغير  معمومات حول القضايا العربية وفقاً 

الفمسطيني مستمرة وال تحتاج ى أن القضايا العربية في الواقع يرجع الباحث ىذه النتيجة ال
ساعة  24بما يزيد عن ر العربية ثابتة في مكانيا ألخباكثافة تعرض لمثقة بيا. كذلك قد تجد ا

  عكس القضايا المحمية التي تمتاز بالتجدد.
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( 05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية  :الفرضية السادسة سادسًا:

لممتغيرات  بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية تعزى
, االنتماء السياسي ,مكان اإلقامة , الجامعة, المستوى الدراسي, التخصص, النوع) الشخصية

 (.كثافة االستخدام

 فرضيات وىي : 7ولإلجابة عمى ىذا الفرض تحقق الباحث من 

 (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية األولى:  الفرعيةالفرضية  -1
بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

 النوع 

 لعينتين مستقمتين ". -  Tلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار " 

 النوع""  وفقا لمتغير "لعينتين مستقمتين -  Tنتائج اختبار " : (3.43) جدول

لمتوسط ا العدد النوع المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة 
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية 

(Sig). 

درجة مستوى المعرفة حول القضايا 
 العربية

 0.721 3.01 120 ذكر

2.156 0.032 

 0.745 3.19 218 أنثى

  القيمةT  1.96تساوي  336ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة 
 غير متابعين لممواقع االلكترونيةمبحوثين ىناك أن رجع إلى االختبلف في األعداد ي 

 

 Tالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أن السابق جدول المن النتائج الموضحة في تبين 
، وقيمة (=05.0من مستوى الداللة ) ( وىي أقل0.032والتي تساوي )لعينتين مستقمتين " - 

(، مما يدلل 1.96(  وىي أكبر من القيمة الجدولية التي تساوي )2.156سابية )االختبار الح
عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة 
حول القضايا العربية وفقا لمتغير النوع ولمتعرف عمى الفروق لصالح من تبين من خبلل 

 ناث.طمبة اإلمنيا لأالمتوسطات 
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 اختبار نتيجة الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  ثبت صحة الفرض القائل بوجود
 .المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية وفقا لمتغير النوع

ويرجع ذلك إلى أن اإلناث قد تكون مصادر معموماتيم حول القضايا العربية محدودة 
اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية، عكس الذكور فمدييم مصادر متعددة منيا،  أبرزىا المواقع

 االتصال الشخصي واالنتماء الحزبي وغيرىا من المصادر المختمفة.

 (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية الثانية:  الفرعيةالفرضية  -2
ين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية وفقا لمتغير بين متوسطات تقديرات المبحوث

 الجامعة.

 .لعدة عينات مستقمة )تحميل التباين( - Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 وفقا لمتغير "الجامعة""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار " :(3.44) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

 درجة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
درجة مستوى المعرفة حول القضايا 

 العربية

 1.761 2 3.522  بين المجموعات
داخل المجموعات  0.040 3.251  181.486 335 0.542 

المجموع      185.009 337  
     القيمة F 3.02" تساوي  335،  2ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 

 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أن  الجدول السابقمن النتائج الموضحة في تبين 
وقيمة  ،(=05.0من مستوى الداللة ) ( وىي أقل0.040، والتي تساوي )"ةمستقمنات العيمل –

(، مما يدلل عمى 3.02بر من القيمة الجدولية التي تساوي )كأ( وىي 3.251االختبار الحسابية )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول 

 القضايا العربية وفقا لمتغير الجامعة.

"  لممقارنات المتعددة  LSD ولمتعرف عمى الفروق لصالح من تكون تم استخدام اختبار "
 ت النتائج حسب الجدول التالي.فكان
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 لممقارنات المتعددة LSD نتائج اختبار (: 3.45) جدول
سالميةاإل الجامعة  األزىر 

سالميةاإل    

  0.13145- األزىر

 األقصى
-

0.23967* 
-0.10822 

 (05.0)عند مستوى داللة  الفروق دالة  *

أن  لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربيةبة بالنستبين   LSDومن خبلل نتائج اختبار 
طمبة الجامعة االسبلمية وجامعة األزىر، وتبين أيضا وجود فروق  ٍل منوجود فروق بين كعدم 

ولصالح طمبة جامعة األقصى، كما  ،في بين كبل الذين طمبة الجامعة االسبلمية وجامعة األقصى
 .وجامعة األقصىتبين عدم وجود فروق بين طمبة جامعة األزىر 

 اختبار نتيجة الفرض:
ثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

  .الجامعةالمبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية وفقا لمتغير 
 قد يرجع ذلك إلى تنوع بيئة الجامعات بقطاع غزة، أدى إلى اختبلف درجة اعتماد طمبة  

الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة لممواقع االلكترونية الفمسطينية االخبارية الكتساب 
 المعمومات حول القضايا العربية.
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 (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية الثالثة:  الفرعية الفرضية -3
حول القضايا العربية وفقا لمتغير  المعرفة بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى

 المستوى الدراسي.

 .لعدة عينات مستقمة )تحميل التباين( - Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 وفقا لمتغير "المستوى الدراسي""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.46) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

رجة د
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 درجة مستوى المعرفة حول
 القضايا العربية

 0.929 5 4.645  بين المجموعات
داخل المجموعات  0.132 1.710  180.364 332 0.543 

المجموع      185.009 337  
     القيمة F 2.24" تساوي  332،  5ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 

 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أن  الجدول السابقمن النتائج الموضحة في تبين 
وقيمة  ،(=05.0من مستوى الداللة ) ( وىي أكبر0.132، والتي تساوي )"ةمستقمنات العيمل –

(، مما يدلل عمى 2.24ي أكبر من القيمة الجدولية التي تساوي )( وى1.710االختبار الحسابية )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة 

 حول القضايا العربية وفقا لمتغير المستوى الدراسي.

 اختبار نتيجة الفرض:

حصائية بين متوسطات صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إعدم ثبت 
 .المستوى الدراسيتقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

غالبًا،  22-18 نيرجع الباحث ىذ النتيجة إلى تقارب العمر بين ىذه الفئة وىي ما بي 
شابو الظروف وىم من نفس السمات ومن نفس المستوى التعميمي، باإلضافة لمتقارب الثقافي وت

المجتمعية والجامعية، فموضوع القضايا العربية ال يحتاج إلى فروقات واضحة ليا عبلقة 
  بالمستوى الدراسي كونيا قضايا عامة.
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 (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية الرابعة:  الفرعية الفرضية -4
درجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية وفقا لمتغير بين متوسطات تقديرات المبحوثين ل

 التخصص.

 ".ينتين مستقمتينلع -  Tلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 التخصص""  وفقا لمتغير "لعينتين مستقمتين -  Tنتائج اختبار : (3.47)جدول 

المتوسط  العدد التخصص المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 االختبار

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

درجة مستوى المعرفة حول القضايا 
 العربية

 0.808 3.14 115 كمية عممية
0.261 0.794 

 0.705 3.12 223 كمية إنسانية
  القيمةT  1.96تساوي  336ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة 
  غير متابعين لممواقع االلكترونيةمبحوثين ىناك أن االختبلف في األعداد يرجع إلى 

 

  Tالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أن  الجدول السابقمن النتائج الموضحة في تبين 
وقيمة  ،(=05.0من مستوى الداللة ) ( وىي أكبر0.794والتي تساوي )لعينتين مستقمتين " -

(، مما يدلل عمى 1.96من القيمة الجدولية التي تساوي )(  وىي أقل 0.261االختبار الحسابية )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة 

 حول القضايا العربية وفقا لمتغير التخصص.

 اختبار نتيجة الفرض:
ات صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطعدم ثبت 

 .التخصصتقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

لى نفس الظروف البيئية والحياتية والتقارب الثقافي والجامعي وعمومية إيعود ذلك 
 القضايا العربية.

)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية الخامسة:  الفرعية الفرضية -5
05.0)  بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية

 وفقا لمتغير مكان السكن.
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 .لعدة عينات مستقمة )تحميل التباين( - Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 ن السكن"وفقا لمتغير "مكا "ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.48) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة
 االحتمالية 

(Sig). 
درجة مستوى المعرفة حول القضايا 

 العربية

 1.000 4 4.000  بين المجموعات
داخل المجموعات  0.121 1.840  181.009 333 0.544 

المجموع      185.009 337   
     القيمة F 2.39" تساوي  333،  4ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 

 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أن  السابقجدول المن النتائج الموضحة في تبين 
وقيمة  ،(=05.0من مستوى الداللة ) ( أكبر0.121، والتي تساوي )"ةمستقمنات العيمل –

(، مما يدلل عمى 2.39( وىي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )1.840االختبار الحسابية )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة 

 .حول القضايا العربية وفقا لمتغير مكان السكن
 

 اختبار نتيجة الفرض:
حة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات صعدم ثبت 

 .السكنالمبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

نتيجة التشابك بين  ،يرجع ذلك إلى كون قطاع غزة بيئة متشابية ثقافيًا وفكريًا واجتماعياً 
  احة القطاع.محافظات القطاع،  باإلضافة لصغر حجم مس

)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية السادسة:  الفرعية الفرضية -6
05.0)  بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية

 وفقا لمتغير التوجو السياسي.

 .لعدة عينات مستقمة" )تحميل التباين( - F))لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار 
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 وفقا لمتغير " التوجو السياسي ""ةمستقمال تاعينمل – F))نتائج اختبار  :(3.49)جدول 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة
 االحتمالية 

(Sig). 
درجة مستوى المعرفة حول 

 لعربيةالقضايا ا

 0.473 6 2.837  بين المجموعات
داخل المجموعات  0.525 0.859  182.171 331 0.550 

المجموع      185.009 337  
     القيمة F 2.12" تساوي  331،  6ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 

 F))المقابمة الختبار (.Sig)القيمة االحتمالية أن  السابقجدول المن النتائج الموضحة في تبين 
وقيمة  ،(=05.0من مستوى الداللة ) ( وىي أكبر0.525، والتي تساوي )"ة مستقمنات العيمل –

(، مما يدلل عمى 2.12( وىي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي )0.859االختبار الحسابية )
قديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ت

 .السياسي النتماءحول القضايا العربية وفقا لمتغير ا

 اختبار نتيجة الفرض:
صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عدم ثبت 

 .اسياالنتماء السيالمبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

يرجع ذلك إلى كون القضايا العربية تيم جميع التوجيات السياسية الفمسطينية عمى 
 عكس القضايا المحمية التي يختمف فييا االىتمام.

 

05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية السابعة:  الفرعيةالفرضية  -7

فيما تقدمو المواقع االلكترونية من  مستوى المعرفةرجة بين متوسطات تقديرات المبحوثين لد (
 .بية وفقا لمتغير كثافة االستخداممعمومات حول القضايا العر 

 .لعدة عينات مستقمة " )تحميل التباين( - F))لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار 
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 كثافة االستخدام"وفقا لمتغير ""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.50) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
درجة مستوى المعرفة فيما تقدمو المواقع 

 من معمومات حول القضايا العربية اإللكترونية

 3.080 3 9.239  بين المجموعات
لمجموعاتداخل ا  0.001 5.852  175.770 334 0.526 

المجموع      185.009 337   
     القيمة F 2.63" تساوي  334،  3ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 

 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أن  السابقجدول المن النتائج الموضحة في تبين 
وقيمة  ،(=05.0من مستوى الداللة )( وىي أقل 0.001وي )، والتي تسا"ة مستقمنات العيمل –

(، مما يدلل عمى 2.63( وىي أكبر من القيمة الجدولية التي تساوي )5.852االختبار الحسابية )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة فيما 

ترونية من معمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير كثافة االستخدام تقدمو المواقع االلك
"  لممقارنات المتعددة فكانت  LSD تكون تم استخدام اختبار " ولمتعرف عمى الفروق لصالح من

 :النتائج حسب الجدول التالي

 لممقارنات المتعددة LSD نتائج اختبار (:3.51)جدول 

 أقل من ساعة كثافة االستخدام 
من ساعة إلى 
 أقل ساعتين

من ساعتين إلى 
 3أقل من 
 ساعات

مستوى 
 المعرفة

    أقل من ساعة

   *0.22000- من ساعة إلى أقل ساعتين

  0.24667- *0.46667- من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات

 0.03810 0.20857- *0.42857- ثالث ساعات فأكثر

  (05.0)عند مستوى داللة  الفروق دالة  *

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة مستوى المعرفة تبين   LSDومن خبلل نتائج اختبار 
 يعزي لكثافة االستخدام حيث تبين أن الفروق لصالح االستخدام األعمى واألكثر.
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 اختبار نتيجة الفرض:
ات تقديرات المبحوثين ثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

 .كثافة االستخداملدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

لذلك  ،متجددةمستمرة و أن القضايا العربية في الواقع إلى يرجع الباحث ىذه النتيجة 
ظرية االعتماد عمى وسائل وىذا جوىر ن، كمما زاد التعرض زادت المعرفةف، كثافة تعرضلتحتاج 

، ونظرًا لبلختبلف المعرفي والثقافي لممبحوثين وتنوع االطبلع لدييم لؤلحداث حول عبلماال
والمعرفة ىي نتيجة تفاعل مضمون  ،القضايا العربية، حيث تتأثر معرفة الفرد بالتعرض المتكرر

لوسائل اإلعبلم مع الخبرات الشخصية لممتمقين، ولكن تذكر المعمومات يتضاءل إذا لم يكن لممرء 
حداث عمى تكرار التعرض ىتمام أو مصمحة بالمعمومات، وتعتمد مقدرة المرء عمى ذكر األا

 (.1)لوسائل اإلعبلم وحافز التعرض ومدى حاجة المرء لممعمومات

( 05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية  :الفرضية السابعة سابعًا:

وثين في التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية بين متوسطات تقديرات المبح
المستوى , الجامعة)النوع, الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لممتغيرات الشخصية 

 .(التوجو السياسي, كثافة االستخدام, الدراسي, التخصص, مكان السكن

 ات وىي :فرضي 7ولإلجابة عمى ىذا الفرض تحقق الباحث من 

بين متوسطات تقديرات  (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية : أوالً 
المبحوثين في التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المعمومات 

 حول القضايا العربية وفقا لمتغير النوع 

 .نتين مستقمتينلعي -  T استخدام اختبار ىذه الفرضية تم لئلجابة عمى

                           
 

 (.118صاستراتيجيات االتصال تأثيراتو، ) ، أبو اصبع( (1
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 النوع""  وفقا لمتغير "لعينتين مستقمتين -  Tنتائج اختبار "  (3.52)جدول 

المتوسط  العدد النوع المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة 
 االختبار

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 التأثيرات المعرفية
 0.576 3.43 120 ذكر

0.817 0.414 
 0.568 3.38 218 أنثى

 التأثيرات الوجدانية
 0.578 3.50 120 ذكر

2.964 0.003 
 0.536 3.69 218 أنثى

 التأثيرات السموكية
 0.808 2.97 120 ذكر

2.010 0.045 
 0.757 2.79 218 أنثى

  القيمةT  1.96تساوي  336ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة 
 غير متابعين لممواقع االلكترونية مبحوثين ىناك أن عداد يرجع إلىاالختبلف في األ 

 

القيمة أن  السابقجدول المن النتائج الموضحة في تبين  بالنسبة لمتأثيرات المعرفية : -1
 ( وىي أكبر0.414والتي تساوي )لعينتين مستقمتين " -  Tالمقابمة الختبار"  (.Sig)االحتمالية 

وىي أقل من القيمة ( 0.817، وقيمة االختبار الحسابية )(=05.0من مستوى الداللة )
(، مما يدلل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 1.96الجدولية التي تساوي )

متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات المعرفية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع 
 ات حول القضايا العربية وفقا لمتغير النوع.الفمسطينية الكتساب المعموم

 نتيجة اختبار الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  بوجود ثبت عدم صحة الفرض القائل
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المعرفية المبحوثين في التأثيرات 

 .لمتغير النوعالمعمومات حول القضايا العربية وفقا 

وىذا يدلل عمى تشابو البيئة والظروف الحياتية التي يعيشيا طمبة جامعات محافظات غزة، بحيث 
يقبل كل من الذكور واإلناث لتمقي المعرفة واكتساب المعمومات من المواقع االلكترونية 

 الفمسطينية االخبارية حول القضايا العربية.
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القيمة أن  السابقجدول المن النتائج الموضحة في بين ت :بالنسبة لمتأثيرات الوجدانية -2
 ( وىي أقل0.003والتي تساوي )لعينتين مستقمتين " -  Tالمقابمة الختبار"  (.Sig)االحتمالية 

وىي أكبر من القيمة ( 2.964، وقيمة االختبار الحسابية )(=05.0من مستوى الداللة )
(، مما يدلل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 1.96الجدولية التي تساوي )

تقديرات المبحوثين في التأثيرات الوجدانية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية 
الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير النوع ، ولمتعرف لصالح من تكون تمك 

 ات أنيا لصالح اإلناث.التأثيرات تبين من خبلل المتوسط

 نتيجة اختبار الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  بوجود ثبت صحة الفرض القائل
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب الوجدانية المبحوثين في التأثيرات 

 .المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير النوع

 ىذه النتيجة لتركيبة اإلناث الوجدانية األكثر عاطفية من الذكور.وقد تعود 

القيمة االحتمالية أن في الجدول من النتائج الموضحة تبين  :بالنسبة لمتأثيرات السموكية -3
(Sig.)  "المقابمة الختبارT  - " من مستوى  ( وىي أقل0.045والتي تساوي )لعينتين مستقمتين
وىي أكبر من القيمة الجدولية التي ( 2.010، وقيمة االختبار الحسابية )(=05.0الداللة )
(، مما يدلل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 1.96تساوي )

المبحوثين في التأثيرات السموكية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب 
 ا العربية وفقا لمتغير النوع.المعمومات حول القضاي

 نتيجة اختبار الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين  بوجود ثبت صحة الفرض القائل
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المعمومات  السموكية في التأثيرات

 .حول القضايا العربية وفقا لمتغير النوع
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ت التأثيرات السموكية ىنا لصالح الذكور عمى عكس التأثيرات الوجدانية التي جاءت لصالح جاء
لى كون األفعال والممارسات السموكية يطبقيا الذكور أكثر من اإلناث إاإلناث، وقد يرجع ذلك 

 خاصة في بيئة المجتمع الغزي المحافظ ) مجتمع ذكوري(.

بين متوسطات تقديرات  (05.0)ند مستوى داللة عيوجد فروق ذات داللة إحصائية : ثانياً 
المبحوثين في التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المعمومات 

 حول القضايا العربية وفقا لمتغير الجامعة.

 .يل التباين(لعدة عينات مستقمة )تحم - Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 وفقا لمتغير "الجامعة""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.53)ل جدو

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

(F) 

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 التأثيرات المعرفية
 2.139 2 4.278  بين المجموعات

اخل المجموعاتد  0.001 6.787  105.594 335 .315 
المجموع      109.873 337  

 التأثيرات الوجدانية
 2.851 2 5.702  بين المجموعات

داخل المجموعات  0.000 9.621  99.284 335 .296 
المجموع      104.986 337  

 التأثيرات السموكية
 1.086 2 2.172  بين المجموعات

ل المجموعاتداخ  0.168 1.796  202.518 335 .605 
المجموع      204.690 337  

     القيمة F 3.02" تساوي  335،  2ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 
 

أن القيمة االحتمالية  السابقجدول التبين من النتائج الموضحة في  بالنسبة لمتأثيرات المعرفية :
(Sig.)  "المقابمة الختبارF – ( وىي أقل من مستوى 0.001لمعينات المستقمة "، والتي تساوي )
( وىي أكبر من القيمة الجدولية التي 6.787وقيمة االختبار الحسابية ) (،=05.0الداللة )
(، مما يدلل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 3.02تساوي )

المعرفية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المبحوثين في التأثيرات 
المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير الجامعة، ولمتعرف عمى الفروق لصالح من تكون تم 

 "  لممقارنات المتعددة فكانت النتائج حسب الجدول التالي. LSD استخدام اختبار "
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 لممقارنات المتعددة LSD نتائج اختبار (:3.54) جدول 
 األقصى األزىر اإلسالمية الجامعة 

 التأثيرات المعرفية

    اإلسالمية

   *0.17470- األزىر

  0.08600- *0.26070- األقصى

  (05.0)عند مستوى داللة  الفروق دالة  *

فروق بين طمبة  بالنسبة لمتأثيرات المعرفية وجودتبين   LSDومن خبلل نتائج اختبار 
ولصالح طمبة جامعة األزىر، وتبين وجود فروق بين طمبة  ،الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر
ولصالح جامعة األقصى، وتبين عدم وجود فروق بين طمبة  ،الجامعة اإلسبلمية وجامعة األقصى

 جامعة األزىر وجامعة األقصى.

 نتيجة اختبار الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  ثبت صحة الفرض القائل بوجود
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب  المعرفية المبحوثين في التأثيرات

 .لجامعةالمعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير ا

عتماد طمبة ىذا يدلل أن البيئة المعرفية لمجامعات غير متشابية ومختمفة، كونيا تختمف درجة ا
الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية لممعرفة 

 .ربيةواكتساب المعمومات حول القضايا الع

القيمة االحتمالية أن  السابقجدول المن النتائج الموضحة في تبين  بالنسبة لمتأثيرات الوجدانية :
(Sig.)  "المقابمة الختبارF – من مستوى ( وىي أقل 0.000، والتي تساوي )"ة مستقمنات العيمل
( وىي أكبر من القيمة الجدولية التي 9.621وقيمة االختبار الحسابية ) ،(=05.0الداللة )
(، مما يدلل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 3.02تساوي )

لوجدانية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المبحوثين في التأثيرات ا
المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير الجامعة، ولمتعرف عمى الفروق لصالح من تكون تم 

 "  لممقارنات المتعددة فكانت النتائج حسب الجدول التالي. LSD استخدام اختبار "
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 لممقارنات المتعددة LSD نتائج اختبار (: 3.55) جدول
 األقصى األزىر اإلسالمية الجامعة 

 التأثيرات الوجدانية

    اإلسالمية

   *0.27927- األزىر

  0.01411- *0.26517- األقصى

  (05.0)عند مستوى داللة  الفروق دالة  *

ود فروق بين طمبة وج متأثيرات الوجدانيةبالنسبة لتبين   LSDومن خبلل نتائج اختبار 
ولصالح طمبة جامعة األزىر، وتبين وجود فروق بين طمبة  ،الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر
ولصالح جامعة األقصى، وتبين عدم وجود فروق بين طمبة  ،الجامعة اإلسبلمية وجامعة األقصى

 .جامعة األزىر وجامعة األقصى

 نتيجة اختبار الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  ودبوج ثبت صحة الفرض القائل
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب الوجدانية المبحوثين في التأثيرات 

 الجامعة.المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

ممواقع سبب رئيس في متابعة طمبتيا لالجامعة قد تكون أزمة جامعة األقصى التي تعيشيا 
لكترونية الفمسطينية اإلخبارية أكثر من باقي طمبة الجامعات األخرى كون قضية جامعتيم اإل

مستمرة منذ فترة وىي قضية تيمم بالدرجة االولى، كذلك حجم العينة لجامعة االقصى تفوق عمى 
 حجم العينات األخرى لمجامعات وبالتالي تعرض طمبة جامعة األقصى أكثر من طمبة الجامعة
االسبلمية وجامعة االزىر، ونتيجة كثرة التعرض لممواقع من قبل طمبة جامعة األقصى جاءت 

 التأثيرات الوجدانية لصالحيم عن الجامعات األخرى.

 

القيمة االحتمالية أن  السابق جدولالمن النتائج الموضحة في تبين  :بالنسبة لمتأثيرات السموكية
(Sig.)  "المقابمة الختبارF – من مستوى  ( وىي أكبر0.168، والتي تساوي )"ة مستقمات النعيمل
( وىي أقل من القيمة الجدولية التي تساوي 1.796،وقيمة االختبار الحسابية )(=05.0الداللة )
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(، مما يدلل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين 3.02)
وكية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المعمومات حول في التأثيرات السم

 القضايا العربية وفقا لمتغير الجامعة.

 نتيجة اختبار الفرض:

ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
عمى المواقع الفمسطينية الكتساب  المبحوثين في التأثيرات المعرفية المترتبة عمى االعتماد

 المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير النوع.

ويرجع ذلك إلى كون األحداث العامة لمقضايا العربية يشارك فييا كل طمبة الجامعات 
 الفمسطينية.

ات تقديرات بين متوسط (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية : ثالثاً 
المبحوثين في التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المعمومات 

 لمتغير المستوى الدراسي.وفقًا حول القضايا العربية 

 .لعدة عينات مستقمة )تحميل التباين( - Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 وفقا لمتغير "المستوى الدراسي""ةمستقمال تاعينمل – F نتائج اختبار " :(3.56) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 (Fاالختبار )

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 التأثيرات المعرفية
 1.553 0.502 5 2.510  بين المجموعات

 
 

0.173 
 
 

داخل المجموعات   107.362 332 0.323 
المجموع      109.873 337  

 التأثيرات الوجدانية
 1.717 0.529 5 2.647  بين المجموعات

 
 

0.130 
 
 

داخل المجموعات   102.339 332 0.308 
المجموع      104.986 337  

 التأثيرات السموكية
 2.157 1.288 5 6.440  بين المجموعات

 
 

0.059 
 
 

داخل المجموعات   198.250 332 0.597 
المجموع      204.690 337  

     القيمة F 2.24" تساوي  332،  5ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 
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أن القيمة االحتمالية الجدول السابق تبين من النتائج الموضحة في  :لمتأثيرات المعرفية بالنسبة
(Sig.)  "المقابمة الختبارF – ( وىي أكبر من 0.173ة "، والتي تساوي )لمعينات المستقم

( وىي أقل من القيمة الجدولية 1.553(، وقيمة االختبار الحسابية )=05.0مستوى الداللة )
(، مما يدلل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 2.24التي تساوي )

رتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب تقديرات المبحوثين في التأثيرات المعرفية المت
 المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير المستوى الدراسي.

 نتيجة اختبار الفرض:

ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المبحوثين في التأثيرات المعرفية المترتبة عمى االعتماد 

 المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير المستوى الدراسي.

وىذا يرجع إلى وجود تقارب بالفئة العمرية لممبحوثين، وىم من نفس السمات ومن نفس 
المستوى التعميمي، باإلضافة لمتقارب الثقافي وتشابو الظروف المجتمعية والجامعية، فموضوع 

 ايا العربية ال يحتاج إلى فروقات واضحة ليا عبلقة بالمستوى الدراسي كونيا قضايا عامة.القض

أن القيمة الجدول السابق تبين من النتائج الموضحة في  بالنسبة لمتأثيرات الوجدانية :
( وىي أكبر 0.130لمعينات المستقمة "، والتي تساوي ) – Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)االحتمالية 

( وىي أقل من القيمة 1.717(، وقيمة االختبار الحسابية )=05.0مستوى الداللة )من 
(، مما يدلل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2.24الجدولية التي تساوي )

متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات الوجدانية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع 
 .ينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير المستوى الدراسيالفمسط
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 نتيجة اختبار الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  بوجود ثبت عدم صحة الفرض القائل
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الوجدانية تقديرات المبحوثين في التأثيرات 

 المستوى الدراسي.ب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير الكتسا

تبين ىذه النتيجة حجم صعوبة وتعقيد القضايا العربية، فالمبحوثين تأثروا وجدانيًا مع 
البعد  إلىمشاىد القتل والنزوح العربي، حيث تتطمب معالجتيا تدخبًل دوليًا واقميمًا، باإلضافة 

عن التدخل في  ين، جعل طمبة الجامعات بمحافظات قطاع غزة عاجز الجغرافي لمعظم ىذه الدول
ىذه القضايا إال من خبلل التعاطف والخوف والتضامن والقمق والخوف عمى مستقبل الدول 

لذلك جاءت نتيجة التأثيرات  ،مشترك لجميع المستويات الدراسية فيي ىم   ،العربية وقضاياىا
  .كما بينت نتائج الدراسة بلث.الوجدانية متساوية بين الجامعات الث

القيمة أن  السابقجدول المن النتائج الموضحة في تبين  بالنسبة لمتأثيرات السموكية:
 ( وىي أكبر0.059، والتي تساوي )"ة مستقمنات العيمل – Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)االحتمالية 

( وىي أقل من القيمة 2.157الحسابية )، وقيمة االختبار (=05.0من مستوى الداللة )
(، مما يدلل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2.24الجدولية التي تساوي )

متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات السموكية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع 
 .لمستوى الدراسيالفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير ا

 نتيجة اختبار الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  بوجود ثبت عدم صحة الفرض القائل
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية السموكية تقديرات المبحوثين في التأثيرات 

 المستوى الدراسي.الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

يرجع ذلك إلى أن األحداث والقضايا العربية قضايا عامة تيم وتشغل جميع الطمبة  قد
 فييا كونيا تشكل اليم المشترك لمجميع . نبمختمف مستوياتيم ويشاركو 
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بين متوسطات تقديرات  (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية : رابعاً 
رات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المعمومات المبحوثين في التأثي

 حول القضايا العربية لمتغير التخصص.

 ".لعينتين مستقمتين -  Tلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار " 

 التخصص"" وفقا لمتغير "لعينتين مستقمتين -  Tنتائج اختبار " : (3.57)جدول 

المتوسط  العدد التخصص المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة 
 االختبار

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 التأثيرات المعرفية
 0.584 3.41 115 كمية عممية

0.026 0.979 
 0.565 3.40 223 كمية إنسانية

 التأثيرات الوجدانية
 0.577 3.58 115 كمية عممية

1.062 0.289 
 0.547 3.64 223 كمية إنسانية

 التأثيرات السموكية
 0.748 2.81 115 كمية عممية

1.805 0.421 
 0.795 2.88 223 كمية إنسانية

  القيمةT  1.96تساوي  336ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة 
  غير متابعين لممواقع االلكترونيةمبحوثين ىناك أن االختبلف في األعداد يرجع إلى 

 

أن القيمة الجدول السابق تبين من النتائج الموضحة في  ات المعرفية :بالنسبة لمتأثير 
( وىي أكبر من 0.979لعينتين مستقمتين والتي تساوي ) -  Tالمقابمة الختبار (.Sig)االحتمالية 

(  وىي أقل من القيمة الجدولية 0.026(، وقيمة االختبار الحسابية )=05.0مستوى الداللة )
(، مما يدلل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 1.96ي تساوي )الت

تقديرات المبحوثين في التأثيرات المعرفية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب 
 .ضايا العربية وفقا لمتغير التخصصالمعمومات حول الق
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 نتيجة اختبار الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  بوجود القائلثبت عدم صحة الفرض 
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية المعرفية تقديرات المبحوثين في التأثيرات 

 التخصص.الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

بين المبحوثين  ماالثقافي والمعرفي  لتقارب في العمر والتقاربيرجع الباحث ذلك إلى ا
وعي كبير لدييم ىذا يدلل أن الكذلك مستوى  في الحصول عمى المعمومات حول القضايا العربية.

، صصاتيم  سواء العممية أو األدبيةالقضايا العربية تيم جميع المبحوثين عمى مختمف تخ
ايا كون القض ؛لى فروقات واضحة ليا عبلقة بالتخصصإفموضوع القضايا العربية ال يحتاج 

 العربية قضايا عامة. 

أن القيمة الجدول السابق تبين من النتائج الموضحة في  :بالنسبة لمتأثيرات الوجدانية
( وىي أكبر 0.289لعينتين مستقمتين والتي تساوي ) -  Tالمقابمة الختبار  (.Sig)االحتمالية 

وىي أقل من القيمة ( 1.062ة )قيمة االختبار الحسابي(، و =05.0من مستوى الداللة )
(، مما يدلل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 1.96الجدولية التي تساوي )

متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات الوجدانية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع 
 الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير التخصص.

 نتيجة اختبار الفرض:

ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
تقديرات المبحوثين في التأثيرات الوجدانية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية 

 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير التخصص.

الحزن والخوف والقمق السائدة والشعور بالمسؤولية اتجاه لى حالة إيرجع الباحث ىذا 
وجاعيم في ىذه المرحمة الصعبة التي تمر بيا أميم و الآقضايا الشعوب العربية والشعور ب

 المنطقة العربية، حيث ظير ذلك جميًا وواضحًا دون النظر لمتخصص التعميمي لدييم.

أن القيمة االحتمالية الجدول السابق موضحة في تبين من النتائج ال :بالنسبة لمتأثيرات السموكية
(Sig.)  المقابمة الختبارT  - ( وىي أكبر من مستوى 0.421لعينتين مستقمتين والتي تساوي )
وىي أقل من القيمة الجدولية التي ( 0.805قيمة االختبار الحسابية )(، و =05.0الداللة )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  (، مما يدلل عمى عدم1.96تساوي )
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المبحوثين في التأثيرات السموكية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب 
 المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير التخصص.

 نتيجة اختبار الفرض:

ة بين متوسطات فروق ذات داللة إحصائي بوجود ثبت عدم صحة الفرض القائل
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية السموكية تقديرات المبحوثين في التأثيرات 

 التخصص.الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

يرجع الباحث ذلك لحجم التقارب بين المبحوثين ومعرفة مسؤوليتاىم اتجاه الواجب الذي 
بالقيام بفعاليات تضامنية متنوعة أو المشاركة بحمبلت عبر االنترنت أو  عمييم القيام بو سواء
 .ات عمل وغيرىا من األنشطة الداعمةالمشاركة بندوات وورش

بين  (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية : الفرضية الخامسة
تبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات المتر 

 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية لمتغير مكان السكن.

 .لعدة عينات مستقمة )تحميل التباين( - Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "

 وفقا لمتغير "مكان السكن""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.58جدول )

 مصدر التباين تغيرالم
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 (Fاالختبار )

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 التأثيرات المعرفية
 0.228 4 0.912  بين المجموعات

داخل المجموعات  0.594 0.697  108.960 333 0.327 
المجموع      109.873 337  

 التأثيرات الوجدانية
المجموعات بين   1.843 4 0.461 

داخل المجموعات  0.206 1.487  103.143 333 0.310 
المجموع      104.986 337  

 التأثيرات السموكية
 0.696 4 2.783  بين المجموعات

داخل المجموعات  0.334 1.147  201.908 333 0.606 
المجموع      204.690 337  

  القيمة F 2.39" تساوي  333،  4ودرجة حرية  " 0.05مستوى داللة الجدولية عند 
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أن القيمة االحتمالية الجدول السابق تبين من النتائج الموضحة في  :بالنسبة لمتأثيرات المعرفية
(Sig.)  المقابمة الختبارF – ( وىي أكبر من مستوى 0.594لمعينات المستقمة، والتي تساوي )
( وىي أقل من القيمة الجدولية التي 0.697وقيمة االختبار الحسابية ) (،=05.0الداللة )
(، مما يدلل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 2.39تساوي )

المبحوثين في التأثيرات المعرفية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب 
 .ربية وفقا لمتغير مكان السكنالمعمومات حول القضايا الع

 اختبار نتيجة الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  بوجود ثبت عدم صحة الفرض القائل
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية المعرفية تقديرات المبحوثين في التأثيرات 

 مكان السكن.الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا 

رجع الباحث ذلك إلى البيئة الواحدة والمتجانسة والتشابكية والمستوى الثقافي القريب من ي
بعضو لدى المبحوثين في قطاع غزة، كذلك اطبلع المبحوثين عمى األحداث من خبلل المواقع 

 االلكترونية الفمسطينية االخبارية كل من مكان سكناه .

أن القيمة الجدول السابق نتائج الموضحة في تبين من ال بالنسبة لمتأثيرات الوجدانية :
( وىي أكبر 0.206لمعينات المستقمة، والتي تساوي ) – Fالمقابمة الختبار  (.Sig)االحتمالية 

( وىي أقل من القيمة 1.487وقيمة االختبار الحسابية ) (،=05.0من مستوى الداللة )
عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  (، مما يدلل2.39الجدولية التي تساوي )

متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات الوجدانية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع 
 .الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير مكان السكن
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 اختبار نتائج الفرض:

ذات داللة إحصائية بين متوسطات  فروق بوجود ثبت عدم صحة الفرض القائل
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الوجدانية تقديرات المبحوثين في التأثيرات 

 السكن.الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

 في والقمق والخوف اتجاه مصير القضايا العربية لممبحوثين واحدٌ  اليم   أنيعود ذلك إلى 
كل المحافظات قطاع غزة، وكون القضايا العربية ىي بمثابة قضايا عامة تيم جميع شرائح 
المجتمع الفمسطيني، وىناك اتجاه راسخ لدييم أن سبلمة القضية الفمسطينية بسبلمة القضايا 
العربية، لذلك ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات 

جدانية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا الو 
 العربية وفقا لمتغير مكان السكن.

 

أن القيمة الجدول السابق تبين من النتائج الموضحة في  :سموكيةبالنسبة لمتأثيرات ال
كبر أ( وىي 0.334تساوي ) لمعينات المستقمة، والتي – Fالمقابمة الختبار  (.Sig)االحتمالية 

( وىي أقل من القيمة 1.147وقيمة االختبار الحسابية ) (،=05.0من مستوى الداللة )
(، مما يدلل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2.39الجدولية التي تساوي )

العتماد عمى المواقع متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات السموكية المترتبة عمى ا
 .الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير مكان السكن

 

 اختبار نتائج الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  بوجود ثبت عدم صحة الفرض القائل
فمسطينية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الالسموكية تقديرات المبحوثين في التأثيرات 

 السكن.الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

يرجع الباحث ذلك إلى البيئة الواحدة والمتجانسة والتشابكية ومعرفة المبحوثين بواجباتيم 
التعميق حول  :ىو ونن يقوم بو المبحوثأومسؤوليتيم كل حسب سكناه، وىي أقل شيء ممكن 
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التي تتيح خاصية التفاعل  ،االلكترونية الفمسطينية اإلخباريةالقضايا العربية في المواقع 
  والتعميقات.

بين متوسطات  (05.0)عند مستوى داللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية : سادساً 
تقديرات المبحوثين في التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب 

 لمتغير التوجو السياسي. وفقاً  ل القضايا العربيةالمعمومات حو

 .لعدة عينات مستقمة )تحميل التباين( - F لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 وفقا لمتغير " التوجو السياسي ""ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار "  :(3.59) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 (Fاالختبار )

 القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 التأثيرات المعرفية
 0.071 6 0.424  بين المجموعات

داخل المجموعات  0.972 0.214  109.449 331 0.331 
المجموع      109.873 337   

 التأثيرات الوجدانية
 0.107 6 0.645  بين المجموعات

خل المجموعاتدا  0.915 0.341  104.342 331 0.315 
المجموع      104.986 337   

 التأثيرات السموكية
 0.584 6 3.502  بين المجموعات

داخل المجموعات  0.452 0.960  201.188 331 0.608 
المجموع      204.690 337   

     القيمة F 2.12" تساوي  331،  6ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 
 

أن القيمة الجدول السابق تبين من النتائج الموضحة في  :بالنسبة لمتأثيرات المعرفية
( وىي أكبر من 0.972لمعينات المستقمة، والتي تساوي ) – Fالمقابمة الختبار (.Sig)االحتمالية 

أقل من القيمة الجدولية  ( وىي0.214وقيمة االختبار الحسابية ) (،=05.0مستوى الداللة )
(، مما يدلل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 2.12التي تساوي )

تقديرات المبحوثين في التأثيرات المعرفية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب 
 .المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير التوجو السياسي
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 ار نتائج الفرض:اختب

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  بوجود ثبت عدم صحة الفرض القائل
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية المعرفية تقديرات المبحوثين في التأثيرات 

 االنتماء الحزبي. الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقاً 

ت داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين فروق ذايرجع الباحث عدم وجود 
تعزى لبلنتماء  ،اإلخبارية في التأثيرات المعرفية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية

لى أن جميع المبحوثين بغض إ، باإلضافة لقضايا العربية تعتبر قضايا عامةالسياسي، كون أن ا
ى االطبلع المستمر والدائم لمقضايا العربية ومجريات النظر عن االنتماء الحزبي بحاجة إل

األحداث، والبعض ممن ليم توجيات حزبية يحتاج ىذه المعمومات من أجل توظيفيا لخدمة 
    .ىذه المعمومات لمقضية الفمسطينيةولو بشكل غير مباشر، كذلك توظيف  ،الحزب

أن القيمة الجدول السابق ي تبين من النتائج الموضحة ف :بالنسبة لمتأثيرات الوجدانية
( وىي أكبر 0.915، والتي تساوي )لمعينات المستقمة – Fالمقابمة الختبار  (.Sig)االحتمالية 

( وىي أقل من القيمة 0.341وقيمة االختبار الحسابية ) (،=05.0من مستوى الداللة )
روق ذات داللة إحصائية بين (، مما يدلل عمى عدم وجود ف2.12الجدولية التي تساوي )

متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات الوجدانية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع 
 .الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير التوجو السياسي

 اختبار نتائج الفرض:

ئية بين متوسطات فروق ذات داللة إحصا بوجود ثبت عدم صحة الفرض القائل
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الوجدانية تقديرات المبحوثين في التأثيرات 

 االنتماء السياسي.الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

يعود ذلك إلى كون اليم والقمق والخوف اتجاه مصير القضايا العربية لممبحوثين واحد في 
افظات قطاع غزة، كون القضايا العربية ىي بمثابة قضايا عامة تيم جميع شرائح المجتمع كل مح

الفمسطيني، وىناك اتجاه راسخ لدييم أن سبلمة القضية الفمسطينية بسبلمة القضايا العربية، لذلك 
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات الوجدانية 
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مترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا ال
 .االنتماء السياسي لمتغير

 

أن القيمة الجدول السابق تبين من النتائج الموضحة في  بالنسبة لمتأثيرات السموكية :
( وىي أكبر 0.452ي تساوي )لمعينات المستقمة "، والت – Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)االحتمالية 

( وىي أقل من القيمة الجدولية 0.960(،وقيمة االختبار الحسابية )=05.0من مستوى الداللة )
 (، مما يدلل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات2.12التي تساوي )

ماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المبحوثين في التأثيرات السموكية المترتبة عمى االعت
 .المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير التوجو السياسي

 اختبار نتائج الفرض:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  بوجود ثبت صحة الفرض القائل
نية الكتساب المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطيالسموكية المبحوثين في التأثيرات 

 االنتماء السياسي.المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

بتفاصيل القضايا العربية  ة أكبريدرامعرفة و  لدى المبحوثين التعرض يصبح لخبلفمن 
ومن خبلل ىذا التعرض حيث يولد لديو سموك ما بسبب معرفتو بتفاصيل القضايا، عكس من ال 

مما يدلل عمى وجود فروق ذات داللة مختمفة بين المبحوثين، يوجد لديو معرفة. فالمعرفة 
إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات السموكية المترتبة عمى االعتماد عمى 

 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير التوجو السياسي. ؛المواقع الفمسطينية

بين  (05.0)عند مستوى داللة ت داللة إحصائية يوجد فروق ذا: الفرضية السابعة
متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية 

 لمتغير كثافة االستخدام.وفقًا الكتساب المعمومات حول القضايا العربية 

 .لعدة عينات مستقمة" )تحميل التباين( - F لئلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "
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 وفقا لمتغير " كثافة االستخدام " ةمستقمال تاعينمل – Fنتائج اختبار   :(3.60جدول رقم )

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 (Fاالختبار )

 القيمة
 االحتمالية

(Sig). 

 التأثيرات المعرفية
 1.792 3 5.375 المجموعاتبين 

 0.313 334 104.498 داخل المجموعات 0.001 5.727
  337 109.873 المجموع

 التأثيرات الوجدانية
 0.224 3 0.672 بين المجموعات

 0.312 334 104.314 داخل المجموعات 0.542 0.717
  337 104.986 المجموع

 التأثيرات السموكية
 2.120 3 6.359 بين المجموعات

 0.594 334 198.332 داخل المجموعات 0.014 3.569
  337 204.690 المجموع

     القيمة F 2.63" تساوي  334،  3ودرجة حرية  " 0.05الجدولية عند مستوى داللة 
 

أن القيمة الجدول السابق تبين من النتائج الموضحة في  :بالنسبة لمتأثيرات المعرفية 
( وىي أقل من 0.001لمعينات المستقمة، والتي تساوي ) – Fالمقابمة الختبار  (.Sig)االحتمالية 

( وىي أقل من القيمة الجدولية 5.727وقيمة االختبار الحسابية ) (،=05.0مستوى الداللة )
(، مما يدلل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 2.63التي تساوي )

المبحوثين في التأثيرات المعرفية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب 
ولمتعرف عمى الفروق لصالح من  .المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير كثافة االستخدام

 "  لممقارنات المتعددة فكانت النتائج حسب الجدول التالي. LSD تكون تم استخدام اختبار "

 لممقارنات المتعددة LSD نتائج اختبار (: 3.61)جدول 

 أقل من ساعة الجامعة 
من ساعة 
إلى أقل 
 ساعتين

 من ساعتين إلى أقل
 من ثالث ساعات

ثالث 
ساعات 

 فأكثر

التأثيرات 
 المعرفية

     أقل من ساعة
    *0.16526- من ساعة إلى أقل ساعتين
من ساعتين إلى أقل من 

 ثالث ساعات
-0.35193* -0.18667 

  

  0.01534 0.17132- *0.33659- ثالث ساعات فأكثر
  (05.0)عند مستوى داللة  الفروق دالة  *
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بالنسبة لمتأثيرات المعرفية وجود فروق بين الذين كثافة تبين  LSDومن خبلل نتائج اختبار
 الذين منساعتين و من ة إلى أقل والذين كثافة استخداميم من ساع ،استخداميم أقل من ساعة

ثبلث ساعات فأكثر ولصالحيم، وتبين عدم وجود فروق و  ،ساعتين إلى أقل من ثبلث ساعات
ساعتين والذين كثافة استخداميم الذين من ساعتين من من ساعة إلى أقل   بين كثافة استخداميم

  بين كثافة استخداميمإلى أقل من ثبلث ساعات و ثبلث ساعات فأكثر، وتبين عدم وجود فروق 
 .من ساعتين إلى أقل من ثبلث ساعات والذين كثافة استخداميم من ثبلث ساعات فأكثر

 اختبار نتائج الفرض:

بين متوسطات تقديرات فروق ذات داللة إحصائية  بوجود ثبت صحة الفرض القائل
مسطينية الكتساب المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفالمعرفية المبحوثين في التأثيرات 

 المعمومات حول القضايا العربية لمتغير كثافة االستخدام.

ظرية وىذا جوىر ن ،أنو كمما زاد التعرض زادت المعرفة إلىويرجع الباحث وجود فروق، 
، ونظرًا لبلختبلف المعرفي والثقافي لممبحوثين وتنوع االطبلع لدييم االعتماد عمى وسائل االعبلم

والمعرفة ىي نتيجة ثر معرفة الفرد بالتعرض المتكرر)يا العربية، حيث تتألؤلحداث حول القضا
تفاعل مضمون لوسائل اإلعبلم مع الخبرات الشخصية لممتمقين، ولكن تذكر المعمومات يتضاءل 

حداث عمى إذا لم يكن لممرء اىتمام أو مصمحة بالمعمومات، وتعتمد مقدرة المرء عمى ذكر األ
 .(1)إلعبلم وحافز التعرض ومدى حاجة المرء لممعموماتتكرار التعرض لوسائل ا

أن القيمة الجدول السابق تبين من النتائج الموضحة في  بالنسبة لمتأثيرات الوجدانية :
( وىي أكبر من 0.542، والتي تساوي )لمعينات المستقمة – Fالمقابمة الختبار (.Sig)االحتمالية 

( وىي أقل من القيمة الجدولية 0.717وقيمة االختبار الحسابية ) (،=05.0مستوى الداللة )
(، مما يدلل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 2.63التي تساوي )

تقديرات المبحوثين في التأثيرات الوجدانية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية 
 .عربية وفقا لمتغير كثافة االستخدامالكتساب المعمومات حول القضايا ال
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 اختبار نتيجة الفرض:

بين متوسطات فروق ذات داللة إحصائية  ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود
المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الوجدانية تقديرات المبحوثين في التأثيرات 

 فة االستخدام.الكتساب المعمومات حول القضايا العربية لمتغير كثا
نظرًا لمحالة السائدة وىي الشعور بالحزن والقمق  ؛يرجع الباحث عدم وجود فروق 

في ظل ىذه الظروف الصعبة التي تمر فييا  ،اتجاه آالم ومعاناة الشعوب العربية ةوالمسؤولي
 المنطقة العربية لممبحوثين ونتيجة الوعي لدييم حيث برز ذلك جميًا بعواطف موحدة، وبما أن
القضايا العربية مكررة في المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية ومستمرة فبل تحتاج لكثافة 

القضايا العربية ىي بمثابة قضايا باإلضافة إلى أن ًا، وتعاطف اً وجداني اً حدث تأثير تعرض لكي تُ 
بين  عامة تيم جميع شرائح المجتمع الفمسطيني، لذلك ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية

متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات الوجدانية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع 
  .كثافة االستخدامالفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير 

أن القيمة  السابقجدول التبين من النتائج الموضحة في  بالنسبة لمتأثيرات السموكية :
( وىي أقل من 0.014لمعينات المستقمة، والتي تساوي ) – Fالمقابمة الختبار  (.Sig)ة االحتمالي

( وىي أكبر من القيمة الجدولية 3.569وقيمة االختبار الحسابية ) (،=05.0مستوى الداللة )
ات (، مما يدلل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير 2.63التي تساوي )

المبحوثين في التأثيرات السموكية المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية الكتساب 
المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير كثافة االستخدام، ولمتعرف عمى الفروق لصالح من 

 ي."  لممقارنات المتعددة فكانت النتائج حسب الجدول التال LSD تكون تم استخدام اختبار "

 لممقارنات المتعددة LSD نتائج اختبار (:3.62) جدول

 أقل من ساعة الجامعة 
من ساعة 
إلى أقل 
 ساعتين

 من ساعتين إلى أقل
 من ثالث ساعات

ثالث 
ساعات 

 فأكثر

التأثيرات 
 السموكية

     أقل من ساعة
من من ساعة إلى أقل 

    *0.24561- ساعتين

من ساعتين إلى أقل من 
   0.09708- *0.34269- ثالث ساعات

  0.05357 0.04351- *0.28912- ثالث ساعات فأكثر
  (05.0)عند مستوى داللة  الفروق دالة  *
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 منبالنسبة لمتأثيرات السموكية وجود فروق بين تبين   LSDومن خبلل نتائج اختبار 
كثافة من ة إلى أقل ساعتين و خداميم من ساعكثافة است منكثافة استخداميم أقل من ساعة و 

ثبلث ساعات فأكثر ولصالحيم، وتبين عدم ساعتين إلى أقل من ثبلث ساعات و استخداميم 
 كثافة استخداميم منوالذين ساعتين  من من ساعة إلى أقل  وجود فروق بين كثافة استخداميم

كثافة من ين ثبلث ساعات فأكثر، وتبين عدم وجود فروق بساعتين إلى أقل من ثبلث ساعات و 
من ساعتين إلى أقل من ثبلث ساعات والذين كثافة استخداميم من ثبلث ساعات   استخداميم

 فأكثر.

 اختبار نتيجة الفرض:

بين متوسطات تقديرات المبحوثين فروق ذات داللة إحصائية  ثبت صحة الفرض القائل بوجود
لفمسطينية الكتساب المعمومات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع االسموكية في التأثيرات 

 لمتغير كثافة االستخدام.وفقًا حول القضايا العربية 

يرجع الباحث وجود فروق، كون أنو كمما زاد التعرض لممواقع اإللكترونية زاد التأثير 
ومعرفة أكبر من  حيث يصبح لدى المبحوث دراسة ، السموكي لممبحوثين حول القضايا العربية

حيث يولد لديو سموك ما بسبب معرفتو بتفاصيل القضايا عكس من ال يوجد ، خبلل ىذا التعرض
لذلك يوجد فروق ذات داللة لديو معرفة. ونظرًا الختبلف التقارب المعرفي بين المبحوثين 

المترتبة عمى االعتماد عمى  السموكيةإحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات 
 .كثافة االستخدامساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا لمتغير المواقع الفمسطينية الكت
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 المبحث الثالث
 أىم النتائج والتوصيات

 لييا الدراسة الميدانية، ومن أىما:يستعرض الباحث خبلصة ألىم النتائج التي خمصت إ

 أواًل: النتائج العامة لمدراسة:
 لكترونية الفمسطينية اإلخبارية.لمواقع اإل%، من المبحوثين يتابعون ا86ما نسبتو  جاء  .1
%، من الذين ال يتابعون المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية 29.1تبين ما نسبتو  .2

%، يرجع عدم متابعتيم إلى عدم الثقة بما 20يعزون ذلك لعدم وفرة الوقت، بينما ما نسبتو 
 أخرى. فيما تفاوتت األسباب األخرى بنسب تقدمو من معمومات، 

أىم أسباب متابعة المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية ترجع في المرتبة األولى   .3
%، تبلىا 74.6لمحصول عمى المعمومات حول القضايا المختمفة والتي جاءت بنسبة 

%، ترجع 39.6%، بينما ما نسبتو 58.0متابعتيم لؤلحداث حول العالم وجاءت بنسبة 
%، متابعتيم تعود إلى معايشة ىموم الناس، 34.6وبينما ما نسبتو  متابعتيم إلى التثقيف،

%، متابعتيم ترجع إلى تشكيل اآلراء حول القضايا المطروحة، بينما ما 25.1بينما ما نسبتو 
%، متابعتيم 16.3%، متابعتيم ترجع إلى التسمية والترفيو، بينما ما نسبتو 17.8نسبتو 

 ترجع إلى الفورية في التغطية.
%، من المتابعين لممواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية عدد ساعاتيم 55.3نسبتو  ما .4

%، عدد ساعاتيم من ساعة إلى أقل من 29.6متابعتيم أقل من ساعة، بينما ما نسبتو 
 ساعتين.

من المتابعين و %، 38.8نسبتو  بمالكترونية الفمسطينية اإلخبارية المواقع اإل المبحوثين يتابع .5
قع االلكترونية كانت عدد أيام متابعتيم يوم أو يومان في األسبوع، بينما ما نسبتو لمموا

 %، كانت عدد أيام متابعتيم بشكل يومي في األسبوع.34.9
%، من المتابعين ال يوجد ليم فترة محددة لممتابعة، بينما ما نسبتو 41.7ما نسبتو  .6

 %، يفضمون الفترة المسائية.33.4
المبحوثين يعتبرون أن أىم القضايا العربية التي يتابعونيا عمى  %، من73.9ما نسبتو  .7

%، 51.6المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية ىي القضية السورية، بينما ما نسبتو 
%، يعتبرون بأن ىناك قضايا أخرى منيا 31.2يعتبرون القضية المصرية، بينما ما نسبتو 

 ائرية والمغربية، البحرينية()الفمسطينية نفسيا، السودانية، الجز 
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%، من عينة الدراسة أىم الموضوعات الخاصة بالقضايا العربية التي 72.8ما نسبتو   .8
تتابعيا عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية ىي الموضوعات السياسية، بينما ما 

تبرون %، يع37.3%، يعتبرون الموضوعات االجتماعية، بينما ما نسبتو 39.9نسبتو 
 %، يعتبرون الموضوعات الدينية.35.8الموضوعات الثقافية، بينما ما نسبتو 

درجة الثقة بتناول المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية لمقضايا العربية كانت بدرجة  .9
%، ىم من الذين ثقتيم بدرجة عالية، 2.7%، بينما جاء ما نسبتو 64.8متوسطة بنسبة 
%، ىم من 8.6%، ىم من الذين ثقتيم بدرجة عالية، ، بينما ما نسيتو 21.0بينما ما نسيتو 

%، ىم من الذين يعتمدون بدرجة منخفضة 3.0الذين ثقتيم بدرجة منخفضة، بينما ما نسيتو 
 %.62.40جدًا، وبشكل عام فقد تبين أن الوزن النسبي يساوي 

المبحوثين المعرفي حول درجة إشباع المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية لفضول  .10
%، ىم من الذين 3.3%، وأن ما نسبتو 61.2القضايا العربية جاء بدرجة متوسطة وبنسبة 

%، ىم من الذين إشباعيم 22.5إشباعيم المعرفي بدرجة عالية جدًا، بينما ما نسبتو 
%، ىم من الذين إشباعيم المعرفي بدرجة 10.4تو بالمعرفي بدرجة عالية، ، بينما ما نس

%، ىم من الذين إشباعيم المعرفي بدرجة منخفضة جدًا، 2.7نخفضة، بينما ما نسيتو م
 %.62.60وبشكل عام فقد تبين أن الوزن النسبي يساوي 

أىم مصادر اكتساب المعمومات حول القضايا العربية من قبل المبحوثين المواقع  .11
لمرتبة الثانية شبكات %، وحصمت عمى ا78.71االلكترونية  في المرتبة األولى بوزن نسبي 

%، بينما حصمت عمى المرتبة الثالثة القنوات 72.00التواصل االجتماعي بوزن نسبي 
%، كما جاءت في المرتبة الرابعة اإلذاعات وبوزن نسبي 60.43االلكترونية  بوزن نسبي 

%، وحصمت تطبيقات الياتف المحمول عمى المرتبة الخامسة بوزن نسبي 59.14
%، 38.57جاءت في المرتبة السادسة الصحف والمجبلت وبوزن نسبي %، بينما 44.14

 %. 26.57وفي المرتبة السابعة جاءت أخرى بوزن نسبي 
درجة االعتماد عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتساب المعمومات حول  .12

%، 16.0بتو %، بينما ما نس40.5القضايا العربية أوقات األزمات بدرجة متوسطة وبنسبة 
%، ىم من الذين اعتمادىم 35.8ىم من الذين اعتمادىم بدرجة عالية جدًا، بينما ما نسبتو 

%، ىم من الذين اعتمادىم بدرجة منخفضة، بينما ما 5.6بدرجة عالية، بينما ما نسبتو 
%، ىم من الذين اعتمادىم بدرجة منخفضة جدًا، وبشكل عام فقد تبين أن الوزن 2.1نسبتو 
 %.71.60ي يساوي النسب

%، من المبحوثين دافعيم لبلعتماد عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية 61.5ما نسبتو  .13
اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية يرجع إلى متابعة تفاصيل تمك 



 

174 

 

%، دافعيم يرجع إلى تقدم القضايا مدعمة بالفيديو 45.3الموضوعات، بينما ما نسبتو 
%، دافعيم يرجع إلى القوة في طرح الموضوعات 24.3الجرافيك، بينما ما نسبتو والصور و 

%، دافعيم يرجع إلى َتعرض المواد الخاصة 21.0المتعمقة بالقضايا العربية، بينما ما نسبتو 
%، يرجع إلى عرض تداعيات القضايا 19.2بالقضايا العربية بطريقة جذابة، بينما ما نسبتو 

 اد فيممية.العربية مدعومة بمو 
%، من ناحية المواقع 85.45حصل موقع دنيا الوطن عمى المرتبة األولى بوزن نسبي  .14

حول الكتساب المعمومات  ثونااللكترونية الفمسطينية اإلخبارية التي يعتمد عمييا المبحو 
اإلخبارية عمى المرتبة الثانية بوزن نسبي  القضايا العربية ، كما حصل موقع وكالة معاً 

%، بينما حصل موقع 70.36تبله موقع وكالة سما اإلخبارية  بوزن نسبي  %،83.27
%، فيما حصمت باقي المواقع عمى نسب متفاوتة فيما 64.27فمسطين أون الين بوزن نسبي 

 بينيا.
أىم أسباب تفضيل المبحوثين لممواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية التي يتم اكتساب  .15

في  يرجع إلى سرعتيا في نقل المعمومات واألخبار ايا العربيةالمعمومات منيا حول القض
من استخداميا  التمكنفقرة كما جاءت بالمرتبة الثانية ، %53.6المرتبة األولى بوزن نسبي

، باإلضافة إلى الدقة والموضوعية في تغطية %47.9عمى وزن نسبي  بكل يسر وسيولة
 القضايا العربية.

ين  يفضل متابعة أشكال المواد الصحفية الخاصة %، من المبحوث75.1ما نسبتو  .16
بالقضايا العربية عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية ىي األخبار، وما نسبتو 

% يفضمون القصص االخبارية، وما نسبتو 31.5%، يفضمون التقارير، وما نسبتو 33.5
مون التحميبلت %، يفض25.8% يفضمون مواضيع  النقاش الحر، وما نسبتو 30.0

%، يفضمون المشاركة والتعميقات المفتوحة مع الجميور، وما 23.1والتعميقات، وما نسبتو 
 %، يفضمون التحقيقات.21.7نسبتو 

بمغت نسبة التأثيرات الوجدانية المترتبة عمى اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة  .17
في ب المعمومات حول القضايا العربية عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتسا

بنسبة  في المرتبة الثانية التأثيرات المعرفية وجاءت %،72.60المرتبة األولى وبوزن نسبي
  .%57.60بنسبة  بالمرتبة الثالثة التأثيرات السموكيةجاءت ثم  %،68.20

القضايا  لبعض الدول العربية لوقوفيا اإليجابي اتجاه دحصمت فقرة زيادة الحب والتأيي .18
%، بينما حصمت فقرة 79.20العربية عمى المرتبة األولى في التأثيرات الوجدانية بوزن نسبي 

تنمية معموماتي حول القضايا العربية عمى المرتبة األولى لفقرات التأثيرات المعرفية بوزن 
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%، وجاءت فقرة أحرص عمى متابعة األحداث واألخبار العربية بشكل يومي عمى 71نسبي 
 %.64.40مرتبة األولى من فقرات التأثيرات السموكية وبوزن نسبي ال
يعتبرون أن أىم المشاكل التي تعاني منيا المواقع %، من المبحوثين 62.4ما نسبتو  .19

اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية عند تناوليا لمقضايا العربية ىو التحيز، تبلىا غياب الرأي 
%، يعتبرون ضعف ثقة الجميور 39.1ا نسبتو %، بينما م42والرأي األخر بنسبة 

%، يعتبرون 38.5بالمعمومات المنشورة عمى المواقع اإللكترونية االخبارية، بينما ما نسبتو 
%، يعتبرون مجيولية مصدر المعمومات، 38.5نشر معمومات غير دقيقة، بينما ما نسبتو 

 % يعتبرون غياب العمق والتحميل.37بينما ما نسبتو 
قترحات لتطوير تناول المواقع اإللكترونية الفمسطينية االخبارية لمقضايا العربية، أىم الم .20

%، من المبحوثين يقترحون لتطوير تناول المواقع اإللكترونية الفمسطينية 76.9أن ما نسبتو 
%، يقترحون الجرأة في تناول الموضوعات 55اإلخبارية لمقضايا العربية، بينما ما نسبتو 

%، يقترحون األخذ واالىتمام بالقضايا 50.3يا العربية، بينما ما نسبتو الخاصة بالقضا
%، يقترحون 48.2العالمية والعربية والمحمية وانعكاسيا عمى مناحي الحياة، بينما ما نسبتو 

%، يقترحون التغطية الفورية والشاممة 47.6االستعانة بكوادر اعبلمية مينية، بينما ما نسبتو 
%، يقترحون عرض مختمف وجيات نظر لممحممين 40.8بينما ما نسبتو لؤلحداث العربية، 

%، يقترحون 39.1والخبراء والمتخصصين في الموضوعات التي تناقشيا، بينما ما نسبتو 
% يقترحون إجراءات 4.4زيادة عدد األخبار الخاصة بالقضايا العربية، بينما ما نسبتو 

 أخرى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

176 

 

 ض الدراسة:نتائج اختبار فرو  ثانيًا:
ذات داللة إحصائية بين  ةثبت صحة الفرض القائل بوجود عبلقة ارتباطي الفرض األول: .1

ودرجة ثقتيم بما تقدمو  اإلخبارية درجة اعتماد المبحوثين عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية
 من معمومات حول القضايا العربية.

ذات داللة إحصائية بين  ةارتباطيثبت صحة الفرض القائل بوجود عبلقة  الفرض الثاني: .2
درجة اعتماد المبحوثين عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية ومستوى المعرفة حول القضايا 

 العربية.
ثبت صحة الفرض القائل بوجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  الفرض الثالث: .3

سطينية من معمومات حول القضايا درجة ثقة المبحوثين فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفم
 العربية ومستوى إشباع فضوليم المعرفي حول القضايا العربية.

( بين متوسطات تقديرات 0.5) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالفرض الرابع:  .4
طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات قطاع غزة لبلعتماد عمى المواقع االلكترونية 

)كثافة  كتساب المعمومات حول القضايا العربية تعزى لممتغيرات الشخصيةالفمسطينية ال
 االنتماء السياسي(. –التعميم  -النوع -مكان اإلقامة -االستخدام

 :جاءت نتائجو عمى النحو اآلتيوقد 

ثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  .1
واقع االلكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا المبحوثين لبلعتماد عمى الم

 العربية وفقًا لمتغير النوع.
ثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  .2

المبحوثين لبلعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا 
 .الجامعةتغير العربية وفقًا لم

صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عدم ثبت  .3
المبحوثين لبلعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا 

 .المستوى الدراسيالعربية وفقًا لمتغير 
إحصائية بين متوسطات تقديرات صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة عدم ثبت  .4

المبحوثين لبلعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا 
 .التخصصالعربية وفقًا لمتغير 
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ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  .5
ة الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا المبحوثين لبلعتماد عمى المواقع االلكتروني

 العربية وفقًا لمتغير مكان السكن.
صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عدم ثبت  .6

المبحوثين لبلعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا 
 .النتماء السياسياالعربية وفقًا لمتغير 

صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عدم ثبت  .7
المبحوثين لبلعتماد عمى المواقع االلكترونية الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا 

 .كثافة االستخدامالعربية وفقًا لمتغير 

( بين متوسطات 202حصائية عند مستوى)توجد فروق ذات داللة إ خامسًا: الفرض الخامس:
تقديرات طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات قطاع غزة لدرجة الثقة فيما تقدمو من معمومات 

 حول القضايا العربية تعزى لممتغيرات الشخصية.

ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  .1
المعمومات حول القضايا من المواقع االلكترونية الفمسطينية  لثقة فيما تقدمولدرجة االمبحوثين 

 النوع.العربية وفقًا لمتغير 
ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  .2

لقضايا المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفمسطينية من المعمومات حول ا
 .الجامعةالعربية وفقًا لمتغير 

ثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  .3
المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفمسطينية من المعمومات حول القضايا 

 .المستوى الدراسيالعربية وفقًا لمتغير 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ثبت صحة الفرض القائل ب .4

المعمومات حول القضايا من المواقع االلكترونية الفمسطينية  لدرجة الثقة فيما تقدموالمبحوثين 
 التخصص.العربية وفقًا لمتغير 

ثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  .5
ة فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفمسطينية من المعمومات حول القضايا المبحوثين لدرجة الثق
 .مكان السكنالعربية وفقًا لمتغير 

ثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  .6
ضايا المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفمسطينية من المعمومات حول الق
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 .االنتماء السياسيالعربية وفقًا لمتغير 
ثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  .7

المبحوثين لدرجة الثقة فيما تقدمو المواقع االلكترونية الفمسطينية من المعمومات حول القضايا 
 .كثافة االستخدامالعربية وفقًا لمتغير 

( بين متوسطات 0.5) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى لسادس:سادسًا: الفرض ا
تقديرات طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات قطاع غزة لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا 

 العربية تعزى لممتغيرات الشخصية.

 :جاءت نتائجو عمى النحو اآلتيوقد 

)عند مستوى داللة لة إحصائية ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات دال .1
05.0 ) بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية

 النوع. وفقًا لمتغير
( 05.0)عند مستوى داللة ثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية  .2

 وفقًا لمتغيربحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية بين متوسطات تقديرات الم
 الجامعة.

)عند مستوى داللة ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية  .3
05.0 ) بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية

 لدراسي.المستوى ا وفقًا لمتغير
)عند مستوى داللة ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية  .4

05.0 ) بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية
 التخصص. وفقًا لمتغير

)ى داللة عند مستو ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية  .5
05.0 ) بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية

 مكان السكن. وفقًا لمتغير
)عند مستوى داللة ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية  .6

05.0 ) جة مستوى المعرفة حول القضايا العربية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدر
 االنتماء السياسي. وفقًا لمتغير
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)عند مستوى داللة ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية  .7
05.0 ) بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة مستوى المعرفة حول القضايا العربية

 تخدام.كثافة االس وفقًا لمتغير
 

( بين متوسطات 0.5) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى سابعًا: الفرض السابع: 
لمتأثيرات المترتبة عمى االعتماد  تقديرات طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات قطاع غزة

 عمى المواقع الفمسطينية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية تعزى لممتغيرات الشخصية.
 :جاءت نتائجو عمى النحو اآلتيوقد 

بين ( 05.0)عند مستوى داللة القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمفرض  .1
متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية 

النوع. بالنسبة لمتأثيرات  لمتغير ربية وفقااإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا الع
، أما التأثيرات الوجدانية تبين وجود فروق، أما التأثيرات فييا  فروقفمم يظير وجود المعرفية 

 السموكية تبين وجود فروق.
بين ( 05.0)عند مستوى داللة القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمفرض  .2

ات تقديرات المبحوثين في التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية متوسط
الجامعة. بالنسبة لمتأثيرات  لمتغير اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا

المعرفية تبين من النتائج بوجود فروق ذات داللة احصائية، أما التأثيرات الوجدانية تبين 
روق ذات داللة احصائية، أما التأثيرات السموكية تبين عدم وجود فروق ذات داللة وجود ف
 .إحصائية

بين ( 05.0)عند مستوى داللة القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمفرض  .3
سطينية متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفم

المستوى الدراسي. بالنسبة  لمتغير اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا
لمتأثيرات المعرفية تبين من النتائج بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية، أما التأثيرات 

جود الوجدانية تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية، أما التأثيرات السموكية تبين عدم و 
 فروق ذات داللة احصائية.

بين ( 05.0)عند مستوى داللة القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمفرض  .4
متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية 

التخصص. بالنسبة  لمتغير فقااإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية و 
لمتأثيرات المعرفية تبين من النتائج بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية، أما التأثيرات 
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الوجدانية تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية، أما التأثيرات السموكية تبين عدم وجود 
 فروق ذات داللة احصائية.

بين ( 05.0)عند مستوى داللة اللة إحصائية القائل بوجود فروق ذات دبالنسبة لمفرض  .5
متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية 

مكان السكن. بالنسبة  لمتغير اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا
بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية، أما التأثيرات  لمتأثيرات المعرفية تبين من النتائج

الوجدانية تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية، أما التأثيرات السموكية تبين عدم وجود 
 فروق ذات داللة احصائية.

بين ( 05.0)عند مستوى داللة القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمفرض  .6
سطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع الفمسطينية متو 

االنتماء السياسي. بالنسبة  لمتغير اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا
لمتأثيرات المعرفية تبين من النتائج بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية، أما التأثيرات 

نية تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية، أما التأثيرات السموكية تبين عدم وجود الوجدا
 فروق ذات داللة احصائية.

بين ( 05.0)عند مستوى داللة القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمفرض  .7
اد عمى المواقع الفمسطينية متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات المترتبة عمى االعتم

كثافة االستخدام. بالنسبة  لمتغير اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية وفقا
لمتأثيرات المعرفية تبين من النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية، أما التأثيرات الوجدانية 

دم وجود فروق كية تبين عتبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية، أما التأثيرات السمو 
 ذات داللة احصائية.

 
 
 
 
 
 



 

181 

 

 

 توصيات ومقترحات الدراسة:ثالثًا: 
من خبلل استعراض الباحث الىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الميدانية، يمكنو أن يتقدم 
بمجموعة من التوصيات والمقترحات لوسائل اإلعبلم الفمسطينية عامة ولممواقع اإللكترونية 

بارية عمى وجو الخصوص، لممساعدة في تحسين وتطوير دورىا في تناول القضايا العربية اإلخ
 وىي:

 
 أواًل: توصيات الدراسة:

بتناول القضايا العربية وتداعياتيا وابراز اىتمام المواقع االلكترونية الفمسطينية االخبارية زيادة . 1
 االخبار والمعمومات عنيا.

لموضوعية والصدق، والجرأة في تغطية األخبار العربية، وطرح اىتمام المواقع بازيادة . 2
براز األخبار المتعمقة بيا   الموضوعات المختمفة وا 

اىتمام المواقع االلكترونية الفمسطينية االخبارية بوضع معايير خاصة لمنشر اإللكتروني، زيادة . 3
 سرقة المواد الصحفية المنشورة.وااللتزام بيا، والسعي إليجاد آليات لوقف القرصنة اإلعبلمية، و 

. ضرورة اىتمام المواقع بتحديث أخبارىا والتغطية الفورية والشاممة ألحداث القضايا العربية 4
 باستمرار مواكبتيا مما يجمب ليا العديد من الجميور لمتابعتيا من كافة أطياف المجتمع.

واقع االلكترونية الفمسطينية اىتمام المواقع بجمب المتخصصين في مجال العمل لممزيادة . 5
 اإلخبارية، وتنظيم دورات تدريبية لمعاممين فييا، لزيادة الخبرة وتطوير الميارات والقدرات لدييم.

براز األخبار 6 . اىتمام المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية بكافة الموضوعات العربية، وا 
 المتعمقة بيا.

بالدراسات المتخصصة بالقضايا العربية،  ةبل المواقع اإللكتروني. إعطاء مزيد من االىتمام من ق7
 والتوسع في نشر المعمومات حول تمك القضايا.

. ضرورة ذكر مصدر المعمومات المقدمة لمجميور، وتجنب تقديم المصادر المجيولة، ما يرفع 8
نة لمعمل مستوى المصداقية لممواقع اإللكترونية، كون ذكر المصدر الصحفي جزء من االما

 الصحفي.
. العمل عمى انشاء مواقع إلكترونية إخبارية متخصصة بالقضايا العربية، وفق كادر بشري 9

 مؤىل ومدرب.
 
 



 

 
 

 

 
 الــمــصــادر والـمـراجـع
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربية:  أواًل: 

. القاىرة: الدار 1. طريات التأثيرمبادئ عمم االتصال ونظم(. 2003إسماعيل، محمود. )
 العالمية لمنشر والتوزيع.  

 اإلعبلم العربي المشترك: التحديات وآفاق المستقبل.(. ديسمبر13، م1988إصبع، صالح. )أبو 
 . 16الشارقة. مجمة شؤون اجتماعية. العدد 

. األقباط في مصر العربية  لواقع اإللكترونيةمعالجة المواقع اإلخبارية م(. 2012أطرش، إياد. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزىر، غزة.

. سمسمة كتب المستقبل العربي، العدد التحرر من السمطوية والديمقراطية المعمقة أفايو، نور الدين.
 م.2011سبتمبر  391

 ع.. عمان: دار أسامة لمنشر والتوزي1. طاإلنترنتايدلوجيا صحافة م(. 2012لوسي، سؤدد. )األ

 . القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع.1. طالصحافة اإللكترونيةم(. 2007أمين، رضا. )

م( أجرى المقابمة الباحث. غزة. مدير القبول والتسجيل 2016نوفمبر، 7بحيصي، شريف. )ال
 بجامعة األزىر.

ماعي اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصل االجتم(. 2014بربخ، نضال. )
)رسالة ماجستير غير  م.2014مصدر لممعمومات أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 منشورة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.
اعتماد الشباب الفمسطيني عمى الشبكات االجتماعية وقت م(. 2014برغوث، إسماعيل. )

 ية، القاىرة.)رسالة ماجستير غير منشورة(. معيد البحوث والدراسات العرب األزمات.

ترجمة صايبل، محمد عرب، بيروت،  عمم االجتماع السياسي،م(.  1998برو، فيميب . ) 
 246المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، ص 

اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية م(. 2015بريص، محمود. )
رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة ) في تشكيل معارفيم نحو قضايا البيئة.

 اإلسبلمية، غزة.
. القاىرة: الدار 1. طاالنترنت والصحافة المستقبمية: رؤيا مستقبميةم(. 2008تربان، ماجد. ) 

 المصرية المبنانية.
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 . غزة: مكتبة الجزيرة.2. طاإلعبلم اإللكتروني الفمسطينيم(. 2013تربان، ماجد. )

.غزة. مطبعة أبناء  2. طالقواعد المنيجية التربوية لبناء االستبيان م(.2010جرجاوي عمي. )ال 
 الجراح.

 27معالجة الصحافة العربية لمعدوان عمى غزة في المدة من م(. 2009حازمي، مبارك. )ال 
. جامعة 34المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم، العدد  .يناير 22م إلى 2008ديسمبر 

 .467 -397القاىرة. القاىرة، 

 . عمان: نشر خاص .1. طثورة العرب: الربيع العربيم(.  2012ممو، محمد. )حتا

 . القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع. 1. طنظريات االتصالم(.  2010حجاب، منير. )
 . بدون طبعة. القاىرة : عالم الكتب.بحوث اإلعبلمم(.  2006حسين، سمير. )
الفمسطينية عمى اإلشاعة وأثرىا عمى التنمية  اعتماد الصحافة الحزبيةم(. 2008خمف، خمف. )

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح،  السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 نابمس.

في حصول الشباب المغتربين المصريين عمى  اإلخباريةدور المواقع م(. 2012خميف، سعدية . )
ستير غير منشورة(. جامعة عين . )رسالة ماجيناير 25ثورة  أحداثالمعمومات عن 
 شمس، القاىرة

  اإللكترونيةاعتماد طمبة الجامعات األردنية عمى المواقع م(. 2014خميفة، عبلء الدين. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. اإلخبارية في التماس المعمومات نحو القضايا السياسية

 جامعة اليرموك، عمان.

"دراسة  إللكترونية واحتماالت تأثيرىا عمى الصحف المطبوعةالصحافة ام(. 2002دلو، جواد. )ال
 . جامعة األزىر. القاىرة.20ميدانية. مجمة كمية المغة العربية. العدد 

. 1. طاإلعبلم العربي ضغوطات الحاضر وتحديات المستقبلم(.  2011دليمي، عبد الرزاق. )ال
 عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

م(. اعتماد الشباب الفمسطيني عمى صحافة الياتف المحمول كمصدر 2016ئد. )رضوان، سا
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة. لؤلخبار وقت األزمات.

اعتماد الجميور المصري عمى وسائل اإلعبلم التقميدية مارس(. 5م 2012رضوان، أحمد. )
المجمة المصرية لبحوث  م.2011يناير 25والحديثة كمصدر لممعمومات أثناء ثورة 

 .186 -127(.، يناير، ص 39اإلعبلم، العدد )
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م( أجرى المقابمة الباحث. غزة. مدير القبول والتسجيل بجامعة 2016نوفمبر، 7زطمة، جياد. )ال
 األقصى.

.  بيروت: دار 1، طالحاسوب والبرمجيات الجاىزةم(. 2004زعبي، محمد، والشرائعة، ببلل. )ال
 ئل لمطباعة والنشر.وا

، الرياض: دار عالم 1، طتصميم الصفحات العربية عمى األنترنتم(. 2002سموم، عثمان. )
 الكتب .

 . عمان: دار أسامة لمنشر والتوزيع.1. طالصحافة االلكترونيةم(. 2009سميمان، زيد. )

 والنشر..القاىرة: دار فكر وفن لمطباعة 1. طاإلعبلم التفاعميم(. 2010شفيق، حسين. )

اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى مايو(. 5م، 2008شنب، حسين، وتربان، ماجد. )أبو 
: دراسة تطبيقية عمى وسائل اإلعبلم الجديدة في الحصول عمى المعمومات وقت األزمات

األزمة الداخمية الفمسطينية. بحث مقدم لممؤتمر العممي الرابع: وسائل اإلعبلم الجديدة 
 .26 – 14مستقبل، األكاديمية الدولية لعموم اإلعبلم ، ص ص وآفاق ال

اعتماد اإلعبلميين الفمسطينيين عمى القنوات الفضائية الفمسطينية (. 2016شيخ، يوسف. )مال
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة كمصدر لممعمومات إزاء قضايا الوحدة الوطنية

 الشرق األوسط، عمان.
دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفمسطيني نحو .  م(2012عابد، زىير. )

( جامعة النجاح 6العدد) 26مجمة العموم اإلنسانية، مج  التغير االجتماعي والسياسي.
 1428 -1388الوطنية. نابمس. 

 . القاىرة: عالم الكتب.2ط بحوث الصحافة.م(. 1997عبد الحميد، محمد. )
 . القاىرة: عالم الكتب.1. طنظريات اإلعبلم واتجاىات التأثيرم(. 1997عبد الحميد، محمد. )
. القاىرة: عالم 1ط االتصال واإلعبلم عمى شبكة االنترنت.(. 2007عبد الحميد، محمد.)م

 الكتب.
دور المواقع اإلخبارية االلكترونية في تدعيم عممية اإلصبلح (. 2014عبد القادر، أحمد. )مال

. )رسالة ماجستير غير منشورة( . جامعة الشرق األوسط، 2014-2011السياسي 
 األردن.

األسموب اإلحصائي واستخداماتو في بحوث الرأي م(.  1993عبد، عاطف، وعزمي، زكي. )
 . القاىرة : دار الفكر العربي .9. طالعام

وطن دور قناة الجزيرة الفضائية في إحداث التغيير السياسي في الم(.  2012عبداهلل، محمد. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية،  العربي :الثورة المصرية نموذًجا.
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 نابمس.

.عمان: دار مجدالوي لمنشر 1. طدراسات في الصحافة واإلعبلمم(. 2000عرجة، تيسير. )أبو 
 والتوزيع.

مواقع مصداقية المضمون الخبري لديسمبر(. 2م، 2012عقباوي، بسنت، وعرابي، دينا. )ال
، دراسة مقدمة لممنتدى السنوي السادس لمجمعية التواصل االجتماعي لدي الشباب

 السعودية لئلعبلم واالتصال، الرياض: جامعة الممك سعود. 
اخراج الصحاف اإللكترونية في ضوء السمات االتصالية لشبكة م(. 2007عنزي، صالح. )ال

 محمد بن سعود . السعودية. . )رسالة ماجستير منشورة(. جامعة االماماالنترنت

 . عمان: دار أسامة لمنشر والتوزيع.1. طاإلعبلم اإللكترونيم(. 2010عيشة، فيصل. )أبو 

 . القاىرة: عالم الكتب.1. طبحوث الصحافة االلكترونيةم(.  2010غباشي، شعيب. )ال

بلع:    غزي، ناجي. دور اإلعبلم في االتصال السياسي وأثره عمى الجميور. تاريخ االطال
 http://cutt.us/HmK7Iم، الموقع: 2016أكتوبر15

م(، الصحافة اإللكترونية: إعبلم الجيل مقال عمى موقع األلوكة، 2012فبراير 21فاروق، حسين )
م  الموقع: 2016نوفمبر  12تاريخ االطبلع: 

http://www.alukah.net/culture/0/46807 

. عمان: دار 1. طالصحافة اإللكترونية في الوطن العربيم(. 2006ل، عبد األمير. )فيص
 الشروق لمنشر والتوزيع.

اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواقع اإللكترونية في م(. 2015قوطة، محمود. )أبو 
ير .)رسالة ماجستير غاالسرائيمية –اكتساب المعمومات عن المفاوضات الفمسطينية 

 منشورة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.

 ، جدة: مكتبة الشروق.1، طاإلعبلم القديم واالعبلم الجديد(. 2003كاتب، سعود . )

. غزة. مدير القبول والتسجيل بالجامعة أجرى المقابمة الباحث( 2016نوفمبر، 7كردي، زىير. )ال
 اإلسبلمية.
موقع التواصل االجتماعي فيسبوك  (. اعتماد الشباب الجامعي عمى2012محمدي، سماح. )

 -119، ص40، العدد المجمة المصرية لبحوث اإلعبلمأثناء انتخابات الرئاسة المصرية. 
196. 

مدى اعتماد الشباب المصري عمى شبكة االنترنت في متابعة القضايا (. 2010محمود، أماني. )

http://cutt.us/HmK7I
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ر منشورة(. جامعة )رسالة ماجستير غي العربية مع التطبيق عمى القضية الفمسطينية.
 المنيا، المنيا.

(. ربيع الثورات الديمقراطية العربية. سمسمة كتب المستقبل العربي، العدد 2011مديني، توفيق. )ال
 . 2011إبريل  386

اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى الصحافة اإللكترونية أثناء (. 2016مراد، ماجد. )أبو 
 منشورة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة. . )رسالة ماجستير غيراألزمات
اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع االلكترونية في (. 2014مرجان، ىاني.)

. )رسالة ماجستير غير منشورة(. اكتساب  المعمومات حول قضية البلجئين الفمسطينيين
 الجامعة اإلسبلمية، غزة.

. عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع 1. طلنظريات االتصام(. 2012المزاىرة، منال. )
 والطباعة.

. القاىرة: الدار 4. طاالتصال ونظرياتو المعاصرةم(. 2004مكاوي، حسن، والسيد، ليمى. )
 المصرية المبنانية.

دور الصحافة الميبية المحمية في التوعية بقضايا التنمية البشرية: دراسة مسحية منفي، محمد.  ال
. )رسالة دكتوراه غير منشورة( كمية اإلعبلم جامعة والقائم باالتصال لممضمون والجميور

 القاىرة، القاىرة. 

 . أربد: مكتبة الكتناني.1. طالمدخل في االتصال الجماىيري(.  1986موسى، عصام. )

 موقع األلوكة. الصحافة اإللكترونية: إعبلم الجيل. حسين، فاروق. تاريخ االطبلع: 

ة. دور االعبلم في انجاح الثورات ونقضيا. الثورة السورية. تاريخ اإلطبلع موقع الجزيرة المعرف
 http://cutt.us/yTbS6م موقع: 15/12/2016

موقع دنيا الوطن. الصحافة أو المواقع االلكترونية الفمسطينية اإلخبارية . ىبة العمراني.  تاريخ 
 http://cutt.us/Kpkx7موقع: 10-06-2010تاريخ النشر :  م12/2/2017الزيارة 

م موقع: 10/11/2016موقع دنيا الوطن. عن دنيا الوطن. تاريخ االطبلع 
http://cutt.us/MMizo 

 2016-3-10لصحفي الشبكي تاريخ الزيارة موقع صحافة اإلنترنت. قواعد النشر اإللكتروني ا
   http://cutt.us/t95g1موقع: 

أكتوبر  22موقع مدرسة الصحافة المستقمة. اإلعبلم وثورات الربيع العربي. تاريخ االطبلع: 

http://cutt.us/yTbS6
http://cutt.us/Kpkx7
http://cutt.us/MMizo
http://cutt.us/MMizo
http://cutt.us/t95g1
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  http://cutt.us/sAWBwم موقع:2016

م 10/11/2016موقع وكالة سما االخبارية. من نحن. تاريخ االطبلع 
 http://cutt.us/Qr241موقع:

م موقع: 12/11/2016موقع وكالة صفا اإلخبارية. من نحن. تاريخ االطبلع 
http://cutt.us/EhRoa 

 http://cutt.us/FQInم 10/12/2016يبديا. الثورة التونسية. تاريخ االطبلع موقع ويك

م موقع: 2017فبراير10موقع ويكيبديا. الصحافة االلكترونية العربية. تاريخ االطبلع 
http://cutt.us/Ssk27 

 . عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع. 1. طالصحفي االلكترونيم(. 2013ناجي، عباس. )

بحث  صورة االحتجاجات في الصحف األردنية اليومية،(. نوفمبر 6، م2012نجادات، عمي. )
 ثقافة التغير، األردن: جامعة فيبلدلفيا. -مقدم إلى مؤتمر فيبلدلفيا السابع عشر

لصحفية اإللكترونية وعبلقتيا بدرجة االعتماد عمييا مصداقية المواقع ا(. 2001نجار، وليد. )ال
، العدد المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم. كما يراىا جميور الصفوة اإلعبلمية المصرية

 .495 -377السابع والثبلثون، ص

. الكويت: مكتبة الفبلح 1. طاالنترنت واالعبلم: الصحافة اإللكترونية(.  2003نصر، حسني. )
 لمنشر والتوزيع.

أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية عمى التوجو واالنتماء (. 2008وردة، أمين. )أبو 
)رسالة ماجستير غير منشورة  م.2007 -م2000السياسي: طمبة جامعة النجاح نموذجًا 

 (. جامعة النجاح الوطنية. نابمس.

م موقع: 15/11/2016وكالة األنباء الفمسطينية وفا. عن وفا. تاريخ االطبلع 
http://cutt.us/SvFYj 

 http://cutt.us/uLK0Iم موقع: 12/11/2016وكالة فمسطين اآلن. من نحن. تاريخ االطبلع 

م موقع: 10/11/2016وكالة فمسطين اليوم. حول الموقع. تاريخ االطبلع 
http://cutt.us/uLpW 

م موقع: 10/11/2016وكالة فمسطين برس من نحن. تاريخ االطبلع 
http://cutt.us/S95TS 

http://cutt.us/sAWBw
http://cutt.us/Qr241
http://cutt.us/EhRoa
http://cutt.us/EhRoa
http://cutt.us/FQIn
http://cutt.us/Ssk27
http://cutt.us/Ssk27
http://cutt.us/SvFYj
http://cutt.us/SvFYj
http://cutt.us/uLK0I
http://cutt.us/uLpW
http://cutt.us/uLpW
http://cutt.us/S95TS
http://cutt.us/S95TS


 

189 

 

م موقع: 10/11/2016وكالة معًا اإلخبارية . حول الموقع. تاريخ االطبلع 
http://cutt.us/nMxBV 

 م موقع:10/12/2016ويكيبديا. الثورة المصرية . تاريخ الزيارة 

 http://cutt.us/5u2b7  

 م موقع :15/5/2017الجزيرة، أحداث الثورة في اليمن، تاريخ الزيارة 

goo.gl/MTZXj3 
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(1) P. 221 

Janice, Jung. (2003). .Internet Connectedness and its Social Origins: And 

Ecological,Inequality Approach to Communication Media and 

Social  (Ph.D.Dissertation, Unpublished) U.S.A University:of-

Southern,California 

Mark, Miller,& Rease ,Stephen. (,1982). Media Dependency as 

Interaction, Effect of Exposure and Reliance on Political Activity 

and Effeicay, (Communication Research, 9 (2), PP. 227 – 284 

Melvin De Flour & Sandra  Ball Rokeach, Op. Cit. 

Sandra Ball Rokeach,.( 1985). The Origins of Individual Media–System 

Dependency  ASociological Framework", (Communication Research 

,Vol. 12, No. 4. 
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 غزة -الجامعة اإلسالمية 

 اة الدراســات العميـــعماد
 قسم الصحافة واإلعـالم -كمية اآلداب 

 
 

 :بعنوان استقصاء صحيفة
اإللكترونية الفمسطينية  المواقع عمى غزة محافظات في الجامعات طمبة اعتماد"

  اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية"
 (دراسة ميدانية)

 : الطالبة أختي/  الطالب أخي
 واإلعبلم الصحافة في الماجستير درجة عمى لمحصول دارسة إطار في االستمارة ذهى تأتي 

 عمى غزة محافظات في الجامعات طمبة اعتماد" الدارسة وموضوع بغزة، اإلسبلمية من الجامعة
 أرجو ،: دراسة ميدانية"اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية المواقع اإللكترونية

 تتوافق التي اإلجابة أمام ( x) اشارة بصدق بوضع االستبانة ىذه كافة أسئمة عمى بةاإلجا منكم
 الدارسة ىذه نتائج بأن عمماً  الواقع، تعكس دقيقة نتائج إلى في الوصول أمبلً  نظركم، وجية مع

 .العممي فقط البحث لغرض ستستخدم
 
 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير
 

 الببحث                                                                                        

فايسنظيرأبوغبن

 م2016 -ىـ 1437
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 المحور األول: عادات وأنماط متابعة المواقع االلكترونية :
 مسطينية اإلخبارية؟. ىل تتابع المواقع اإللكترونية الف1
 نعم  ال 

 
 . إذا كانت إجابتك الــــ ما أسباب عدم متابعتك لممواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية ؟ ثم توقف عن 2

 اإلجابة مشكورًا.
 عدم الثقة بما تقدمو من معمومات   عدم وفرة الوقت 
  أعتمد عمى وسائل أخرى  ال تشبع حاجاتي من المعمومات 
 ع التعامل مع المواقع اإللكترونيةال أستطي  
 ......................................................................................:أخرى، يرجى ذكرىا 

 
 ما أسباب متابعتك لممواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية ؟ –. إذا كانت إجابتك نعم 3
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( 
 الحصول عمى المعمومات حول القضايا المختمفة  التسمية والترفيو 
 متابعة األحداث حول العالم  التثقيف 
 تشكيل اآلراء حول القضايا المطروحة  معايشة ىموم الناس 
 التعامل السمس والسيل معيا  الثقة بما تقدمو من معمومات 
 لممصداقية والموضوعية  لمفورية في التغطية 
 رغباتي وحاجاتي تمبية واشباع  
 .......................................................................................:أخرى، يرجى ذكرىا 

 
 . ما عدد ساعات متابعتك لممواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية في اليوم؟4
 أقل من ساعة  من ساعة إلى أقل من ساعتين 
  من ثبلث ساعاتمن ساعة إلى أقل  ثبلث ساعات فأكثر 

 
 . ما عدد األيام التي تتابع فييا المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية في األسبوع؟5
  ًيوميا  يوم أو يومان 
 ثبلثة أو أربعة أيام  خمسة أيام فأكثر 
 . ما الفترات التي تفضل فييا متابعة المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية ؟6
 الفترة الصباحية  الفترة المسائية 
 فترة الظييرة  فترة أخر الميل 
 ال يوجد فترة محددة  



 

193 

 

 اإلخباريةالمحور الثاني: مدى االعتماد عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية 
 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية:

 نية الفمسطينية اإلخبارية ؟. ما أىم القضايا العربية التي تتابعيا عمى المواقع اإللكترو 7
 ) يمكنك اختيار أكثر من إجابة (. 
 القضية السورية   القضية المصرية 
  القضية اليمنية   القضية الميبية 
 القضية العراقية  القضية التونسية 
 .....................................................:أخرى، يرجى ذكرىا................................ 

 

 . ما أىم الموضوعات الخاصة بالقضايا العربية التي تتابعيا عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية ؟     8
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(.   
 الموضوعات السياسية   الموضوعات االقتصادية 
 الموضوعات الدينية  الموضوعات العسكرية 
 الموضوعات االجتماعية   ضوعات الرياضيةالمو 
 الموضوعات الفنية  الموضوعات الفكرية 
 الموضوعات التربوية والتعميمية  الموضوعات الثقافية 
 الموضوعات العممية والتكنولوجية  
 ......................................................................................:أخرى، يرجى ذكرىا 

 

 بتناول المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية لمقضايا العربية ؟ . ما درجة ثقتك9
  ًعالية جدا  عالية  متوسطة  منخفضة   ًمنخفضة جدا 

 

 . ما درجة إشباع المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية لفضولك المعرفي حول القضايا العربية؟10
  ًعالية جدا  عالية  متوسطة  منخفضة   ًمنخفضة جدا 

 

. ما مصادرك الكتساب المعمومات حول القضايا العربية ؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة ( من خالل اعطاء 11
 ( لألىم وىكذا.1رقم )
 المواقع اإللكترونية  اإلذاعات 
 شبكات التواصل االجتماعي  القنوات التمفزيونية 
 الصحف والمجبلت  تطبيقات الياتف المحمول 
 .......:أخرى، يرجى ذكرىا....................................................................... 
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. ما درجة اعتمادك عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية 12
 أوقات األزمات؟

  ًعالي جدا  عالية  متوسطة  منخفضة   ًمنخفضة جدا 
 

ادك عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا . ما دوافع اعتم13
 العربية؟) يمكنك اختيار أكثر من إجابة (

 .متابعة تفاصيل تمك الموضوعات 
 .َتعرض المواد الخاصة بالقضايا العربية بطريقة جذابة 
 .القوة في طرح الموضوعات المتعمقة بالقضايا العربية 
  تداعيات القضايا العربية مدعومة بمواد فيممية.عرض 
 .الثقة فيما تعرضو المواقع اإللكترونية حول القضايا العربية 
 .تقديم تحميل عممي دقيق لجوانب القضايا 
 .تقدم القضايا مدعمة بالفيديو والصور والجرافيك 
 ................................................:أخرى، يرجى ذكرىا....................................... 

 

 ؟المعمومات  حول القضايا العربية . ما المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية التي تعتمد عمييا الكتساب14
 ( لألىم .1)يمكنك اختيار أكثر من إجابة( رتب حسب االىمية من خالل )

 وكالة األنباء الفمسطينية وفا  نفمسطين أون الي 
 وكالة معًا اإلخبارية  وكالة سما اإلخبارية 
 دنيا الوطن  المركز الفمسطيني لئلعبلم 
 "وكالة الصحافة الفمسطينية "صفا  وكالة فمسطين برس 
 وكالة فمسطين اآلن  وكالة فمسطين اليوم 
 ......................................................................:أخرى، يرجى ذكرىا................. 

 

 تيا سابقا الكتساب المعمومات حول. ما أسباب تفضيمك لممواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية التي اختر 15
 القضايا العربية؟)يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

 .الدقة والموضوعية في تغطية القضايا العربية 
 .تمكنني من استخداميا بكل يسر وسيولة 
  موضوعتيا لبلحتياجات الفمسطينية.مبلئمة 
 .احتوائيا عمى الصور والفيديوىات الخاصة بالقضايا العربية 
 .سرعتيا في نقل المعمومات واألخبار 
 .متابعة آنية ولحظية لما تقدمو من معمومات حول القضايا العربية 
 .تجعمني عمى إطبلع بكل ما يجري حول القضايا العربية 
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 يا بما يتبلءم مع واقعنا.أسموب عرضيا وتحميم 
 .عمق التحميل والربط مع القضية الفمسطينية وأبعادىا 
 .عمق التغطية وتعدد المصادر التي تعتمد عمييا 
 ....................................................:أخرى، يرجى ذكرىا............................... 

 

اصة بالقضايا التي تفضل متابعتيا عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية ما أشكال المواد الصحفية الخ .16
 اإلخبارية ؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

 األخبار  التقارير 
  التحميبلت والتعميقات  مواضيع النقاش الحر 
 التحقيقات  المشاركة والتعميقات المفتوحة مع الجميور 
 القصص اإلخبارية  الدراسات واألبحاث 
 لمقاالتا  

 ..............................أخرى، يرجى ذكرىا:..............................................................
 

المحور الثالث: التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية 
 اإلخبارية الكتساب المعمومات حول القضايا العربية.

ما التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتمادك عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية  .17
  الكتساب المعمومات حول القضايا العربية؟

 
 فقرات التأثيرات المعرفية

 

 درجة التأثير
عالية 
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

      اطق العربية.التعرف واالطبلع عمى ما يحدث في كافة المن 1
      تشكيل مخزون معرفي حول القضايا العربية. 2
      التعرف عمى الظروف الحياتية التي يمر بيا أىل المناطق العربية. 3
      تنمية معموماتي حول القضايا العربية. 4
تساعدني في فيم المواقف المحمية واإلقميمية والدولية من تداعيات  5

 ية.القضايا العرب
     

التعرف عمى مواقف واتجاىات المواقع في تغطيتيا لمقضايا  6
 العربية. 

     

الوقوف عمى بعض الجوانب والنقاط الميمة والمؤثرة في القضايا  7
 العربية.

     

التعرف عمى طبيعة العبلقة بين الدول العربية ودورىا اتجاه قضايا  8
 الدول األخرى.
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ات حول تأثير األحداث السياسية عمى الشعوب اكتساب المعموم 9
 والدول العربية.

     

. ما التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية الكتساب 18
  المعمومات حول القضايا العربية؟

 
 فقرات التأثيرات الوجدانية

 

 درجة التأثير
عالية 
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

      زيادة الشعور بالتعاطف مع الشعوب العربية اتجاه قضاياىم. 1   
مشاركة الشعوب العربية وجدانيًا في قضياىم ومشكبلتيم   2

 وأزماتيم.
     

زيادة الشعور بالكراىية لبعض الدول لتدخميم  السمبي في  3
 قضايا الدول العربية.      

     

دة الحب والتأييد لبعض الدول لوقوفيا االيجابي اتجاه زيا 4
 القضايا العربية.

     

      زيادة الخوف والقمق حول مصير القضايا العربية. 5
      الشعور بالعجز أمام ما يحدث في المنطقة العربية. 6
أعير اىتمامًا لؤلحداث والقضايا التي تحدث في المجتمعات  7

 العربية.
     

      لشعور باإلحباط مما يجرى في العالم العربي.ا 8
      زيادة الشعور بالمسؤولية اتجاه اوضاع الشعوب العربية. 9
      تأييد الجيود العربية والدولية في حل القضايا العربية.    10  

 
اإلخبارية  . ما التأثيرات السموكية الناتجة عن االعتماد عمى المواقع اإللكترونية الفمسطينية19

 الكتساب المعمومات حول القضايا العربية؟
 

 فقرات التأثيرات السموكية
 

 درجة التأثير
عالية 
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

المشاركة في أنشطة تطوعية لمساندة ودعم القضايا  1
 العربية.

     

المشاركة في مسيرات وفعاليات تضامنية لموقوف مع  2
 العربية.القضايا 

     

      حضور الندوات وورش العمل المتعمقة بالقضايا العربية. 3
     االستعداد لمتوجو لبعض الدول ومساندة شعوبيا  4
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 عسكريًا.
أحرص عمى متابعة االحداث واألخبار العربية بشكل  5

 يومي.
     

أساىم في جمع التبرعات لمساندة بعض الشعوب  6
 العربية.

     

ارك برأيي عبر وسائل االعبلم الجديد حول أش 7
 الموضوعات التي تتعمق بالقضايا العربية.

     

أساىم في نشر ما يحدث في الدول العربية عبر  8
 وسائل االعبلم الجديد

     

 
 . ما مقترحاتك لتطوير تناول المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية لمقضايا العربية؟21

 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(     
 .االىتمام بالدقة والموضوعية في موضوعاتيا 

 يا العربية؟      . برأيك ما أىم المشاكل التي تعاني منيا المواقع اإللكترونية الفمسطينية اإلخبارية  عند تناوليا لمقضا20
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(      
 .مجيولية مصدر المعمومات 
 .التحيز 
 .عدم الفورية في تغطية القضايا العربية 
 .التوسع في تشر المعمومات دون التيقن منيا 
 .غياب العمق والتحميل 
 .التجاىل المتعمد لبعض القضايا الميمة 
 لتي تنشرىا.محدودية الدراسات المتخصصة ا 
 .الصبغة االيدلوجية لممحتوى 
 .نشر معمومات غير دقيقة 
  االخبارية.ضعف ثقة الجميور بالمعمومات المنشورة عمى المواقع اإللكترونية 
 .عدم التخصص والمعرفة 
 .غياب الرأي والرأي األخر 
 .غياب المصداقية والموضوعية 
 .........................:أخرى، يرجى ذكرىا............................................................. 
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 قضايا العربية.زيادة عدد األخبار الخاصة بال 
 .االستعانة بكوادر اعبلمية مينية 
 .التغطية الفورية والشاممة لؤلحداث العربية 
 .الجرأة في تناول الموضوعات الخاصة بالقضايا العربية 
 .عرض مختمف وجيات نظر لممحممين والخبراء والمتخصصين في الموضوعات التي تناقشيا 
  العربية والمحمية وانعكاسيا عمى مناحي الحياة.األخذ واالىتمام بالقضايا العالمية و 
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