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 ملخص الدراسة

ك مبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزة نحػػ  اتجاىػػات طعمػػ التعػػرؼإلػػ   ىػػذه الدراسػػة تيػػدؼ
تحديػػػد ، ك ةيػػػنية كعالقتيػػػا بخصامصػػػيـ ا جتماعخبػػػار الجريمػػػة حػػػي المكاقػػػل اإلخباريػػػة ال مسػػػطيأ

أنماط المكضػكعات كالجػرامـ التػي ك  ،ةيا لمتعرؼ عم  أخبار الجريمكنتابعيالمكاقل اإلخبارية التي 
كعالقتيػا  خبػاراأل تمػؾ متابعػةمػف  يػـدكاحعة، ك مسػطينيحػي المكاقػل اإلخباريػة ال  متابعتيا كفي ضم

 ة.بخصامصيـ ا جتماعي

إلػػ  البحػكث الكصػػ ية التػػي اسػػتخدمت المػنيف المسػػحي كحػػي إطػػاره  كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة
أسػػمكب مسػػه جميػػكر كسػػامؿ اإلعػػالـ، كتػػـ جمػػل بيانػػات الدراسػػة عػػف طػػرؽ صػػحي ة ا ستقصػػاء 

ف طمبػػػة جامعػػػات  ػػػزة الرميسػػػة الػػػثالث:  الجامعػػػػة مبحػػػكث مػػػ 400المقننػػػة التػػػي كيزعػػػت عمػػػ  
 اإلسالمية، كجامعة األزىر، كجامعة األقص  .

أخبػار الجريمػة عبػر المبحػكثيف % مػف 53.6ة تابعػمأبرزىا  عدة نتائجتكصمت الدراسة لك 
% 17.9بدرجػػػػة عاليػػػػة، بينمػػػػا يػػػػايـ يتابعكن% مػػػػن22.7ك ة متكسػػػػطة،درجػػػػالمكاقػػػػل اإلخباريػػػػة ب

يعزكف  يـ% من69.6 كأما الذيف   يتابعكف أخبار الجريمة حإف نسبة، منخ ضةيتابعكنيا بدرجة 
ف أخبػار أيػركف مػنيـ % 56.5، بينمػا حي نقػؿ أخبػار الجريمػةذلؾ لعدـ ك اءة المكاقل اإلخبارية 

 .الجريمة يثير ال تنة حي المجتمل % يركف نشر أخبار47.8يـ، ك  تثير اىتمام الجريمة

طمبػػة الجامعػػات حػػي جػػكد حػػركؽ ذات د لػػة إحصػػامية حػػي متابعػػة عػػدـ ك  الدراسػػة كأظيػػرت
لمحالػػة المزاجيػػة ليػػـ عنػػد  كحقػػان ألخبػػار الجريمػػة حػػي المكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػطينية  محاحظػػات  ػػزة

 .المتابعة

ال مسػطينية بمعػايير  اإلخباريػةل زيػادة اىتمػاـ المكاقػ: منياضعت الدراسة عدة تكصيات ك ك 
المكضػػػكعية عنػػػد تنػػػاكؿ قضػػػايا ك كالتحمػػػي بالدقػػػة  ،قدمػػػة لمجميػػػكرصػػػحة كصػػػدؽ المعمكمػػػات الم

تركيػز ف، ك ر التي مف شػأنيا التطػكير كالتحسػيكمنه الحرية الكاممة لجميل اآلراء كاألحكا ،الجريمة
يػػة ال مسػػطينية عمػػ  بػػث القػػيـ ا يجابيػػة التػػي مػػف شػػأنيا ربػػط الشػػباب ال مسػػطيني خبار المكاقػػل اإل

كنبػػػذ القػػػيـ السػػػمبية التػػػي مػػػف شػػػأنيا تن يػػػر ىػػػؤ ء الشػػػباب مػػػف  ،اسػػػيبػػػكاقعيـ ا جتمػػػاعي كالسي
التعمػؽ حػي نشػر أخبػار الجريمػة ككضػل حمػك ن ليػا، كت سػير كتحميػؿ ىػذه ، ك معايشػتيـ ليػذا الكاقػل

 .الجرامـ مف الناحية الشرعية كالقانكنية كالن سية كا جتماعية



 ت

Abstract 

 

This study aims at identifying attitudes of university students in Gaza governorates 

towards crime news in the Palestinian news websites and their relation with students’ 

social characteristics. It also aims at spotting news websites they surf to pursue crime 

news. In this regard, the study attempts to identify patterns of topics students prefer 

to keep track with in the Palestinian news websites, their motives to do such, and 

their social characteristics related to this type of news. 

This study belongs to descriptive researches. In this regard, the survey methodology 

was used and mass media survey method was applied. Data was collected using a 

well-designed questionnaire distributed to (400) respondents representing students 

from the main three universities in Gaza; (The Islamic University, Al-Azhar 

University, Al-Aqsa University). 

The study concluded with several results, the most important of which were: A 

percentage of (53.6%) of the investigated respondents pursue crime news via news 

websites with a medium degree, (22.7%) with a high degree, and (17.9%) with a low 

degree. For those who do not pursue crime news, a percentage of (69.6%) attributed 

their attitudes to the incompetency of news websites in delivering crime news, while 

(56.5%) attributed that to their disinterest in crime news, and (47.8%) of them 

attributed their attitudes to the fact that crime news awaken turmoil among society 

members. The study also showed that there are no statistically significant differences 

in pursuing crime news in the Palestinian news websites by the Palestinian university 

youth attributed to their mood during surfing such websites. 

The study reached a set of recommendations, the most important of which are: 

Palestinian news websites should consider validity and creditability standards of 

information presented to the public. Crime news presentation should maintain 

accuracy, and full freedom should be provided to all opinions and ideas aiming at 

developing and improving the content.  Palestinian news websites should focus on 

circulating positive values that link the Palestinian youth with their social and 

political reality as well as dropping negative values that disincline them of living in 

such reality. Crime news should be tackled down thoroughly with proposed 

solutions. Crimes should be also analyzed legally, lawfully, physiologically, and 

socially. 
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 اقتباس



ِحْينِ  ْحَوِي الزَّ  بِْسِن هللاِ الزَّ
 :تعالي قال

 

لَتُْبلَُوىَّ فِي أَْهَوالُِكْن َوأًَفُِسُكْن َولَتَْسَوُعيَّ ِهَي الَِّذيَي ﴿

أُوتُوا اْلِكتَاَب ِهي قَْبلُِكْن َوِهَي الَِّذيَي أَْشَزُكوا أًَذى 

لِ 
َك ِهْي َعْزِم َكثِيًزا ۚ َوإِى تَْصبُِزوا َوتَتَّقُوا فَإِىَّ َذَٰ

 ﴾اْْلُُهورِ 

[681آل عوزاى: ]   

 
 صدق هللا العظيم



 ج

 

 اإلىداء

 

 : ثمرة ىذا الجيدأىدم 
 

 ي سىندم الذم أحبي كأٍنتمي ..  أب إل 
 إل  مف تينبت األمؿى ًبداخمي .. كتيبارؾ خيطكاتي نحكى ميٍستىقبمي ..  أيٌمي 

كٍح، كمٍف تككفى مىعوي الصع ابي أٍسيؿ، كالحياةي أٍجمىٍؿ، كالطىريؽي إل  خميًؿ الدٍرًب كالري
ًميؿ  ٍر .. زٍكجي  خى  أقصى

ارًجي، ًطٍ مي  ًجيىاد  عؿى قٍمبي يىحيكـي خى  إل  مىف جى
ر  لٍيمى   ان، أيخًتي التي بيا أحخى ان كعٍقالن كًعممى  إل  الكىبيرًة مىقامى
 إل  مف زاؿى كثيران مف عثراًت الطريؽ أمامي.. أخي  ًحراٍس 

تي إل  الذيف  ياًة كميٌرىا ..  إٍخكى مكى الحى  تقىاسىميكا مىعي حي
نعكا لي ًبدٍؼًء قيمكًبيـ بيتان بىديالن لبٍيتي..  أىؿي زٍكجي   إل  مىف صى
اًنبي  إل  كيؿ مىف دعمىني كسىانىدنىي ككافى بجى

 
 أنحني أماميـ جميعان ... كأىدم ليـ ىذا العمؿ

 

                                                                                        
 الباحثة

 لينا أبك ضاحي



 ح

 شكر كتقدير

 قكيمػػان، نيجػػان  الػػديف مػػف لنػػا شػػرع القػػر،ف، رسػػالة بحمػػؿ كشػػرحنا باإلسػػالـ، أعزنػػا الػػذم اهلل الحمػػد
 ،ن سػو عمػ  أثنػ  كمػا ىك عميو، ثناءن  أحصي   سبحانو كمو، الحمد حمو مستقيمان، صراطان  كىدانا
 ،لػػػو كعمػػػ  األمػػػيف، الكعػػػد الصػػػادؽ محمػػػدو  رسػػػمو، كخػػػاتـ خمقػػػو، سػػػيد عمػػػ  كالسػػػالـ الصػػػالة ثػػػـ

 .الديف يكـ إل  سنتو، كنصر ىديو، عم  سار مف ككؿ الطاىريف، الطيبيف كأتباعو كصحبو

 كؿ مف: كالتقدير كالعرفاف إلى الشكر ؿيبجز  يشرفني كيسرني أف أتقدـ

 عم  تحممو مشقة اإلشراؼ عم  الرسالة, كتكجيياتو يرة، مشرحي الدكتكر ال اضؿ أيمف أبك نق
لػػ الثمينػػة لػػي جميػػل أعضػػاء الييمػػة التدريسػػية حػػي برنػػامف ماجسػػتير الصػػحاحة كاإلعػػالـ ، كا 

 بالجامعة اإلسالمية, عم  ما قدمكه مف جيكد كبيرة.

 عمػػ  ت ضػػميـ  ماجػػد تربػػافكد.  طمعػػت عيسػػ  د.ألعضػػاء لجنػػة المناقشػػة  كالشػػكر مكصػػكؿ
ؿ مناقشة ىذه الرسالة كالحكـ عمييا كتقديـ المالحظات القيمة التػي مػف شػأنيا إثػراء ىػذه بقبك 

 الرسالة.

  صػػػػحي ة كشػػػػكرم كتقػػػػديرم إلػػػػ  أعضػػػػاء مناقشػػػػة خطػػػػة الدراسػػػػة, كالمحكمػػػػيف الػػػػذيف حكمػػػػكا
 , حأثركا الدراسة بمالحظاتيـ العممية القيمة, حجزاىـ اهلل عني خير الجزاء.ا ستقصاء

 ألعضػاء لجنػة مناقشػة السػيمنار أ. د. ف أتكجو بالشكر كالتقػدير كالعرحػاف أيضػان, ك  ي كتني أ
لػ  , عممػي لتقػكيـالسديدة  مامغارم عم  مالحظاتيأحمد د.  جكاد را ب الدلك، ك رحيقػات ك كا 

 ف، كما كأتقدـ بشكر عميؽ إل  زمالمي كزميالتي حي شركة جكاؿ )بيتػي الثػانيا الػذيالدراسة
كانكا جميعان خير سند كمعيف لي لمساندة لالستمرار حي إنجاز الرسالة، حقد لي الدعـ كا كاقدم

 حي ىذه المسيرة الطكيمة.

  لػػػ  الصػػػرح العممػػػي المميػػػز  جػػػامعتي الغػػػراء  الجامعػػػة اإلسػػػالمية عمػػػ   -إدارة كعػػػامميف-كا 
 جيكدىـ حي خدمة الكطف كتخريف جيؿ مميز يشار لو بالبناف. 

ناحعػان،  ًعممػان  جعمػوي كأف لكجيو، خالصان  العمؿي  ىذا ككفى ي أف ريالقد العمي اهلل أساؿ كختامان 
 .الجنة إل  قان يطر  بو لي سٌيؿيك 

 لينا أبك ضاحيالباحثة/ 
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 الفصؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 المقدمة:
تتطػػػػػكر الجريمػػػػػة حػػػػػي المجتمعػػػػػات البشػػػػػرية زيػػػػػادة كنيقصػػػػػانان حسػػػػػب الظػػػػػركؼ ا جتماعيػػػػػة 

إذ أنو يمر بتحك ت  ،كا قتصادية كالثقاحية كالسياسية، كالمجتمل ال مسطيني ليس ميستثن  مف ذلؾ
إلػػ  األكضػػاع ا قتصػػادية كانتشػػار البطالػػة حػػي  كحقػػان اجتماعيػػة كسياسػػية كبيػػرة منػػذ سػػنكات طكيمػػة 

ػػارس مػػف قبػػؿ ا  ،صػػ كؼ عػػدد كبيػػر مػػف المػػكاطنيف كاحػػة ب حػػتالؿ اإلسػػراميميكظػػركؼ القيػػر الميمى
 باإلضاحة إل  التحضر كالتعميـ كا ن تاح الثقاحي كالتقني كالمعمكماتي.  ،أشكالو

, 2014عػػاـ  منػػذحتشػػير ا حصػػاميات إلػػ  ارت ػػاع ممحػػكظ حػػي معػػدؿ الجريمػػة حػػي حمسػػطيف 
كحػدىا  جػرامـ القتػؿ، ؼ نسػمة. كقيػدرت نسػبة  10جريمػة لكػؿ  88حيث كقعػت خػالؿ ىػذا العػاـ 

 .ا1)%10.7ارت اعان بنسبة 
حكػػاف رأم أىػػؿ القػػانكف كالعػػامميف حػػي  ؛ثػػار جػػدؿ حػػكؿ مشػػركعية نشػػر أخبػػار الجريمػػة كقػػد

تجنبػان يـ النشػر لمجػرامـ التػي لػـ تثبػت، بؿ ذىػب الػبعض إلػ  تحػر  ،العدالة الجنامية ىك عدـ النشر
حتتييأ  ،شرةباإليحاء بأف الجريمة مينت ،كمنعان إلزالة الحرج مف ارتكابيا ،حي إشاعة ال احشة لمكقكع 

 .ا2)الن كس بقبكليا كالت كير حييا لتنشر بعد ذلؾ بال عؿ
 ،يػػرل أىػػػؿ الصػػحاحة كاإلعػػػالـ أف نشػػر مكضػػػكعات الجريمػػة    نػػػ  عنػػػو  ،كحػػي الميقابػػػؿ

كمػػا قػػد يكػػكف النشػػر ـ بصػػ ات الصػػحة كاألىميػػة كال امػػدة، شػػأنيا شػػأف أم مكضػػكع صػػح ي يتسػػ
ارسة الكاعية مف الكسامؿ ال ٌعالة لتقميؿ حرص ارتكػاب المخطط ألخبار الجريمة حي إطار مف المم

 كالشباب بشكؿو خاص. ،الجرامـ مف قبؿ أحراد المجتمل ككؿ
كلكنيػػػا أيضػػػان تتػػػأثر  ،كأكثرىػػػا تػػػأثيران كحعاليػػػة ،كيشػػػكؿ الشػػػباب أىػػػـ حمػػػة مػػػف حمػػػات المجتمػػػل

ة القاممػػػػػة حػػػػػي بصػػػػػكرة ميباشػػػػػرة بطبيعػػػػػة األنظمػػػػػة السياسػػػػػية كا قتصػػػػػادية كا جتماعيػػػػػة كالتربكيػػػػػ
الشػػباب مشػػكمة كيمثٌػػؿ عنػػؼ كىػػـ أكثػػر عرضػػة لمجػػرامـ مػػف خػػالؿ المحاكػػاة كالتقميػػد،  ،الميجتمعػػات

األشػٌد خطػكرة  كىيكىك يشمؿ طام ة مف األحعاؿ، مف التنٌمر كالشجار مركران با عتداءات  عالمية
جريمػة قتػؿ  200000حػدكث نحػك  ييسػٌجؿ كػؿ عػاـ حػي جميػل أنحػاء العػالـ، ك جرامـ القتؿ ك،خرىا

                                                 

 ا أمد لإلعالـ, جريمة القتؿ حي قطاع  زة احصاميات كأرقاـ  )مكقل الكتركنيا.1)
 ا.248قكاعد عامة حي نشر أخبار الجريمة ) ص ،عثماف (2)
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% مػػف العػػدد اإلجمػالي لجػػرامـ القتػػؿ 43سػنة، مٌمػػا يمثٌػؿ  29-10بػيف الشػػباب مػف ال مػػة العمريػػة 
 .ا1)يتحدث سنكيان عم  الصعيد العالم التي
كتعد المكاقل اإلخبارية مف أىـ الكسامؿ اإلعالمية التي يتابعيا الشػباب كتقػكـ بػدكر ميػـ حػي      

كسابيـ عادات  ككنيػا  ة ميمػة مػف أدكات الكقايػة األمنيػة،كأدا ،كسػمككيات صػحيحةتربية النشء كا 
تحتػػكم حػػي مضػػمكنيا كاحػػة ال نػػكف اإلعالميػػة كالتقنيػػات الحديثػػة لإلعػػالـ ا لكتركنػػي الػػذم يمتػػؼ 

 حكلو الشباب العربي.
نظػػران  ،أخبػػار الجريمػػة ،كمػػف بػػيف األخبػػار التػػي كضػػعت حيػػز المتابعػػة حػػي المكاقػػل اإلخباريػػة    
مػاىير خصكصػان ا مف أىـ المػكاد اإلعالميػة التػي تحػرص المكاقػل اإلخباريػة عمػ  نشػرىا لمجلككني

 حػػي نسػػبة الجػػرامـ كسػػمككيات العنػػؼ التػػي انتشػػرت بػػيف أحػػراد المجتمػػل ال مسػػطيني حػػي  بعػػد الزيػػادة
 .خالؿ ال ترة األخيرة محاحظات  زة

كبػػيف  ،إلخباريػػة بشػػكؿ خػػاصالـ كالمكاقػػل احػػإف كانػػت ىػػذه النظػػرة الكاقعػػة عمػػ  عالقػػة اإلعػػ
حقػد  ،حال شػؾ أف األحػراد تتبػايف اتجاىػاتيـ نحػك نشػر ىػذه األخبػار حػي المكاقػل اإلخباريػة ،الجريمة

 يككف ذلؾ عامالن أساسيان حي نشر أك قمل الجريمة خاصة حي حياة الشباب.
امؿ كمػػػػف ىػػػػذه العالقػػػػة بػػػػيف  المكاقػػػػل اإلخباريػػػػة ال مسػػػػطينية  بصػػػػ تيا كاحػػػػدة مػػػػف أىػػػػـ الكسػػػػ

صػػكؿ عمػػ  مسػػتجدات األحػػداث اإلعالميػػة اإلخباريػػة التػػي يعتمػػد عمييػػا الجميػػكر حػػديثان حػػي الح
كبػيف  أخبػار  ،ال مة التػي يرتكػز عمييػا الميجتمػلالشباب  الذيف ىيـ عماد األمة ك  كبيف  حمة ،اليكمية

اجتماعيػػة  الجريمػػة  التػػي تعػػد مػػف أكثػػر األحػػداث انتشػػاران حػػي المجتمػػل ال مسػػطيني نتيجػػة ألسػػباب
لمكشػػؼ عػػف مكضػػكعات أخبػػار الجريمػػة التػػي جػػاءت ىػػذه الدراسػػة  ،كسياسػػية كاقتصػػادية ميختم ػػة

طمبة الجامعات حي المكاقل اإلخبارية ال مسطينية, كتحديد مطالبيـ كدكاحعيـ مػف متابعتيػا، يتابعيا 
جابية كالسػمبية كعالقتيا بخصامصيـ ا جتماعية، كرصد أىـ القيـ ا ييـ نحكىا، اتجاىاتتحديد  ك

 معالجتيا أخبار الجريمة. دالتي تغرسيا ىذه المكاقل عن
 
 
 
 
 

                                                 

 منظمة الصحة العالمية، عنؼ الشباب )مكقل الكتركنيا. (1)
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 :أىـ الدراسات السابقةأكالن: 
اٌطمعت الباحثػة عمػ  مجمكعػة مػف الدراسػات السػابقة ذات الصػمة بمكضػكع الدراسػة بشػكؿ 

كمنيجيا  ،كمشكمتيا البحثٌية ،كالقضايا التي تتناكليا ،مف حيث مكضكعيا ،ميباشر أك  ير ميباشر
 كتـ تقسيميا إل  ثالثة محاكر: ،يال بياناتكاألدكات المستخدمة حي جم ،كأسمكبيا

 .الجريمة كاإلعالـ بشكؿو عاـ :المحكر األكؿ
 .الجريمة كالمكاقل اإلخبارية كشبكات التكاصؿ ا جتماعي :حكر الثانيالم

 :الجريمة كاإلعالـ بشكؿ  عاـ :المحكر األكؿ
 :(1) ـ(2016جكدة )دراسة  .1

لكشػػؼ كاينية حػػي ميعالجػػة قضػػايا الجريمػػة، الدراسػػة إلػػ  رصػػد دكر الصػػحؼ ال مسػػط تىػػدح
 ،اكمدل قانكنيتيػنشرىا كأساليب  ياعف قضايا الجريمة كمكضكعاتيا كأكلكيات ا ىتماـ بيا كأىداح

كمسػتكل  ،كالكقكؼ عم  مكقؼ القػامـ با تصػاؿ مػف نشػرىا كأىداحػو كاألسػس التػي يعتمػدىا لمنشػر
 خصص لتغطية شمكف الجريمة.الت

الدراسات المسحية كحي إطػاره أسػمكب  يكتنتمي الدراسة إل  البحكث الكص ية ميعتمدة منيج
كمػػػػنيف  ،لمقابمػػػةكا عػػػػف طريػػػؽ اسػػػػتمارة تحميػػػؿ المضػػػػمكف اتبيانػػػجمػػػػل ال كتػػػـتحميػػػؿ المضػػػػمكف 
 مػػػف لدراسػػػةصػػػحؼ اكحػػػي إطػػػاره أسػػػمكب المقارنػػػة المنيجيػػػة، كتككنػػػت عينػػػة العالقػػػات الميتبادلػػػة 

ـ 2014نػػكحمبر  1مػػف  ، خػػالؿ المػػدة الزمنيػة الممتػػدةالحيػػاة الجديػدة كحمسػػطيف ك  ،األيػػاـك  ، القػدس
 :كخمصت الدراسة إل  ،ـ2015أ سطس  30حت  

تمتيػػػػا ك %، 28.6بنسػػػػبة   كالتػػػػي جػػػػاءت المرتبػػػػة األكلػػػػحػػػػراد ارت ػػػػاع نسػػػػب قضػػػػايا جػػػػرامـ األ .أ 
انخ ػاض ك  ،% حي صحؼ الدراسػة17.7ة %، كمف ثـ الممتمكات بنسب19.1بنسبة األخالؽ 
رامـ كجػ%، 2.7بنسػبة كالمعمكماتيػة  %1.5التي بمغت نسػبتيا  لجرامـ ا قتصاديةانشر نسب 

 .%2.7بنسبة  الديف%، ك 3بنسبة  ضد المصادر الحيكية
المتػدني  تصدر ىدؼ اإلعالـ كاإلخبار أىداؼ النشر حي صحؼ الدراسػة حػي مقابػؿ ا ىتمػاـ .ب 

، كمػا كجاءت النسبة األعم  مف الجرامـ المنشكرة بدكف حكـ قضامي العالج،بأىداؼ الكقاية ك 
 .الخبرية دكف الت سير كالتحميؿاتسمت المعالجة ب

ػحؼ الدراسػة كحقػان لشػركط كمبػادئ  .ج  ات ؽ القاممكف با تصاؿ عمػ  نشػر قضػايا الجريمػة حػي صي
يسػػع  لتحقيقيػػا مػػف كجػػاءت أبػػرز الكظػػامؼ التػػي  ،أساسػػية تقػػـك عمػػ  المسػػمكلية ا جتماعيػػة

 كتكعية المجتمل بأضرارىا كالحد منيا. ،النشر كظي ة اإلعالـ كاإلخبار

                                                 

 سطينية اليكمية حي معالجة قضايا الجريمة.دكر الصحؼ ال م ،جكدة (1)
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 :(1)ـ(2015طو )دراسة  .2
التعرؼ عم  الػدكر الػذم تقػكـ بػو الصػحاحة حػي نشػر الػكعي ا جتمػاعي إل  ىدحت الدراسة 

تجػػاه مضػػمكف لمكاححػػة الجريمػػة مػػف خػػالؿ اإللمػػاـ باألشػػكاؿ التحريريػػة لتنػػاكؿ قضػػايا الجريمػػة كا
 التغطية الصح ية كأىـ مصادرىا كأىداحيا.

، ثػالث أدكات بحثيػةحي جمل بياناتيا استخدمت الباحثة ك  ،تنتمي الدراسة لمبحكث الكص يةك 
ال تػرة  مػفالػدار كحكايػات ا جتمػاعيتيف  يحي تصػل تحميػؿ المضػمكف، ك المقابمػةك  ،المالحظػةىي: 

 :كخمصت الدراسة إل  ـ،2014ديسمبر عاـ  31يناير إل   1 مفالممتدة 
 يػػػاب التكعيػػػة كاإلرشػػػاد كالتركيػػػز عمػػػ  اإلعػػػالـ كيػػػدؼ أساسػػػي لمضػػػمكف المػػػادة الصػػػح ية  .أ 

تمػػػػػل كػػػػػالنزكح باإلضػػػػػاحة لقمػػػػػة ا ىتمػػػػػاـ بالقضػػػػػايا ا جتماعيػػػػػة كالميػػػػػددات التػػػػػي تػػػػػؤرؽ المج
 .كالمخدرات كا  تصاب

 انتشار الجريمة كسط المجتمل.أساليب النشر السالبة كالسطحية حي التناكؿ تؤدم إل  زيادة  .ب 
أىػػػػػداؼ المػػػػػادة الصػػػػػح ية أىػػػػػداؼ إعالميػػػػػة حيػػػػػث بمغػػػػػت حػػػػػي صػػػػػحي ة الػػػػػدار نسػػػػػبة كانػػػػػت  .ج 

 %ا.57.14كحي حكايات ) ،%ا77.36)
 :(2) ـ(2014دراسة العدكم ) .3

ىدحت الدراسة إل  التعرؼ عمػ  كاقػل أخبػار الجريمػة حػي الصػحؼ العمانيػة اليكميػة كتحديػد 
ؤسسػػػية المينيػػػة المػػػؤثرة حػػػي عمميػػػة النشػػػر ككشػػػؼ كت سػػػير حجػػػـ اىتمػػػاـ العكامػػػؿ المجتمعيػػػة كالم

 الصحؼ العمانية بأخبار الجريمة.
كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػ  البحػػكث الكصػػ ية التػػي اسػػتخدمت مػػنيف الدراسػػات المسػػحية كحػػي 
إطػػػاره أسػػػمكب تحميػػػؿ المضػػػمكف، كتػػػـ جمػػػل البيانػػػات عػػػف طريػػػؽ اسػػػتمارة تحميػػػؿ المضػػػمكف التػػػي 

صحي تي  عماف كالرؤية ، كأداة المقابمػة  يػر المقننػة خػالؿ المػدة الزمنيػة الممتػدة مػف طبقت عم  
 ـ، كخمصت الدراسة إل :2014يناير إل  مارس 

%، كقد 24% مقابؿ 76كانت صحي ة عماف أكثر اىتمامان بأخبار الجريمة مف الرؤية بنسبة  .أ 
ب الطبيعػة الحككميػة لصػحي ة برر القاممكف با تصاؿ مػف خػالؿ المقابمػة ىػذا ا خػتالؼ بسػب

عمػاف لحرصػيا عمػ  نشػر كػؿ مػا يػرد إلييػا مػف شػرطة عمػاف السػمطانية أك المحػاكـ، إضػاحة 
 إل  كحرة المساحة لدييا.

ىدؼ تغطية أخبار الجريمة المنشكرة حي الصحي تيف كاف إعالميػان بشػكؿ أساسػي ر ػـ احتػكاء  .ب 
 بعض األخبار عم  أكثر مف ىدؼ.

                                                 

 دكر الصحاحة حي نشر الكعي ا جتماعي لمكاححة الجريمة. ،طو (1)
 ا.33العدكم، أخبار الجريمة حي الصحاحة العمانية )ص (2)



5 



%، تػػػػاله التقريػػػػر 56.2لترتيػػػػب األكؿ حػػػػي صػػػػحؼ الدراسػػػػة بنسػػػػبة احتػػػػؿ الخبػػػػر الصػػػػح ي ا .ج 
 %.23.3اإلخبارم بنسبة 

 :ا1)ـkeller (2014)دراسة  .4
ىػػدحت الدراسػػة إلػػ  ححػػص المشػػاعر اإليجابيػػة كالسػػمبية المختم ػػة المرتبطػػة بػػالقمؽ, ل حػػص 

 اآلثار الن سية المترتبة عم  مشاىدة الجريمة حي كسامؿ اإلعالـ.
اسػػة لمدراسػػات الكصػػ ية معتمػػدة عمػػ  المػػنيف المسػػحي, كحػػي إطػػاره أسػػمكب كتنتمػػي ىػػذه الدر 

ا مبحكثػان مػػف 125مسػه الػرأم العػاـ, كتػـ جمػل المعمكمػات باسػتخداـ أداة ا سػتبانة كزعػت عمػ  )
سػػػنة, لكضػػػل اختبػػػارم مػػػف خمسػػػة  21طمبػػػة كميػػػة عمػػػـ الػػػن س بجامعػػػة شػػػيكا ك كأعمػػػارىـ حػػػكؽ 

مػػؽ بالجريمػػة, كمشػػاىدة مقطػػل مػػف نشػػرة أخبػػار محميػػة, أكضػػاع شػػممت مشػػاىدة مقطػػل درامػػي متع
كقػػراءة أدب الجريمػػة, كقػػراءة كاقعػػة جريمػػة حقيقيػػة حػػي صػػحي ة محميػػة كمشػػاىدة مقػػاطل ككميديػػة, 
كمػػف ثػػـ تحديػػد رد حعػػؿ المتمقػػي، كتػػـ اسػػتطالع الػػرأم عبػػر نشػػر إعالنػػات طمػػب متطػػكعيف عمػػ  

 األمريكي, كخمصت الدراسة إل :جدراف ن س كمية الباحث باعتبارىا تابعة لممجتمل 
 يكاجو الشباب درجات مت اكتة مف القمؽ بعد مشاىدة الجريمة عبر كسامؿ إعالمية مختم ة. .أ 
 مقاطل ككميدية عبر اإلعالـ تزايدان حي معد ت القمؽ.   يظير الشباب الذيف يشاىدكف .ب 
حػػػي  ان زايػػػدالشػػػباب الػػػذيف يشػػػاىدكا مقػػػاطل عنػػػؼ كجريمػػػة عبػػػر كسػػػامؿ إعالميػػػة تيظيػػػر عمػػػ   .ج 

 المشاعر السمبية كانخ اض حي ا يجابية.
 :(2) ـCollins (2014)دراسة  .5

ىػػػدحت الدراسػػػة إلػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  كي يػػػة تصػػػكير الصػػػحؼ الكنديػػػة لمجريمػػػة كالمجػػػرميف 
 كالضحايا، كتقييميا ليـ بناء عم  العرؽ، كدكرىا حي إثارة الخكؼ كالتيميش.

ي اسػػػتخدمت مػػػنيف الدراسػػػات المسػػػحية كحػػػي كتنتمػػػي ىػػػذه الدراسػػػة لمبحػػػكث الكصػػػ ية, التػػػ
إطػػػاره أسػػػمكب تحميػػػؿ المضػػػمكف، كتػػػـ جمػػػل البيانػػػات عػػػف طريػػػؽ اسػػػتمارة تحميػػػؿ المضػػػمكف التػػػي 
طبقت عم  عينة مف الصحؼ الكندية الصادرة بالمغة اإلنجميزية كىي:  حانكرحر صػف، ساسػكاتكف 

ـ 1982دة الزمنيػػة الممتػػدة مػػف سػػتار حيػػنكس، تكرينتػػك سػػتار، كينييػػا لمصػػحاحة الحػػرة , خػػالؿ المػػ
 عددان، كخمصت الدراسة إل : 480ـ باختيار األسمكب العشكامي، بإجمالي 2007كحت  

%، إ  أف ىػذه األكصػاؼ كػاف لػو تػأثير عميػؽ عمػ  24كرد ذكر عرؽ الضػحايا كالمجػرميف  .أ 
اـ التحيػػز الػػذم ظيػػر حػػي لغػػة تقػػارير الجريمػػة حػػي الصػػحاحة الكنديػػة، حقػػد أرجعػػت أسػػباب إجػػر 

 األقميات إل  ال قر الناجـ عف نقص التعميـ، كجرامـ البيض حي إطار األعماؿ ال ردية.

                                                 
)1)keller, Faculty of the Chicago school of Professional Psychology. 

(2)Collins, "The Construction of Race and Crime in Canadian Print Media (p.p77-99). 
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كاف السبب كراء جرامـ  يػر البػيض األمػراض ا جتماعيػة كالعصػابات كالخمػر كال قػر خاصػة  .ب 
 إف كانكا مف السكاف األصمييف.

ض خػػالؿ عػػامي لػػـ تيػػتـ الصػػحاحة بػػذكر كظي ػػة الجػػاني كتاريخػػو اإلجرامػػي إف كػػاف مػػف البػػي .ج 
 ـ حقد ذكر أعماليـ.2002ـ، لكف اختمؼ األمر عاـ 1980-1990

 :(1) ـ(2013دراسة مركز الرؤية لدراسات الرأم العاـ ) .6
ىدحت الدراسة إل  التعرؼ عم  الجػرامـ التػي تتناكليػا الصػحؼ السياسػية السػكدانية كطبيعػة 

 التغطية اإلعالمية ليا، كدكرىا حي الحد مف انتشارىا.
ي الدراسػػة إلػػ  البحػػكث الكصػػ ية التػػي اعتمػػدت مػػنيف الدراسػػات المسػػحية كحػػي إطػػاره كتنتمػػ

تحميػػؿ المضػػمكف، كمػػا اعتمػػدت الدراسػػة عمػػ  مػػنيف دراسػػة العالقػػات المتبادلػػة كحػػي إطػػاره كظ ػػت 
أسػمكب المقارنػػة المنيجيػػة، كتػػـ جمػػل البيانػػات عػػف طريػػؽ اسػػتمارة تحميػػؿ المضػػمكف لخمسػػة عشػػر 

 ـ، كخمصت الدراسة إل :2013عاـ  صحي ة سكدانية خالؿ
تصػػدرت جػػرامـ القتػػؿ قاممػػة أنػػكاع الجػػرامـ التػػي تناكلتيػػا الصػػحاحة السياسػػية السػػكدانية بنسػػبة  .أ 

 %.10.2%، ثـ السرقة بنسبة 21.7%، كتمتيا الحكادث بنسبة 28.7
 ا% كالقضاي51.4حظيت القضايا التي لـ ي صؿ حييا القضاء باىتماـ صحؼ الدراسة بنسبة  .ب 

 %.13.9ي صدر حييا حكـ بنسبة الت
تتجو مضاميف الجريمة بصحؼ الدراسة إل  المعالجػة المعتدلػة التػي تكت ػي بػإيراد المعمكمػات  .ج 

%، كتسع  إل  إرشػاد كتكجيػو القػراء كتػكعيتيـ بمخاطرىػا 82األساسية كتيتـ باإلجابة بنسبة 
 %.16.7بنسبة 

 :(2) ـ(2012دراسة كسار ) .7
ضػػكء عمػػ  كي يػػة معالجػػة الصػػحاحة المكتكبػػة الخاصػػة لمجريمػػة ىػػدحت الدراسػػة إلػػ  تسػػميط ال

 ير المنظمة مف خالؿ كشؼ درجة اىتماـ يكمية الخبػر باعتبارىػا أحػد الصػحؼ الخاصػة األكثػر 
انتشاران كمقركمية بمكاضػيل كأخبػار الجريمػة  يػر المنظمػة داخػؿ المجتمػل الجزامػرم كمػدل التزاميػا 

 كاعد الممارسة اإلعالمية.بمسؤكليتيا ا جتماعية كبضكابط كق
كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػ  البحػػكث الكصػػ ية التػػي اسػػتخدمت مػػنيف الدراسػػات المسػػحية كحػػي 
إطاره أسمكب تحميؿ المضمكف، كمنيف دراسة الحالة، كتـ جمل البيانات عف طريؽ استمارة تحميػؿ 

كريػػة مككنػػة مػػف المضػػمكف عمػػ  صػػحي ة الخبػػر اليكميػػة باختيػػار عينػػة عشػػكامية منتظمػػة بطريقػػة د

                                                 

 مركز الرؤية لدراسات الرأم العاـ، تناكؿ الجريمة حي الصحاحة السياسية السكدانية. (1)
كسار، المعالجة اإلعالمية لمجريمة  ير المنظمة حي الصحاحة المكتكبة الجزامرية الخاصة، دراسة كص ية تحميمية  (2)

 يكمية.لصحي ة الخبر ال
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ـ، كخمصػت الدراسػػة 2010ديسػػمبر  31ينػاير إلػ   1عػددان، خػالؿ المػػدة الزمنيػة الممتػدة مػػف  48
 إل : 

اىتمت صحي ة الخبر اليكمية بنشر أخبار الجريمة عم  الص حة المخصصػة لمجريمػة بنسػبة  .أ 
 %.12.8%، كاألخيرة بنسبة 25.4%، كالص حات الداخمية بنسبة 58.4

ف مػػ %96.6ة حػػي اسػػتقاء أخبػػار الجريمػػة بنسػػبة ا الخاصػػى  مصػػادر مػػعاعتمػػدت الصػػحي ة  .ب 
 .%3.4صادر، كالمكاد  ير المكقعة بنسبة الم

الترتيػب ف %، ككػا73.3  بنحػك مػا جتماعيػة النسػبة األع ـمار صحي ة الخبر بالج ـتماىا امب .ج 
ؼ ، خطػ%29.7 ، الػدعارة%45.7ت بنسػبة ار ايا الجريمة ا جتماعية، المخػدلمكاد نشر قض
رتبػػػػة مي  ،% 12.1القضػػػػايا ا قتصػػػػادية بنسػػػػبة الثانيػػػػةة ، كحػػػػي المرتبػػػػ%14.9القصػػػػر بنسػػػػبة

ؿ ا حتيػػاك ، النصػػب %23.5التزكيػػر بنسػػبةك  %،55ة كػػات بنسػػبمكالممت مػػاؿال ـمار كالتػػالي جػػ
 %.11.4بنسبة 

 :(1) ـDuanprakhon (2012)دراسة  .8
لجريمػػة المرتكبػة مػػف قبػػؿ ىػدحت الدراسػػة التعػرؼ عمػػ  مالمػػه الخطػاب حػػي عنػاكيف أخبػػار ا

الشػػباب, مثػػؿ تحميػػؿ الكممػػات التػػي تسػػتخدـ حػػي كصػػؼ المجػػرميف كأحعػػاليـ  يػػر القانكنيػػة, كمػػػا 
معينػػة  ةىػػدحت إلػػ  الكشػػؼ عػػف الكي يػػة التػػي تسػػيـ بيػػا مالمػػه ىػػذا الخطػػاب حػػي بنػػاء أيديكلكجيػػ

 كىكية ألكلمؾ الشباب المجرميف.
اسػتخدمت مػنيف الدراسػات المسػحية كحػي إطػاره تنتمي ىذه الدراسة إلػ  البحػكث الكصػ ية, ك 

أسػػمكب تحميػػؿ الخطػػاب, كتػػـ جمػػل البيانػػات مػػف خػػالؿ أداة تحميػػؿ الخطػػاب الصػػح ي لنقػػد المغػػة 
المستخدمة حي عناكيف الص حات األكل  لمصحؼ الشعبية حي تايالند حيما يتعمؽ بأخبار الجريمة 

ف الصػ حات األكلػ , تػـ جمعيػا مػف ثػالث عنكانػان مػ 97المرتكبة مف قبؿ الشباب, كشممت العينػة 
ا Thairath, Daily News, and Khom Chad Luekصحؼ شعبية كمعركحة حي تايالنػد )

 ـ, كخمصت الدراسة إل :2011مف يناير حت  ديسمبر 
تقكـ الصحؼ بنشر أخبػار جػرامـ الشػباب لػيس حقػط لنقػؿ األحػداث ال عميػة أك مػا يحػدث حعػالن  .أ 

أحراد المجتمل يدرككف أف أحداث العنؼ مف الشباب ىي كاحدة مػف حي المجتمل, كلكف لجعؿ 
 مشاكؿ الميجتمل.

الصػػػحؼ   تقػػػـ بنشػػػر أخبػػػار الجريمػػػة بدقٌػػػة, عمػػػ  سػػػبيؿ المثػػػاؿ ترٌكػػػز الصػػػحؼ عمػػػ  نشػػػر  .ب 
أعماؿ العنؼ كتقٌدمو عم  تناكؿ المخدرات, كىذا ما يتعارض مل البيانات اإلحصامية ال عميػة 

 الميتاحة.

                                                 
(1) Duanprakhon, Critical discourse analysis of news headlines. 
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عمػ   اإلعالمييف تيعكس حي عناكيف أخبار جرامـ الشػباب, حيػث ترٌكػز  تيكلكجيامعتقدات كأيد .ج 
, كأف الشػػباب المجػػرميف ىيػػـ كحشػػييف ك يػػر إنسػػانييف, كأعمػػاؿ أف الشػػباب ىيػػـ ميثيػػرم الشػػغب

 العنؼ التي يقكمكا بيا  البان ما تشمؿ بنادؽ.
 :(1)ـ(2011حميد )دراسة  .9

ريمة حػي المجتمػل الجزامػرم مػف خػالؿ الصػحاحة ىدحت الدراسة إل  التعرؼ عم  أشكاؿ الج
الجزامريػػػػة، كالكقػػػػكؼ عمػػػػ  كاقػػػػل الجػػػػرامـ كمقارنتيػػػػا باإلحصػػػػاميات الرسػػػػمية كمعرحػػػػة مػػػػدل كعػػػػي 

 المجتمل بيا.
مػنيف الدراسػات المسػحية كحػي إطػاره  التػي اسػتخدمتكتنتمي الدراسة إل  البحػكث الكصػ ية 

ريػػؽ اسػػتمارة تحميػػؿ المضػػمكف التػػي أجريػػت ، كتػػـ جمػػل البيانػػات عػػف طأسػػمكب تحميػػؿ المضػػمكف
 750عمػػ  عينػػة مككنػػة صػػحي تيف جزامػػريتيف يػػكميتيف ىمػػا : النيػػار كالشػػركؽ، مػػف خػػالؿ تحميػػؿ 

ـ حتػ  نيايػة شػير 2009كحدة إخبارية خاصة بالجريمة نيشرت حي المدة مف بداية شير سػبتمبر 
 ـ، كخمصت الدراسة إل :2010حبراير 

سػػنة،    18ات الجنسػػية خاصػػة ضػػد قاصػػرات تقػػؿ أعمػػارىف عػػف الت ٌشػػي الخطيػػر لالعتػػداء .أ 
سػػيما جػػرامـ ال عػػؿ المخػػؿ بالحيػػاء ضػػد أط ػػاؿ تحػػت طاممػػة التيديػػد بػػالقكة كاسػػتغالؿ بػػراءتيـ 

 با حتياؿ عمييـ .
ازديػػػػاد جػػػػرامـ النصػػػػب كا حتيػػػػاؿ بانتحػػػػاؿ األلقػػػػاب كالكظػػػػامؼ كضػػػػمكع النسػػػػاء كالقصػػػػر حػػػػي  .ب 

 الجريمة.
لمجتمػػػل بػػػالتحكؿ تػػػدريجيان إلػػػ  الػػػنمط المتخصػػػص كالمػػػنظـ كالػػػذم تبثػػػو تتميػػػز الجريمػػػة حػػػي ا .ج 

كأف طرؽ كأساليب اإلجراـ أصبحت  ،العصابات كجمعيات األشرار التي انتشرت بشكؿ رىيب
 تختمؼ اليـك عما كانت عميو حي الماضي القريب.

 :(2) ـ(2011دراسة شرؼ ) .10
ـ كالحػكادث حػي الصػحؼ المصػرية رصد العالقة بيف أطر معالجة الجػرامىدحت الدراسة إل  

ـ طبيعػػة العالقػػة بػػيف أطػػر معالجػػة الجػػػرام  التعػػرؼ عمػػ، ك كمنظكمػػة القػػيـ لػػدم الشػػباب الجػػامعي
 .الشباب الجامعي لكمنظكمة القيـ لد الدراسة صحؼكالحكادث حػػػي 

كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػ  البحػػكث الكصػػ ية التػػي اسػػتخدمت مػػنيف الدراسػػات المسػػحية كحػػي 
أسػػمكب تحميػػؿ المضػػمكف، كمسػػه جميػػكر كسػػامؿ اإلعػػالـ، كتػػـ جمػػل البيانػػات عػػف طريػػؽ إطػػاره 

الص حات المتخصصة حي الجرامـ كالحػكادث استمارة تحميؿ المضمكف التي طبقتيا عم  عينة مف 
                                                 

 .مف خالؿ الصحاحة الجزامرية الجريمة حي المجتمل الجزامرمأشكاؿ  ،حميد (1)
ا شرؼ، العالقة بيف أطر معالجة الجرامـ كالحكادث حي الصحؼ المصرية كمنظكمة القيـ لدم الشباب الجامعي: دراسة (2

 كميدانية. تحميمية
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مػف  الزمنيػة الممتػدة صحي ة أخبار الحكادث خػالؿ ال تػرةك   ة األىراـ كالكحد كالنبأ الكطنيحي صحي
طمبػػػة كطالبػػػات ـ، كا سػػػتبانة التػػػي كزعتيػػػا عمػػػ  عينػػػة مػػػف 31/12/2009  حتػػػك  ـ1/1/2009

قكاميػا  جػػػامعة األزىػػػر، ك الدلتا لمعمـك كالتكنكلكجيا جامعة، ك خجامعة ك ر الشيجامعات:  القاىرة، ك 
 كخمصت الدراسة إل : ا م ردة،400)
كالحػػكادث كذلػػؾ جػػاء إطػػار الصػػراع حػػي مقدمػػة األطػػر المسػػتخدمة حػػي عػػرض أخبػػار الجػػرامـ  .أ 

 %.20.7بنسبة 
حػػي مػػف بػػيف األطػػر المسػػتخدمة حػػي عػػرض أخبػػار الجػػرامـ جػػاء إطػػار ا ىتمامػػات اإلنسػػانية   .ب 

 %.15.7الترتيب الثاني بنسبة 
كجػػكد عالقػػة طرديػػة تامػػة بػػيف القػػيـ التػػي تعكسػػيا المعالجػػة لصػػح ية لممكضػػكعات الخاصػػة  .ج 

الشػػػػػباب لمعالجػػػػػة تمػػػػػؾ  تػػػػػي يحبيػػػػػابػػػػػالجرامـ كالحػػػػػكادث حػػػػػي صػػػػػحؼ الدراسػػػػػة كبػػػػػيف القػػػػػيـ ال
 .المكضكعات

 :(1) ـ(2011دراسة الطيطاكم ) .11
أخبػار الحػكادث  يالتعرؼ عم  مدل معرحػة اإلعالميػيف المتخصصػيف حػىدحت الدراسة إل  

 يبالتشػػػػريعات المتصػػػػمة بالعمػػػػؿ اإلعالمػػػػ، كمسػػػػتكل معػػػػرحتيـ بأخالقيػػػػات تغطيػػػػة أخبػػػػار الجػػػػرامـ
 مدل عم  التعرؼ، ك تغطية الجريمة يحاثيؽ الشرؼ اإلعالمية كمك كأخالقيات الممارسة اإلعالمية 

 .كالتم زيكف الصحاحة يح الجريمة تقديـ طريقة عف الجميكر رضا
كتنتمػػي ىػػذه الدارسػػة إلػػ  البحػػكث الكصػػ ية التػػي اسػػتخدمت مػػنيف الدراسػػات المسػػحية كحػػي 

البيانات عف طريؽ إطاره أسمكب مسه أساليب الممارسة كمسه جميكر كسامؿ اإلعالـ، كتـ جمل 
ا ستبانة التي كزعت عم  القامميف با تصاؿ حي الصحؼ كالقنكات عينة الدراسة عف طريؽ عينة 

ا م ردة، 70ا م ردة، كالمقابالت المقننة مل القضايا كالجميكر بمغت )101المسه الشامؿ قكاميا )
 كخمصت الدراسة إل : 

كبػيف طريقػة  با تصػاؿيتعػرض ليػا القػامـ  التػيعالقة ذات د لة بيف الضػغكط المينيػة يكجد  .أ 
 .تناكؿ أخبار الجريمة

عالقػػػة ذات د لػػػة بػػػيف معرحػػػة الصػػػح ييف بالتشػػػريعات كمكاثيػػػؽ الشػػػرؼ كبػػػيف طريقػػػة يكجػػػد  .ب 
 .معالجتيـ ألخبار الجريمة

ألخبػػار  با تصػػاؿعالقػػة ذات د لػػة بػػيف السػػكابؽ القانكنيػػة كبػػيف طريقػػة معالجػػة القػػامـ يكجػػد  .ج 
 .الجريمة

 

                                                 

 ا الطيطاكم، أخالقيات تغطية الجريمة مف منظكر اإلعالمييف كالجميكر كالقضاة.(1
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 :(1)ـ(2009مكي )اسة در  .12
ىػػػدحت الدراسػػػة إلػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  نكعيػػػات الجػػػرامـ التػػػي تناكلتيػػػا المعالجػػػة الصػػػح ية حػػػي 
الصػػػحاحة الككيتيػػػة، كخصػػػامص ىػػػذه المعالجػػػة، كتحديػػػد العالقػػػة بػػػيف نكعيػػػات الجػػػرامـ المنشػػػكرة، 

 كمدل تكظيؼ الصكرة الصح ية كاأللكاف حي تناكليا الجريمة.
بحكث الكص ية، التي استخدمت منيف الدراسات المسػحية كحػي إطػاره كتنتمي ىذه الدراسة لم

أسػػمكب تحميػػؿ المضػػمكف، كمػػنيف دراسػػة الحالػػة، كتػػـ جمػػل البيانػػات عػػف طريػػؽ اسػػتمارة تحميػػػؿ 
المضػػمكف لكصػػؼ كتحميػػؿ المعالجػػة الصػػح ية لمجريمػػة حػػي جريػػدة األنبػػاء الككيتيػػة اليكميػػة خػػالؿ 

ـ، بعػػػد اختيػػػار عينػػػة بالطريقػػػة العشػػػكامية 2006  ديسػػػمبر المػػػدة الزمنيػػػة الممتػػػدة مػػػف ينػػػاير حتػػػ
عػددنا مػف  346% مػف مكضػكعات الجريمػة حػي 50ا مقػا ن بمػا يعػادؿ 163البسيطة مككنة مف )

 الجريدة، كخمصت الدراسة إل :
% ىي جرامـ حرديػة، أمػا جػرامـ العصػابات حإنيػا 70عم  مستكل تن يذ الجرامـ، ما يقارب مف  .أ 

%ا  البيتيا جرامـ تزكير كسرقة كمخدرات، كما أف الذككر أكثػر اقتراحػان 11.3  تمثؿ سكل )
 لمجرامـ ميقارنة باإلناث كذلؾ يعكد لمخصامص الجسمية كالعكامؿ الثقاحية المؤثرة حي السمكؾ.

التنػػػػاكؿ الصػػػػح ي لمجريمػػػػة ينحػػػػك إلػػػػ  تكظيػػػػؼ حنػػػػكف العمػػػػؿ الصػػػػح ي حػػػػي إثػػػػراء الرسػػػػالة  .ب 
كانػت ك  ،ف المعالجػة الصػح ية لمجريمػة تضػمنت جكانػب كاقعيػةحي الكقت ن سو حػإ ،اإلعالمٌية

 ىناؾ سمبيات حي المعالجة الصح ية لمجريمة.
ثػػـ  ،%ا88.3بنسػػبة ) لخبػػرا:  تػػـ تنػػاكؿ مكضػػكعات الجريمػػة حػػي ثالثػػة قكالػػب أساسػػية ىػػي .ج 

 . %ا4.3كالتحقيؽ الصح ي بنسبة ) ،%ا7.4األحاديث الصح ية بنسبة )
 :(2)ـ(2009النفسية )دراسة  .13

ىػدحت الدراسػة التعػرؼ عمػػ  أىػـ أنمػاط كمكضػكعات أخبػػار الجريمػة التػي ي ضػؿ الشػػباب 
حػي  الصػحؼكالتعػرؼ عمػ  متطمبػاتيـ مػف ىػذه  الصحؼ المحميةمتابعتيا حي الجامعي  السعكدم

نحك نشر أخبار الجريمة حػي الصػحاحة  يـاتجاىات كتحديد ،نشر أخبار الجريمة كدكاحعيـ لمتابعتيا
 قتيا بخصامصيـ ا جتماعية.المحمية كعال

المػنيف المسػحي كحػي إطػاره مسػه  ميعتمدة عمػ كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكص ية 
 ،ا ستبانة القاممة عمػ  األسػممة المقيػدة أداة لجمػل المعمكمػات كاستخدمت ،كسامؿ اإلعالـ جميكر

معػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػنة حػػي جا 30-18كتػػـ تكزيعيػػا عمػػ  الشػػباب الػػذيف تتػػراكح أعمػػارىـ بػػيف 
 :كخمصت الدراسة إل  ،سعكد كجامعة الممؾ سعكد

                                                 

 ا.286-227استخداـ عناصر ال ف الصح ي حي تناكؿ مكضكعات الجريمة )ص ص ،مكي (1)
 اتجاىات الشباب السعكدم حي الجامعات نحك نشر أخبار الجريمة. ،الن سية (2)



13 



%ا عمػ  نشػر أخبػار الجريمػة 69.2يكجد مكاحقة مف قبؿ الشباب الجامعي السػعكدم بنسػبة ) .أ 
حػػي الصػػحاحة المحميػػة، كيػػرل معظميػػـ أف تحميػػؿ ىػػذه األخبػػار يختمػػؼ حسػػب كجيػػات نظػػر 

 %ا.81.8الصح ييف بنسبة )
لة إحصامية حي اتجاىػات الشػباب السػعكدم نحػك نشػر أخبػار الجريمػة   تكجد حركؽ ذات د  .ب 

الجػػػػرامـ التػػػػي تنشػػػػرىا الصػػػػحاحة المحميػػػػة كدكاحػػػػل القػػػػراءة كأنمػػػػاط مكضػػػػكعات حػػػػي الصػػػػحؼ 
 الدخؿ الشيرم لألسرة كاختالؼ أعمارىـ. جتماعية ك تبعان لمحالة ا ،المحمية

%ا 85.8بنسػػبة ) األكلػػ  رتبػػةمخاطبػػة الصػػحؼ المحميػػة مختمػػؼ شػػرامه المجتمػػل احتمػػت الم .ج 
 مف متطمبات الشباب السعكدم مف الصحؼ المحمية حي نشر أخبار الجريمة.

 :(1)ـ(2009حميمة ) دراسة .14
ىػدحت الدراسػة الكشػػؼ عػف مسػػتكل األداء اإلعالمػي لمصػحاحة المكتكبػػة الجزامريػة كعالقتيػػا 

القة بيف ازدياد نسػبة الجػرامـ حػي بالتغيرات كالظكاىر ا جتماعية التي تمر بيا الجزامر كمعرحة الع
الجزامػػر كطبيعػػة المعالجػػات اإلعالميػػة التػػي تقػػدميا الصػػحاحة الجزامريػػة المكتكبػػة عنػػد نشػػرىا ليػػذه 

 الظاىرة.
 هحػػي إطػػار ك تنتمػػي ىػػذه الدراسػػة لمبحػػكث الكصػػ ية كاعتمػػدت عمػػ  مػػنيف المسػػه اإلعالمػػي ك 

ؿ المضػػػمكف عمػػػ  عينػػػة عشػػػكامية حيػػػث اسػػػتخدمت الباحثػػػة أداة تحميػػػ ،أسػػػمكب تحميػػػؿ المضػػػمكف
 :، كخمصت الدراسة إل لصحي ة الشركؽ ان عدد 12دامرية متمثمة حي 

تحتػػؿ أخبػػار الجريمػػة أكلكيػػات النشػػر عمػػ  صػػ حات جريػػدة الشػػركؽ اليػػكمي، كاعتمػػدت عمػػ   .أ 
 قالب الخبر حي معالجتيا.

مػف أجػؿ تحقيػؽ لـ تمتـز بعػض الصػحؼ المكتكبػة الجزامريػة بمسػمكليتيا تجػاه ال ػرد كالمجتمػل  .ب 
 ا ستقرار كا زدىار كتكعية الجماىير العريضة.

  تتحمٌػػػػ  بعػػػػض الصػػػػحؼ الجزامريػػػػة بمسػػػػتكل إعالمػػػػي كأكػػػػاديمي مينػػػػي ييػػػػدؼ إلػػػػ  ترقيػػػػة  .ج 
 الصحاحة المكتكبة شكالن كمضمكنان 

 :(2) ـTaylor(2009)دراسة  .15
ة لصػػػكرة ىػػػدحت الدراسػػػة إلػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  التصػػػكير السػػػمبي أك اإليجػػػابي لمسػػػمكؾ كالحالػػػ

 الجاني كالمجني عميو كالمغة المستخدمة حي جرامـ قتؿ النساء كتقديميا لمقراء.
تنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكص ية, كاسػتخدمت مػنيف الدراسػات المسػحية, كحػي إطػاره 
أسػػمكب تحميػػؿ المضػػمكف، كمػػنيف دراسػػة الحالػػة، كتػػـ جمػػل البيانػػات عػػف طريػػؽ اسػػتمارة تحميػػػؿ 

                                                 

 حاحة الجزامرية.الجريمة حي الص ،حميمةا (1
(2) Taylor, "A Content Analysis of the Portrayal of Femicide in Crime News, ( p.p21-49). 
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جريمػػة قتػػػؿ منزليػػة نشػػػرتيا صػػحي ة أكر نػػد سػػػتيؿ حػػي مدينػػػة  292بقػػػت عمػػ  المضػػمكف التػػي ط
 ـ, كخمصت الدراسة إل :2000-1995حمكريدا, ما بيف عامي 

المغػػة المسػػتخدمة حػػي الصػػحي ة ألقػػت المػػـك عمػػ  الصػػحية بصػػكرة مباشػػرة مػػف خػػالؿ إطػػالؽ  .أ 
 يػر مباشػرة باسػتخداـ الص ات السمبية عمييا كتحميميا المسؤكلية حي جريمة القتؿ أك بصػكرة 

يجاد مبرر لو.  لغة متعاط ة مل الجاني كا 
الضػحية كالجػاني  ءتنكعت المصادر الصح ية لجرامـ قتؿ النساء بيف الشرطة كاألسرة كأصدقا .ب 

 كمقا ت المحاميف كركزت اىتماميا عم  قضايا مرتبطة بيا كالحضانة كالطالؽ كالخيانة.
الحركب كالظػػركؼ ا قتصػػادية، ككانػػت التغطيػػة تػػأثرت أحػػداث قتػػؿ النسػػاء بأحػػداث أخػػرل كػػ .ج 

 مجر سرد القصة دكف الكصكؿ إل  حؿ كعالج.
 :(1) ـFeilzer (2007)دراسة  .16

ىػدحت الدراسػة إلػ  التعػرؼ عمػ  أثػر العمػػكد األسػبكعي حػي الصػحؼ المحميػة بتزكيػد القػػراء 
 بالمعمكمات الكاقعية عف الجريمة كالعدالة الجنامية.

كحي إطػاره    البحكث الكص ية, كاستخدمت منيجي الدراسات المسحيةتنتمي ىذه الدراسة إل
أسػػػمكب مسػػػه جميػػػكر كسػػػامؿ اإلعػػػالـ، كالمػػػنيف شػػػبو التجريبػػػي, كتػػػـ جمػػػل البيانػػػات عػػػف طريػػػؽ 
التجربػػة باسػػتخداـ القيػػاس القبمػػي كالبعػػدم لعينػػة مػػف المبحػػكثيف مػػف خػػالؿ قػػراءة العمػػكد األسػػبكعي 

د تػػايمز، كالمقابمػػة المعمقػػة مػػل الجميػػكر, كخمصػػت الدراسػػة  مسػػرح الجريمػػة  حػػي صػػحي ة أكسػػ كر 
 إل :

   تكجد صمة كاضحة بيف كتيرة قراءة العمكد كالتغيرات حي المعرحة عم  المستكل ال ردم. .أ 
لػػـ يكػػف الػػنقص با ىتمػػاـ بالقضػػايا العامػػة التػػي ناقشػػيا العمػػكد م اجمػػان لممحػػرر حيػػك يػػرل أف  .ب 

 إلجرامي دكف ال يـ ألسباب الجـر كمعالجتو.ذلؾ عامد  ىتماـ القارم بال عؿ ا
% مػػػف العينػػػة يقػػػرؤكف القصػػػص كيػػػركف أف الصػػػحي ة كانػػػت ممثمػػػة لمجريمػػػة حػػػي منطقػػػة 42 .ج 

أكسػػ كرد كاف الصػػحؼ المحميػػة تعطػػي صػػكرة أحضػػؿ مػػف الصػػحؼ القكميػػة مػػف حيػػث طبيعػػة 
 الجرامـ كاألحكاـ عمييا.

 :ا2) ـ(2004دراسة المغماسي ) .17
عرؼ عم  مدل اىتمػاـ الصػحؼ السػعكدية بأخبػار الجريمػة كالحػكادث ىدحت الدراسة إل  الت

 األمنية األخرل كطبيعة ىذا ا ىتماـ كحجمو.
                                                 

(1)  Feilzer, Criminologists Making News? Providing Factual Information on Crime and 

Criminal Justice Through a Weekly Newspaper Column (P.P285-304). 

ا المغماسي، نشر أخبار الجريمة كالحكادث األمنية األخرل حي الصحؼ السعكدية: دراسة تحميمية مقارنة )ص (2
 ا.487-431ص
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كتنتمي ىذه الدراسة لمبحكث الكص ية، التي استخدمت منيف الدراسات المسػحية كحػي إطػاره 
ت أسػػمكب تحميػػؿ المضػػمكف، كتػػـ جمػػل البيانػػات عػػف طريػػؽ اسػػتمارة تحميػػؿ المضػػمكف التػػي طبقػػ

عم  عينة مف الصػحؼ السػعكدية كىػي:  المدينػة كعكػاظ كالػبالد كالنػدكة كالريػاض كالجزيػرة كاليػـك 
 كا قتصادية ، كخمصت الدراسة إل :

جػػاءت األخبػػار المحميػػة حػػي المرتبػػة األكلػػ  حػػي صػػحؼ عكػػاظ كالمدينػػة كا قتصػػادية، بينمػػا  .أ 
 دراسة.األخبار الخارجية حصمت عم  المرتبة األكل  حي باقي صحؼ ال

تكسػػػعت صػػػحؼ الدراسػػػة حػػػي ذكػػػر ت اصػػػيؿ الجػػػرامـ التػػػي نشػػػرتيا، ك  تكجػػػد سياسػػػة محػػػددة  .ب 
لمتركيػػػز عمػػػ  أنػػػكاع معينػػػة مػػػف الجػػػرامـ، لكػػػف عمميػػػة النشػػػر مرتبطػػػة بأىميػػػة الحػػػدث كحجمػػػو 

 كتكحر معمكماتو.
ـ عدـ استخداـ صػحؼ الدراسػة لعنػكاف المانشػيت حػي أخبػار الجػرامـ باسػتثناء  ا قتصػادية  كلػ .ج 

نمػا تنشػر عمػ  الصػ حات  تخصص صحؼ الدراسة ص حة خاصة بالجريمة إ  حػي عكػاظ كا 
 العامة.

 :(1) ـ(2004دراسة سالـ ) .18
ىدحت الدراسة إل  التعرؼ عم  المعالجة الصح ية لجرامـ األط اؿ حي الصحؼ المصػرية 

 كدكاحعيـ  رتكابيا.
ف الدراسػات المسػحية، كحػي كتنتمي ىػذه الدراسػة إلػ  البحػكث الكصػ ية التػي اسػتخدمت مػني

إطػػػاره أسػػػمكب تحميػػػؿ المضػػػمكف، كتػػػـ جمػػػل البيانػػػات عػػػف طػػػرؽ اسػػػتمارة تحميػػػؿ المضػػػمكف التػػػي 
طبقػػت عمػػ  عينػػة مػػف الصػػحؼ المصػػرية كىػػي:  الجميكريػػة كالكحػػد كأخبػػار الحػػكادث ، كخمصػػت 

 الدراسة إل :
% 85ط اؿ بنسبة عم  الخبر الصح ي لنشر الجرامـ التي يرتكبيا األ ةاعتماد صحؼ الدراس .أ 

 % حي أخبار الحكادث.57.6% حي الكحد، ك97ك ةحي الجميكري
سػنة ك ػالبيتيـ مػف الػذككر كجػرامـ القتػؿ  18-16القكل ال اعمػة لمجريمػة تتػراكح أعمػارىـ بػيف  .ب 

 ىي األكثر تداك ن حي صحؼ الدراسة.
كلػـ تيػتـ الصػحؼ ارت اع الجرامـ التػي يرتكبيػا األط ػاؿ حػي المػدف كاسػتخداـ اآل ت البيضػاء  .ج 

يجاد حمكؿ ليا.  بالمتابعة الالحقة ألحداث الجريمة كا 
 
 
 

                                                 

 سالـ، المعالجة الصح ية لمجرامـ التي يرتكبيا األط اؿ بالصحؼ المصرية خالؿ العقد األكؿ كالثاني لمط ؿ المصرم. (1)
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 :الجريمة كالمكاقع اإلخبارية كشبكات التكاصؿ االجتماعيالمحكر الثاني: 
 :(1) ـ(2017دراسة رياض ) .19

 اإللكتركنيػػػػةلممكاقػػػػل  اليػػػػكميالتعػػػػرؼ عمػػػػ  معػػػػدؿ اسػػػػتخداـ الشػػػػباب ىػػػػدحت الدراسػػػػة إلػػػػ  
كالصػػػ حات  اإللكتركنيػػةدكر المكاقػػػل  ، كالكشػػػؼ عػػفشػػػمكف الجريمػػة حػػيكالصػػ حات المتخصصػػػة 

 .الحصكؿ عم  المعمكمات المتعمقة بالجريمة حييعتمد عمييا الشباب  التيالمتخصصة 
كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػ  البحػػكث الكصػػ ية التػػي اسػػتخدمت مػػنيف الدراسػػات المسػػحية كحػػي 

لبيانػات عػف طريػؽ ا سػتبانة التػي كزعػت إطػاره أسػمكب مسػه جميػكر كسػامؿ اإلعػالـ، كتػـ جمػل ا
)المنصػػػكرة،  مػػػف جامعػػػات الجػػػامعيا م ػػػردة مػػػف الشػػػباب 400مػػػف ) مككنػػػةعينػػػة عشػػػكامية  عمػػػ 

 كخمصت الدراسة إل : بيف الذككر كاإلناث بالتساكمالزقازيؽ، القاىرةا 
 تركنيػػةاإللكالمكاقػػل   إحصػػاميان بػػيف اعتمػػاد الشػػباب الجػػامعي عمػػدالػػة تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة  .أ 

كالصػػػ حات المتخصصػػػة حػػػي شػػػمكف الجريمػػػة كالتػػػأثيرات المعرحيػػػة كالسػػػمككية كالكجدانيػػػة التػػػي 
 تترتب عمي ىذا ا عتماد.

كالصػ حات  اإللكتركنيػةحي اعتماد المبحكثيف عمػ  المكاقػل  ةإحصامي  لةدذات حركؽ  كجكد  .ب 
 ،تخداـاحػػػة ا سػػػكالشخصػػػية )كث الديمغراحيػػػةمعكامػػػؿ المتخصصػػػة حػػػي شػػػؤكف الجريمػػػة تيعػػػزل ل

 .اال رقة، الجامعة، النكع
 اإللكتركنيػػػةالمكاقػػػل   تكجػػػد عالقػػػة ذات د لػػػة إحصػػػامية بػػػيف اعتمػػػاد الشػػػباب الجػػػامعي عمػػػ .ج 

 .كالص حات المتخصصة حي شمكف الجريمة كاتجاىاتيـ نحك ىذه المعالجة
 :(2) ـ(2017دراسة سمطاف ) .20

المعالجػة الصػح ية لقضػايا الجػرامـ تمػت بيػا  ياألشكاؿ التػ  التعرؼ عمىدحت الدراسة إل  
مضػػاميف كمصػػادر صػػحؼ  ، كرصػػداإللكتركنيػػةالمكاقػػل كالصػػحؼ  يالمتعمقػػة بالط ػػؿ المصػػرم حػػ

نجػػاح  لمػػد ، معرحػػةالجػػرامـ المتعمقػػة بالط ػػؿ المصػػرم عينػػة الدراسػػة التػػي تػػـ مػػف خالليػػا معالجػػة
 .كالتكعية بأضرارىاالتغطية الصح ية لصحؼ عينة الدراسة لمحد مف ظاىرة جرامـ األط اؿ 

كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػ  البحػػكث الكصػػ ية التػػي اسػػتخدمت مػػنيف الدراسػػات المسػػحية كحػػي 
إطػػػاره أسػػػمكب تحميػػػؿ المضػػػمكف، كتػػػـ جمػػػل البيانػػػات عػػػف طريػػػؽ اسػػػتمارة تحميػػػؿ المضػػػمكف التػػػي 

 ، كحػػدال، ك السػػابل اليػػكـ ،اليػػكـ أخبػػاركىػػي:   اإللكتركنيػػةطيبقػػت عمػػ  عينػػة مػػف المكاقػػل كالصػػحؼ 
 كخمصت الدراسة إل : 

 .ظاىرة جرامـ األط اؿ انتشارالحد مف  يح اإللكتركنيةإمكانية تكظيؼ المكاقل كالصحؼ  .أ 
                                                 

اإللكتركنية كالص حات المتخصصة حي شمكف الجريمة كعالقتيا بإدراكيـ لكاقعيـ رياض، اعتماد الشباب عم  المكاقل  (1)
 المجتمعي: دراسة ميدانية.

 سمطاف، معالجة المكاقل اإللكتركنية لقضايا الجريمة المتعمقة بالط ؿ المصرم. (2)
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معظـ الجػرامـ المتعمقػة  يكانت المعالجة الصح ية لصحؼ عينة الدراسة معالجة مكضكعية ح .ب 
 .تي تـ نشرىا بالصحؼبالط ؿ ال

الجػػة قضػػايا الجػػرامـ المتعمقػػة بالط ػػؿ اعتمػػدت صػػحؼ الدراسػػة عمػػ  الخبػػر الصػػح ي حػػي مع .ج 
 %.93.1المصرم كجاءت بنسبة 

 :(1) ـ(2017دراسة الفقير ) .21
 بالقكاعػػػػد األردنيػػػػة اإللكتركنيػػػػة الصػػػػحاحة التػػػػزاـ مػػػػدل عمػػػػ  التعػػػػرؼىػػػػدحت الدراسػػػػة إلػػػػ  

 مػف كذلػؾ لمصػحاحة، ا جتماعيػة المسػؤكلية إطػار حػي الجػرامـ أخبػار نشػر حػي كالقانكنية األخالقية
 ـ.2015 العاـ خالؿ إخبارية إلكتركنية مكاقل ثالثة مضمكف تحميؿ خالؿ

كتنتمي ىػذه الدراسػة إلػ  البحػكث الكصػ ية التػي اسػتخدمت مػنيف الدراسػات المسػحية، كحػي 
إطػػاره أسػػمكب تحميػػؿ المضػػمكف، كتػػـ جمػػل البيانػػات عػػف طريػػؽ اسػػتمارة تحميػػؿ المضػػمكف لػػثالث 

 رية األجندة اإلعالمية، كخمصت الدراسة إل : مكاقل إلكتركنية أردنية، معتمدة عم  نظ
متخصصػػة حػػي نشػػر أخبػػار الجريمػػة حػػي األردف، حيػػث أف حجػػـ  إلكتركنيػػة  تكجػػد صػػحاحة  .أ 

مػػف % 6.8 اإلخباريػة محػػؿ الدراسػػة كانػػت بنسػػبة اإللكتركنيػػةنشػر أخبػػار الجػػرامـ حػػي المكاقػػل 
 .مجمؿ أخبارىا

حػػي تناكليػػا ألخبػػار الجػػرامـ،  اإللكتركنيػػةاقػػل لػػـ يكػػف ىنػػاؾ مجيػػكده كاضػػهه مػػف ًقبىػػؿ ىػػذه المك   .ب 
التكعيػة كالتثقيػؼ  أ  كىػكنشػر أخبػار الجػرامـ مف  باليدؼكظير ذلؾ مف خالؿ عدـ التزاميا 

 .كمتابعة القضايا التي تناكلتيا كا كت اء باإلخبار كاإلعالـ
اإلخباريػػػة محػػػؿ  اإللكتركنيػػػةأبػػػرز التجػػػاكزات األخالقيػػػة كالقانكنيػػػة التػػػي كقعػػػت حييػػػا المكاقػػػل   .ج 

الدراسػػة، كانػػت حػػي عػػدـ التػػكازف حػػي عػػرض كجيػػات النظػػر كالحكػػـ المسػػبؽ عمػػ  المػػتيـ قبػػؿ 
 المحاكمة كالتكسل حي ذكر األداة كاألسمكب الجرمي.

 :(2) ـ(2017دراسة قميحة ) .22
السػػمبية بمكاقػػل التكاصػػؿ ا جتمػػاعي كاتجاىػػات الشػػباب  األخبػػاررصػػد ىػػدحت الدراسػػة إلػػ  

 ا ىي حمات التعميقات عم  األخبار السمبية المنشكرة بمكاقل التكاصؿ ا جتماعي.، كمنحك العنؼ
كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػ  البحػػكث الكصػػ ية التػػي اسػػتخدمت مػػنيف الدراسػػات المسػػحية التػػي 
كظ ػػت أسػػمكب تحميػػؿ المضػػمكف، كمسػػه جميػػكر كسػػامؿ اإلعػػالـ، كتػػـ جمػػل البيانػػات عػػف طريػػؽ 

 ،اليػػـك السػػابل  كىػػي:بكؾ لصػػ حات اإلخباريػػة بال يسػػطبقػػت عمػػ  ا اسػػتمارة تحميػػؿ المضػػمكف التػػي
تخداـ األسػػبكع الصػػناعي خػػالؿ مػػف خػػالؿ اسػػ  صػػ حة سػػكام نيػػكز عربيػػة، ك صػػ حة أخبارؾ.نػػتك 

                                                 

 ـ.ال قير، مسؤكلية الصحاحة اإللكتركنية، القانكنية كاألخالقية، حي نشر أخبار الجرام (1)
قميحة، تأثير تعرض الشباب الجامعي لألخبار السيمة عم  مكاقل التكاصؿ ا جتماعي كاتجاىاتيـ نحك العنؼ، دراسة  (2)

 تحميمية مقارنة.
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ـ، كا سػتبانة التػي كزعتيػا عمػ  2016يػك يكن 8حتػ   ـ2014يكنيػك  8مػف ال ترة الزمنيػة الممتػدة 
ي المصػػرم ممػػف يتػػابعكف مكاقػػل التكاصػػؿ ا جتمػػاعي عينػػة عشػػكامية بسػػيطة مػػف الشػػباب الجػػامع

، جامعػػػة المنصػػػكرة، ك جامعػػػة األزىػػػر، جامعػػػة القػػػاىرة عمػػػ   تسػػػاكمم ػػػردة مكزعػػػة بال 400كتبمػػػا 
 إل : الدراسة كخمصت  ،عة الدلتا لمعمـك كالتكنكلكجياجامك 
 حميميػػامقدمػػة األخبػػار المنشػػكرة حػػي الصػػ حات التػػي تػػـ تجػػاءت أخبػػار الحػػكادث كالجػػرامـ حػػي  .أ 

 .% مما يدؿ عم  ارت اع نسبة الجرامـ حي المجتمل38.7بنسبة 
تسػاعد عمػ  شػعكر الشػباب  النسبة األكبر مػف أحػراد العينػة يػركف أف األخبػار السػمبية كالعني ػة .ب 

، كما كش ت الدراسة أف العنؼ الم ظي كاف أكثر أنكاع العنؼ الذم تعػرض لػو أحػراد باإلحباط
 .%20.3العينة بنسبة 

بػػيف حمػػات التعميقػػات عمػػ  األخبػػار السػػيمة % 46.7الشػػتامـ حػػي المرتبػػة األكلػػ  بنسػػبة جػػاءت  .ج 
كىذا يدؿ عم  انتشار العنػؼ الم ظػي حػي التعبيػر عػف اآلراء ممػا المنشكرة حي مكاقل الدراسة، 

 يكحي بتدني األخالقيات
 :(1) ـ(2017) يدراسة عم .23

تمػػاعي حػػي تعزيػػز ميػػكؿ العنػػؼ أثػػر مكاقػػل التكاصػػؿ ا ج عمػػ  لتعػػرؼىػػدحت الدراسػػة إلػػ  ا
لقاء الضكء عمييا  باإلشارة إل لدل الشباب الجامعي الميبي   كمعرحةمشكمة العنؼ حي الجامعات كا 

، لجػامعيانتشػار العنػؼ بػيف الشػباب اك  يالجػامعي بمكاقػل التكاصػؿ ا جتمػاعمدل اىتماـ الشباب 
 يا مكاقل التكاصؿ ا جتماعي.عم  ،راء الشباب الجامعي تجاه المعمكمات التي تقدمالتعرؼ ك 

التػي اسػتخدمت مػنيف الدراسػات المسػحية كحػي ، ذه الدراسة إل  الدراسات الكص يةى يكتنتم
إطػػاره اسػػتخدمت أسػػمكب مسػػه جميػػكر كسػػامؿ اإلعػػالـ، كتػػـ جمػػل البيانػػات عػػف طريػػؽ ا سػػتبانة 

 مسػتخدمي مػف امعيالجػ الشػباب مػف م ػردةن ا 400) قكاميا عشكامية طبقيةالتي طبقتيا عم  عينة 
، إضػػاحة بػػالمرج قػػاريكنس كجامعػػة البيضػػاء المختػػار عمػػر جامعػػة مػػف ا جتمػػاعي التكاصػػؿ مكاقػػل

 إل  أداة المقابالت الشخصية، كخمصت الدارسة إل : 
كجكد أثر لمكاقل التكاصؿ ا جتماعي حػي تعزيػز مػيػػكؿ العنػؼ لػػدل الشػباب الجػامعي المػيػبػػي  .أ 

 .ة كبيرة ككثرة استخداميا بيف حمات المجتمل كخاصة حمة الشبابلما ليذه المكاقل مف مكان
عدـ كجكد ص حات خاصة بالجامعات الميبية تسع  مف خالليا إل  نبػذ العنػؼ بػيف الطػالب  .ب 

 كتحثيـ عم  القيـ كا يجابيات.
 %.65.2يثؽ الشباب الجامعي بالمعمكمات كاآلراء التي تقدميا المكاقل اإللكتركنية بنسبة  .ج 

 

                                                 

 عمي، أثر مكاقل التكاصؿ ا جتماعي حي تعزيز ميكؿ العنؼ لدل الشباب الجامعي الميبي: دراسة ميدانية. (1)
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 :(1) ـ(2015بطاينة ) دراسة .24
ىػػػدحت الدراسػػػة إلػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  الكي يػػػة التػػػي  طػػػت بيػػػا المكاقػػػل اإللكتركنيػػػة اإلخباريػػػة 

 ـ.2014الجرامـ حي المجتمل األردني المحمي لعاـ 
كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػ  البحػػكث الكصػػ ية التػػي اسػػتخدمت مػػنيف الدراسػػات المسػػحية كحػػي 

ل البيانػػػات عػػػف طريػػػؽ اسػػػتمارة تحميػػػؿ المضػػػمكف التػػػي إطػػػاره أسػػػمكب تحميػػػؿ المضػػػمكف، كتػػػـ جمػػػ
ديسمبر  31يناير إل   1مكقعان الكتركنيان إخباريان، خالؿ ال ترة الزمنية الممتدة مف  90طبقت عم  

 ـ، كخمصت الدراسة إل : 2014
احتؿ مكضكع إطالؽ النار المرتبة األكل  بػيف المكضػكعات التػي  طتيػا المكاقػل اإللكتركنيػة  .أ 

 %.6.9%، تاله مكضكع القتؿ العمد بنسبة 19.2ية بنسبة اإلخبار 
احتمت العاصمة عماف المرتبة األكل  بيف التكزيعػات الجغراحيػة المحمػي لمجريمػة التػي  طتيػا  .ب 

 %.16.5% تالىا مدينة اربد بنسبة 37.5المكاقل اإللكتركنية اإلخبارية بنسبة 
نػػكف الصػػح ية التػػي  طتيػػا المكاقػػل حظػػي حػػف التقريػػر الصػػح ي المرتبػػة األكلػػ  بػػيف كاحػػة ال  .ج 

 %.40.6%، ثـ الخبر الصح ي بنسبة 60.3اإللكتركنية اإلخبارية بنسبة 
 :(2)ـ(2015الشاللدة كربعي )دراسة  .25

حػػي حمسػػطيف كالتشػػريعات التػػي  اإللكتركنيػػةالتعػػرؼ عمػػ  كاقػػل الجريمػػة إلػػ  ىػػدحت الدراسػػة 
 كالكشػػػؼ عػػػف ،نيػػػة كاإلقميميػػػة كالدكليػػػةتػػػنظـ تجػػػريـ كمالحقػػػة ىػػػذه الجػػػرامـ عمػػػ  المسػػػتكيات الكط

 ثغرات مالحقتيا ككي ية تطكير التشريعات الكطنية خدمةن ليذا الغرض.
تـ تحميؿ النتامف مف خالؿ تحديػد قكاعػد مالحقػة ىػذه  ،تنتمي ىذه الدراسة لمبحكث الكص ية

، كخمصػػػت عممػػػيالجريمػػػة حػػػي التشػػػريعات الكطنيػػػة كاإلقميميػػػة كالدكليػػػة كتحميميػػػا بربطيػػػا بػػػالكاقل ال
 :الدراسة إل 

سيطرة دكلة ا حتالؿ اإلسراميمي عم  ال ضػاء اإللكتركنػي ال مسػطيني كىػي تعػد أكبػر مرتكػب  .أ 
 عم  األراضي ال مسطينية دكف المقدرة عم  صد ذلؾ. اإللكتركنيةلمجرامـ 

 .اإللكتركنيةا نقساـ ال مسطيني يقؼ عامقان أماـ ميتابعة كميالحقة الجرامـ  .ب 
كالتػػي  ،ـ2010صػػكص ا ت اقٌيػػة العربٌيػػة لمكاححػػة جػػرامـ تقنيػػة المعمكمػػات لسػػنة كثيػػر مػػف ن .ج 

 كقعت عمييا حمسطيف تنتيؾ الحريات الشخصية لإلنساف.
 
 

                                                 

 كتركنية األردنية لقضايا الجريمة المحمية، دراسة تحميمية.بطاينة، تغطية المكاقل اإلل (1)
 الجرامـ اإللكتركنية حي دكلة حمسطيف المحتمة حي ضكء التشريعات الكطنية كالدكلية. ،الشاللدة كربعي (2)
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 :(1) ـ(2015دراسة فرحات ) .26
عمػػػ  مػػػدل تعػػػرض الشػػػباب الجػػػامعي لقضػػػايا ال سػػػاد اإلدارم ىػػػدحت الدراسػػػة إلػػػ  التعػػػرؼ 

حجػػػػـ تعػػػػرض الشػػػػباب ، كالكشػػػػؼ عػػػػف كم الطمػػػػكح لػػػػدييـبػػػػالمكاقل اإلخباريػػػػة كعالقػػػػة ذلػػػػؾ بمسػػػػت
قياس مدل تأثير المتغيػرات الكسػيطة حػي قػكة ، ك الجامعي لقضايا ال ساد اإلدارم بالمكاقل اإلخبارية

أك ضػػعؼ العالقػػة بػػيف حجػػـ تعػػرض الشػػباب الجػػامعي لقضػػايا ال سػػاد اإلدارم بػػالمكاقل اإلخباريػػة 
 .كمدل تأثيره عمي مستكل الطمكح لدييـ

نتمػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػ  البحػػكث الكصػػ ية التػػي اسػػتخدمت مػػنيف الدراسػػات المسػػحية كحػػي كت
إطػػاره تػػـ اسػػتخداـ أسػػمكب مسػػه جميػػكر كسػػامؿ اإلعػػالـ، كمػػنيف العالقػػات المتبادلػػة كحػػي إطػػاره 
كظ ت الباحثة أسمكب المقارنة المنيجية، كتـ جمل البيانات عف طريؽ ا ستبانة التي كزعتيا عم  

جامعػػػة المنكحيػػػة كجامعػػػة القػػػاىرة    ػػػردة مػػػف الطػػػالب المقيػػػديف بكميػػػاتا م400) ة مػػػفمككنػػػعينػػػة 
تكنكلكجيػا ممثمػة ممثمة لمجامعات الحككمية، كجامعة السادس مػف أكتػكبر كجامعػة مصػر لمعمػـك كال

  ، كخمصت الدراسة إل :لمجامعات الخاصة
بحػػػكثيف لقضػػػايا ال سػػػاد تكجػػػد عالقػػػة ارتباطيػػػة مكجبػػػة كدالػػػة إحصػػػاميان بػػػيف كثاحػػػة تعػػػرض الم .أ 

 .الطمكح لدييـ لإلدارم بالمكاقل اإلخبارية كمستك ا
تكجػػد حػػركؽ ذات د لػػة إحصػػامية بػػيف متكسػػطات درجػػات المبحػػكثيف عمػػي مقيػػاس التعػػرض  .ب 

 -)النػكع الديمك راحيػةالمتغيػرات   خػتالؼالمكاقػل اإلخباريػة تبعػان   لقضايا ال سػاد اإلدارم عمػ
 المستكل ا قتصادم ا جتماعيا. -خصصالت -نكع الجامعة -اإلقامة

المسػػتكل   خػػتالؼالمبحػػكثيف بمتابعػػة قضػػايا ال سػػاد اإلدارم تبعػػان  اىتمػػاـتختمػػؼ مسػػتكيات  .ج 
 .ا جتماعيك  ا قتصادم

 :(2) ـ(2012دراسة ممككي ) .27
ىػػدحت الدراسػػػة إلػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  تػػػأثير ا نترنػػػت ككسػػػيمة مػػػف خػػػالؿ مضػػػامينيا حػػػي نشػػػر 

حػػي  تلطالبػػي، كمعرحػػة دكر التكنكلكجيػػات الحديثػػة لالتصػػاؿ كخاصػػة ا نترنػػالجريمػػة حػػي الكسػػط ا
نشر السمكؾ العنيؼ كاإلجرامي بيف الطمبػة، كرصػد أكبػر عػدد مػف الحقػامؽ حػكؿ إمكانيػة اكتسػاب 

 السمكؾ اإلجرامي عبر ا نترنت.
 كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػ  البحػػكث الكصػػ ية التػػي اسػػتخدمت مػػنيف الدراسػػات المسػػحية كحػػي

كمنيف دراسة الحالة، كتـ جمل البيانات عف طريؽ إطاره استخدمت مسه جميكر كسامؿ اإلعالـ، 

                                                 

 حرحات، تعرض الشباب الجامعي لقضايا ال ساد اإلدارم بالمكاقل اإلخبارية كعالقتو بمستكل الطمكح لدييـ. (1)
ممككي، أثر ا نترنت حي نشر الجريمة حي الكسط الطالبي، طمبة عمـك اإلعالـ كا تصاؿ بجامعة الحاج لخضر باتنة  (2)

 أنمكذجان.
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اإلعػالـ كا تصػاؿ بجامعػة  ـا سػتبانة التػي كزعيػا الباحػث عمػ  عينػة قصػدية مػف طمبػة قسػـ عمػك 
 ا م ردة، كخمصت الدراسة إل :150الحاج لخضر بباتنة، كبما قكاميا )

كالمضػػػاميف اإلجراميػػػة  اإللكتركنيػػػةتعرضػػػان لمختمػػػؼ الجػػػرامـ  ركثػػػتمثػػػؿ الطالبػػػات الشػػػريحة األ .أ 
 % مف عينة الدراسة.70حيث تبما نسبتيا 

اميػػػة عبػػػر ا نترنػػػت حػػػي ر جإلقبػػػاؿ عينػػػة الدراسػػػة عمػػػ  المضػػػاميف اإليتمثػػػؿ السػػػبب الرميسػػػي  .ب 
إلػػػ  التسػػػمية كىػػػذا حػػػي ظػػػؿ نظريػػػة  باإلضػػػاحةإشػػػباع الر بػػػات كالحاجػػػات كقضػػػاء كؽ ال ػػػراغ 

ىػػػذه الر بػػػات يمكػػػف أف تػػػؤدم بػػػال رد إلػػػ  القيػػػاـ بالعديػػػد مػػػف  أفحيػػػث  كاإلشػػػباعتخداـ ا سػػػ
 السمككيات اإلجرامية.

% بيمػػػة احتراضػػػية 44.4تمثػػػؿ مكاقػػػل التكاصػػػؿ ا جتمػػػاعي بصػػػ ة خاصػػػة ال يسػػػبكؾ بنسػػػبة  .ج 
 مالممة لتبادؿ عينة الدراسة السب كالشتامـ عبر شبكة ا نترنت خاصة مل أشخاص  رباء.

 الدراسة مف الدراسات السابقة:مكقع 
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة كأىـ ما تكٌصمت لو مػف نتػامف, يتضػه أف ىينػاؾ حركقػان بػيف 

 ىذه الدراسات كالدراسات السابقة عم  النحك اآلتي:
: ات قػت ىػذه الدراسػة مػل معظػـ الدراسػات السػابقة حيػث أنيػا مف حيث نكع الدراسة كمنيجيػا .أ 

ا اختم ػت مػل دراسػة رؤيػػة راسػات المسػحية حيمػالكصػ ية, كاسػتخدمت مػنيف الدحػكث انتمػت لمب
ـا حػػػػػػي اسػػػػػػتخداـ 2015ـا، كحرحػػػػػػات )2016) ةـا، كجػػػػػػكد2013لدراسػػػػػػات الػػػػػػرأم العػػػػػػاـ )

ـا حػػي اسػػتخداـ مػػنيف دراسػػة Taylor (2009ـا، ك2012العالقػػات المتبادلػػة، كمػػل ممػػككي )
 شبو التجريبي.ـا حي استخداـ المنيف Feilzer (2007الحالة، ك

: معظػػـ الدراسػػات اسػػتخدمت صػػحي ة تحميػػؿ المضػػمكف, كىػػك مػػا يتعػػارض مػػف حيػػث األدكات .ب 
ـا، كحرحػػات 2017ا سػػتبانة, باسػػتثناء دراسػات مثػػؿ عمػػي )مػل ىػػذه الدراسػػة التػي اسػػتخدمت 

 Feilzerكـا، 2009)الن سػػػػػػػػػػػػػػية ك  ا،ـ2012ـا، كممػػػػػػػػػػػػػػككي )Keller (2014ـا، ك2015)
ـا، 2017قميحػػػة )اسػػػات أخػػػرل بػػػيف أكثػػػر مػػػف أداة مثػػػؿ دراسػػػة بينمػػػا جمعػػػت در ـا 2007)
ا التػي 2015ا التي استخدمت أداة المقابمة كتحميؿ المضمكف, كدراسػة )طػو ـ2016)جكدة ك 

ـا التػي جمعػػت 2011الحظػػة كالمقابمػة كتحميػؿ المضػػمكف، كالطيطػاكم )جمعػت بػيف أداة الم
كاستمارة تحميؿ  ةتي جمعت بيف ا ستبانـا ال2011بيف ا ستبانة كالمقابمة المعمقة، كشرؼ )

 المضمكف.
: تختمؼ ىذه الدراسػة مػل الدراسػات السػابقة حػي ميجتمعيػا كعينتيػا, مف حيث الُمجتمع كالعّينة .ج 

األردنيػػػػة حيػػػػث كػػػػاف معظميػػػػا يتحػػػػدث عػػػػف مجتمعػػػػات الػػػػدكؿ العربيػػػػة السػػػػعكدية كالمصػػػػرية ك 
, باستثناء القميؿ مف الدراسات التػي تحػدثت كالسكدانية كالكندية كاألمريكية الجزامرية كالككيتيةك 
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ا التػي تناكلػت دكر الصػحؼ ال مسػطينية ـ2016)جػكدة ال مسطيني, مثؿ دراسػة عف المجتمل 
ىػػػي حػػػي معظميػػػا تتنػػػاكؿ  ـا2015)كربعػػػي  الشػػػاللدةكميػػػة حػػػي معالجػػػة قضػػػايا الجريمػػػة, ك الي

 مكضكع الجريمة حي المجتمل ال مسطيني.
جػػػكدة ف لػػـ تكػػػف إعالميػػة, مػػا عػػػدا دراسػػة ت الجريمػػة حػػػي حمسػػطيجميػػل الدراسػػات التػػػي تناكلػػ .د 

ألسػػمكب العينػػة كالمجتمػػل كلػػـ تسػػتخدـ ابػػاألداة ك ا كلكنيػػا تختمػػؼ عػػف ىػػذه الدراسػػة ـ2016)
 الذم استخدمتو ىذه الدراسة. المسحي

عػػد ىػػذه الدراسػػة حديثػػة حػػي ىػػذا المجػػاؿ, ألنيػػا تتنػػاكؿ مكضػػكعان لػػـ بنػػاءن عمػػ  مػػا سػػبؽ تي 
اتجاىػات طمبػة الجامعػات حػي محاحظػات  -عم  حد عمـ الباحثة-لصحاحة ال مسطينية يدرس حي ا

 ، ػػػزة نحػػػك أخبػػػار الجريمػػػة حػػػي المكاقػػػل اإلخباريػػػة ال مسػػػطينية كعالقتيػػػا بخصامصػػػيـ ا جتماعيػػػة
كتػػزداد أىميػػة دراسػػة ىػػذا المكضػػكع خاصػػة حػػي ًظػػؿ ارت ػػاع معػػد ت الجريمػػة حػػي حمسػػطيف خػػالؿ 

 .ا1)السنكات األخيرة
 حدكد االستفادة مف الدراسات السابقة:

يػػػد كبحػػػث كخبػػػرات ميتراكمػػػة, تيسػػػ ىػػػي ثمػػػرةالدراسػػػات السػػػابقة  يـ حػػػي رسػػػـ الطريػػػؽ أمػػػاـ جي
كمػف ىينػا ييمكػف إجمػاؿ ا سػت ادة بحث كتجعمػو أكثػر عيمقػان ككضػكحان، الباحثيف كتثرم ليـ ميجاؿ ال

ـٌ اإلطالع عمييا بالنقاط اآل  تية:مف الدراسات السابقة التي ت
اإلطٌػػالع عمػػ  العديػػد مػػف الدراسػػات كالمراجػػل ذات الصػػمة بمكضػػكع الدراسػػة, كالػػذم زاد مػػف  .أ 

 إلماـ الباحثة بمكضكع الدراسة كعٌمؽ إحساسيا بأىميتو, كجعؿ األىداؼ أكثر تحديدان.
حػػي رسػػـ اإلطػػار المنيجػػي لمدراسػػة, بػػدءنا مػػف اختيػػار نػػكع الدراسػػة كمنيجيػػا كأداتيػػا المسػػاعدة  .ب 

 ة حت  صيا ة المشكمة كالتساؤ ت كال ركض بالشكؿ الذم يحقؽ أىداؼ الدراسة.البحثيٌ 
حػػي تحديػػد مجتمػػل الدراسػػة كعينػػة المبحػػكثيف, حضػػالن عػػف تصػػميـ اسػػتبانة الدراسػػة  المسػػاىمة .ج 

 الميدانٌية.
 ا ست ادة مف اإلطار المعرحي لمدراسات السابقة كالمصادر العممية كالمراجل التي تشمميا. .د 
اسػػة الحاليػػة لمناقشػػة نتامجيػػا بنتػػامف الدراسػػات السػػابقة, بمػػا يضػػمف ميناقشػػة الدراسػػة الدر  تلجػػأ .ق 

 بشكؿ أحضؿ.

 االستدالؿ عمى المشكمة:ثانيان: 
 حظػػػت زيػػػادة اىتمػػػاـ كسػػػامؿ  ،مػػػف خػػػالؿ متابعػػػة الباحثػػػة ألخبػػػار الجريمػػػة حػػػي حمسػػػطيف

ة معػػد تيا كىػػذا يعػػكد ألسػػباب اإلعػػالـ بكاحػػة أشػػكاليا بتغطيػػة ىػػذا النػػكع مػػف األخبػػار؛ نظػػران لزيػػاد

                                                 

 ا.47جرامـ القتؿ حي محاحظات  زة: دراسة حي جغراحية الجريمة )ص ،طكطه (1)



33 



كثيرة مف ضمنيا ارت اع نسػبة البطالػة كمسػتكل ال قػر ك يرىػا مػف األسػباب ا جتماعيػة كالسياسػية 
 حظػػػت اىتمامػػػان مممكسػػػان مػػػف قبػػػؿ طمبػػػة الجامعػػػات ك كمػػػا  ،كا قتصػػػادية حػػػي المجتمػػػل ال مسػػػطيني

األمػػر الػػذم دحػػل الباحثػػة إلػػ   ،ينيةبميتابعػػة ىػػذا النػػكع مػػف األخبػػار عمػػ  المكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػط
إجػػراء دراسػػة استكشػػاحية لمتعػػرؼ أكثػػر عمػػ  طبيعػػة ىػػذا ا ىتمػػاـ كتحديػػد اتجاىػػاتيـ نحػػك أخبػػار 

 الجريمة حي المكاقل اإلخبارية ال مسطينية كعالقة ذلؾ بخصامصيـ ا جتماعية.
معػػػػػات حػػػػػي مبحكثػػػػػان مػػػػػف طمبػػػػػة الجا 24كتػػػػػـ إجػػػػػراء الدراسػػػػػة ا ستكشػػػػػاحية الميدانيػػػػػة عمػػػػػ  

مػػف الطالبػػات تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة العينػػة  النصػػؼ اآلخػػرنصػػ يـ مػػف الطػػالب ك  ،محاحظػػات  ػػزة
جامعػػة  ،الطبقيػػة مػػف ثػػالث جامعػػات نظاميػػة حػػي محاحظػػات  ػػزة )الجامعػػة اإلسػػالميةالعشػػكامية 

 :كخمصت الدراسة إل  ،ـ2016سبتمبر  29-28جامعة األقص ا حي ال ترة  ،األزىر
لجامعػػػات حػػػي محاحظػػػات  ػػػزة كقػػػت حػػػرا يـ بتصػػػٌ ه ا نترنػػػت بنسػػػبة يقضػػػي معظػػػـ طمبػػػة ا .أ 

 %ا مف النشاطات الحياتية األخرل .37.25)
 اإللكتركنيػػةيعطػػي طمبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزة اىتمػػاميـ بمتابعػػة ا نترنػػت كالمكاقػػل  .ب 

 ثػـ اإلذاعػة ،%ا28.3يمييػا التم زيػكف بنسػبة ) ،%ا36.0ككسيمة مف كسامؿ اإلعالـ بنسبة )
%ا. كىذا يدؿ عم  أف ا نترنت 17.5كأخيران الصحؼ كالمجالت بنسبة ) ،%ا18.2بنسبة )
ىػػػي األكثػػػر اسػػػتخدامان بالنسػػػبة لطمبػػػة الجامعػػػات ألسػػػباب قػػػد تعػػػكد إلػػػ   اإللكتركنيػػػةكالمكاقػػػل 

 الكسامط المتعددة التي ييتيحيا ا نترنت كالتي تكحر مزايا كسامؿ اإلعالـ التقميدية ميجتمعة.
الدراسة تقػارب النسػب بػيف الطمبػة الػذيف يتػابعكف المكاقػل اإلخباريػة ال مسػطينية بشػكؿو  أظيرت .ج 

%ا 34.8حيػث ييتػابل ) ،يػا خػالؿ يػـك أك يػكميف مػف األسػبكعيكمي كبيف أكلمؾ الػذيف يتابعكن
%ا منيـ يتابعيػا خػالؿ يػـك 39.2حي حيف ) ،المكاقل اإلخبارية ال مسطينية بشكؿ يكميمنيـ 

 ،كع%ا مػػػنيـ يتابعيػػػا خػػػالؿ ثالثػػػة إلػػػ  أربعػػػة أيػػػاـ حػػػي األسػػػب13ك) ،األسػػػبكعأك يػػػكميف حػػػي 
 خمسة إل  ستة أياـ حي األسبكع. %ا منيـ ييتابعيا مف 13.0ك)

  يخصص طمبة الجامعات حي محاحظػات  ػزة كقتػان طػكيالن خػالؿ اليػكـ لمتابعػة األخبػار حػي  .د 
ك  ،األخبػػػػار بأقػػػػؿ مػػػػف سػػػػاعة %ا يتػػػػابعكا66.7حيػػػػث أف ) ،المكاقػػػػل اإلخباريػػػػة ال مسػػػػطينية

%ا مػنيـ يخصصػكف 8.3ك) ،%ا منيـ يخصصكف لذلؾ ساعة إل  أقؿ مف ساعتيف25.0)
حي حيف   يخصص أحدان أكثر مف ذلؾ  ،لذلؾ ساعتيف إل  أقؿ مف ثالث ساعات مف كقتيـ
ر كىػذا يػدؿ عمػ  أف متابعػة الشػباب لألخبػا ،لمتابعة األخبار حي المكاقل اإلخبارية ال مسطينية

 ،حي المكاقػل اإلخباريػة مػا ىػي إ  إطٌػالع سػريل عمػ  مجريػات األحػداث دكف ت حػص كتعٌمػؽ
 كتركيز عم  عناكيف األخبار أكثر مف النظر إل  ت اصيميا.

عٌد األخبار السياسية كأخبار الجريمػة األكثػر ميتابعػة مػف قبػؿ طمبػة الجامعػات حػي محاحظػات تي  .ق 
حيػث تشػكؿ األخبػار السياسػية كأخبػار  ،كبنسػبة ميشػابية زة حي المكاقل اإلخبارية ال مسػطينية 
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تمػييـ أخبػار الرياضػة بنسػبة  ،%ا لكؿ نكع منيا مف متابعػة الشػباب24.4الجريمة ما نسبتو )
كاألخبػػار الثقاحيػة كا قتصػػادية بػػن س  ،%ا14.6ثػـ األخبػػار ا جتماعيػة بنسػػبة ) ،%ا22.0)

ي سػػره سػػخكنة كتتػػابل األحػػداث السياسػػية  كىػػذا مػػا ،%ا لكػػؿ منيػػا7.3درجػػة ا ىتمػػاـ بنسػػبة )
التي يمر بيا الميجتمل ال مسطيني كما ي ػرزه ذلػؾ مػف أكضػاع اجتماعيػة كاقتصػادية تسػيـ حػي 

 انتشار الجريمة.
اإلخباريػػة ال مسػػطينية كف لممكاقػػل تػػابعبمغػػت نسػػبة طمبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزة الػػذيف ي .ك 

أكلمؾ الذيف   يعتمدكف عم  المكاقػل اإلخباريػة  حي حيف أف ،%ا75أخبار الجريمة )لميتابعة 
%ا مػنيـ قػالكا أف سػبب ذلػؾ 50) ،%ا25ال مسطينية لمتابعة أخبار الجريمػة بمغػت نسػبتيـ )
%ا  مػػػػػػكا المكاقػػػػػػل اإلخباريػػػػػػة 33.3ك) ،يعػػػػػػكد لعػػػػػػدـ اىتمػػػػػػاميـ بأخبػػػػػػار الحػػػػػػكادث كالجػػػػػػرامـ

حػػػي حػػػيف  ،ىػػػا مػػػف األخبػػػارال مسػػػطينية حػػػي عػػػدـ مكضػػػكعية تغطيتيػػػا ألخبػػػار الجريمػػػة ك ير 
كمػػا أضػػاؼ بعضػػيـ  ،%ا قػػالكا أف السػػبب تركيػػز ىػػذه المكاقػػل عمػػ  الجكانػػب السػػمبية16.7)

كأف  ،أسباب أخرل تعكد إل  أف أخبار الجريمة تسػبب ضػغكطات ن سػية ليػـ كتشػتت ت كيػرىـ
 معرحتيـ بيذه األخبار لف تغٌير بكاقل حدكث الجرامـ.

ينية ميتابعة ألخبار الجريمة مف كجية نظر طمبة الجامعات حػي أكثر المكاقل اإلخبارية ال مسط .ز 
يتبعػػو مكقػػل معػػان اإلخبػػارم بنسػػبة  ،%ا36.5محاحظػػات  ػػزة كػػاف مكقػػل دنيػػا الػػكطف بنسػػبة )

ثػػـ حمسػػطيف اليػػـك كحمسػػطيف بػػرس ك شػػبكة حمسػػطيف لمحػػكار كشػػبكة حػػراس بػػرس  ،%ا20.4)
 كشبكة حمسطيف اإلخبارية عم  الترتيب.

مػػف قبػػؿ طمبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزة حػػي  متابعػػةىػػي الجريمػػة األكثػػر جريمػػة القتػػؿ  .ح 
 ،%ا16.7تتبعيػا جػرامـ أمػف الدكلػة بنسػبة ) ،%ا33.3المكاقل اإلخبارية ال مسػطينية بنسػبة )

ثـ ىتؾ العرض كالتخريب  ،%ا10.4ثـ السرقة بنسبة ) ،%ا10.5ثـ السطك المسمه بنسبة )
شاعة ال كض  كالخيانة كأخيػران الضػرب بنسػبة  ،%ا8.3)بنسػبة ميشػابية لكػؿ مػنيـ الزكجية  كا 

كىػػذا قػػد يعػػكد لخطػػكرة جريمػػة القتػػؿ كنػػدرتيا حػػي الميجتمػػل مػػا يجعػػؿ ىينػػاؾ حضػػكؿ  ،%ا4.2)
 يا.لدل الشباب لمعرحة ما األسباب التي تجعؿ المجـر يقـك بارتكاب

بػػار الجريمػػة حػػي مػػف أىػػـ الػػدكاحل التػػي تػػدحل طمبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزة لمتابعػػة أخ .ط 
يتبعػو  ،المكاقل اإلخبارية ال مسطينية ىك تجٌنب الكقكع حي أخطػاء قػد تػؤدم  رتكػابيـ الجريمػة

ثػـ  ،الحصكؿ عمػ  معمكمػات كثقاحػة أمنيػة جديػدة كمعرحػة القػدرة األمنيػة عمػ  مالحقػة الجػرامـ
عالـ مف جرامـ معرحة كجيات النظر المختم ة حي كي ية ارتكاب الجريمة كمعرحة ما يدكر حي ال

كأخيػران إلتاحػة القيػدرة عمػػ   ،كاختالحاتيػا كمعرحػة نػكع الجريمػة الشػامعة حػي المجتمػل ال مسػطيني
 ميناقشة اآلخريف.
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طمبة الجامعات حي محاحظات  زة مف المكاقل اإلخبارية ال مسطينية حي تغطية أخبػار  طالبم .م 
يتبػل  ،كالمشػكالت حػي المجتمػل الجريمة ىي أف تككف ىذه المكاقل قػادرة عمػ  معالجػة الجػرامـ

ذلػؾ أف تكػػكف كتابػة ىػػذا النػكع مػػف األخبػار مػػف ذكم التخصػص كأف تخاطػػب ميختمػؼ شػػرامه 
كأخيػػران أف تػػكلي أخبػػار  ،المجتمػػل كأف تسػػيـ حػػي ت اعػػؿ كمشػػاركة الجميػػكر لمعالجػػة الجريمػػة

رؤيتيػػػػا كعػػػػدـ  الجريمػػػػة مزيػػػػدان مػػػػف ا ىتمػػػػاـ كاإلبػػػػراز كتمتمػػػػؾ المكاقػػػػل اإلخباريػػػػة ال مسػػػػطينية
 ا عتماد عم  المصادر العامة لألنباء.

%ا مف طمبة الجامعات حي محاحظػات  ػزة بمػا تقدمػو المكاقػل اإلخباريػة ال مسػطينية 79يثؽ ) .ؾ 
ك  ،%ا مػػػنيـ يثػػػؽ بدرجػػػة قميمػػػة18.8حػػػي حػػػيف أف ) ،مػػػف أخبػػػار الجريمػػػة بدرجػػػة متكسػػػطة

 %ا يثؽ بدرجة كبيرة.5.2)
بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث حػػي أنمػػاط المكضػػكعات كالجػػرامـ التػػي تكجػػد حػػركؽ ذات د لػػة إحصػػامية  .ؿ 

 يتابعكنيا حي المكاقل اإلخبارية ال مسطينية.
تكجػػػد عالقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف متابعػػػة طمبػػػة الجامعػػػات حػػػي محاحظػػػات  ػػػزة لمػػػا تقدمػػػو المكاقػػػل  .ـ 

 عة.اإلخبارية ال مسطينية مف مكضكعات حكؿ الجريمة كالحالة الن سية التي تنتابيـ عند المتاب
مػػف ىنػػا تبمػػكر لػػدل الباحثػػة اإلحسػػاس بالمشػػكمة التػػي تمثمػػت حػػي التعػػرؼ عمػػ  اتجاىػػات 
طمبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزة نحػػك نشػػر أخبػػار الجريمػػة حػػي المكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػطينية 

 كعالقتو بخصامصيـ ا جتماعية.

 ُمشكمة الدراسة:ثالثان: 
طمبػػػة  التػػػي ييتابعيػػػاأخبػػػار الجريمػػػة  تتمثٌػػػؿ ميشػػػكمة الدراسػػػة حػػػي الكشػػػؼ عػػػف مكضػػػكعات

يػػػد المكاقػػػل التػػػي ي ٌضػػػميا كتحد ،الجامعػػػات حػػػي محاحظػػػات  ػػػزة حػػػي المكاقػػػل اإلخباريػػػة ال مسػػػطينية
تحديػػػػد الحالػػػػة د عالقػػػػة ذلػػػػؾ بخصامصػػػػيـ ا جتماعيػػػػة، ك كتحديػػػػ ،كدكاحعيػػػػـ لمتابعتيػػػػا  ،الشػػػػباب

القػػيـ اإليجابيػػة كالسػػمبية  رصػػدكػػذلؾ ك  ،المزاجيػػة التػػي تنتػػابيـ عنػػد متابعػػة ىػػذا النػػكع مػػف األخبػػار
كالمعكقات التي تحد مػف حعاليتيػا حػي ىػذا  ،التي تغرسيا ىذه المكاقل عند ميعالجتيا أخبار الجريمة

 المجاؿ مف كجية نظر طمبة الجامعات حي محاحظات  زة.

 أىمية الدراسة:رابعان: 
كتبػػايف اتجاىػػات  ،عالـتنبػػل أىميػػة الدراسػػة مػػف النظػػرة الكاقعػػة عمػػ  عالقػػة الجريمػػة بػػاإل

نظػػران لخصكصػػية  ،الشػػباب حػػكؿ نشػػر أخبػػار الجريمػػة حػػي المكاقػػل اإلخباريػػة بػػيف مؤيػػدو كمعػػارض
 كعميو تتمثؿ أىمية الدراسة حيما يأتي: ،ىذه المكاد كطبيعتيا ك،ثارىا عم  ال رد كالمجتمل
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يف ىيـ عماد األمة طرؽ الدراسة لمعرحة اتجاىات أىـ حمة حي المجتمل كىي حمة  الشباب  الذتت -1
حػي الحصػكؿ  اإللكتركنيػةكمستقبميا. كما أف حمة  الشباب  ىي ال مة األكثػر اسػتخدامان لممكاقػل 

عمػػػ  المعمكمػػػات التػػػػي يحتاجكنيػػػا كاسػػػتطالع األخبػػػػار اليكميػػػة مقارنػػػة بغيرىػػػػا مػػػف الكسػػػػامؿ 
 اإلعالمية.

عمػ  المجتمعػات كأمنيػا  كاألثػر السػمبي ليػا ،مكضػكع الجريمػة بالنسػبة لم ػرد كالمجتمػل خطكرة -2
 كككنيا انعكاسان لخمؿ حي المنظكمة ا جتماعية كا قتصادية مف جانب ،خر. ،مف جانب

الدكر الذم مف الميمكف أف تقكـ بو كسامؿ اإلعالـ عامةن كالمكاقل اإلخبارية خاصةن مف أىمية  -3
 تكعية شاممة بالجريمة كأنكاعيا كسيبيؿ الكقاية منيا.

كحػػي المكاقػػل اإلخباريػػة  ،طينية كالعربيػػة التػػي تناكلػػت الجريمػػة حػػي حمسػػطيفقمػػة الدراسػػات ال مسػػ -4
 ال مسطينية عم  كجو الخصكص.

لممكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػطينية نػػابل مػػف حػػداثتيا  ميػػـحػػي تطرقيػػا لػػدكر دراسػػة تكمػػف أىميػػة ال -5
 طالع عم  األخبار المحمية كالعالمية.داميا المتزايد ىذه ال ترة حي ا كاستخ

كىػػذا مػػا يعطػػي   ،الدراسػػة بػػيف اتجاىػػات طمبػػة الجامعػػات كالخصػػامص ا جتماعيػػة ليػػـتػػربط  -6
الدراسة أىمية حيي تتطرؽ لعكامؿ أساسية ييمكف متابعتيا لمحد مف كقكع الجريمة حي المجتمل 

 مف قبؿ الشباب.

 أىداؼ الدراسة:خامسان: 
الجامعػػػػات حػػػػي طمبػػػػة لتعرؼ عمػػػػ  اتجاىػػػػات   بػػػػا  دراسػػػػةيتمثػػػػؿ اليػػػػدؼ الػػػػرميس ليػػػػذه ال

عالقتيػػػػا بخصامصػػػػيـ المكاقػػػػل اإلخباريػػػػة ال مسػػػطينية ك  أخبػػػػار الجريمػػػػة حػػػي نحػػػكمحاحظػػػات  ػػػػزة 
 كينبثؽ عنو األىداؼ ال رعية اآلتية: ، ا جتماعية

لمتعرؼ عمػ  أخبػار  طمبة الجامعات حي محاحظات  زة  تابعيالمكاقل اإلخبارية التي يي ا تحديد .1
 الجريمة.

حػي المكاقػل   طمبة الجامعات حػي محاحظػات  ػزة تابعيامـ التي يي الجرامكضكعات  الكشؼ عف .2
 اإلخبارية ال مسطينية.

لمتابعػػة أخبػػار الجريمػػة حػػي المكاقػػل  طمبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزةدكاحػػل  الكشػػؼ عػػف .3
 كعالقتيا بخصامصيـ ا جتماعية. اإلخبارية ال مسطينية

بمػػػا تقدمػػػو المكاقػػػل اإلخباريػػػة طمبػػػة الجامعػػػات حػػػي محاحظػػػات  ػػػزة التعػػػرؼ عمػػػ  مػػػدل ثقػػػة  .4
 كعالقتيا بخصامصيـ ا جتماعية. ال مسطينية مف أخبار حكؿ الجريمة

عنػػػد متابعػػػة أخبػػػار طمبػػػة الجامعػػات حػػػي محاحظػػػات  ػػػزة التػػػي تنتػػػاب  المزاجيػػػةالحالػػػة  تحديػػد .5
 حزفا. ،سعادة ، ضب ،رضا ،أماف ،خكؼ ،أمؿ ،الجريمة)إحباط
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كالسػػمبية التػػي تغرسػػيا المكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػطينية لػػدل التعػػرؼ عمػػ  أنػػكاع القػػيـ ا يجابيػػة  .6
 طمبة الجامعات حي محاحظات  زة عند معالجتيا أخبار الجريمة.

الكقػػكؼ عمػػ  الضػػكابط األخالقيػػة التػػي ينبغػػي لممكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػطينية ا لتػػزاـ بيػػا عنػػد  .7
  زة. معالجتيا أخبار الجريمة مف كجية نظر طمبة الجامعات حي محاحظات

الكشػػػؼ عػػػف المعٌكقػػػات التػػػي تحػػػد مػػػف حعاليػػػة المكاقػػػل اإلخباريػػػة ال مسػػػطينية حػػػي نشػػػر أخبػػػار  .8
ظػػػر طمبػػػة الجامعػػػات حػػػي محاحظػػػات  ػػػزة, كمقترحػػػات طمبػػػة الجامعػػػات الجريمػػػة مػػػف كجيػػػة ن

 لتطكير عمميا حي معالجة أخبار الجريمة.

 تساؤالت الدراسة:سادسان: 
طمبػػة الجامعػػات حػػي مػػا اتجاىػػات  بالسػػؤاؿ اآلتػػي: يتمثػػؿ التسػػاؤؿ الػػرميس ليػػذه الدراسػػة 

نحػػك أخبػػار الجريمػػة حػػي المكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػطينية كمػػا عالقتيػػا بخصامصػػيـ محاحظػػات  ػػزة 
 كتنبثؽ عنو األسممة ال رعية اآلتية: ، ا جتماعية؟

 لمتعػػرؼ عمػػ  أخبػػار طمبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزة تابعيػػامػػا المكاقػػل اإلخباريػػة التػػي يي  .1
 الجريمة؟

حػي المكاقػل اإلخباريػة  طمبػة الجامعػات حػي محاحظػات  ػزة يتابعياالجرامـ التي مكضكعات ما  .2
 ال مسطينية؟

ألخبػػار الجريمػػة حػػي المكاقػػل اإلخباريػػة  طمبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزة متابعػػةمػػا معػػدؿ  .3
 ال مسطينية؟

حػػي المكاقػػل اإلخباريػػة لمتابعػػة أخبػػار الجريمػػة  طمبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزةمػػا دكاحػػل  .4
 كما عالقتيا بخصامصيـ ا جتماعية؟ ،ال مسطينية

لمحصػػكؿ عمػػ  أخبػػار   طمبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزةمػػا المصػػادر التػػي يعتمػػد عمييػػا  .5
 الجريمة؟

بمػا تقدمػو المكاقػل اإلخباريػة ال مسػطينية مػف  طمبة الجامعػات حػي محاحظػات  ػزةثقة  درجةما  .6
 عالقتيا بخصامصيـ ا جتماعية؟كما  ،أخبار حكؿ الجريمة

عند متابعة أخبار الجريمة؟  طمبة الجامعات حي محاحظات  زةما الحالة المزاجية التي تنتاب  .7
 ؟حزفا ،سعادة ، ضب ،رضا ،أماف ،خكؼ ،أمؿ ،)إحباط

مػػػػا أنػػػػكاع القػػػػيـ ا يجابيػػػػة كالسػػػػمبية التػػػػي تغرسػػػػيا المكاقػػػػل اإلخباريػػػػة ال مسػػػػطينية لػػػػدل طمبػػػػة  .8
 محاحظات  زة عند معالجتيا أخبار الجريمة؟ الجامعات حي

مػػا الضػػكابط األخالقيػػة التػػي ينبغػػي لممكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػطينية ا لتػػزاـ بيػػا عنػػد معالجتيػػا  .9
 ؟ أخبار الجريمة مف كجية نظر طمبة الجامعات حي محاحظات  زة
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أخبػار الجريمػة  طينية حػي معالجػةما المعٌكقات التػي تحػد مػف حعاليػة المكاقػل اإلخباريػة ال مسػ .10
 ؟ مف كجية نظر طمبة الجامعات حي محاحظات  زة

المكاقػػػػػل اإلخباريػػػػػة حػػػػػي تطػػػػػكير دكر  طمبػػػػػة الجامعػػػػػات حػػػػػي محاحظػػػػػات  ػػػػػزة ميقترحػػػػػاتمػػػػػا  .11
 الجريمة؟ ألخبار ميعالجتياال مسطينية حي 

 فركض الدراسة:سابعان: 
تابعػػػػة حػػػػي م طمبػػػػة الجامعػػػػات حػػػػي محاحظػػػػات  ػػػػزةلػػػػدل تكجػػػػد حػػػػركؽ ذات د لػػػػة إحصػػػػامية  .أ 

 .لخصامصيـ ا جتماعية كحقان  ،مكضكعات الجرامـ حي المكاقل اإلخبارية ال مسطينية
حػػػي المكاقػػػل اإلخباريػػػة  تكجػػػد حػػػركؽ ذات د لػػػة إحصػػػامية حػػػي دكاحػػػل متابعػػػة أخبػػػار الجريمػػػة .ب 

 .لخصامصيـ ا جتماعيةتبعان  طمبة الجامعات حي محاحظات  زة لدل ال مسطينية
بما تقدمػو المكاقػل اإلخباريػة  ثقة طمبة الجامعات حي محاحظات  زةتكجد عالقة ارتباطية بيف  .ج 

 كميتابعتيـ لتمؾ المكاقل. ،ال مسطينية مف مكضكعات حكؿ الجريمة
 ألخبػػار الجريمػػة حػػي تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف متابعػػة طمبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزة .د 

 تابعة.الحالة المزاجية ليـ عند المالمكاقل اإلخبارية ال مسطينية ك 

 حدكد الدراسة:ثامنان: 
اتجاىػػػات طمبػػػة الجامعػػػات حػػػي محاحظػػػات  ػػػزة نحػػػك أخبػػػار الجريمػػػة حػػػي : الحػػػد المكضػػػكعي .أ 

 عالقتيا بخصامصيـ ا جتماعيةلمكاقل اإلخبارية ال مسطينية ك ا
 مكانان لمدراسة. محاحظات  زة الباحثة  ت: حددالحد المكاني .ب 
 ـ.20/5/2017ـ كحت  17/3/2017ة الزمنية الممتدة مف المد :الحد الزماني .ج 

 تاسعان: اإلطار النظرم لمدراسة:
ىػذه  تقكيػةحػي  ميمػان  عػامالن  اإلعالميػة كاألبحػاث الدراسػات حػي أكثػر أك نظريػة استخداـ يعد
الدراسػات  تحػرص  حيػث التطبيقػي، كالشػؽ النظػرم الشػؽ بػيف تربط عممية بأبعاد كرحدىا األبحاث
كشػػمكلية  كالت سػػير، ال يػػـ تعميػػؽ حػػي تسػػيـ نظريػػة أطػػر عمػػ  ا عتمػػاد عمػػ  المعاصػػرة اإلعالميػة

 .ا1)العممية  لمظاىرة الرؤية

                                                 

كعالقتيا بالمتغيرات الخاصة بالصحؼ، ا عكيس، اتجاىات التغطية اإلخبارية لمشمكف الخارجية حي الصحؼ المصرية (1
 ا.73دراسة تطبيقية ) ص
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 نظريػػة لػػ إ كالتسػػاؤ ت األىػػداؼ ككضػػل البحثيػػة مشػػكمتيا بمػػكرة حػػي الدراسػػة ىػػذه كاسػػتندت
 اآلكنػة حػي اسػتخداميا شاع التي ةالميم النظريات اإلعالمية مف كىي ،ا ستخدامات كا شباعات

 .اإلعالمية الدراسات مف العديد يح األخيرة،
 :نظريةمالفكرة األساسية ل -1

ف ال رديػػػػة كالتبػػػػاي ؽتػػػػأثير ال ػػػػرك راؾ حػػػػي إد كا شػػػػباعاتتبػػػػرز رؤيػػػػة نظريػػػػة ا سػػػػتخدامات 
 ةمكسيملمقيف كر المتيجم ـية استخدامعم ـ، كتحكـاإلعال ؿالمرتبط بكساممكؾ   السمع ا جتماعي

  ػػػرد،مل الشخصػػػي ؽا: الخالحػػػات الثقاحيػػػة، الػػػذك يػػػبين فة مػػػمعقػػػدة كمتشػػػابكؿ اإلعالميػػة عػػػدة عكامػػػ
 .ا1) المستكل ا قتصادمك ، ميـعمستكل التك  ؿ،الجنس، مقدار الدخك ، فكب الحياة، السمأسك 

 :ا2)كا شباعاتنظرية ا ستخدامات  ىداؼأ ىـأمف ك 
 لنشػطا كريبالنظر إل  الجم ؾكذل ،ؿا تصا ؿد كسامار األح ـيستخد ؼكياؼ السعي إل  اكتش .أ 

 .وكتكقعات والتي تشبل حاجات ؿالكسام ـيختار كيستخد فالذم يستطيل أ
 ذاىػػالػػذم يحػػدث نتيجػػة  ؿكالت اعػػ ،ؿا تصػػا ؿكسػػام فمعينػػة مػػ ةمشػػرح دكاحػػل التعػػرض لكسػػي .ب 

 .التعرض
 يرم.ىالجما ؿية ا تصامعم يـح يدؼب اؿا تص ؿكسام ـ  نتامف استخدامالتأكيد ع .ج 

 :ا3)باعاتكاالشنظرية االستخدامات  فركض -2
ؿ كسػػام ف، كيسػػتخدمك مير ىالجمػػا ؿيػػة ا تصػػامحػػي عم فحعػػالك  فكر مشػػاركك يػػأعضػػاء الجم فإ .أ 

 .يـبي تكقعاتممقصكدة ت ىداؼأ ؽلتحقي ؿا تصا
ؿ عكامػ ؾذلػ حػي ـكر، كيػتحكيػالجم ايالحاجات التػي يػدرك فع ؿا تصا ؿكسام ـيعبر استخدا .ب 

 د.ار األح ؼالحاجات باختال ا جتماعي، كتتنكع ؿالت اع ؿال ردية، كعكام كؽال ر 
ىـ  دار ح، حاألوالذم يشبل حاجات فكالمضمك  ؿك الذم يختار الرسامىكر يالجم ف  أمالتأكيد ع .ج 

 د.ار األح ـي التي تستخدى ؿا تصا ؿكليست كسام ،ؿا تصا ؿكسام فيستخدمك  فالذي
 تشػبل التػي ؿسػامالك  ف، كبالتالي يختػارك يـكدكاحع يـر داممان تحديد حاجاتيك د الجمار يستطيل أح .د 

 الحاجات. مؾت
ؿ كر لكسػػػػاميػػػاسػػػتخدامات الجم ؿخػػػال فحيػػػة السػػػامدة مػػػ  المعػػػايير الثقامػػػع ؿا سػػػتد  فيمكػػػ .ق 

 .حقط ؿمحتكل الرسام ؿخال فكليس م ،ؿا تصا
 
 

                                                 

 ا.242ا مكاكم، أخالقيات العمؿ اإلعالمي: دراسة مقارنة ) ص(1
 ا.300ا حجاب، نظريات ا تصاؿ ) ص(2
 .299ا المرجل السابؽ، ص(3
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 :ا1)كاالشباعاتية االستخدامات نظر  عناصر -3
 كر النشط.يالجم .أ 
 .اعاتبلإلشا جتماعية كالن سية  ؿاألصك  .ب 
 .وتعرض كحاجاتمكر ليدكاحل الجم .ج 
 .ؿا تصا ؿالتعرض لكسام .د 
 التعرض. فلناتجة عا اعاتباإلش .ق 
 ؿ.ا تصاؿ كسام فكر ميتكقعات الجم .ك 
 :راسةالنظرية في الد تطبيقات -4

 سػػةار د فالباحثػػة مػػ فالنظريػػات التػػي تمٌكػػ ؿأحضػػ فمػػ كا شػػباعاتنظريػػة ا سػػتخدامات  تعػػد
ريمة حي المكاقل اإلخباريػة ال مسػطينية اتجاىات طمبة الجامعات حي محاحظات  زة نحك أخبار الج

 :اآلتيةت ار مبر مل ؾكذل، كعالقتيا بخصامصيـ ا جتماعية
طمبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزة  سػػتخداـاالنظريػػة حػػي معرحػػة كي يػػة  فاسػػت ادة الباحثػػة مػػ .أ 

 لمحصكؿ عم  المعمكمات حكؿ الجريمة.ممكاقل اإلخبارية ال مسطينية ل
طمبػػػة الجامعػػػات حػػػي إشػػػباع كحاجػػػات  فة حػػػي تحديػػػد العالقػػػة بػػػيالنظريػػػ فاسػػػت ادة الباحثػػػة مػػػ .ب 

 حي الحصكؿ عم  أخبار الجريمة. اإللكتركنيةمحاحظات  زة كاختيارىـ لممكاقل 
طمبة الجامعات حي محاحظات  ػزة لممكاقػل  متابعةالنظرية حي شرح دكاحل  فاست ادة الباحثة م .ج 

 بخصامصيـ ا جتماعية. حي الحصكؿ عم  أخبار الجريمة كعالقتيا اإللكتركنية
طمبة الجامعػات كبة التي يسع  مالمط شباعاتإل  ا  ؼالنظرية حي التعر  فاست ادة الباحثة م .د 

ال مسػطينية اإلخباريػة  اإللكتركنيػةحي محاحظات  زة إل  تمبيتيا مف خالؿ اسػتخداميـ لممكاقػل 
 .حي الحصكؿ عم  أخبار الجريمة

 :نكع الدراسة كمنيجيا كأداتياعاشران: 
 نكع الدراسة: (1

كىي تمؾ البحكث التي تستيدؼ كصؼ  التحميمية يندرج ىذا البحث ضمف البحكث الكص ية
مكضكع معيف كمػا ىػك حػي الكاقػل الحػالي مػف حيػث الخصػامص العامػة كالت صػيمية لممكضػكع بمػا 
حييػػا مػػف تغيػػرات كعناصػػر كعالقػػات كمػػؤثرات كذلػػؾ باسػػتخداـ المػػنيف العممػػي حػػي كاحٌػػة إجػػراءات 

 .ا2)بحثال

                                                 

 ا.147ا مراد، ا تصاؿ الجماىيرم كاإلعالـ: التطكر، الخصامص، النظريات ) ص(1
 ا.57-56مناىف البحث اإلعالمي )ص ص ،لعزيزعبد ا (2)
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كىي نكع مف البحكث تتعامؿ مل مجا ت كظكاىر بحثية يتكاحر بشأنيا عػدده مػف المؤشػرات 
إ  أف ىناؾ أبعادنا أك زكايػا جديػدة ليػذه المجػا ت البحثيػة لػـ يػتـ  ،التي استخمصتيا بحكث سابقة

 .ا1)يةكىي تقكـ عم  أساس الرصد كالتكصيؼ الدقيؽ لعناصر كمتغيرات الظاىرة البحث ،تناكليا
إل  تنظػيـ المعمكمػات كتصػني يا كمسػاعدة الباحػث عمػ  الكصػكؿ إلػ   ىذه البحكث تيدؼك 

 . ا2)استنتاجات كتعميمات تساعدنا عم  تطكير الكاقل الذم ندرسو
تجػاه  طمبػة الجامعػات حػي محاحظػات  ػزةحقد جاءت ىذه الدراسػة لكصػؼ كتحميػؿ اتجاىػات 

مف خالؿ كصؼ متطمبػاتيـ كدكاحعيػـ مػف متابعػة  مسطينيةحي المكاقل اإلخبارية ال أخبار الجريمة 
كرصد مدل ثقتيـ بما تقدمػو  ،كتحديد عالقة ذلؾ بخصامصيـ ا جتماعية ،ىذا النكع مف األخبار

المكاقل اإلخبارية ال مسطينية كالحالة المزاجيػة التػي تنتػابيـ عنػد متػابعتيـ أخبػار الجريمػة التػي يػتـ 
 .نشرىا حييا

 منيج الدراسة: (2
جيػدان عمميػان منظمػان لمحصػكؿ  دالػذم يعػ المػنيج المسػحيالباحثػة ي إطار ذلؾ اسػتخدمت ح

عمػػػػ  بيانػػػػات كمعمكمػػػػات كأكصػػػػاؼ عػػػػف الظػػػػاىرة أك مجمكعػػػػة الظػػػػاىرات مكضػػػػكع البحػػػػث مػػػػف 
كذلػػؾ إمػػا بيػػدؼ تكػػكيف القاعػػدة  ،كل تػػرة زمنيػػة كاحيػػة لمدراسػػة ،الم ػػردات المككنػػة لمجتمػػل البحػػث

أك تحديد ك اءة األكضػاع  ،كالمعمكمات المطمكبة حي مجاؿ تخصص معيف األساسية مف البيانات
القاممة عػف طريػؽ مقارنػة المعمكمػات التػي تػـ الحصػكؿ عمييػا بمسػتكيات أك معػايير قياسػية سػبؽ 

عدادىا أك التعرؼ عم  الطرؽ كاألساليب كالممارسات التي اتبعػت لمكاجيػة مشػكالت  ،اختيارىا كا 
لبيانػػػات الشػػػاممة حػػي رسػػػـ السياسػػات ككضػػػل الخطػػػط عمػػ  أسػػػاس مػػػف أك اسػػػتخداـ ىػػذه ا ،معينػػة

 .ا3)ا ستبصار الكامؿ بجكانب المكقؼ 
كىذا النكع ي يد حي التعرؼ  جميكر كسائؿ اإلعالـمسح حي إطار ىذا المنيف تـ استخداـ ك 

كف عم  الخصامص األساسية التي يتميز بيا جميكر القٌراء أك المستمعيف أك الميشاىديف حت  تتم
أك تحػاكؿ إجػراء  ،الكسيمة مف تقديـ نكع المادة اإلعالمية التػي تتناسػب مػل نكعيػات ىػذا الجميػكر

بيػػدؼ إحػػداث تغييػػر حػػي خصػػامص جميكرىػػا نتيجػػة  ،بعػػض التعػػديالت حػػي سياسػػتيا اإلعالميػػة
ة طمبػػحميػػؿ اتجاىػػات لتكقػػد جػػاء المػػنيف ميناسػػبان  ،ا4)تغييػػر السياسػػة التحريريػػة أك البرامجيػػة لػػدييا

 تجاه نشر أخبار الجريمة حي المكاقل اإلخبارية ال مسطينية.  الجامعات حي محاحظات  زة
 

                                                 

 ا.76ميقدمة حي مناىف البحث اإلعالمي )ص ،المٌباف كعبد المقصكد (1)
 ا.224ص) عبيدات، البحث العممي : م يكمة كأدكاتو كأساليبو (2)
 ا.147ا حسيف، بحكث اإلعالـ )ص(3
 .155ص ،المرجل السابؽ (4)
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 أداة الدراسة: ا3
أداة رميسػػية حػػي جمػػل البيانػػات   كىػػي: ،تسػػتخدـ الدراسػػة أداة  صػػحي ة ا ستقصػػاء المقننػػة 

لجميػػكر التػػي تعنػػي برصػػد أنمػػاط ميشػػاىدة أك اسػػتماع أك قػػراءة حمػػات ا ،حػػي الدراسػػات اإلعالميػػة
 ،متابعػػػةكرصػػػد ت ضػػػيالتيـ ليػػػذه المضػػػاميف كدكاحػػػل ال ،المختم ػػػة لمبػػػرامف كالمضػػػاميف ا جتماعيػػػة

كأشكاؿ تكظيؼ مػا يحصػمكف عميػو مػف معمكمػات كمعػارؼ حػي إدارة شػؤكف حيػاتيـ اليكميػة ك يػر 
 .ا1)ذلؾ مف مجا ت متعٌددة

الجػرامـ التػي ي ضػؿ صحي ة ا ستقصاء حي التعرؼ عم  أنماط المكضكعات ك بذلؾ كت يد 
كرصػػػد ت ضػػػيالتيـ ليػػػذه المضػػػاميف كدكاحػػػل الشػػػباب متابعتيػػػا حػػػي المكاقػػػل اإلخباريػػػة ال مسػػػطينية 

 أخبار الجريمة حي المكاقل عينة الدراسة.نحك كقياس اتجاىاتيـ  ،الميتابعة
حيػػث  ،جمػػل البيانػػات مػػف المبحػػكثيفل المقننػػة عمػػ  صػػحي ة ا ستقصػػاءكاعتمػػدت الدراسػػة 

محاحظات  استمارة مطبكعة عم  طمبة الجامعات الثالث الرميسية حي  400احثة بتكزيل الب قامت
كتتكػػكف صػػحي ة ا ستقصػػاء مػػف  ،كجامعػػة األقصػػ ا ،جامعػػة األزىػػر ،)الجامعػػة اإلسػػالمية  ػػزة

كاألسػػػػممة  ،كالثالثػػػػي الخماسػػػػي مغمقػػػػة التػػػػي تعتمػػػػد عمػػػػ  مقيػػػػاس ليكػػػػرتمجمكعػػػػة مػػػػف األسػػػػممة ال
 أىداؼ الدراسة الحالية.الم تكحة التي تحقؽ 

 إلى المحاكر اآلتية: المقننة اءصتـ تقسيـ صحيفة االستقك 
 :  يحتكم عم  الخصامص ا جتماعية لممبحكثيف.المحكر األكؿ -
 : متابعة المكاقل اإلخبارية كالكسامؿ اإلعالمية األخرل.المحكر الثاني -
ل اإلخباريػػة ال مسػػطينية كتغطيػػة المكاقػػ طمبػػة الجامعػػات حػػي محاحظػػات  ػػزة: المحػػكر الثالػػث -

 ألخبار الجريمة.
نحػك أخبػار الجريمػة حػي المكاقػل  طمبة الجامعات حي محاحظات  ػزةاتجاىات : المحكر الرابع -

 اإلخبارية ال مسطينية.

 ُمجتمع الدراسة كعّينتيا:: شرحادم ع
 ُمجتمع الدراسة: (1

حيػػث  ،ت  ػػزةمحاحظػػا يتكػػكف مجتمػػل الدراسػػة مػػف جميػػل طمبػػة الجامعػػات ال مسػػطينية حػػي 
 ،جامعػػػة األزىػػػر ،اقتصػػػرت الدراسػػػة عمػػػ  طمبػػػة الجامعػػػات الػػػثالث الرميسػػػية )الجامعػػػة اإلسػػػالمية

لتعذر الكصكؿ  ،كاستثنت الباحثة طمبة الجامعات ال مسطينية حي الض ة الغربية ،ألقص ااجامعة 
 إلييـ.

                                                 

 ا.112ناىف البحث اإلعالمي )صميقدمة حي م ،المٌباف كعبد المقصكد (1)
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مػػػة األكثػػػر كقػػػد عمػػػدت الباحثػػػة إلػػػ  اختيػػػار جميػػػكر طمبػػػة الجامعػػػات ال مسػػػطينية كػػػكنيـ ال 
كىػػك مػػا لمسػػتو الباحثػػة مػػف خػػالؿ  ،ت ػػاعالن كنشػػاطان كدرايػػة باسػػتخداـ الكسػػامؿ التكنكلكجٌيػػة الحديثػػة

 اٌطالعيا عم  نتامف الدراسات السابقة.
كالجػػػػدكؿ اآلتػػػػي يكٌضػػػػه عػػػػدد طمبػػػػة الجامعػػػػات ال مسػػػػطينٌية الػػػػثالث خػػػػالؿ العػػػػاـ الدراسػػػػي 

كحقػػػان لإلحصػػػاميات الصػػػادرة عػػػف  ،كطالبػػػة ا طالبػػػان 51362كالبػػػالا حػػػكالي ) ،اـ2016-ـ2015)
 .ا1)كزارة التربية كالتعميـ العالي

 ( يكّضح ُمجتمع الدراسة1.1جدكؿ )
 المجمكع عدد الطالبات عدد الطالب الجامعة

 19184 11376 7808 اإلسالمية
 12669 6879 5790 األزىر

 19509 14262 5247 األقصى
 51362 32517 18845 المجمكع

 لدراسة:عّينة ا (2
 عينة الجامعات: -أ

جامعػػػػة  ،اقتصػػػػرت الدراسػػػػة عمػػػػ  طمبػػػػة الجامعػػػػات الػػػػثالث الرميسػػػػية )الجامعػػػػة اإلسػػػػالمية
 جامعة األقص ا كذلؾ لألسباب التالية: ،األزىر

 .محاحظات  زة بص تيا أىـ الجامعات النظامٌية حي محاحظات  -1
 كأكثرىا عددان حي طالبيا. زةمحاحظات   تعد أقدـ الجامعات ال مسطينية حي محاحظات  -2
 عينة المبحكثيف: -ب

تػػػـ اختيػػػػار العٌينػػػػة العشػػػػكامية الطبقٌيػػػػة كىػػػػي التػػػي تعنػػػػي أف تتضػػػػمف العينػػػػة م ػػػػردات مػػػػف 
كيػػتـ اختيػػار تمػػؾ العينػػة مػػف خػػالؿ تقسػػيـ  ،الطبقػػات أك ال مػػات التػػي يتكػػكف منيػػا ميجتمػػل البحػػث

كمػف بػيف كيػؿ حمػة يػتـ  ،رؾ حػي صػ ة معٌينػةكيػؿ حمػة تضػـ الم ػردات التػي تشػت ،المجتمل إل  حمات
 . ا2)السحب العشكامي لمم ردات المطمكبة

ـٌ اختيػار عٌينػة الدراسػة مػف طمبػة الجامعػات ال مسػطينية النظامٌيػة الػثالث حػي محاحظػات  كت
ـٌ  ،مبحػػكث 420قكاميػا  ،كجامعػة األقصػػ  ،كجامعػة األزىػػر ، ػزة كىػػي الجامعػة اإلسػػالمية كقػد تػػ

حقد بما عػدد طمبػة الجامعػات ال مسػطينية الػثالث حػي  ،د ككف ميجتمل الدراسة كبيراختيار ىذا العد

                                                 

ـ )مكقل 2016 محاحظات  زة الكتاب اإلحصامي لمؤسسات التعميـ العالي حي  ،كزارة التربية كالتعميـ العالي (1)
 الكتركنيا.

 ا.148ص) مناىف البحث اإلعالمي ،عبد العزيز (2)
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صػػػػحي ة استقصػػػػاء, أم بنسػػػػبة  400كقػػػػد تػػػػـ اسػػػػترداد  طالبػػػػان كطالبػػػػة. 51362محاحظػػػػات  ػػػػزة 
 %, كبعد ححص ا ستبانات الميستممة تبٌيف أف جميعيا صالحة لمدراسة كالتحميؿ.95.2

حيػػي  ،ة مػػف أحضػػؿ أنػػكاع العينػػات ليػػذا النػػكع مػػف الدراسػػاتكتعػػد العٌينػػة العشػػكامية الطبقيػػ
كذلػؾ بتقسػيـ كحػدات العينػة بطريقػة تجعػؿ التبػايف داخػؿ  ،تساعد عمػ  تقميػؿ التبػايف الكمػي لمعيٌنػة

 .ا1)الطبقة أقؿ ما ييمكف
 :الدراسة عينةخصائص  (3

ىػػػي ا التكزيػػػل النسػػػبي لعينػػػة الدراسػػػة بحسػػػب البيانػػػات األساسػػػية ك 1.2الجػػػدكؿ )يعػػػرض 
 ، مكاف السكف، الكمية، المرحمة الدراسية، كالدخؿ الشيرم.الحالة ا جتماعيةالجامعة، النكع، 

 الخصائص الديمغرافية ( تكزيع عينة الدراسة حسب1.2جدكؿ )
 النسبة% التكرار المتغير

 63.3 253 أنثى النكع
 36.8 147 ذكر

 100.0 400 المجمكع
 37.5 150 اإلسالمية الجامعة

 37.5 150 ألقصى ا
 25.0 100 األزىر

 100.0 400 المجمكع
 89.0 356 أعزب الحالة االجتماعية

 11.0 44 متزكج
 100.0 400 المجمكع

 42.3 169 غزة مكاف السكف
 27.5 110 الكسطى
 15.8 63 الشماؿ

 9.3 37 خانيكنس
 5.3 21 رفح

 100.0 400 المجمكع
 49.8 199 إنسانيةكميات  الكميات

 27.3 109 كميات عمـك طبيعية
 17.3 69 كمية الحقكؽ
 5.8 23 كميات شرعية

 100.0 400 المجمكع

                                                 

 ا.22بحكث اإلعالـ كالرأم العاـ: تصميميا كتن يذىا )ص ،العبد (1)
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 20.5 82 األكؿالمستكل  المرحمة الدراسية
 19.3 77 المستكل الثاني
 26.3 105 المستكل الثالث
 27.5 110 المستكل الرابع

فأعمى  المستكل الخامس  26 6.5 
 100.0 400 كعالمجم

الدخؿ الشيرم 
 لألسرة

 31.0 124 شيكؿ 1000أقؿ مف 
 30.3 121 شيكؿ 1999 إلى 1000
 22.8 91 شيكؿ 3999 إلى 2000

 16.0 64 فأكثرشيكؿ  4000
 100.0   400 المجمكع

% مػػف أحػػراد عينػػة 36.8أف  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي : حسػػب النػػكع .أ 
ارت اع  ةرجل الباحثتك ، راسة% مف عينة الد63.3ما نسبتو  اإلناثبينما شكؿ  الدراسة ذككر،
 محاحظػػات  ػػزة سػػطينية حػػي مت حػػي الجامعػػات ال المسػػجال نسػػبة الطالبػػات فنسػػبة اإلنػػاث أل

 ، كىي تتكاحؽ مل التكزيل الطبقي لمعينة.بعدد الطال فأكثر م
% مػف أحػراد عينػة 37.5أف  ابؽالسػ جػدكؿالتبيف مػف النتػامف المكضػحة حػي : حسب الجامعة .ب 

% حػي جامعػة 25، بينمػا كمػثميـ حػي جامعػة األقصػ  اإلسالميةالدراسة يدرسكف حي الجامعة 
 كىذا يتكاحؽ مل التكزيل الطبقي لمعينة كحقان لمجامعة إل  حدو كبير.األزىر، 

اد % مف أحر 89أف  السابؽ جدكؿالتبيف مف النتامف المكضحة حي : حسب الحالة االجتماعية .ج 
كتػػرل الباحثػػة ، % مػػف أحػػراد عينػػة الدراسػػة متػػزكجيف11عينػػة الدراسػػة  يػػر متػػزكجيف، بينمػػا 

بأنيا نتيجة منطقية خاصػة أف أ مػب طمبػة الجامعػات  يػر متػزكجيف ألف أعمػارىـ تتػراكح مػا 
 .عامان كبالطبل ينكبكا عم  طمب العمؿ 23-18بيف 

% مػػف أحػػراد عينػػة الدراسػػة 15.8 أف إلػػ  السػػابؽ جػػدكؿال نتػػامف تشػػير: حسػػب مكػػاف السػػكف .د 
% يقيمكف حي 27.5% يقيمكف حي محاحظة  زة، ك42.3يقيمكف حي محاحظة الشماؿ، بينما 

% يقيمكف حي محاحظػة 5.3 أفيف % حي محاحظة خانيكنس، حي ح9.3محاحظة الكسط ، ك
 .رحه

ت % ينتمػػكف لكميػػا49.8 أف السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي : حسػػب الكميػػة .ق 
% 17.3 ، حػػي حػػيف أفدراسػػة ينتمػػكف لكميػػات عمػػـك طبيعيػػة% مػػف عينػػة ال27.3، كإنسػػانية

كترجػػل ، % ينتمػػكف لكميػػات شػػرعية5.8بينمػػا مػػف أحػػراد عينػػة الدراسػػة ينتمػػكف لكميػػة الحقػػكؽ، 
الباحثة أسباب ارت اع نسبة المبحكثيف مف الكميات اإلنسانية بسبب اإلقباؿ الكبير مف الشباب 

ناث  عم  ا لتحاؽ بالكميات اإلنسانية.ال مسطيني    ذككر كا 
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% مػػف أحػػراد عينػػة الدراسػػة 25.5أف  السػػابؽ جػػدكؿال يتضػػه مػػف: حسػػب المرحمػػة الدراسػػية .ك 
% مسػػػػػتكاىـ 26.3% مسػػػػػتكاىـ الدراسػػػػػي الثػػػػػاني، ك19.3، بينمػػػػػا األكؿمسػػػػػتكاىـ الدراسػػػػػي 
مسػػتكاىـ الدراسػػي % 6.5أف  % مسػػتكاىـ الدراسػػي الرابػػل، حػػي حػػيف27.5الدراسػػي الثالػػث، ك

 .الخامس
% مػف 31أف  السػابؽ جػدكؿالتبيف مػف النتػامف المكضػحة حػي : حسب الدخؿ الشيرم لألسرة .ز 

% يتػػراكح 30.3شػػيكؿا، بينمػػا  1000أحػػراد عينػػة الدراسػػة الػػدخؿ الشػػيرم ألسػػرىـ )أقػػؿ مػػف 
% يتػػراكح الػػدخؿ الشػػيرم 22.8شػػيكؿا، ك 1999 إلػػ  1000الػػدخؿ الشػػيرم ألسػػرىـ بػػيف )

الشػػػػػيرم ألسػػػػػرىـ % الػػػػػدخؿ 16شػػػػػيكؿا، حػػػػػي حػػػػػيف أف  3999 إلػػػػػ  2000ـ بػػػػػيف )ألسػػػػػرى
كترجػػػػل الباحثػػػػة ارت ػػػػاع نسػػػػبة المبحػػػػكثيف مػػػػف ذكم الػػػػدخؿ األسػػػػرم ، شػػػػيكؿ حػػػػأكثرا 4000)

المتػػدني إلػػ  األكضػػاع ا قتصػػادية الصػػعبة التػػي يعيشػػيا الشػػعب ال مسػػطيني ب عػػؿ الحصػػار 
 يرم عم  ىذه األسر.كاإل الؽ ك ياب حرص العمؿ كقمة المدخكؿ الش

 إجراءات الصدؽ كالثبات:: شرعثاني 
 أكد مف دقة عممية تحميؿ البيانات، يتـ تناكليا حيما يأتي:تيدؼ إجراءات الصدؽ كالثبات إل  الت

 الصدؽ لمدراسة الميدانية:  إجراءات (1
 :األداةصدؽ  .أ 

ناحيػة،  ا ستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ حي التحميؿ مف صحي ة  شمكؿ كىي
 .ا1)ككضكح حقراتيا كم رداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف م يكمة لكؿ مف يستخدميا 

الخاصػػػػة بالدراسػػػػة  المقننػػػػة قامػػػػت الباحثػػػػة بػػػػإجراء اختبػػػػار قبمػػػػي عمػػػػ  صػػػػحي ة ا ستقصػػػػاء -
لمتأكػػػد مػػػف  مػػػف طمبػػػة الجامعػػػة اإلسػػػالمية كاألزىػػػر كاألقصػػػ ، ان مبحكثػػػ 15الميدانيػػػة، شػػػممت 
حيميػػػػػا كقػػػػػدرة المبحػػػػػكثيف عمػػػػػ  التعامػػػػػؿ معيػػػػػا، بيػػػػػدؼ ت ػػػػػادم الغمػػػػػكض كضػػػػػكح األسػػػػػممة ك 

 عم  ذلؾ. بناءن  بعضياتعديؿ ك  ةجديد ممةسأخطاء؛ حيث تـ إضاحة كاأل
صػػدؽ إجابػػات  فتػػـ صػػيا ة أسػػممة صػػحي ة ا ستقصػػاء بطريقػػة تمكػػف الباحثػػة مػػف التأكػػد مػػ -

 اإلجابات.المبحكثيف، كمف ثـ استبعاد ا ستمارات التي احتكت ازدكاجية حي 
 تـ تحديد مصطمحات كم اىيـ الدراسة بشكؿ كاضه كدقيؽ. -
 :صدؽ المحكميف )الصدؽ الظاىرم( .ب 

يقصػػػد بصػػػدؽ المحكمػػػيف  ىػػػك أف تختػػػار الباحثػػػة عػػػددان مػػػف المحكمػػػيف المتخصصػػػيف حػػػي 
عمػػػػ   صػػػػحي ة ا ستقصػػػػاء، حيػػػػث تػػػػـ عػػػػرض ا2)مجػػػػاؿ الظػػػػاىرة أك المشػػػػكمة مكضػػػػكع الدراسػػػػة 

                                                 
 ا.106ات ك،خركف، البحث العممي م يكمو كأساليبو كأدكاتو )صا عبيد1)
 ا.105ا الجرجاكم، القكاعد المنيجية التربكية لبناء ا ستبياف )ص2)
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مػػػػف أعضػػػػاء ىيمػػػػة التػػػػدريس حػػػػي أقسػػػػاـ  ا متخصصػػػػيف9)ل ػػػػت مػػػػف مجمكعػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف تأ
، كقد اسػتجابت الباحثػة آلراء المحكمػيف  محاحظات  زة بجامعات  كاإلحصاء الصحاحة كاإلعالـ

كقامت بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ حي ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خػرج ا سػتبياف حػي 
 صكرتو النيامية.

 راسة الميدانية: ثبات أداة الد إجراءات ا2
يقصد بثبات ا ستبانة أف تعطي ن س النتيجة حي حاؿ تـ إعادة تطبيقيا أكثر مف مرة تحػت 
ن ػػػس الظػػػركؼ، أك بعبػػػارة أخػػػرل إف ثبػػػات ا سػػػتبانة يعنػػػي ا سػػػتقرار حػػػي نتػػػامف ا سػػػتبانة كعػػػدـ 

 تكقػػد أجػػر ، تغييرىػػا بشػػكؿ كبيػػر حيمػػا لػػك تػػـ إعػػادة تكزيعيػػا عػػدة مػػرات خػػالؿ حتػػرات زمنيػػة معينػػة
الباحثػػػة خطػػػكات الثبػػػات عمػػػ  العينػػػة ا سػػػتطالعية ن سػػػيا بطػػػريقتيف ىمػػػا: معامػػػؿ أل ػػػا كركنبػػػاخ 

(Cronbach's Alpha( ا كطريقػة أكلػ  لقيػاس الثبػات كطريقػة التجزمػة النصػ يةSplit-Half 

Coefficientا حيػػث تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف معػػدؿ األسػػممة ال رديػػة الرتبػػة كمعػػدؿ 
األسػػممة الزكجيػػة الرتبػػة لكػػؿ محػػكر كقػػد تػػـ تصػػحيه معػػامالت ا رتبػػاط  باسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط 

ا حسػػػب المعادلػػػة  التاليػػػة: Spearman-Brown Coefficientسػػػبيرماف بػػػراكف لمتصػػػحيه )
معامؿ الثبات = 

1

2

ر

 :اآلتيةا يبيف النتامف 1.3حيث ر معامؿ ا رتباط كالجدكؿ )ر


 ثبات االستبانةل(: يوضح معامل ألفا كرونباخ 1.3ول )جد

 المحاكر
معامؿ ألفا 

 كركنباخ
 0.79 األخرل اإلعالمية كالكسامؿ اإلخبارية المكاقل متابعة

 ألخبػار ال مسػطينية اإلخباريػة المكاقػل كتغطيػة طمبػة الجامعػات حػي محاحظػات  ػزة
 الجريمة

0.81 

كىػذا يػدؿ عمػ    ،ا0.81الثبػات الكمػي يسػاكم ) يتضه مف الجدكؿ السابؽ أف قيمػة معامػؿ
كبذلؾ  ،أف ا ستبانة تتمتل بدرجة عالية مف الثبات تطممف الباحثة إل  تطبيقيا عم  عينة الدراسة

                                                 
  :أسماء المحكميف حسب الترتيب األبجدم 
 د. أحمد حسيف عرابي الترؾ، أستاذ الصحاحة كاإلعالـ المساعد حي قسـ الصحاحة كاإلعالـ -1
 أستاذ الصحاحة المساعد بقسـ اإلعالـ كا تصاؿ بجامعة حمسطيف د. أحمد الشقاقي، -2
 د. أحمد المغارم، أستاذ اإلذاعة كالتم زيكف المساعد حي كمية اإلعالـ حي جامعة األقص  بغزة. -3
 أ. د. جكاد را ب الدلك، أستاذ الصحاحة كاإلعالـ حي قسـ الصحاحة حي الجامعة اإلسالمية بغزة. -4
 اإلعالـ المشارؾ حي قسـ الصحاحة كاإلعالـ حي الجامعة اإلسالمية بغزة.ك س ، أستاذ الصحاحة د. طمعت عبد الحميد عي -5
 د. عمرك أبك جبر، أستاذ الصحاحة المساعد بقسـ اإلعالـ كا تصاؿ بجامعة حمسطيف -6
 د. محمد مطر، أستاذ القانكف العاـ المساعد بكمية الحقكؽ حي جامعة األزىر بغزة -7
 تاذ الصحاحة المساعد حي كمية اإلعالـ حي جامعة األقص  بغزة.د. نبيؿ الطيراكم، أس -8
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كػكف الباحثػة تا قابمػة لمتكزيػل، كبػذلؾ 3تككف ا ستبانة حي صكرتيا النيامية كما ىي حي الممحػؽ )
اسػػػة، ممػػػا يجعميػػػا عمػػػ  ثقػػػة تامػػػة بصػػػحة ا سػػػتبانة، قػػػد تأكػػػدت مػػػف صػػػدؽ كثبػػػات اسػػػتبانة الدر 

 .كصالحيتيا لتحميؿ النتامف، كاإلجابة عف أسممة الدراسة، كاختبار حرضياتيا

 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسةثالث عشر: 
 Statistical Package" تـ ت ريا كتحميؿ ا ستبانة مف خالؿ برنامف التحميؿ اإلحصامي

for the Social Sciences  (SPSS)" .  تـ استخداـ األدكات اإلحصامية اآلتيةك:  
النسب الممكية، كالتكرارات، كالكزف النسبي: يستخدـ ىذا األمػر بشػكؿ أساسػي أل ػراض معرحػة  -

  .تكرار حمات متغير ما، كيتـ ا ست ادة منيا حي كصؼ عينة الدراسة المبحكثة
لمتحقؽ  ا(Split-Half Coefficient كطريقة  (Cronbach's Alpha)أل ا كركنباخ معامؿ -

 .ا Coefficient Spearman Brownمف الثبات كمعامؿ التصحيه )

 لمعرحة العالقة بيف المتغيرات الترتيبية. (Chi Square test)اختبار العالقة بيف المتغيرات -

 لمدراسة: المفاىيـ األساسيةعشر:  رابع
مكقؼ ما، كقد يككف ىذا ا تجػاه مكضػكعيان، بعيػدان :  ىي ا تجاه نحك مكضكع أك االتجاىات .1

عػػػف المصػػػمحة الشخصػػػية أك التحيػػػز كقػػػد يكػػػكف ىػػػذا ا تجػػػاه ذاتيػػػان كيكػػػكف متػػػأثران بالمصػػػمحة 
و الباحثػة إجراميػان: بأنػو األحكػار كاآلراء التػي تككنػت لػدل طمبػة عرح، كتا1)الشخصية أك التحيز 

 اإللكتركنيػةحك نشر أخبار الجريمة حػي المكاقػل الجامعات حي محاحظات  زة  عينة الدراسة  ن
 ال مسطينية اإلخبارية .

ىيػػـ تمػػػؾ ال مػػػة الػػػذيف يتػػػابعكف تحصػػػيميـ العممػػػي بعػػػد طمبػػػة الجامعػػػات فػػػي محافظػػػات غػػػزة:  .2
كيتحددكف حي ىذه  ،ا سنة24-18الذيف تتراكح أعمارىـ بيف ) ،حصكليـ عم  الثانكية العامة

طالبػات الػذيف يدرسػكف بالجامعػة اإلسػالمية كجامعػة األزىػر الدراسة  بالشباب مػف الطػالب كال
 كجامعة األقص .

أك ىػي  ىػك عػدؿ حػي نظرىػا، كمػا ،كيؿ حعؿ يتعارض مل ما ىك ناحل لمجماعة ىي الجريمة:  .3
أك ىػي انتيػاؾ كخػرؽ لمقكاعػد  ،انتياؾ العرؼ السامد مما يستكجب تكقيل الجزاء عم  منتيكيو

 .ا2)  كالمعايير األخالقية لمجماعة
ذات عنػػػكاف ثابػػػت عمػػػ  شػػػبكة  ،اإللكتركنيػػػةأحػػػد أشػػػكاؿ الصػػػحاحة  ىػػػي المكاقػػػع اإلخباريػػػة:  .4

حيػي تقػٌدـ  ،أك مقابػؿ اشػتراؾ ،تككف ميتاحة لمستخدمي الشػبكة بالمٌجػاف ،ا تصاؿ المعمكماتية

                                                 

 ا.24ا بدكم، معجـ المصطمحات لمعمـك ا جتماعية )ص1)
 ا.53الجريمة كالمجتمل )ص ،الساعاتي (2)
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معتمػػػػدة عمػػػػ  شػػػػبكة مػػػػف  ،كتعػػػػرض معمكمػػػػات عػػػػف األحػػػػداث الجاريػػػػة حػػػػي العػػػػالـ ،األخبػػػػار
 ،حيػػػػي تيػػػدؼ إلػػػػ  نشػػػر األخبػػػػار ،مػػػػف خػػػالؿ ا شػػػػتراؾ حػػػي ككػػػػا ت األنبػػػاء أك ،المراسػػػميف

لػػػػ  تقػػػػديـ مكضػػػػكعات أخػػػػرل: باإلضػػػػاحة إ ،كبشػػػػكؿ دكرم ،كتحميميػػػػا عمػػػػ  صػػػػ حات المكقػػػػل
بإشػػراؼ مجمكعػػة مػػف ذكم ا ختصػػاص:  ،كحنيػػة ،كثقاحيػػة ،كرياضػػية ،كاجتماعيػػة ،اقتصػػادية
 .ا1)  كمصممي الكسامط المتعددة ،كالشبكي ،الصح ي

اشػػػتممت الخصػػػامص ا جتماعيػػػة حػػػي ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػ  الجػػػنس, الخصػػػائص االجتماعيػػػة:  .5
 كالحالة ا جتماعية، كمكاف السكف، كالكمية، كالمرحمة الدراسية، كالدخؿ الشيرما.

 عشر: تقسيـ الدراسة: خامس
اكؿ كيتنػ ،: اإلطػار العػاـ لمدراسػةالفصػؿ األكؿ ،تـ تقسيـ الدراسػة إلػ  مقدمػة كثالثػة حصػكؿ

 ،أىػػـ الدراسػػات السػػابقة كا سػػتد ؿ عمػػ  المشػػكمة كمشػػكمة الدراسػػة كأىميتيػػا كأىػػداحيا كتسػػاؤ تيا
 كالتعري ات اإلجرامية لمدراسة. ،اكنكع الدراسة كمنيجيا كأداتي

ة مباحػػث كىػػي: المبحػػث أربعػػكينقسػػـ إلػػ   ،الجريمػػة كاإلعػػالـحيتنػػاكؿ : الفصػػؿ الثػػانيأمػػا 
كاإلعػػػالـ،  المبحػػػث الثالػػػث: الجريمػػػةك  ،الثػػػاني: الجريمػػػة حػػػي حمسػػػطيفكالمبحػػػث  ،األكؿ: الجريمػػػة

 ال مسطينية. اإللكتركنيةكالمبحث الرابل: المكاقل 
: كتػػـ تقسػػيمو إلػػ  ثالثػػة مباحػػث ،كمناقشػػتيا : نتػػامف الدراسػػة الميدانيػػةالفصػػؿ الثالػػثأمػػا  

أمػا  ،اختبػار حػركض الدراسػةاني: كالمبحػث الثػ ،كمناقشػتيا المبحث األكؿ: نتامف الدراسػة الميدانيػة
 .كمالحقيا الثالث: خالصة نتامف الدراسة كتكصياتيا كأخيران كمراجل الدراسة

                                                 

 ا.63معالجة المكاقل اإلخبارية اإللكتركنية العربية لكاقل األقباط حي مصر )ص ،األطرش (1)
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الثاني الفصؿ  
 الجريمة كاإلعالـ

 تمييد:
المبحػث األكؿ ييػدؼ إلػ  تعريػؼ كػؿ مػف المجػـر  ،مباحػث أربعػةيتككف ال صؿ الثاني مػف 

باإلضػػػػاحة إلػػػػ  التعػػػػرؼ عمػػػػ  أنػػػػكاع الجػػػػرامـ كتصػػػػني ات  ،ة مػػػػف كجيػػػػات نظػػػػر ميختم ػػػػةكالجريمػػػػ
كالحػػػديث عػػػف أركػػػاف الجريمػػػة كأىػػػـ العكامػػػؿ المؤديػػػة إلػػػ  السػػػمكؾ اإلجرامػػػي كسيػػػبيؿ  ،المجػػػرميف

تحٌدث عف الجريمة حي حمسطيف مل ذكر أىػـ حيأما المبحث الثاني  ،مكاححة الجريمة كالكقاية منيا
حصػاءات الجريمػػة حػػي  ،ادية كالسياسػػية المسػببة ليػػاالعكامػؿ ا قتصػػ باإلضػػاحة إلػ  تنػػاكؿ أعػػداد كا 

كالمبحػػػث الثالػػػث حتنػػػاكؿ طبيعػػػة العالقػػػة القاممػػػة بػػػيف  ،محاحظػػػات  ػػػزة كػػػؿ مػػػف الضػػػ ة الغربيػػػة ك
 ،كأنػػػكاع التغطيػػػة اإلعالميػػػة لشػػػؤكف الجريمػػػة حػػػي كسػػػامؿ اإلعػػػالـ كمصػػػادرىا ،اإلعػػػالـ كالجريمػػػة
، أمػا الرابػل ار الجريمة حي كسػامؿ اإلعػالـ كدكر اإلعػالـ حػي مكاححػة الجريمػةكاتجاىات نشر أخب
 اإللكتركنيػػةال مسػػطينية مػػف خػػالؿ عػػرض تمييػػدم لنشػػأة المكاقػػل  اإللكتركنيػػةحيسػػتعرض المكاقػػل 

 ال مسطينية نشأتيا كتطكرىا. اإللكتركنيةكسماتيا كمف ثـ التعريف عم  المكاقل 
  

 ري يا كأنكاعيا كأركانيا كالعكامؿ التي تؤدم ليا كسيبؿ مكاححتيا.الجريمة: تعالمبحث األكؿ: 
 الجريمة حي حمسطيف.المبحث الثاني: 
 اإلعالـ كالجريمة.المبحث الثالث: 

 ال مسطينية اإللكتركنية: المكاقل المبحث الرابع
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الثاني الفصؿ  
 الجريمة كاإلعالـ

 :المبحث األكؿ
 يا كالعكامؿ التي تؤدم ليا كُسبؿ مكافحتياالجريمة: تعريفيا كأنكاعيا كأركان

كعمػػػ  الػػػر ـ مػػػف اخػػػتالؼ نسػػػبة  ،تعػػػد الجريمػػػة ظػػػاىرة عالميػػػة   تخمػػػك منيػػػا المجتمعػػػات
إ  أف الثابػػت أنيػػا كػػؿ مػػا  ،كجكدىػػا كمقػػدار انتشػػارىا مػػف منطقػػة إلػػ  أخػػرل كمػػف زمػػف إلػػ  ،خػػر

 ل كاألحراد.يتعارض مل المبادئ اإلنسانية كالعدالة كييمحؽ الضرر بالمجتم
 ،كلقػػد ارتػػأت الباحثػػة مػػف خػػالؿ تناكليػػا ألخبػػار الجريمػػة حػػي المكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػطينية

لمتعػػرؼ عمػػ  م يكميػػا كأنكاعيػػا كاألسػػباب التػػي تػػؤدم ليػػا  ،ضػػركرة إلقػػاء الضػػكء عمػػ  الجريمػػة
 كطرؽ مكاححتيا كالحد منيا.

 أكالن: تعريؼ الجريمة:
كلكنيػػا  ،أنيػػا تػػدؿ عمػػ  حعػػؿ ثابػػت لػػو أكصػػاؼ محػػددة الجريمػػة ليسػػت شػػيمان مطمقػػان بمعنػػ 

منيػػػا الزمػػاف كالمكػػػاف كالثقاحػػة. حقػػػد كانػػت بعػػػض األحعػػاؿ حػػػي  ،شػػيء نسػػػبي تحػػدده عكامػػػؿ كثيػػرة
يحقٌػر مرتكبكىػا كيعاقػب  ،الماضي   تعد مف الجرامـ كلكنيا أصبحت جػرامـ حػي المجتمػل الحػديث

مة ليس ال عؿ حػي ذاتػو كلذاتػو بػؿ  نظػرة المجتمػل كمف ثـ حإف ما يجعؿ ال عؿ جري ،عمييا القانكف
 .ا1)إليو

ألف المشػػرع يقػػرر ال عػػؿ  ،كيػػرل الػػبعض أف كضػػل تعريػػؼ عػػاـ لمجريمػػة أمػػر   حامػػدة منػػو
كيحػػدد العقكبػػة المقػػررة لكػػؿ مػػف يرتكػػب ىػػذا ال عػػؿ . كيػػركف أف كضػػل تعريػػؼ  ،الػػذم يعػػد جريمػػة

مكبػة. كأف مكضػكع الجريمػة يتبػدؿ بتبػدؿ األزمنػة محدد لمجريمة لف يأتي جامعان لكػؿ المعػاني المط
 .ا2)كاألمكنة كالشعكب كالحضارات كمراحؿ تطكرىا

 ،كعممػػػاء الشػػػريعة ،كعممػػػاء ا جتمػػػاع ،كعميػػػو يختمػػػؼ تعريػػػؼ الجريمػػػة بػػػيف عممػػػاء القػػػانكف
 حيث أف لكؿ مف ىؤ ء رأيان حي المكضكع. ،كعمماء الن س

ـى كاٍجتىرى الجريمة لغةن:  ـى كأٍجرى رى رَّـ عميو أم  ،ـ كالًجٍرـ بالكسر الجسدجى ـ أيضان كسب. كتىجى رى كجى
ػػػٍرـي: الػػػذنبي  ـ بمعنػػػ  كاحػػػد.  ،اٌدعػػػ  عميػػػو ذنبػػػان لػػػـ ي عمػػػو. كالجي ـى كاٍجتىػػػرى ـى كأٍجػػػرى ػػػرى كالجريمػػػةي مثمػػػو. كجى

                                                 

 ا.14ل )صالجريمة كالمجتم ،ا ش يؽ(1
 ا.60شرح قانكف العقكبات )ص ،ا الحمبي(2
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أك أم أمػر خػالؼ الشػرع أك المػألكؼ  ،أك حعػؿ ،كالخالصة إف كممة الجريمة تطمؽ عم  كؿ ذنػب
 .ا1)كجانب الصكاب ،يؽ الجادةكحادى عف طر 

بمعن   ،كؿ حعؿ أك امتناع عف حعؿ يقرر لو القانكف عقابان  : الجريمة بمعناىا القانكني ىي
أف الجريمػػة   تخػػرج عػػف إطػػار القػػكانيف التػػي تعتبرىػػا حعػػؿ أك امتنػػاع  حعػػؿ معاقػػب عميػػو. كلكػػؿ 

القيػػة كالثقاحيػػةا كا قتصػػادية مجتمػػل جراممػػو التػػي تتناسػػب مػػل ظركحػػو ا جتماعيػػة )الدينيػػة كاألخ
 . ا2)  كالسياسية

كبتعريؼ قانكني ،خػر ىػي عبػارة عػف سػمكؾ إنسػاني يرتكػب إخػال ن بقكاعػد القػانكف الجنػامي 
كيكقل القضاء بحكـ بػات عمػ   ،يترتب عميو المساس بمصمحة يحمييا الشارع ،المحمي أك الدكلي

 . ا3)مرتكبو الجزاء المناسب
الم يػكـ مخمػكؽ قػانكني ابتػداءن كنتػاج لمخال ػة أحكامػو حالقػانكف إذف ىػك  حالجريمة طبقػان ليػذا
 .ا4)حال جريمة ك  عقكبة إ  بقانكف ،مصدر التجريـ كالعقاب

كمف المالحظ أف التعري ات القانكنيػة لمجريمػة تمتقػي جميعيػا حػي أنيػا سػمكؾ يحرمػو القػانكف 
 .ا5)كيرد عميو بعقكبة جزامية أك بتدبير

حمنيا مف يؤسسو  ،تعددت اآلراء بشأف المعن  ا جتماعي لمجريمةجتماعي لمجريمة: التعريؼ اال
حا تجػػاه األكؿ يػػربط بػػيف الجريمػػة كقكاعػػد  ،كمنيػػا مػػف يػػرده إلػػ  القػػيـ ا جتماعيػػة ،عمػػ  األخػػالؽ

كأمػػا ا تجػػاه اآلخػػر  ،حالجريمػػة كحقػػان لػػو ىػػي كػػؿ حعػػؿ يتعػػارض مػػل المبػػادئ األخالقيػػة ،األخػػالؽ
حمػف ال قيػاء مػف عرحيػا بأنيػا كػؿ  ،جريمة عم  أساس الربط بينيا كبيف القيـ ا جتماعيػةحيعرؼ ال

 .ا6)رض مل القيـ كاألحكار التي استقرت حي كجداف الجماعة احعؿ أك امتناع يتع
الجريمػة بأنيػا:  ظػاىرة اجتماعيػة تنشػأ مػف مقكمػات ثقاحيػة تنبعػث  عممػاء االجتمػاعكيعرؼ 

بػػيف ال ػػرد مػػف جيػػة كعناصػػر بيمتػػو ا جتماعيػػة مػػف جيػػة أخػػرل،  عػػف ت اعػػؿ اجتمػػاعي متكاصػػؿ
 .ا7)حيث تشرؼ ىذه البيمة عم  عممية التنشمة ا جتماعية كالتطبيل ا جتماعي لم رد الجانه  

كمػػف كجيػػة نظػػر أخػػرل ييػػرل أنيػػا ظػػاىرة اجتماعيػػة حيػػي تظيػػر حػػي كاحػػة المجتمعػػات عمػػ  
كالمنػػاحي لمػػنظـ ا جتماعيػػة تحػػدث اضػػطرابان حػػي  ،اعتبػػار أنيػػا نػػكع مػػف السػػمكؾ المضػػاد لممجتمػػل

                                                 

 ا.3التستر عم  الجريمة حي ال قو اإلسالمي )ص ،ا رضكاف(1
 ا.16البحث العممي عف الجريمة )ص ،ا المتيت(2
 ا.20-19الجريمة تأصيالن كمكاححةن )ص ص ،ا جرادة(3
 ا.17ديناميات ا نحراؼ كالجريمة )ص ،ا عبد المكجكد إبراىيـ(4
 ا.98أثر اإلعالـ حي الكقاية مف الجريمة )ص ،ف عمي بمعكصا ب(5
 ا.20الجريمة تأصيالن كميكاححةن )ص ،ا جرادة(6
 ا.20ا الساعاتي، الجريمة كالمجتمل )ص(7
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حػػػػالخركج عمػػػػ  قػػػػيـ المجتمػػػػل  ،أم خمػػػػالن حػػػػي قكاعػػػػد الضػػػػبط ا جتمػػػػاعي ،العالقػػػػات ا جتماعيػػػػة
كييػدد سػالمتيا كاسػتقرارىا كاسػتمرارىا كعمػ  ذلػؾ حيػي جريمػة حػي نظػر  ،كمعاييره يضر بالجماعة

 .ا1)العرؼ كالتقاليد
لمجريمة م اده:  ان تعري  الجنائي عمماء االجتماعي دكركيايـ أحد ال رنس كيقدـ عالـ ا جتماع

 . ا2) كؿ حعؿ أك امتناع يتعارض مل القيـ كاألحكار التي ترسخت حي كجداف الجماعة 
بػؿ ىػي خطيمػة  ،ف عمماء ا جتمػاع مت قػكف عمػ  أف الجريمػة ظػاىرة اجتماعيػةإ :كنستطيل القكؿ

سػػػكاء  ،ي تصػػػدره الجماعػػػة عمػػػ  بعػػػض تصػػػرحات أحرادىػػػاكبالتػػػالي حػػػالتجريـ حكػػػـ قيمػػػ ،اجتماعيػػػة
 .ا3)عاقب القانكف عم  ىذه التصرحات أـ  

كعرحيػا المػاكردم بأنيػا: محظػكر شػرعي زجػر اهلل عنػو بجػد أك التعريؼ الشرعي لمجريمػة: 
 .ا4)تعزير، كالمحظكر ىك إما إتياف حعؿ منيي عنو أك ترؾ حعؿ مأمكر بو 

كالمعاصػػي يينظػػر إلييػػا عمػػ  أسػػاس سػػمطاف  ،المعاصػػي حػػالجرامـ عمػػ  ىػػذا األسػػاس ىػػي
أك عػدـ  ،القضاء كما قرر ليا مف عقكبات دنيكية بحيػث نيػ  اهلل سػبحانو كتعػال  عػف المعاصػي

أك عػػػدـ الكػػػؼ عػػػف نػػػكاىي اهلل سػػػبحانو كتعػػػال  كبيػػػذا المعنػػػ   ،ا متثػػػاؿ ألكامػػػره سػػػبحانو كتعػػػال 
 .ا5)ي ني  اهلل سبحانو كتعال  عنياتصبه الجريمة ىي ال ساد كارتكاب النكاىي الت

ىػػي إشػباع لغريػػزة بطريػؽ شػػاذ   يسػمكو الرجػػؿ العػادم كالغرامػػز الجريمػة مػػف المنظػػكر النفسػي: 
الجكىرية تتشٌعب حسبما يقكؿ عمماء الن س إل   ريزة الكياف كالبقاء ك ريزة القتاؿ كالدحاع ك ريزة 

 انية كأخطرىا ىي  ريزة القتاؿ كالدحاع. كأىـ الغرامز اإلنس ،ا قتناء كالغريزة الجنسية
  يأتيػػػو الشػػػخص  ،كأسػػػاس اعتبػػػار ال عػػػؿ جريمػػػة حػػػي حػػػؽ المجتمػػػل ىػػػك ككنػػػو حعػػػالن شػػػاذان 

كىػذا األسػاس ن سػو ىػك الػذم تقػكـ بػو كػذلؾ أسػباب لمتكسط لك كجد حي ظركؼ ال اعؿ، العادم ا
ىػـ ييػدد بيػالؾ ن سػو أك حمػف يجػد ن سػو أمػاـ خطػر كاال عػؿ كلػك كػاف حػي األصػؿ جريمػة،  إباحة

 .ا6) حت  كلك كاف خطران كىميان  ،مالو لف يتردد حي دحل ىذا الخطر بالعنؼ كالجريمة

                                                 

 ا.22ديناميات ا نحراؼ كالجريمة )ص ،ا  عبد المكجكد إبراىيـ(1
 ا.41ا  أبك تكتة، عمـ اإلجراـ )ص(2
 ا.76مكاححتيا )ص أسبابيا-الجريمة  ،ا حكرم(3
 ا.192ا الماكردم، األحكاـ السمطانية كالك يات الدينية )ص(4
 ا.23ديناميات ا نحراؼ كالجريمة )ص ،ا إبراىيـ(5
 ا.27الجريمة حي عصر العكلمة )ص ،ا دركيش(6
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كيمكف تعريؼ الجريمة مف الناحية الن سية عم  أنيا:  إشباع لغريزة إنسانية بطريقة شاذة   
ت مرتكبػػي الجريمػػة يتبعػػو الرجػػؿ العػػادم حػػي إرضػػاء الغريػػزة ذاتيػػا كذلػػؾ ألحػػكاؿ ن سػػية شػػاذة انتابػػ

 .ا1)حي لحظة ارتكابيا بالذات 
كنخمص مما سبؽ أف الجريمة كحقػان ليػذا المنظػكر ىػي عبػارة عػف حعػؿ إجرامػي لمتعبيػر عػف 
الصراعات الن سية كا ضطراب حي قػكل الشخصػية يػؤدم إلػ  عػدـ تكي يػا مػل الػنظـ السػامدة حػي 

 .ا2)المجتمل
 جتماعيػة كالشػرعية كالن سػية لمجريمػة   تختمػؼ يتضه ممػا سػبؽ أف التعري ػات القانكنيػة كا

كىػي  ،كلكنيا تت ؽ حي أف الجريمة ىػي كػؿ مػا يتعػارض مػل العػرؼ كالتقاليػد السػامدة ،حي جكىرىا
 كؿ ما يخؿ كيمحؽ الضرر بكؿ مف ال رد كالمجتمل.

 :ا3)كعميو يمكف اعتبار ال عؿ  جريمة  إذا ما تكاحرت حيو الشركط اآلتية
 ؿ أذل أك ضرران يقل عم  إنساف ما بكاسطة ال اعؿ.يتضمف ال ع -1
 يككف ال عؿ مما ينص القانكف عم  منعو كقت كقكعو. -2
 يتكاحر القصد الجنامي لدل ال اعؿ -3
 تكجد عالقة سببية بيف السمكؾ الضار اإلرادم كالضرر الناجـ عنو. -4
 تككف ىناؾ عقكبة مقدرة بنص القانكف. -5

:  ثانيان: تعريؼ المجـر
، المجػػـر حػػي قػػانكف العقكبػػات كالمجػػـر حػػي عمػػـ اإلجػػراـ ىػػابرز لكػػف أي ػػات المجػػـر ك تتعػػدد تعر 

 :كىك ما تتناكلو الدراسة عم  النحك اآلتي
 دعػػػكيي  ،ىػػػك كػػػؿ شػػػخص يرتكػػػب جريمػػػة بم يكميػػػا القػػػانكنيالمجػػػـر فػػػي قػػػانكف العقكبػػػات:  .أ 

ذا كػػػاف القػػػانكف ىػػػك لػػػ  حعمػػػو أك امتناعػػػو المجػػػـر قانكنػػػان...إالشػػػخص بيػػػذه الصػػػ ة بػػػالنظر  كا 
ا حػػػإف صػػ ة المجػػػـر حػػػي لغػػػة  المعيػػار حػػػي تحديػػػد السػػمكؾ المجػػػـر )الجريمػػػةا كحاعمػػو )المجػػػـر
كمػان بإدانتػو كصػار ىػذا الحكػـ نياميػان  القانكف   تطمؽ عم  الشخص إ  إذا أصػدر القضػاء حي

 ،ص مجرمػان الشػخ ديؽ كطكاؿ حترة المحاكمة حال يع ير قابؿ لمطعف حيو. أما حي مرحمة التحق
)متيمػػانا أك ظنينػػان ححسػػب. ك  يصػػير ىػػذا الظػػف أك الشػػؾ يقينػػان إ  إذا صػػار الحكػػـ  دبػػؿ يعػػ
 .(4)نياميا.

                                                 

 ا.3ا  بيناـ، اإلجراـ كالعقاب: عمـ الجريمة كعمـ الكقاية كالتقكيـ )ص(1
 ا.20 نحراؼ كالجريمة )صديناميات ا ،ا  إبراىيـ(2
 ا.58التكزيل المكاني لمجريمة حي مدينة نابمس كمخيماتيا )ص ،ا طكقاف(3
 ا.25-24ديناميات ا نحراؼ كالجريمة )ص ص ،ا إبراىيـ(4
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ىػك الشػخص الػذم يرتكػب جريمػة المجـر في عمػـ اإلجػراـ: المجػـر فػي نظػر عممػاء اإلجػراـ  .ب 
م يشػػترط كىػػـ بػػذلؾ   يتقيػػدكف بػػالتعريؼ القػػانكني الضػػيؽ لممجػػـر الػػذ ،يػػنٌص عمييػػا القػػانكف

ثبػػػكت إدانتػػػو بحكػػػـ قضػػػامي حعممػػػاء اإلجػػػراـ يكت ػػػكف بارتكػػػاب الشػػػخص حعػػػالن ميخال ػػػان لمقػػػانكف 
 .ا1) عتبار الشخص مجرمان 

كمػا يعػػرؼ المجػػـر مػػف المنظػػكر ا جتمػػاعي أنػو الشػػخص الػػذم   يمتػػـز ك  يخضػػل لقػػانكف 
ر حػػي التكحيػػؽ بػػيف الدكلػػة. أمػػا مػػف المنظػػكر الن سػػي حػػالمجـر ىػػك الشػػخص الػػذم يعػػاني مػػف قصػػك 

 رامزه كميكلو ال طرية كبيف مقتضػيات البيمػة الخارجيػة التػي يعػيش حييػا. كيػرل المنظػكر القػانكني 
أف المجـر ىك الشخص الذم ينتيؾ القانكف الجنامي الذم تقرره السمطة التشريعية التي يعيش حي 

حكػـ حييػا كا   حيػك يعتبػر  ظميا. ك  تعتبػر المرتكػب جريمػة مجرمػان إ  بعػد التحقيػؽ حييػا كصػدكر
 .ا2)متيمان حقط

 ثالثان: أنكاع الجريمة:
إف تصػػػػنيؼ الجػػػػرامـ كبيػػػػػاف أنكاعيػػػػا يختمػػػػػؼ بػػػػاختالؼ المعيػػػػػار الػػػػذم يتخػػػػػذ أساسػػػػان ليػػػػػذا 

 كما يأتي: ،كىناؾ تقسيمات عدة لمجرامـ ،التصنيؼ
 الجرائـ اإليجابية كالجرائـ السمبية : -1

ي تتككف مف حعؿ إيجابي يقكـ بو ال اعؿ خالحان لما ني  الجريمة اإليجابية ىي الجريمة الت
ف أم رد حعؿ يقترحو الجاني كيني  القانكف عف القياـ بو كيعاقب عميو ىك جريمة  ،عنو القانكف. كا 

كأ مب الجرامـ إيجابية كالسرقة كالقتؿ كالضػرب. حالمظػاىر الماديػة الخارجيػة لمثػؿ ىػذا  ،بحد ذاتو
ىػػػي التػػػي تعطػػػي الجريمػػػة صػػػ تيا  ،ىػػػذا السػػػمكؾ اإلنسػػػاني المحظػػػكرالنشػػػاط اإلجرامػػػي أك لمثػػػؿ 

اإليجابية. أما الجريمة السمبية ىي ا متناع عػف القيػاـ بػأمر أكجػب القػانكف القيػاـ بػو تحػت طاممػة 
 .ا3)حالسمكؾ السمبي يتككف مف امتناع الجاني عف القياـ بعمؿ ي رضو عميو القانكف  العقاب،

كالنػكع  ،  الجػرامـ السػمبية البسػيطة أك مػا يعػرؼ با متنػاع المجػردكتقسـ الجرامـ السمبية إلػ
بية التػػػي ترتكػػػب عػػػف طريػػػؽ ا متنػػػاع أك مػػػا يعػػػرؼ بجػػػرامـ ا متنػػػاع ذم سػػػمالثػػػاني ىػػػك الجػػػرامـ ال

 .ا4)النتيجة

                                                 

 ا.58مبادئ عمـ اإلجراـ )ص ،ا الكريكات(1
 ا.60التكزيل المكاني لمجريمة حي مدينة نابمس كمخيماتيا )ص ،ا طكقاف(2
 ا.79-78شرح قانكف العقكبات )ص ص ،مبيا الح(3
 ا.75 - 74جرامـ ا متناع )ص ص ،ا القحطاني(4
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 الجرائـ الكقتية كالجرائـ المستمرة: -2
كتنتيػي بػن س المحظػة دكف أف يقصد بالجريمة الكقتية أك اآلنية بأنيػا تمػؾ الجػرامـ التػي تقػل 

حيػػي الجػػرامـ التػػي تحػػدث ضػػمف مػػدة محػػددة أك قصػػيرة كمػػا ىػػك  ،تسػػتمر حػػي حػػدكثيا ل تػػرة معينػػة
حيث أف ىناؾ حترة قصيرة بسػيطة ت صػؿ  ،الحاؿ حي جريمة القتؿ أك السرقة أك الجرح أك التزكير

. كمعظػػـ الجػػرامـ التػػي مػػا بػػيف ا عتػػداء كالنتيجػػة التػػي تحققػػت حيػػث يػػتـ القتػػؿ حػػي لحظػػة معينػػة
 .ا1)ترتكب ىي مف نكع الجرامـ الكقتية 

أمػػا الجػػرامـ المسػػتمرة حإنيػػا تمػػؾ الجػػرامـ التػػي يسػػتغرؽ تحقيقيػػا بكاحػػة عناصػػرىا زمنػػان معينػػان 
حا سػتمرار حػي السػمكؾ اإلجرامػي ىػك الطػابل المميػز ليػذا النػكع  ،يتناسب مل طبيعة تمػؾ الجريمػة

 .ا2)مف الجرامـ 
 ـ البسيطة كجرائـ االعتياد:الجرائ -3

الجريمػػة البسػػيطة ىػػي التػػي تتكػػكف مػػف حعػػؿ كاحػػد سػػكاء كانػػت كقتيػػة أك مسػػتمرة كالقتػػؿ أك 
إذ   يعتبػر كػؿ حعػؿ  ،إخ اء األشياء المسركقة. كجريمة ا عتياد ىي التي تتككف مف تكرار ال عؿ

نما ا عتياد عمييػا ىػك الػذم يكػكف منيػا الج ،منيا عم  حدة جريمة مػ  ريمػة كجريمػة ا عتيػاد عكا 
 .ا3)بالربا اإلقراض

 :الجرائـ التي تتـ بأفعاؿ متالحقة أك متكررة -4
أمػا  ،حالجريمة تتـ حكر ا نتياء منيا ،إذا ارتكب شخص جريمة قتؿ أك سب أك ىتؾ عرض
كػالمص الػذم يقػكـ بسػرقة محتكيػات  ،إذا قاـ شخص بارتكاب عدة أحعاؿ بنية تحقيؽ  ػرض كاحػد

حيػذه األحعػاؿ تيػػدؼ  ،أك الػذم يطعػف شػػخص ،خػر بالسػكيف عػدة طعنػات ،  عػدة مػراتمنػزؿ عمػ
كالطعػف بالسػكيف حػي الحالػة الثانيػة ر ػـ أف تن يػذ  ،إل   رض كاحد ىك السػرقة حػي الحالػة األكلػ 

ـٌ بأحعاؿ متكػررة تبػدأ مػدة سػقكط الػدعكل  ،كمػل ذلػؾ حػي نظػر القػانكف جريمػة كاحػدة ،الجريمة قد ت
 .ا4)ا مف ،خر حعؿ مف أحعاؿ التن يذالعمكمية حيي

 الجرائـ السياسية كالجرائـ العادية: -5
الجػػػرامـ السياسػػػية ىػػػي عبػػػارة عػػػف الجػػػرامـ التػػػي تمػػػس سػػػمطة الدكلػػػة السياسػػػية أك نظاميػػػا 

 ،كيػػػدخؿ حػػػي الجػػػرامـ السياسػػػية البحتػػػة ،كيكػػػكف الػػػداحل إلػػػ  ارتكابيػػػا سياسػػػيان بالضػػػركرة ،السياسػػػي

                                                 

 ا.113قانكف العقكبات القسـ العاـ كالنظرية العامة لمجريمة )ص ،نجـ (1)
 ا.21الجريمة الضريبية كالقضاء المختص )ص ،ا  حسيف(2
 ا.24البحث العممي عف الجريمة )ص ،ا المتيت(3
 .25ص، بؽالمرجل الساا  (4
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أك الجػرامـ المتعمقػة بحقػكؽ  ،كجناية محاكلة قمب نظاـ الدكلػة ،رة بالحككمةالجنايات كالجنه المض
 .ا1)األحراد السياسية 

 الجرائـ العمدية كالجرائـ غير العمدية: -6
الجريمػة العمديػػة )المقصػكدةا ىػػي التػي يتعٌمػػد الجػاني حييػػا إتيػاف ال عػػؿ المجػـر كىػػك عػػالـ 

لمقصكدةا ىي التي   ينتكم حييا الجاني إتيػاف ال عػؿ أما الجرامـ  ير العمدية ) ير ا ،بأنو مجـر
 .ا2)كلكف يقل ال عؿ المجـر نتيجة خطأ منو  ،المجـر

أمػػػا الجػػػنه حػػػالبعض منيػػػا عمػػػدم )كالسػػػرقة  ،حالجنايػػػات عمكمػػػان جػػػرامـ عمديػػػة ،كمػػػل ذلػػػؾ
كالػػػػبعض اآلخػػػػر  يػػػػر عمػػػػدم )كالقتػػػػؿ  ،كالنصػػػػب كالضػػػػرب كالقتػػػػؿ العمػػػػدم كالحريػػػػؽ العمػػػػدما

ىمػػػػػاؿ المػػػػػكظ يفكاإلصػػػػػاب ىمػػػػػاؿ أربػػػػػاب الميػػػػػف كاألطبػػػػػاء  ،ة خطػػػػػأ كالحريػػػػػؽ  يػػػػػر العمػػػػػدم كا  كا 
 .ا3)كالميندسيفا

 جرائـ مادية كجرائـ شكمية: -7
الجريمػػػة الماديػػػة ىػػػي التػػػي يشػػػترط القػػػانكف لكجكدىػػػا ضػػػرر مباشػػػر. كي تػػػرض حػػػي ال اعػػػؿ 

سػػعر مرت ػػل عػػف التسػػعيرة كمػػف الجػػرامـ المألكحػػة حاليػػان البيػػل ب كمخال ػػات المػػركر، ،لقصػػد الجنػػاميا
ك  تمتػػػـز سػػػمطة ا تيػػػاـ إثبػػػات  ،الجبريػػػة )السػػػكؽ السػػػكداءا حالجريمػػػة تتػػػكاحر بمجػػػرد كقػػػكع ال عػػػؿ

 إذ أف تحقؽ الضرر ي ترض حي ال اعؿ النية اإلجرامية.  ،القصد الجنامي
ييػػا  ػػرض ال اعػػؿ كمػػل ذلػػؾ يػػدخؿ حػػي النطػػاؽ العػػاـ لمجػػرامـ الماديػػة الجػػرامـ التػػي يتحقػػؽ ح

 ،أما الجريمة الشكمية كجريمة صؾ النقكد المزي ة مف  ير التعامؿ معيا كالتزكير القتؿ كالسرقة،ك
إذ تتػكاحر الجريمػة كالعقػاب  ،حيذه الجريمة   تستمـز تحقيؽ الغرض الػذم يقصػده مرتكػب الجريمػة

 .ا4)عمييا بمجرد التزييؼ أك التزكير
 جرائـ متمبس بيا كجرائـ غير متمبس بيا: -8

ريمػػػة المتمػػػبس بيػػػا ىػػػي الجريمػػػة التػػػي تكتشػػػؼ كقػػػت ارتكابيػػػا أك عقػػػب ارتكابيػػػا ببرىػػػة الج
بمعنػػػ  أف التمػػػبس  ،تمتمػػػبس بيػػػا حيػػػي تٌمػػػحػػػدليؿ اإلثبػػػات متػػػيقف. أمػػػا الجريمػػػة  يػػػر ال ،ا5)يسػػػيرة

 .ا6)بصرؼ النظر عف المتيميف حييا ،كصؼ يتعمؽ بالجريمة ذاتيا

                                                 

 ا.96شرح قانكف العقكبات )ص ،ا الحمبي (1
 ا.99أثر اإلعالـ حي الكقاية مف الجريمة )ص ،بمعكص  2))

 ا.33البحث العممي عف الجريمة )ص ،ا المتيت(3
 .34-33ص ص، المرجل السابؽا (4
 ا.100أثر اإلعالـ حي الكقاية مف الجريمة )ص ،ا بمعكص(5
 ا.34جريمة )صالبحث العممي عف ال ،ا المتيت(6
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 :(1)رابعان: تصنيؼ المجرميف
كيمكػف  ،جرميف إل  طكامؼ متعددة يختمؼ بحسب النظػرة لمظػاىرة اإلجراميػةإف تصنيؼ الم

 تصني و عم  النحك اآلتي:
كالمجػػػػـر  ،كالمجػػػػـر الػػػػدكلي ،تصػػػػنيؼ المجػػػػرميف بحسػػػػب طبيعػػػػة الجريمػػػػة: )المجػػػػـر المحمػػػػي .أ 

 .العالميا
 .كالمجـر المختصا ،: )المجـر العاـالتنصيؼ العاـحسب  .ب 
 .كالمجـر المتعمـا ،جاىؿحسب مستكاىـ العممي: )المجـر ال .ج 
 .كالمجـر العاطؿا ،حسب العمؿ: )المجـر العامؿ .د 
 .كالمجـر المعتادا ،حسب المنيف اإلجرامي: )المجـر العرضي .ق 
كالمجػػػػـر  ،كالمجػػػػـر المتغطػػػػرس ،حسػػػػب العكامػػػػؿ الداخميػػػػة الداحعػػػػة لإلجػػػػراـ: )المجػػػػـر البخيػػػػؿ .ك 

 كالمجـر الحاسدا. ،ختؿ عقميان كالمجـر المي  ،كالمجـر ال اسؽ ،كالمجـر الغاضب ،العاط ي
 كالمجـر التقنيا ،حسب الكسيمة اإلجرامية: )المجـر التقميدم .ز 

 خامسان: أركاف الجريمة:
كتقـك الجريمػة عمػ   ،ىي مككنات الجريمة األساسية التي تعطييا عند تكاحرىا كجكدان قانكنيان 

 ثالثة أركاف كما يأتي:
كيتمثؿ  ،لكاقعة أك المظير المادم الخارجي لمجريمةكىك عبارة عف االركف المادم لمجريمة:  -1

. كالركف المػادم ىػك الػذم يظيػر ا2)حي نشاط ال اعؿ كالنتيجة التي حصمت كعالقة السببية بينيما
 .ا3)ماديات الجريمة إذ أنو   جريمة حي مجرد ا عتقاد الجرمي

حػػي أم حػػاؿ مػػف كيتكػػكف الػػركف المػػادم مػػف ثالثػػة عناصػػر أساسػػية   يمكػػف ال صػػؿ بينيػػا 
 :ا4)كىي ،األحكاؿ

 السمكؾ اإليجابي لم عؿ أك السمبي لو. -
 نتيجة ال عؿ اإليجابي أك السمبي. -
 العالقة السببية بيف السمكؾ كالنتيجة. -

                                                 

 ا.83-68الجريمة تأصيالن كميكاححةن )ص ص ،ا جرادة(1
 ا.102شرح قانكف العقكبات )ص ،ا الحمبي(2
 ا.71قانكف العقكبات: القسـ العاـ )ص  ،ا أبك عامر(3
 ا.49دراسة تأصيمية مقارنة )ص -تصنيؼ جرامـ األحداث ،ا الشمرم(4
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كىك الجانب المعنكم الذم يدخؿ حػي تككينيػا. كيتمثػؿ ىػذا الجانػب الركف المعنكم لمجريمة:  -2
كعناصػر ىػذه العالقػة ترجػل إلػ  إرادة  ،تػي تػربط الشػخص بالسػمكؾحي العالقة الذىنية كالن سػية ال

 .ا1)السمكؾ كنتيجتو
كىك عبارة عف كجكد النص القانكني الػذم يحػدد ال عػؿ  الركف القانكني أك الشرعي لمجريمة: -3

 .ا2) ىك النص عم  الجريمة كعقابيا حي القانكف، ك كي رض العقكبة المقررة لو
ىػػػذه ىػػػي ، ا3)ميػػػة بػػػدكرىا إلػػػ  قكاعػػػد شػػػكمية كقكاعػػػد مكضػػػكعيةحيػػػث تنقسػػػـ القكاعػػػد الجنا

   ،كلكف تكحر ىذه األركاف العامػة ،األركاف العامة التي يجب تكاحرىا بص ة عامة حي كؿ جريمة
كػركف  ،حت  يمكػف العقػاب عمييػا ،يغني عف كجكب تكاحر األركاف الخاصة لكؿ جريمة عم  حدة

كال ػرؽ بػيف أركػاف الجريمػة ك يرىػا الكثيػر  ،ي جريمػة الزنػاكركػف الػكطء حػ ،األخذ خ ية حي السػرقة
بينمػا األركػاف الخاصػة تختمػؼ  ،أف األركاف العامة كاحدة حي كؿ جريمة ،العامة كأركانيا الخاصة

 .ا4)حي عددىا كنكعيا باختالؼ الجريمة

 سادسان: العكامؿ التي تؤدم إلى السمكؾ اإلجرامي:
تؤدم بو إل  ارتكاب الجريمة كتحكلو إل  شخص مجـر تتعدد العكامؿ التي تدحل الشخص ك 

 كبالتالي منبكذ مف كجية نظر المجتمل كترجل العكامؿ كاألسباب إل :
تتعدد العكامؿ الداخمية المؤثرة حي السمكؾ اإلجرامػي التػي   تك ػي لت سػير العكامؿ الخارجية:  .أ 

نما يمـز أف تتحد مل ىػذه العكامػؿ ال ،سبب الظاىرة اإلجرامي داخميػة عكامػؿ خارجيػة متعمقػة كا 
بالبيمة التي تحيط بالشخص. ذلػؾ أف العكامػؿ الخارجيػة ىػي األخػرل   تك ػي كحػدىا لت سػير 
سبب السػمكؾ اإلجرامػي حيػث   يكػكف ليػا تػأثير إ  إذا تػكاحر اسػتعداد داخمػي لػدل اإلنسػاف. 

ثرات ا جتماعيػػػة كالعكامػػػؿ الخارجيػػػة )أك البيميػػػةا يقصػػػد بيػػػا مػػػا ييمكػػػف استخالصػػػو مػػػف المػػػؤ 
 .ا5)سكاء أكانت تمؾ المؤثرات سياسية أك حضارية أك اقتصادية أك اجتماعية ،المختم ة

 كلعؿ أىـ العكامؿ الخارجية )أك البيئية( التي تؤدم لمسمكؾ اإلجرامي:
حيػث يػرل الػبعض أف المنػاطؽ الحػارة ترت ػل حييػا معػد ت  العكامؿ الجغرافية )أك الطبيعيػة(: -1

كمػػا يػػرل الػػبعض اآلخػػر أف ىنػػاؾ اختالحػػان حػػي طبيعػػة الجػػرامـ  ،المنػػاطؽ البػػاردةالجريمػػة دكف 
 .ا6)كأنكاعيا حسب طبيعة المناخ
                                                 

 ا.45الجريمة: أسبابيا مكاححتيا )ص ،ا حكرم(1
 ا.102شرح قانكف العقكبات )ص ،ا الحمبي(2
 ا.18الجريمة الضريبية كالقضاء المختص )ص ،ا حسيف(3
 ا.23التستر عم  الجريمة حي ال قو اإلسالمي )ص ،ا رضكاف(4
 ا.91-90ديناميات ا نحراؼ كالجريمة )ص ص ،ا إبراىيـ(5
 ا.96عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب )ص ،ا القيكجي(6
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 كالثقاحية السامدة كتأثيرىا عم  ال رد. العكامؿ الحضارية -2
كىػػي: المعتقػػدات  ،: كيػػرل الػػبعض أف لمبيمػػة ا جتماعيػػة خمسػػة مقكمػػاتالعكامػػؿ االجتماعيػػة -3

 .ا1)ككسامؿ اإلعالـ ،كالرسامؿ التقنية ،كالتعميـ ،قاليد كالعاداتكالقيـ كالت ،الدينية
: كيظيػػر أثػػر البيمػػة ا قتصػػادية حػػي الظػػركؼ المسػػببة لعػػدـ ك ايػػة دخػػكؿ العكامػػؿ االقتصػػادية -4

كأىـ ىػذه الظػركؼ بصػ ة أساسػية قمػة المػكارد  ،األحراد لسد حاجاتيـ أك  نعداـ دخكليـ أصالن 
 .ا2)ياكسكء تكزيل  مت ،ا قتصادية

 :(3)كما ُيمكف إضافة العكامؿ اآلتية كعكامؿ خارجية تؤدم إلى الجريمة
حيػػث يػػرل العنصػػريكف أف ثمػػة  ،حيػػث يػػرتبط اإلجػػراـ بالتعصػػب العنصػػرم الخمفيػػة العرقيػػة: ا1

مثػؿ ت ػكؽ اإلنسػاف األبػيض حػي  ،أجناس بشرية مت كقة يحؽ ليا أف تستغؿ األجنػاس األخػرل
 أمريكا عم  الزنكج.

يؤدم نقص التغذية إل  اإلصابة بأمراض ليا عالقة بالسمكؾ اإلجرامي مثؿ: الػنقص : الغذاء ا2
 الذم يؤدم إل  اضطرابات عقمية. B12 الشديد حي حيتاميف 

كلمكسػػط السياسػػي  ،: يرتكػػز كجػػكد المجتمػػل عمػػ  كجػػكد السػػمطةالػػنظـ كالصػػراعات السياسػػية ا3
 داخمية مثؿ: ال ساد الكظي ي.حثمة جرامـ ترتبط بالسياسة ال ،تأثير عم  حركة اإلجراـ

: انتشػػرت حػػي الكقػػت الحاضػػر أنػػكاع مسػػتجدة مػػف الجػػرامـ كليػػدة انتشػػار العمػػـك التقػػدـ العممػػي ا4
 منيا جرامـ التمكث البيمي ك يرىا. ،كال نكف كالتخطيط اإلجرامي

إف العكامػؿ الداخميػة ىػي تمػؾ الظػركؼ التػي تتعمػؽ بشػخص المجػـر كالتػي  العكامؿ الداخميػة: .ب 
مػػف جػػراء كجكدىػػا أك كجػػكد بعضػػيا باإلضػػاحة لػػبعض العكامػػؿ الخارجيػػة أم تمػػؾ التػػي  يترتػػب

 :(4)كأىـ تمؾ العكامؿ ما يأتيإل  ارتكاب السمكؾ اإلجرامي.  ،تتصؿ بالبيمة المحيطة
بينمػا تظيػر الجػرامـ حػي  ،: إف عددان ضميالن مف الجرامـ يرتكبيا ال رد حػي مرحمػة الط كلػةالسف .1

كتػػزداد حػػي مرحمػػة النضػػف جػػرامـ السػػرقات  ،الجػػرامـ األخالقيػػة كالسػػرقات سػػف المراىقػػة حتكثػػر
 كتتركز جرامـ الشتـ كا حتياؿ حي مرحمة الشيخكخة حيث ينخ ض معدؿ اإلجراـ. ،كالجسد

: يقصد بو مجمكعة الص ات كالخصػامص الخمقيػة التػي تتػكحر حػي الشػخص التككيف العضكم .2
 تركيبو العضكم كالحيكم.منذ ك دتو حيما يتعمؽ بشكمو الخارجي ك 

: حيث تؤكد الدراسات المختم ة عم  كجكد اختالؼ بيف إجراـ المرأة كالرجؿ. عم  سبيؿ النكع .3
 بينما يغمب عم  إجراـ الرجؿ طابل الخشكنة كالعنؼ. ،المثاؿ يغمب عم  إجراـ المرأة الدىاء

                                                 

 ا.23لن س الجنامي )صعمـ ا ،ا إبراىيـ(1
 .26ا المرجل السابؽ، ص(2
 ا.64التكزيل المكاني لمجريمة حي مدينة نابمس كمخيماتيا )ص ،ا طكقاف(3
 .61-60ص، ا المرجل السابؽ(4
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ص مػػف تكييػػػؼ : يقصػػد بػػو مجمكعػػة القػػػدرات كاإلمكانػػات التػػي تمكػػف الشػػخالتكػػكيف العقمػػي .4
 كلمتككيف العقمي تأثيره عم  بقية الغرامز. ،سمككو بما يت ؽ مل الظركؼ البيمية

عندما   يستطيل كبه  ،: يعتبر تصرؼ ما يصدر عف اإلنساف سمككان  ريزيان التككيف الغريزم .5
 كا ضطرابات الغريزية تدحل إل  ارتكاب جرامـ ضد اآلداب العامة. ،ن سو عف كعي

: إف أىـ العقد الن سية التي لكحظت لدل الكثير مػف المجػرميف عقػدتاف ىمػا: يالتككيف النفس .6
ص إلػ  نقػص جسػماني أك نقػص كتعكد عقػدة الشػعكر بػالنق ،الشعكر بالنقص كالشعكر بالظمـ

 كيؤثر الجانب العدامي مف جانب المجتمل حي إحساس ال رد بالظمـ. اجتماعي،
 ،كالن سػي ،كالعقمي ،كالتككيف العضكم ،كالنكع ،أف جميل تككينات ال رد  السف كترل الباحثة

كتحػػدد لػػو السػػمكؾ الػػذم يتبعػػو سػػكاء كػػاف السػػمكؾ  ،كالكراثػػة ليػػا أىميتيػػا حػػي حيػػاة ال ػػرد ،كالغريػػزم
ايجابيان أك سمبيان. لذلؾ يظير اىتمػاـ عمػـ الجريمػة بػال رد حيػث أنػو القػامـ بالجريمػة كىػك بػذلؾ مػف 

 أىـ أركانيا.

 :ا1)جراـسابعان: مكافحة اإل
 مكافحة اإلجراـ عند عمماء القانكف: -أ

 يتحدث عمماء القانكف عف مكاححة اإلجراـ حي أبكاب ثالثة:
 ،كىي تكقل عم  حرد معيف بذاتو ،مف المعركؼ أف العقكبة   تككف إ  جزاء جريمة: العقكبة -1

ر كاحػػة كىػػي حػػي الكقػػت ذاتػػو تنػػذ ،كذلػػؾ بيػػدؼ إصػػالحو كتأىيمػػو اجتماعيػػان )الػػردع الخػػاصا
كتتصؼ العقكبة بأربل ـ عميو ىذا المجـر )الردع العاـا، الناس بالعقاب إف أقدمكا عم  ما أقد

 ،أمػػػػا أنػػػػكاع العقكبػػػػات )بدنيػػػػةالمسػػػػاكاةا،  ،الشخصػػػػية ،القضػػػػامية ،ةخصػػػػامص ىػػػػي )الشػػػػرعي
 .كسالبة لمحريةا ،كماسة بالحقكؽ ،كمالية

كرة اإلجرامية الكامنػة حػي شخصػية مرتكػب يقصد بذلؾ إجراء يكاجو الخطالتدابير االحترازية:  -2
كػػالعالج  ،بغيػػة تخميصػػو منيػػا كدرميػػا عػػف المجتمػػل. ك  بػػد أف تصػػدر مػػف مخػػتص ،الجريمػػة

 ر حي حالتيف )ارتكاب جريمة سابقةكتي رض ىذه التدابي، ا2)السمككي كالن سي لمنحرحي السمكؾ
 أك الخطكرة اإلجراميةا.

 كأىـ أنكاع التدابير االحترازية:
 كالعزلة. ،كىي نكعاف: اإليكاء حي مكاف عالجي ،تدابير ا حترازية السالبة لمحريةال .أ 
كمنػػػل ارتيػػػاد بعػػػض  ،كىػػػي أربعػػػة أنػػػكاع: الحريػػػة المراقبػػػة ،التػػػدابير ا حترازيػػػة المقيػػػدة لمحريػػػة .ب 

بعاد األجنبي. ،كمنل اإلقامة ،أماكف الميك  كا 
                                                 

 ا.203ص-165أسبابيا مكاححتيا )ص-الجريمة  ،ا  حكرم(1
 ا.200عمـ الن س الجنامي )ص ،ا الجريسي(2
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كالمنػل  ،ع: اإلسقاط مف الك ية أك الكصػايةكىي أربعة أنكا ،التدابير ا حترازية المانعة لمحرية .ج 
 كالحرماف مف قيادة السيارة. ،كالحرماف مف حمؿ السالح ،مف مزاكلة أحد األعماؿ

كىػػػػي مثػػػػؿ:  ،ك  تمػػػػس األشػػػػخاص كتقػػػػل عػػػػادةن عمػػػػ  األشػػػػياء ،التػػػػدابير ا حترازيػػػػة العينيػػػػة .د 
 حميا.ككقؼ ىيمة اعتبارية عف العمؿ أك  ،كا  الؽ المحؿ ،المصادرة العينية

يداعػػػو حػػػي معيػػػد  ،مثػػػؿ تسػػػميـ الحػػػدث ،باألحػػػداث الجػػػانحيف ةالتػػػدابير ا حترازيػػػة الخاصػػػ .ق  كا 
لحاقو بمركز لمتدريب الميني ك  ،إصالحي لزامو بالقياـ بكاجبات معينة.كا   ا 

 الجريمة )أك الكقاية مف اإلجراـ(:منع  -3
كؿ دكف قيػػاـ إٌف مصػػطمه الكقايػػة مػػف الجريمػػة يعنػػي اتخػػاذ الكسػػامؿ كاإلجػػراءات التػػي تحػػ

أك بمعنػػػ  ،خػػػر ىػػػك عمميػػػة تقميػػػؿ حػػػرص حػػػدكث الجػػػرامـ أك الحػػػد مػػػف ، ا1)الشخصػػػية اإلجراميػػػة
 .ا2)ارتكابيا حي مجتمل ما باستخداـ شت  الكسامؿ المتاحة الممكنة

كمف أىـ األساليب المؤدية إل  الكقاية مف اإلجراـ: تطكير أجيزة الشرطة كتككيف الشرطة 
شػػغاؿ أكقػػات  ،كمسػػاىمة الجميػػكر حػػي منػػل الجريمػػة ،الشػػرطة بػػالجميكرالكقاميػػة كتقكيػػة عالقػػة  كا 

صالح النظاـ ا جتماعي. ،ال راغ  كا ىتماـ باألشخاص المييميف لمجريمة كا نحراؼ كا 
 مكافحة اإلجراـ عند عمماء االجتماع: -ب

الػػذم يقػػـك بدراسػػة كبحػػث أحػػكاؿ  ،ييػػتـ عممػػاء ا جتمػػاع ىنػػا بػػدكر األخصػػامي ا جتمػػاعي
كذلؾ ييتمكف بالخطط التي يضعيا  ،كمف يقضكف أكقاتان طكيمة أك قصيرة حي السجكف ،المجرميف

المعػػالف ا جتمػػاعي كالتػػي قػػد تكػػكف: تػػدريب السػػجيف عمػػ  حرحػػة جديػػدة تت ػػؽ مػػل ميكلػػو كقدراتػػو 
كقد تككف برنامجان خاصان يشير بو الطبيب الن سػي لمتغمػب عمػ  بعػض ا ضػطرابات  ،كاستعداداتو

 سية التي قد تككف مسمكلة عف الجريمة.الن 
كقد تككف اقتراحات تيدؼ إل  إشباع حاجات ن سية معينة لمسػجيف لػـ يسػتطل إشػباعيا حػي 

 .لممجتملل  صراع ن سي عبر عنو السجيف بالسمكؾ الميضاد إحأدل ذلؾ  ،المجتمل
 ىما: ،كينقسـ العالج ىنا إل  قسميف

ليسػػتطيعكا كضػل أصػػابعيـ عمػػ   ،ىػػذا األمػر   بػػد مػف اختصاصػػييف حػيالعػالج الشخصػػي:  -1
 كأف يزيمكا الدكاحل التي أكصمتيـ إل  اإلجراـ. ،الجكانب الخيرة حي ن كس الجناة

  بػػد لػػو أيضػػان أف يراعػػي  ،بعػػد أف قػػاـ األخصػػامي ا جتمػػاعي بالػػدكر األكؿالعػػالج البيئػػي:  -2
اؾ اإلنساف الػذم تحػكؿ مػف أم المحيط الذم يعيش حيو ذ ،الميحيط الذم يقكـ حيو ىذا العالج

 مجـر إل  إنساف سكٌم.

                                                 

 ا.76قاية مف الجرامـ )صأثر اإلعالـ حي الك  ،ا بمعكص(1
 ا.50الكقاية مف الجريمة حي الشريعة اإلسالمية )ص ،الككارم 2))
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 مكافحة اإلجراـ عند عمماء النفس: -ج
 مف األساليب التي يضعيا عمماء التربية كتؤدم بالط ؿ كالشاب إل  التربية الصالحة:

 التعميـ اإلجبارم. .1
 مراقبة الط ؿ. .2
 دىـ.كي يتسٌن  ليـ الت رغ لمراقبة أك  ،إيجاد كتحسيف طرؽ العمؿ لألكلياء .3
 إنشاء معاىد خاصة لتقكيـ اعكجاج المنحرحيف. .4
كبعػػػض  ،كالبػػػرامف التم زيكنيػػػة ،مراقبػػػة كػػػؿ مػػػا يػػػؤثر حػػػي أخػػػالؽ كم ػػػاىيـ الط ػػػؿ: كػػػالمجالت .5

 األلعاب.
 مكافحة اإلجراـ عند عمماء الشريعة: -د

كتطبيقػػو  ،مكاححػػة الجريمػػة حػػي الشػػريعة تعتمػػد بشػػكؿ رميسػػي عمػػ  اإليمػػاف الحقيقػػي بػػاهلل
كمػػف أىػػـ النػػكاحي التػػي تحٌصػػف اإلنسػػاف مػػف أسػػباب الجريمػػة كعكارضػػيا  ،ناحيػػة السػػمككيةعمػػ  ال

 كنتامجيا:
حتتعػال   ،اإليماف باهلل كأثره حي سمكؾ اإلنساف: حاإليماف باهلل يطمؽ الن س مػف قيكدىػا الماديػة .أ 

 ك  تبالي بالمناحل كالمضار الخاصة. ،عم  الشيكات
كىك  ذاء ركحي يمد  ،نية: كًذكر اهلل ىك مف ،ثار اإليماف باهللًذكر اهلل كأثره حي الن س اإلنسا .ب 

 الن س اإلنسانية بما تحتاجو مف سكينة كاطممناف.
كانكٌب عم   ،خشية اهلل كأثرىا حي ميجابية الشر: كلك  خشية اهلل  سترسؿ اإلنساف حي شركره .ج 

لقػكانيف التػي شػرعت ذلػؾ كػؿ ا يكلمػا ن عػت حػ ، ير ميقيـ لمصمحة الغير أم اعتبػار ،شيكاتو
 لممحاحظة عم  اإلنساف مف عدكاف الغير.

كأنػػػو إذا  ،ا سػػػتغ ار كأثػػػره حػػػي عػػػالج الػػػن س: حإيمػػػاف اإلنسػػػاف بػػػأف اهلل يغ ػػػر الػػػذنكب جميعػػػان  .د 
مػف ضػمف كسػامؿ العػالج الن سػي المسػتحدثة التػي لػـ يسػتعف بيػا الطػب إ   ،استغ ره   ر لو

 حي العصر الحديث.
ثرىا حي القضاء عم  التشاؤـ: كالػذيف يكػكف سػعييـ عمػ  الػدكاـ نيػؿ رحمػة ابتغاءي رحمة اهلل كأ .ق 

حينػػػاؾ قػػػكة ركحيػػػة تػػػدخؿ إلػػػ   ،كأيػػػة معصػػػية تػػػداىميـ ،اهلل   تػػػكىف ن كسػػػيـ أيػػػة خيبػػػة أمػػػؿ
 ن كسيـ العزاء عم  ما يقاسكنو مف ، ـ كمتاعب.

ن سػانيان حػي القضػاء  التككؿ عم  اهلل كأثره حي بػث السػكينة حػي الػن س: إف حػي اإلسػالـ عػامالن  .ك 
 كىك ما أمر بو مف التككؿ عم  اهلل كت كيض األمر إليو كعبادتو. ،عم  الخكؼ
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األساليب الكقائية التي كضعتيا الشريعة اإلسالمية لمكقاية مف الجريمة كالحػّد مػف كمف 
مػػر كاأل ،كالتكاحػػؿ ا جتمػػاعي ،: التربيػػة اإلسػػالمية ال اضػػمةا1)مػػا يػػأتي انتشػػارىا فػػي المجتمعػػات

كالضػػمانات ال رديػػة كالشخصػػية كالتػػي مػػف ضػػمنيا حػػؽ ال ػػرد حػػي  ،بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المينكػػر
كحػؽ الػدحاع  ،الحياة كسالمة شخصو كحريتو الدينية كحريػة ال كػر كحػؽ األمػاف كالمسػاكاة كالعدالػة

الشػػرعي بمعنػػ  حػػؽ اإلنسػػاف حػػي حمايػػة ن سػػو أك ن ػػس  يػػره حػػي حالػػة ا عتػػداء  يػػر المشػػركع 
شيار العقكبات كالتيديد بعذاب اآلخرة ،كالتن ير مف الجريمة كعدـ إعالنيا ،وعمي باإلضاحة إل   ،كا 

 التحصيف العقدم كالسمككي كالرقابي كاإلشراحي كالردعي كالعقابي.
 :(2)دكر المكاطنيف في مكافحة الجريمة كالكقاية منيا

عػاد عػف الخػركج عػ  نصكصػيا أك إطاعة كاحتراـ القكانيف كالمكامه الصادرة كالعمؿ عم  ا بت .أ 
 مخال تيا.

اتخاذ ما يمـز مف احتياطات ك يمة لكقكع الجريمة )عمييـ كمكاطنيف أك عم  ممتمكاتيـا كذلػؾ  .ب 
 باتخاذ التدابير الالزمة لذلؾ.

 اإلبالغ عف الجرامـ التي يرتكبيا اآلخركف أك التي قد يسعكف إل  ارتكابيا. .ج 
ي كالتعميمػػػات التػػػي تصػػػدرىا ىيمػػػات الشػػػرطة بػػػيف الحػػػيف ا سػػػتجابة الكاعيػػػة لألكامػػػر كالنػػػكاى .د 

 كاآلخر لح ظ النظاـ كالسكينة.
التعاكف مل رجاؿ األمف حػي اكتشػاؼ مػا يحػيط بػالجرامـ  يػر المكتشػ ة كالجػرامـ التػي   تػزاؿ  .ق 

 كتزكيدىـ بالبيانات كالمعمكمات التي ت يد حي اكتشاحيا كالقبض عم  مرتكبييا. ،رىف التحقيؽ
 ل جياز العدالة الجنامية حي تقديـ الشيادة.التعاكف م .ك 
 تقديـ العكف لضحايا الجريمة كتعكيضيـ. .ز 
ناة كالعمؿ عم  إدماجيـ مجددان حي المجتمل. .ح  صالح الجي  الميشاركة حي إعادة تأىيؿ كا 

                                                 

 ا.60 -54الكقاية مف الجريمة حي الشريعة اإلسالمية )ص ص ،ا الككارم(1
 ا.64دكر القيـ ا جتماعية حي الكقاية مف الجريمة )ص ،ا الحسنية(2
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 المبحث الثاني:
 الجريمة في فمسطيف 

 ،م ة مف الجريمةالمجتمل ال مسطيني كغيره مف المجتمعات مف حيث كجكد أنكاع مختيعاني 
مل تكاحر ظركؼ خاصة تتعمؽ با حتالؿ كا نقسامات الداخمية كاألكضاع ا قتصادية  ك  سيما

كحي ىذا المبحث  ،الصعبة التي أٌدت إل  حياة  ير مستقرة ينقصيا األمف كيشكبيا ا نحراؼ
بيف الشباب  لعكامؿ المسببة حي انتشارىا كخاصةن سيتـ الحديث عف كاقل الجريمة حي حمسطيف كا

 ال مسطيني.

 أكالن: عكامؿ انتشار الجريمة في فمسطيف:
 العكامؿ االقتصادية: -1

حيػػػػث أف طبيعػػػػة المسػػػػتكل  ،تقػػػػكـ العكامػػػػؿ ا قتصػػػػادية بػػػػدكرو ىػػػػاـ حػػػػي السػػػػمكؾ اإلنسػػػػاني
المعيشي الذم يتمتل بو أبناء المجتمل يعتمد عم  العالقة الكمية كالنكعية بيف المكارد ا قتصادية 

حإذا كانت المكارد ا قتصادية مساكية لحجـ السكاف حػإف المسػتكل المعيشػي يكػكف  ،السكافكحجـ 
اختػٌؿ التػكازف بػيف نسػبة المػكارد  إذا أمػا ،كىنػا يتمتػل السػكاف بالرحاىيػة الماديػة كا جتماعيػة ،عاليػان 

ت حػػػإف المسػػػتكل المعيشػػػي يػػػنخ ض إلػػػ  مسػػػتكيا ،ا قتصػػػادية كحجػػػـ السػػػكاف أك المػػػكارد البشػػػرية
كأف سػػكء المػػكارد  ،تحػػددىا درجػػة ا خػػتالؿ حػػي التػػكازف بػػيف المػػكارد ا قتصػػادية كالمػػكارد البشػػرية

لػػ  مكػػاف إكىنػا تتحػػكؿ البيمػػة  ،ا قتصػادية كنقصػػيا يػػؤدم إلػػ  اسػتيالؾ المعطيػػات الماديػػة لمبيمػػة
 . ا1)  ير صاله لمعمؿ كالمعيشة كا ستقرار. كبالتالي ارت اع نسبة الجرامـ

ؿ ا قتصػػادية السػػيمة عديػػدة كمتنكعػػة حػػي المجتمػػل ال مسػػطيني خاصػػة كأنػػو مجتمػػل كالعكامػػ
بؿ كقاـ بتحكيمو إل  مجتمل مستيمؾ قامـ عم  المعكنػات  ،حرمو ا حتالؿ مف مكارده ا قتصادية

كالتبعيػة ا قتصػادية التػي حقد عاني ا قتصاد ال مسطيني مف التشكىات الييكمية دعـ الخارجي، كال
 مػػف خػػالؿ ،المتعاقبػػة عمػػ  تكريسػػيا طػػكاؿ حتػػرة ا حػػتالؿ اإلسػػراميمي ا حػػتالؿ مػػاتحكك عممػػت 

 ،كتػػػدمير بنيتػػػو التحتيػػػة ،نيػػػب ثركاتػػػو ا قتصػػػاديةك إحكػػػاـ سػػػيطرتيا عمػػػ  ا قتصػػػاد ال مسػػػطيني 
إلػ  إلحػاؽ ا قتصػاد  أٌدل ممػا ،كقطل عالقاتو ا قتصادية مل العالـ الخارجي ،كقاعدتو اإلنتاجية

كتحػػػػػكؿ ا قتصػػػػػاد  ،بعالقػػػػػات قاممػػػػػة عمػػػػػ  الضػػػػػعؼ كالتبعيػػػػػة لالقتصػػػػػاد اإلسػػػػػراميمي ال مسػػػػػطيني

                                                 

 ا.4لسمكؾ اإلجرامي حي المجتمل )صأثر المتغيرات ا قتصادية عم  ا ،ا الزكاىرة(1
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كمصدران لأليدم العاممة ذات التكم ة المتدنية  ،ال مسطيني إل  سكؽ استيالكية لمبضامل اإلسراميمية
 . ا1)لمعمؿ حي المشاريل اإلسراميمية

ني خػالؿ عمػر السػمطة كمف الم يد أف نبيف بعض المالحظات عمػ  أداء ا قتصػاد ال مسػطي
 :ا2)كذلؾ عم  النحك اآلتي ،ال مسطينية

اع ا قتصػػادية حػػي ارتبػػاط التحسػػف النسػػبي الػػذم شػػيدتو األراضػػي ال مسػػطينية بتحسػػف األكضػػ .أ 
حػػي حػػيف يعػػاني الكضػػل  ،نتيجػػة اسػػتمرار الػػدعـ األمريكػػي كاألكركبػػي لمسػػمطة ،الضػػ ة الغربيػػة

نكمػػاش نتيجػػة الحصػػار المحكػػـ الم ػػركض مػػف التػػدىكر كا  محاحظػػات  ػػزة ا قتصػػادم حػػي 
 .ـ2006منذ حكز حماس با نتخابات التشريعية عاـ  محاحظات  زة عم  

التنػػػاقص المضػػػطرد حػػػي قػػػدرة ا قتصػػػاد المحمػػػي ال مسػػػطيني عمػػػ  خمػػػؽ حػػػرص عمػػػؿ جديػػػدة  .ب 
األمػػػر الػػػذم أٌدل إلػػػ  تنػػػامي ظػػػاىرة البطالػػػة  ،كتراجػػػل قدرتػػػو عمػػػ  اسػػػتيعاب حػػػامض العمالػػػة

 بيرة.بصكرة ك
ضػػػػػػعاؼ قدراتػػػػػػو اإلنتاجيػػػػػػة  ،بمحاصػػػػػػرة ا قتصػػػػػػاد ال مسػػػػػػطيني يسػػػػػػراميما حػػػػػػتالؿ اإلقيػػػػػاـ  .ج  كا 

أدت إلػ  تراجػل  ،كالتشغيمية مف خػالؿ مجمكعػة مػف السياسػات ا قتصػادية كالماليػة كالتجاريػة
كتراجػل القػدرة ا سػتيعابية  ،كالػدخؿ القػكمي ،مساىمة الناتف المحمػي حػي تكػكيف النػاتف القػكمي

ككػؿ ذلػؾ أٌدل إلػ  تشػكيو حػي بنيػة العمالػة  ،كتضاعؼ ال جكة التجارية ،العمؿ المحمية لسكؽ
كتشػػػػػكيو حػػػػػي ىيكػػػػػؿ األجػػػػػكر حػػػػػي السػػػػػكؽ  ،ال مسػػػػػطينية لصػػػػػاله نمػػػػػك العمالػػػػػة  يػػػػػر المػػػػػاىرة

ضعاؼ قدرتو التناحسية محميان كخارجيان. ،كرحل كم ة اإلنتاج المحمي ،ال مسطينية  كا 
ا سػػػتيالء عمػػػ   ؿمػػػف خػػػال ،يسػػػراميما حػػػتالؿ اإلينية مػػػف قبػػػؿ نيػػػب المػػػكارد الماليػػػة ال مسػػػط .د 

كتحكيميػػا  ،% مػػف إجمػػالي المػػدحكعات الضػػريبية50الجمػػارؾ كضػػرامب ا سػػتيراد التػػي تشػػكؿ 
إضػاحة إلػ  أف ضػرامب الػدخؿ كالضػماف ا جتمػاعي التػي يػدحعيا العمػاؿ  ،لمخزينة اإلسراميمية

كتشػير التقػديرات إلػ  أف حجػـ  ،زنػة اإلسػراميميةال مسطينيكف حي إسراميؿ تػذىب كػذلؾ إلػ  الخ
 % مف الناتف المحمي اإلجمالي.20-15ىذه المكارد المنيكبة يصؿ مف 

قيػػػاـ إسػػػراميؿ بجبايػػػة مسػػػتحقات السػػػمطة ال مسػػػطينية مػػػف التصػػػدير المباشػػػر إلػػػ  دكؿ العػػػالـ  .ق 
لالقتصػػاد مػػف تبعيػػة ا قتصػػاد ال مسػػطيني  زاد ،ي عمميػػة تحكيػػؿ تمػػؾ المسػػتحقاتكتحكميػػا حػػ
التي تمجػأ إلػ  حجػز تمػؾ المسػتحقات  ،كارتيانو لمسياسات كالممارسات اإلسراميمية ،اإلسراميمي

% مف إجمالي 60خاصة أف تمؾ التحكيالت تشكؿ نحك  ،ككسيمة لالبتزاز كالضغط السياسي

                                                 

 ا.20دكر السياسة المالية حي زيادة القدرة ا ستيعابية لالقتصاد ال مسطيني )ص ،ا عثماف(1
 ا.92-91العكامؿ المؤثرة عم  معدؿ البطالة حي حمسطيف )ص ص ،ا األسطؿ(2
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 ،يةكتستخدـ حي تمكيؿ الن قات الجارية لمسمطة ال مسػطين ،اإليرادات العامة لمسمطة ال مسطينية
 % منيا. 60كالتي تستحكذ ركاتب مكظ ي الحككمة عم  

كحػػي ىػػذا المبحػػػث سنقتصػػر الحػػػديث عمػػ  عػػاممي البطالػػػة كال قػػر كػػػأىـ المشػػكالت التػػػي 
 المجتمل ال مسطيني كخاصة الشباب: تكاجو أحراد

كىػػي حػػي معجػػـ الرامػػد تعنػػي عػػدـ تػػكاحر  ،البطالػػة ل ػػظ مقابػػؿ لمعمالػػة كمضػػاد لػػو األكؿ: البطالػػة:
حيػث ييػذكر  ،كالم ػظ اصػطالحان )اقتصػاديانا لػـ يخػرج عػف ىػذا ،لعمؿ لمرا بيف حيو كالقادريف عميػوا

أنيػػػا حػػػي القػػػامكس ا قتصػػػادم كممػػػة تعنػػػي األجيػػػر الػػػذم حقػػػد عممػػػو كمصػػػدر رزقػػػو كتعطٌػػػؿ عػػػف 
 . ا1)العمؿ

 كتعػػٌرؼ البطالػػة بتعري يػػا الكاسػػل أنيػػا األشػػخاص القػػادركف عمػػ  العمػػؿ كىيػػـ حػػي سػػف العمػػؿ
 .ا2)كير بكف حي العمؿ كيبحثكف عنو ك  يجدكف عمالن 

كتعتبػػر مشػػكمة البطالػػة مػػف أىػػـ المشػػاكؿ التػػي تكاجػػو الشػػعكب مػػف عػػدة نػػكاحي اجتماعيػػة 
ك  يكػاد  ،كالبطالة ظاىرة مكجكدة حي كؿ المجتمعػات اإلنسػانية حػي السػابؽ كالحاضػر ،كاقتصادية

يخمػك مػف ىػذه الظػاىرة أك المشػكمة بشػكؿ أك مجتمل مف المجتمعات اإلنسػانية عمػ  مػر العصػكر 
حػإف حمسػطيف  ،بآخر. حإذا كانت البطالة مشكمة عالمية تعػاني منيػا الػدكؿ المتقدمػة كالػدكؿ الناميػة

 .ا3)كالض ة الغربية تعاني مف ىذه المشكمة محاحظات  زة كبالتحديد حي 
األحػراد الػذيف ينتمػكف  جميػل كقد عٌرؼ الجيػاز المركػزم لإلحصػاء ال مسػطيني البطالػة بأنيػا 

ككػانكا  ،سنة حأكثرا كلـ يعممكا أبدان خػالؿ حتػرة اإلسػناد حػي أم نػكع مػف األعمػاؿ 15لسف العمؿ )
 ،كقػػامكا بالبحػػث عنػػو بإحػػدل الطػػرؽ مثػػؿ ميطالعػػة الصػػػحؼ ،خػػالؿ ىػػذه ال تػػرة مسػػتعديف لمعمػػؿ
 .ا4) مف الطرؽأك  ير ذلؾ  ،كسؤاؿ األصدقاء كاألقارب ،كالتسجيؿ حي مكاتب ا ستخداـ

كبحسب مسه )الجياز المركزم لإلحصاء ال مسطينيا بما عدد العاطميف عػف العمػؿ حسػب 
، ـ2015شخص حي الربػل األكؿ مػف عػاـ  100.326 حي حمسطيف تعريؼ منظمة العمؿ الدكلية

  حي الض ة الغربية. 500.132 ،محاحظات  زة حي  600.193 بكاقل
حيػػث بمػػا  محاحظػػات  ػػزة البطالػػة بػػيف الضػػ ة الغربيػػة ككمػػا يػػزاؿ الت ػػاكت كبيػػران حػػي معػػدؿ 

% حػػػي 16.3 ، مقابػػػؿـ2015% حػػػي الربػػػل األكؿ مػػػف عػػػاـ 41.6 محاحظػػػات  ػػػزة المعػػػدؿ حػػػي 
% لمػػػذككر 22.8 الضػػػ ة الغربيػػػة خػػػالؿ ن ػػػس ال تػػػرة، أمػػػا عمػػػ  مسػػػتكل الجػػػنس حقػػػد بمػػػا المعػػػدؿ

كقػػػد سيػػػجمت أعمػػػ   ـ،2015% لإلنػػػاث حػػػي حمسػػػطيف خػػػالؿ الربػػػل األكؿ مػػػف عػػػاـ 36.2 مقابػػػؿ
                                                 

 .ا20عالقة البطالة بالجريمة كا نحراؼ حي الكطف العربي )ص ،ا حكيتي ك،خركف(1
 ا.79التكزيل المكاني لمجريمة حي مدينة نابمس كمخيماتيا )ص ،ا طكقاف(2
 ا.64مشكمة البطالة حي حمسطيف )ص ،ا دركيش(3
 ا.20العكامؿ المؤثرة عم  معدؿ البطالة حي حمسطيف )ص ،ا األسطؿ(4
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أمػا  ـ،2015% حػي الربػل األكؿ 41.5 سػنة حيػث بمغػت 24 -20معد ت بطالػة لم مػة العمريػة 
سػػنة دراسػػية حػػأكثر أعمػػ   13عمػػ  مسػػتكل السػػنكات الدراسػػية، حقػػد سػػجمت اإلنػػاث المػػكاتي أنيػػيف 

ه مػػػف إجمػػػالي اإلنػػػاث المشػػػاركات حػػػي القػػػكل العاممػػػة ليػػػذ 44.0% معػػػد ت بطالػػػة حيػػػث بمغػػػت
 .ا1)ال مة

حقػػد بمػػا عػػدد العػػاطميف عػػف العمػػؿ حسػػب تعريػػؼ  ،ـ2016أمػػا حػػي الربػػل الثػػاني مػػف عػػاـ 
 100.155، محاحظػػات  ػػزة حػػي  600.203شخصػػان، بكاقػػل  700.358منظمػػة العمػػؿ الدكليػػة 
 حي الض ة الغربية. 

بمػػا ، حيػث محاحظػات  ػػزة كمػا يػزاؿ الت ػػاكت كبيػران حػػي معػدؿ البطالػػة بػيف الضػ ة الغربيػػة ك
% حػػػي الضػػػ ة الغربيػػػة، أمػػػا عمػػػ  مسػػػتكل 18.3%، مقابػػػؿ 41.7 محاحظػػػات  ػػػزة المعػػػدؿ حػػػي 

 % لإلناث. 44.7% لمذككر مقابؿ 22.1الجنس حقد بما المعدؿ 
% حػػي 42.6سػػنة حيػػث بمغػػت  24 -20كقػػد سيػػجمت أعمػػ  معػػد ت بطالػػة لم مػػة العمريػػة 

 13حقػد سػػجمت اإلنػاث المػكاتي أنيػػيف أمػػا عمػ  مسػتكل السػػنكات الدراسػية،  ـ،2016الربػل الثػاني 
% مػف إجمػالي اإلنػاث المشػاركات حػي 50.9سنة دراسية حأكثر أعم  معد ت بطالة حيث بمغت 

 .ا2)القكل العاممة ليذه ال مة
محافظػػػات  كنسػػػتطيع أف نجمػػػؿ أىػػػـ أسػػػباب البطالػػػة فػػػي فمسػػػطيف )الضػػػفة الغربيػػػة ك

 :(3)(غزة
التػي تػؤدم إلػ  تػدحؽ األيػدم العاممػة بمعػد ت  ،كانيالزيادة الطبيعية حي معد ت النمك الس .أ 

كذلػػؾ لمحدكديػػة القػػدرة ا سػػتيعابية  ،ت ػػكؽ حاجػػة السػػكؽ المحمػػي حػػي ظػػؿ الكضػػل الطبيعػػي
 لالقتصاد ال مسطيني عم  استيعاب األيدم العاممة المتدحقة سنكيان إل  السكؽ المحمي.

نتيجػة  يػاب التخطػيط  ،سكؽ العمؿ عدـ مكاءمة البرامف التعميمية ال مسطينية مل احتياجات .ب 
 كالتنسيؽ عم  مستكل الكطف.

 كعدـ قدرتو عم  استيعاب المزيد مف األيدم العاممة. ،تضخـ الجياز الكظي ي الحككمي .ج 
كعػدـ التشػجيل  ،نتيجػة سياسػات كممارسػات ا حػتالؿ ،الدمار الػذم أصػاب القطػاع الخػاص .د 

 لمانحة.كالدكؿ ا ،الكاحي لو مف قبؿ السمطة ال مسطينية 

                                                 

القكل العاممة لمربل األكؿ اإلحصاء ال مسطيني يعمف النتامف األساسية لمسه  ،ا الجياز المركزم لإلحصاء ال مسطيني(1
 ـ )مكقل الكتركنيا.2015

اإلحصاء ال مسطيني يعمف النتامف األساسية لمسه القكل العاممة لمربل الثاني  ،ا جياز المركزم لإلحصاء ال مسطيني(2
 ـ )مكقل الكتركنيا.2016

 ا.115العكامؿ المؤثرة عم  معدؿ البطالة حي حمسطيف )ص ،ا األسطؿ(3
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ممػػػا يػػػؤدم إلػػػ   ،ا خػػتال ت الييكميػػػة التػػػي تعػػػاني منيػػػا القطاعػػات ا قتصػػػادية ال مسػػػطينية .ق 
كبالتػػػػالي التػػػػأثير سػػػػمبان عمػػػػ   ،كجػػػػكد بطالػػػػة قسػػػػرية عنػػػػد حػػػػدكث أم ظػػػػرؼ حػػػػي أم قطػػػػاع

 القطاعات األخرل.
 ككقؼ حركة التبادؿ التجارم بينيما. ،عف الض ة الغربية محاحظات  زة ال صؿ القسرم ؿ .ك 
 .1948منل األيدم العاممة ال مسطينية مف العمؿ داخؿ المناطؽ المحتمة عاـ  .ز 
كا سػػػػتيداؼ  ،كاإل القػػػػات المسػػػػتمرة ،مػػػػف الحصػػػػار الشػػػػامؿ ،سياسػػػػة ا حػػػػتالؿ اإلسػػػػراميمي .ح 

مما أدل إل  تدىكر قدرة القطاعػات ا قتصػادية عمػ   ،المتعمد لمبنية ا قتصادية ال مسطينية
كما أف بجميل المعابر الحدكدية،  يسراميما حتالؿ اإلتحكـ يحيث  ،استيعاب األيدم العاممة

سػػمطات ا حػػتالؿ تعمػػؿ عمػػ  منػػل دخػػكؿ المػػكاد الخػػاـ الالزمػػة إلدارة العمميػػة اإلنتاجيػػة حػػي 
مختمؼ القطاعات ا قتصادية، كخاصة القطاع الزراعي جراء ا قػتالع كالتجريػؼ كالحصػار 

 .ا1)ييمش العديد مف الطاقات الشبابيةالم ركض؛ ما ي اقـ مشكمة البطالة ك 
كالتػػػػي انعكسػػػت عمػػػػ  مجمػػػؿ األنشػػػػطة  ،تبعيػػػة ا قتصػػػػاد ال مسػػػطيني لالقتصػػػػاد اإلسػػػراميمي .ط 

كبخاصػة مػا  ،كظيرت ،ثارىا بشػكؿ جمػي خػالؿ انت اضػة األقصػ  ،ا قتصادية حي حمسطيف
كالتػػػي  ،نيةيتعمػػػؽ منيػػػا باسػػػتيعاب سػػػكؽ العمػػػؿ اإلسػػػراميمي لعػػػدد كبيػػػر مػػػف العمالػػػة ال مسػػػطي

 .ا2)عانت مف إ الؽ سكؽ العمؿ اإلسراميمي أماميا خالؿ ا نت اضة
عػػدـ اسػػتقرار المجتمػػل كيمكػػف القػػكؿ إف ىنػػاؾ أسػػبابان أكثػػر تػػأثيران عمػػ  البطالػػة تتمثػػؿ حػػي: 

كاىتػزاز العديػد مػف القػيـ المتعمقػة  ،نتيجة لشػعكر الشػباب بػالتيميش كاإلقصػاء عػف الحيػاة العامػة
كانتشار سمككيات سمبية تؤثر عم   ،كتدىكر مستكيات المعيشة ،ـ كالجدية كا نتماءبأىمية التعمي

ممػػا ييػػدد ا سػػتقرار السياسػػي  ،كانتشػػار ا نحراحػػات بشػػت  صػػكرىا ،المجتمػػل نتيجػػة لتػػدىكر القػػيـ
حالبطالػػػػة تخمػػػػؽ حالػػػػة مػػػػف السػػػػمبية كالعنػػػػؼ المتنػػػػامي النػػػػاجـ عػػػػف الشػػػػعكر بالحرمػػػػاف  ،كاألمنػػػػي

بيدؼ الحصكؿ  ،يـ حي زيادة معد ت الجريمة كالعنؼمما يس ،ت اكت ا جتماعيا قتصادم كال
 . ا3)عم  عامد مادم أك التن يس عف الغضب تجاه المجتمل

تيػػدد البطالػػة ا سػػتقرار السياسػػي كاألمنػػي لممجتمػػل نظػػران لمعانػػاة العاطػػؿ عػػف العمػػؿ مػػف ك 
كػػكف ذلػػؾ سػػببان حػػي يكيمكػػف أف  ،ضػػعؼ مشػػاعر ا نتمػػاء لمػػكطف مػػل ميمػػو إلػػ  السػػمبية كالعنػػؼ

يـ بشػػػكؿ رميسػػػػي حػػػي زيػػػادة معػػػد ت الجريمػػػػة حالبطالػػػة تسػػػ ،ت ٌشػػػي ا نحراحػػػات بشػػػت  صػػػػكرىا
نتيجػػػػة لجػػػػكء بعػػػػض الشػػػػباب تحػػػػت كطػػػػأة الشػػػػعكر بالحرمػػػػاف ا قتصػػػػادم كالت ػػػػاكت  ،كالعنػػػػؼ

                                                 

 المشاكؿ التي تكاجو قطاع الشباب حي حمسطيف )مكقل الكتركنيا. ،مكمات الكطني ال مسطيني كحاا مركز المع(1
 ا.76مشكمة البطالة حي حمسطيف )ص ،ا دركيش(2
 ا.80دكر الصحاحة ال مسطينية اليكمية حي معالجة قضايا الجريمة )ص ،ا جكدة(3
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لجػرامـ كالتي قػد تصػؿ إلػ  حػد ارتكػاب ا ،ا جتماعي إل  الطرؽ  ير المشركعة لتحقيؽ أىداحيـ
 .ا1)أك كتن يس لشحنة الغضب كالحقد عم  المجتمل ،لمحصكؿ عم  ميقابؿ مادم

  شؾ أف ال قر حي أ مب األحياف يشكؿ داحعان رميسيان لمجريمة بغض النظر عػف  الثاني: الفقر:
ماىيػػة ىػػذه الجريمػػة سػػكاء كانػػت قػػتالن أك نصػػبان أك احتيػػا ن أك سػػرقة أك  يرىػػا مػػف الجػػرامـ التػػي 

كالعالقػػػة الطرديػػػة كاضػػػحة بػػػيف ال قػػػر كالجريمػػػة حكممػػػا ازداد ال قػػػر  ،بػػػيف الحػػػيف كاآلخػػػرتحػػػدث 
ال قػر أحػد دكاحػل الجريمػة حػي أ مػب األحيػاف كيػدحل بعػض النػاس لمتنػازؿ  دعػجريمة. كيي ازدادت ال

 عف قيميـ كمبادميـ كأخالقيـ كالقبكؿ بالعمؿ بميف مشبكىة ك ير مر كبة اجتماعيان كأخالقيان. 
جػػػز بعػػػض النػػػاس عػػػف تغطيػػػة ا لتزامػػػات كالمتطمبػػػات اليكميػػػة كعػػػدـ ك ايػػػة دخميػػػـ إف ع

جبػػارىـ لمبحػػث عػػف أم كسػػيمة  لإلي ػػاء بمػػا تمميػػو عمػػييـ التزامػػات الحيػػاة سػػيؤدم إلػػ  إرىػػاقيـ كا 
صػػحيحة كقانكنيػػة تسػػاعدىـ عمػػ  العػػيش كالبقػػاء كا سػػتمرار كحػػي حػػاؿ حقػػداف األمػػؿ حػػي إيجػػاد 

 .ا2)يضطر البعض لمدخكؿ إل  عالـ الجريمة كالداحل ىك ال قرطريؽ لمعيش الكريـ قد 
ينبغػػي ذكػػر بعػػض اإلحصػػاءات عػػف معػػد ت  ،كعنػػد الحػػديث عػػف الجريمػػة حػػي حمسػػطيف

حقػػػػد قػػػػدر معػػػػدؿ ال قػػػػر بػػػػيف سػػػػكاف حمسػػػػطيف كحقػػػػان ألنمػػػػاط ا سػػػػتيالؾ  ،ال قػػػػر بػػػػيف ال مسػػػػطينييف
 % حػػػي 38.8الغربيػػػة ك % حػػػي الضػػػ ة17.8، بكاقػػػل ـ2011 خػػػالؿ عػػػاـ %25.8 الحقيقيػػػة

% مف األحراد حػي حمسػطيف يعػانكف مػف ال قػر المػدقل، 12.9. كما تبيف أف حكالي محاحظات  زة
. ىػػذا مػػل العمػػـ أف خػػط ال قػػر محاحظػػات  ػػزة % حػػي 21.1% حػػي الضػػ ة الغربيػػة ك7.8بكاقػػل  

 .ا3)ؿشيك 832.1شيكؿ إسراميمي كخط ال قر المدقل قد بما  293.2لألسرة المرجعية قد بما 
 ،كمػػا ييالحػػظ ارت ػػاع نسػػبة األسػػر ال قيػػرة حػػي المخيمػػات عػػف األسػػر حػػي المػػدف ال مسػػطينية

% كحي 19.9حي المخيمات  ـ2010كيعكد ذلؾ إل  ارت اع معدؿ البطالة التي كصمت حي عاـ 
حػرد حػي  5.5حػرد ك 5.1ككذلؾ كبر حجـ األسرة حيث كاف متكسػط عػدد أحػراد  ،%16.3المدف 

باإلضػػاحة إلػػ  إ ػػالؽ سػػكؽ العمػػؿ اإلسػػراميمي حػػي كجػػو  ،خيماتيػػا عمػػ  التػػكاليمدينػػة نػػابمس كم
 . ا4)العماؿ ال مسطينييف

ألػػؼ عاطػػؿ  400حػػي إحصػػامية لػػكزارة العمػػؿ أكػػدت حػػي تقريرىػػا السػػنكم أنػػو يكجػػد حػػكالي 
ألػؼ أسػرة تعػيش تحػت خػط ال قػر،  320عف العمؿ حي الض ة الغربية كالقدس ك زة، كأكثر مػف 

                                                 

 ا.44ص-43ص صالعكامؿ المؤثرة عم  معدؿ البطالة حي حمسطيف ) ،ا األسطؿ(1
محاربة ال قر حي عيد خادـ الحرميف الشري يف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز كأثرىا حي الكقاية مف الجريمة  ،ا السبيعي(2

 ا.44ص -43)ص ص
 اإلحصاء ال مسطيني يصدر بيانان عشية اليـك العالمي لمسكاف )مكقل الكتركنيا. ،ا الجياز المركزم لإلحصاء ال مسطيني(3
 ا.77التكزيل المكاني لمجريمة حي مدينة نابمس كمخيماتيا )ص ،قافا طك (4
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محدكدية قدرة القطاع الخاص عم  تكليد حرص العمؿ، كتشجيل ا ستثمار كعػدـ قػدرة  يالـز ذلؾ
 .ا1) ا1-ا قتصاد ال مسطيني عم  النمك بؿ حي تراجل مستمر حيث بما )

كتت ػػؽ معظػػـ الدراسػػات لظػػاىرة ال قػػر حػػي األراضػػي ال مسػػطينية المحتمػػة عمػػ  الػػدكر البػػارز 
مػف  ،محاحظػات  ػزة ل قػر كتجػذرىا حػي الضػ ة الغربيػة كلالحتالؿ اإلسراميمي حي تعميؽ ظػاىرة ا

 ،مػػف مصػػادرة األراضػػي كا سػػتيالء عمػػ  مصػػادر الميػػاه يسػػراميما حػػتالؿ اإلقػػكـ بػػو يخػػالؿ مػػا 
 ا حػتالؿككذلؾ قياـ  ،مف مصادر دخميـ أصحاب األرض ال مسطينييفكالتي تؤدم إل  حرماف 

جػػػراءات اقتصػػػادية مػػػف شػػػأنيا تيمػػػ تبػػػاعبإ عاقػػػة تطػػػكره  ،يش ا قتصػػػاد ال مسػػػطينيسياسػػػات كا  كا 
عاقػػة عمميػػة التنميػػة ا قتصػػادية ،كتشػػكيو قطاعاتػػو المختم ػػة باإلضػػاحة إلػػ  عمميػػات التيجيػػر  ،كا 

كالتػػػي كػػػاف ليػػػا بػػػالا األثػػػر عمػػػ  إحقػػػار حمػػػات كبيػػػرة مػػػف الشػػػعب  ،رم كا قػػػتالع كالتشػػػريدسػػػالق
 . ا2)كترؾ بعض ال مات األخرل عرضة لم قر ،ال مسطيني
حيث عمػد  ،محاحظات  زة عم   يسراميما حتالؿ اإلو ا باإلضاحة لمحصار الذم حرضىذ

حصػػاران شػػامالن منػػلى دخػػكؿ كاحػػة المػػكاد الغذاميػػة  كحػػرض ،لػػ  إ ػػالؽ كاحػػة معػػابر كمناحػػذ القطػػاعإ
كلـ يسمه بتصدير السمل المنتجػة حػي القطػاع  ،كتـ اإلبقاء عم  دخكؿ الحد األدن  منيا ،كالخاـ

لغػػاء ال كػػكد الجمركػػي لمقطػػاع كتقيػػد البنػػكؾ باسػػتجالب العمػػالت مثػػؿ الػػدينار كالػػدك ر ممػػا أدل كا 
 . ا3) نييار اقتصادم شامؿ

ر كالعمػػؿ عمػػ  عالجيػػا قػػلمختم ػػة التػػي تػػؤدم إلػػ  ظػػاىرة ال يجػػب دراسػػة األسػػباب ا كلػػذا
اعيػػػة أك كذلػػؾ لمحػػػد مػػػف الجريمػػة كاآلثػػػار األخػػػرل التػػػي تنػػتف عػػػف ال قػػػر سػػكاء كانػػػت ،ثػػػاران اجتم

 .ا4)أخالقية أك ثقاحية أك سياسية
 العكامؿ السياسية: -2

عػػان  خالليػػا مػػف  ،عػػاش المجتمػػل ال مسػػطيني حػػي محاحظػػات  ػػزة ظركحػػان سياسػػية قاسػػية
صراعات سياسية أٌدت إل  شرخ المجتمل ال مسطيني كأثرت عمػ  منظكمتػو ا جتماعيػة كأكجػدت 

ممػػا  ،قػػكؽ المػػكاطنيف حػػي كاحػػة منػػاحي الحيػػاةسػػمككيات ميسػػيمة لممجتمػػل كشػػٌكمت خطػػكرة عمػػ  ح
كتعزيػػػػز حرصػػػػة انتشػػػػار أسػػػػباب الجريمػػػػة حػػػػي  ،يـ حػػػػي زيػػػػادة المشػػػػاكؿ ا جتماعيػػػػة كالن سػػػػيةسػػػػأ

 كمف أىـ ىذه الظركؼ السياسة ما يأتي: ،المجتمل

                                                 

 ا.مكقل الكتركني) راـ اهلل اإلخبارم، إحصامية صادمة لنسبة ال قر حي حمسطيفا (1
 ا.39ال قر حي حمسطيف كسياسات مكاححتو )ص ،ا أحسف(2
 ا.83ص-82دكر الصحؼ ال مسطينية اليكمية حي معالجة قضايا الجريمة )ص ص ،ا جكدة(3
محاربة ال قر حي عيد خادـ الحرميف الشري يف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز كأثرىا حي الكقاية مف الجريمة  ،ا السبيعي(4

 ا.47)ص
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مصطمه يشير إل  نشكء سمطتيف سياسيتيف كتن يػذيتيف حػي : االنقساـ الفمسطيني: العامؿ األكؿ
حركػػػػػة  ، إحػػػػػداىما تحػػػػػت سػػػػػيطرةمحاحظػػػػػات  ػػػػػزة الضػػػػػ ة الغربيػػػػػة ك حػػػػػي ـ2007صػػػػػيؼ عػػػػػاـ

حػػدث  كقػػد ،ا1)محاحظػػات  ػػزة  حػػي حركػػة حمػػاس كاألخػػرل تحػػت سػػيطرة الضػػ ة الغربيػػة حػػي حػػته
كىػػػي أكؿ  ،ـ2006ا نقسػػػاـ بعػػػد أف تػػػـ تنظػػػيـ ثػػػاني انتخابػػػات تشػػػريعية حمسػػػطينية حػػػي مطمػػػل 

انتخابػػػات تشػػػارؾ بيػػػا حركػػػة حمػػػاس التػػػي حققػػػت م اجػػػأة بحصػػػد أ مبيػػػة المقاعػػػد حػػػي المجمػػػس 
كبمحػػػاك ت  ،قيكبمػػػت بحصػػػار إسػػػراميمي مشػػػدد عرقػػػؿ عمميػػػا تياالحككمػػػة برماسػػػلكػػػف  ،التشػػػريعي

حػػػ داث القالقػػػؿ الداخميػػػة طػػػكاؿ داخميػػػة لإلطاحػػػة بيػػػا مػػػف خػػػالؿ سػػػحب كثيػػػر مػػػف صػػػالحياتيا كا 
شػٌكمت حركػة حمػاس قػكة  ،كنظران لرحض األجيزة األمنية التعاطي مل الحككمة الجديػدة ـ،2006

لكػػػػف حركػػػػة حػػػػته شػػػػٌنت عمييػػػػا حممػػػػة كاسػػػػعة كصػػػػمت لحػػػػد  ،يػػػػة مسػػػػاندة تعػػػػرؼ بػػػػػ  القػػػػكة التن يذ
 .ا2)ا صطداـ مل األجيزة األمنية األخرل

 ،كثمة انعكاسات سمبية أثرت عم  المجتمل ال مسطيني جراء استمرار ىذا ا نقساـ الداخمي
 ،يػؽ كتكريػث ا نقسػاـ ا جتمػاعيكتعم ،منيا: تراجل عمػؿ المؤسسػات ال مسػطينية بكاحػة أشػكاليا

إضػػػاحة إلػػػ  تنٌصػػػؿ الكيػػػاف اإلسػػػراميمي مػػػف  ،ظيػػػكر ال جػػػكة بػػػيف الجمػػػاىير كالقيػػػادة ال مسػػػطينيةك 
كازديػػاد حالػػة  ،ا سػػتحقاقات ال مسػػطينية تحػػت حجػػة عػػدـ كجػػكد شػػريؾ حمسػػطيني لصػػنل السػػالـ

 . ا3)اليأس كعدـ الثقة بيف المسمكليف كالجميكر ال مسطيني
تسػػػػبب الحصػػػار الػػػدكلي كاإلسػػػراميمي ضػػػػد  :محافظػػػات غػػػزة : الحصػػػار عمػػػػى العامػػػؿ الثػػػاني
أٌدت  ،بحدكث أزمة إنسػانية ـ2006حكز حماس بانتخابات عقب  محاحظات  زة ال مسطينييف ب

كاشػتمؿ الحصػار عمػ  منػل  لمػكاـز الطبيػة كاألدكيػة األساسػية،إل  نقص كبير حي المخزكف مػف ا
كحمسػػطيف لمعػػابر بػػيف القطػػاع ك مػػؽ ا ،أك تقنػػيف دخػػكؿ المحركقػػات كالكيربػػاء كالكثيػػر مػػف السػػمل

 .ا4)ـ1948المحتمة عاـ 
كضػػػل الحصػػػار اإلسػػػراميمي أىػػػالي القطػػػاع حػػػي ظػػػركؼ مػػػف شػػػأنيا أف تحػػػرميـ مػػػف حريػػػة 

كمػا أف  ،التنقؿ كمف حقيـ حي الكصكؿ إل  مكارد رزقيـ كممارسة حياتيـ اليكمية بشػكؿ طبيعػي
بػػػؿ منعػػػت بشػػػكؿ متكػػػرر كصػػػكؿ  ،بعػػػدـ تػػػأميف الحيػػػاة اليكميػػػة لػػػـ تكتػػػؼً  يسػػػراميما حػػػتالؿ اإل

                                                 

 ا نقساـ ال مسطيني )مكقل الكتركنيا. ،ا كيكيبيديا(1
 .ا نقساـ ال مسطيني تسمسؿ زمني )مكقل الكتركنيا ،ا ككالة حمسطيف اليـك اإلخبارية(2
 ا.6ا نقساـ ال مسطيني كتداعياتو عم  قضية القدس )ص ،ا أبك نحؿ كخمؼ اهلل(3
 ا.157)ص محاحظات  زة اآلثار السياسية كاألمنية لالنسحاب اإلسراميمي مف  ،ا المشيراكم(4

https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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ر ـ أف ىذه المساعدات ذات طابل إنسػاني كمخصصػة لمسػكاف  محاحظات  زة المساعدات إل  
 . ا1)المدنييف

 يسػػراميما حػػتالؿ اإل رضػػو يي لحقػػكؽ اإلنسػػاف أف الحصػػار الػػذم كذكػػر المركػػز ال مسػػطين
 عػػت نسػػبة البطالػػة حػػي %.، حيمػػا ارت65رحػػل نسػػبة ال قػػر بػػيف سػػكانو إلػػ   ،محاحظػػات  ػػزة عمػػ  

% مػف سػكاف القطػاع يعتمػدكف عمػ  المسػاعدات الخارجيػة لتػأميف 80%، ما جعػؿ 47 زة إل  
الحػػد األدنػػ  مػػف متطمبػػات المعيشػػة اليكميػػة، حيمػػا أصػػدر البنػػؾ الػػدكلي تقريػػران حػػي سػػبتمبر/أيمكؿ 

ؽ تقديراتػو %حيمػا بمغػت نسػبة ال قػر بمغػت كحػ43أكد حيو أف نسبة البطالة حي  زة بمغت  2016
60%.)2(. 

 سمسػمة اعتػداءات عمػ   يسػراميماإل شػف ا حػتالؿ : العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة:العامؿ الثالث
الػػػذم اسػػػتيدؼ  ـ2008ديسػػػمبر  27 بعػػػدكاف ،حػػػي ظػػػؿ حكػػػـ حمػػػاس لمقطػػػاع محاحظػػػات  ػػػزة

ميمي اإلسػراا حػتالؿ جػيش بت المجتمل اإلسراميمي بعد حشؿ الخركج مف حالة اإلحباط التي أصا
 . ا3)ـ2006حي الحرب عم  لبناف صيؼ 

 أحمػػد الجعبػػرم أحػػد قػػادة حركػػة حمػػاس حػػي  حبػػدأه ا حػػتالؿ با تيػػاؿالعػػدكاف الثػػاني أمػػا ك 
عمػ  الػر ـ مػف التكصػؿ إلػ  مسػكدة ات ػاؽ تيدمػة مػل ـ، 2012نػكحمبر  14حي ، محاحظات  زة

 27يكليػػك حتػػ   8ؿ يػػـك ، كأمػػا العػػدكاف األشػػد حشػػنو جػػيش ا حػػتالا4)المقاكمػػة بكسػػاطة مصػػرية
باإلضػػاحة إلػػ  الػػدمار  ،ك، ؼ الجرحػػ  ،خمػػؼ كراءه أكثػػر مػػف أل ػػي شػػييدك ا ـ2014أ سػػطس 

إلػ  ممارسػة  ا حػتالؿ كعمػد ،ا5)اليامؿ حي المنازؿ كالمؤسسات كتشريد ممػات األسػر ال مسػطينية
تػراؽ ال ضػاميات الحرب الن سية كضرب الركح المعنكية لمجبية الداخمية ال مسطينية مػف خػالؿ اخ

لقاء المناشير  .ا6)ال مسطينية كا 
  عجػب  ،محاحظػات  ػزة كبالنظر إل  طبيعة الظركؼ السياسػية السػمبية التػي يمػر بيػا 

حالقطػػاع يمػػر بمرحمػػة عصػػيبة مػػف  ،حػػي ازديػػاد محاحظػػات  ػػزة حػػي كػػكف معػػد ت الجريمػػة حػػي 

                                                 

-292حي ضكء أحكاـ القانكف الدكلي العاـ )ص ص محاحظات  زة الحصار اإلسراميمي الم ركض عم   ،ا يكسؼ(1
 ا.294

 ؟ )مكقل الكتركنيا.محاحظات  زة لماذا ازدادت الجريمة حي  85حي العدد  ،ا الحدث(2
 ا.50ـ )ص2009-2008تغطية الصحاحة اإلسراميمية لمحرب عم   زة  ،ا عدكاف(3
 حركب عم   زة... ىدؼ كاحد كانتصار متكرر)مكقل الكتركنيا.3 ،ا المركز ال مسطيني لإلعالـ(4
بة الجامعات ال مسطينية عم  شبكات التكاصؿ ا جتماعي أثناء العدكاف اإلسراميمي عم   زة عاـ اعتماد طم ،ا خاطر(5

 ا.101ـ )ص2014
-45ـ )ص ص2014معالجة حف الكاريكاتير حي الصحاحة ال مسطينية لمعدكاف اإلسراميمي عم   زة عاـ  ،ا أبك حميد(6
 ا.46
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كبالتػػالي تزيػػد مػػف معػػد ت  ،سػػيةتزيػػد مػػف الضػػغكط الن  ،الناحيػػة ا قتصػػادية األمنيػػة كالسياسػػية
 .ا1)الجريمة حي المجتمل

التػي جػاءت مػل تػزامف ا نقسػاـ كالحصػار  القاسػيةاألكضػاع المعيشػية  أف كتػرل الباحثػة
كانسػػػػداد التطمعػػػػات المسػػػػتقبمية أمػػػػاـ المػػػػكاطنيف خصكصػػػػان شػػػػريحة  كاشػػػػتداد العػػػػدكاف الصػػػػييكني

تسػػػاعد عمػػػ  انتشػػػار كنمػػػك الجريمػػػة بيمػػػة مضػػػطربة  تالشػػػباب، كتذبػػػذب معػػػد ت الػػػدخؿ، كحػػػر 
خصكصػػان تمػػؾ المتعمقػػة بالر بػػة حػػي الحصػػكؿ عمػػ  المػػاؿ كتػػكحير ا حتياجػػات الخاصػػة بغػػض 

 .النظر إذا كانت مشركعة أك  ير مشركعة

 :محافظات غزة ثانيان: مستكل الجريمة في الضفة الغربية ك
 مستكل الجريمة في الضفة : -1

 790.16حػػي الضػػ ة الغربيػػة  ـ2011المبمٌػػا عنيػػا عػػاـ لقػػد بمػػا عػػدد األحعػػاؿ اإلجراميػػة 
)بمغػػت األحعػػاؿ مػػف السػػكاف،  1000 إجراميػػان لكػػؿ حعػػالن  7.39مشػػكمة مػػا معدلػػو  ،حعػػالن إجراميػػان 

كحػػػي محاحظػػػة راـ اهلل  ،541.2كحػػػي محاحظػػػة نػػػابمس  ،864.2اإلجراميػػػة حػػػي محاحظػػػة الخميػػػؿ 
حعػالن إجراميػان. كقػد تركػزت ىػذه األحعػاؿ  056.2ك أما محاحظة جنيف حقد بمغت  ،404.2كالبيرة 

%ا 15.1السػرقة )%ا ك 18.9مـ األخالقيػة كاإليػذاء )الجػراك  ،%ا48.1إلجرامية حػي ا عتػداء )ا
 .ا2)%ا3.7كا حتياؿ كالتزكير )
حقػػػد بمػػػا عػػػدد األحعػػػاؿ اإلجراميػػػة المبمػػػا عنيػػػا حػػػي الضػػػ ة الغربيػػػة  ،ـ2012أمػػػا حػػػي عػػػاـ 

حعػالن إجراميػان حػي  061.3ك ،حعالن إجراميان حػي محاحظػة نػابمس 066.3) ،حعالن إجراميان  330.18
كأمػػػػا حػػػػي محاحظػػػػة جنػػػػيف حقػػػػد بمغػػػػت  ،حػػػػي محاحظػػػػة راـ اهلل كالبيػػػػرة 421.2ك ،محاحظػػػػة الخميػػػػؿ

كالجػػػػرامـ األخالقيػػػػة  ،%ا48.3كقػػػػد تركػػػػزت ىػػػػذه األحعػػػػاؿ اإلجراميػػػػة حػػػػي ا عتػػػػداء ) ،ا235.2
تتػػػػكزع بػػػػاقي األحعػػػػاؿ اإلجراميػػػػة مػػػػا بػػػػيف الخطػػػػؼ ك  ،%ا13.2كالسػػػػرقة ) ،%ا19.3كاإليػػػػذاء )

 .ا3)كمحاكلة الخطؼ كالتيديد كالمخٌدرات كالقتؿ كمحاكلة القتؿ ك يرىا مف األحعاؿ اإلجرامية 
حػػػػي الضػػػػ ة الغربيػػػػة  ـ2014حػػػػي حػػػػيف بمػػػػا عػػػػدد األحعػػػػاؿ اإلجراميػػػػة المبمػػػػا عنيػػػػا عػػػػاـ 

حعػالن إجراميػان حػي محاحظػة  479.5) كقد تركػزت ىػذه األحعػاؿ اإلجراميػة ،حعالن إجراميان  356.26
حعػالن إجراميػان حػي محاحظػة راـ اهلل  946.3ك ،حعالن إجراميان حي محاحظة نػابمس 006.4ك ،الخميؿ
ا. كقػد تركػزت ىػذه األحعػاؿ اإلجراميػة حػي ا عتػداء 377.2أما محاحظة جنيف حقد بمغػت  ،كالبيرة

كجػػػرامـ  ،%ا15.1كالسػػػرقة ) ،%ا21.1كالجػػػرامـ األخالقيػػػة كاإليػػػذاء ) ،%ا31.2عمػػػ  الغيػػػر )
                                                 

 زدياد جرامـ القتؿ؟ )مكقل الكتركنيا.مل ا محاحظات  زة إل  أيف سيتجو  ،ا دنيا الكطف(1
 ا.127ـ )ص2013كتاب حمسطيف اإلحصامي السنكم  ،ا مركز اإلحصاء ال مسطيني(2
 ا.121)ص 2014كتاب حمسطيف اإلحصامي السنكم  ،ا مركز اإلحصاء ال مسطيني(3
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كتتػػكزع بػػاقي األحعػػاؿ اإلجراميػػة عمػػ  الخطػػؼ كمحاكلػػة الخطػػؼ  ،%ا2.1ا حتيػػاؿ كالتزكيػػر )
 .ا1)كالتيديد كالمخدرات كالقتؿ كمحاكلة القتؿ ك يرىا مف األحعاؿ اإلجرامية

 ىما: كتالحظ الباحثة مف اإلحصاءات السابقة بمستكل الجريمة حي الض ة الغربية أمريف
: تزايػد انتشػار الجريمػػة حػي المجتمػػل ال مسػطيني حػػي الضػ ة الغربيػػة تزايػدان ممحكظػػان مػل مػػركر أكالن 

 كلكف   يعني ذلؾ بالضركرة أنيا سبب الظاىرة. ،كقد يعكد ذلؾ لمزيادة السكانية حييا ،الكقت
مـ األخالقيػة كاإليػذاء كالجػرا ،الضػ ة الغربيػة حػي جػرامـ ا عتػداءب: ترٌكزت األحعاؿ اإلجرامية ثانيان 

 كالسرقة كا حتياؿ كالتزكير. ككانت النسبة األكبر منيا حي محاحظات نابمس كالخميؿ كراـ اهلل.
 مستكل الجريمة في محافظات غزة: -2

ارت اعػػػػان ممحكظػػػػان حػػػػي عػػػػدد الجػػػػرامـ عمػػػػ  مسػػػػتكل  ـ2013كعػػػػاـ ـ 2012لقػػػػد شػػػػيد عػػػػاـ 
جريمػػة  1260جريمػػة بمعػػدؿ  22356) ـ،2012حيػػث بمػػا عػػدد الجػػرامـ عػػاـ  ،محاحظػػات  ػػزة

جريمة بمعدؿ  31452حيث بما  ،ـ2013كارت ل ىذا المعدؿ حي عاـ  ،انسمة 100.000لكؿ 
كيعكد ىذا ا رت اع إلػ  الزيػادة السػكانية حيػث بمػا عػدد السػكاف  ،نسمة 100.000لكؿ  1727

 ا437.701.1)بنػػػاءن عمػػػ  بيانػػػات الجيػػػاز المركػػػزم لإلحصػػػاء ال مسػػػطيني  ،ـ2013حػػػي عػػػاـ 
الجنكبيػػة مػػل رحػػه مػػا أدل إلػػ  زيػػادة  محاحظػػات  ػػزة ككػػذلؾ انتشػػار األن ػػاؽ عمػػ  حػػدكد  ،نسػػمة

كالتػػي تمعػػب  ،تيريػػب المخػػدرات كزيػػادة جريمػػة السػػرقة كزيػػادة تيريػػب األسػػمحة كالنصػػب كالتزكيػػر
 .ا2)دكران كبيران حي الشجار العاممي

كاألشػخاص إضػاحة إلػ  جػرامـ السػرقة أكثػػر كتعػد جػرامـ ا عتػداء كاإليػذاء عمػ  الممتمكػات 
 6349بمغػػػت جػػػرامـ ا عتػػػداء كاإليػػػذاء  ـ2012ح ػػػي عػػػاـ  ،الجػػػرامـ انتشػػػاران حػػػي محاحظػػػات  ػػػزة

كيعػػكد ىػػذا ا رت ػػاع إلػػ  عػػدـ تطبيػػؽ  ،جريمػػة 8908ازدادت لتصػػؿ  ـ2013جريمػػة كحػػي عػػاـ 
حي حيف بمغت  ،ية كالقانكنيةالقانكف العادؿ عم  الجميل كعدـ كعي المكاطنيف بحقكقيـ ا جتماع

كيعػػكد ىػػذا  ـ،2013جريمػػة حػػي عػػاـ  5940ك ـ،2012جريمػػة حػػي عػػاـ  3689السػػرقة  جػػرامـ
ا رت اع إل  الكضل ا قتصادم السيئ الذم يعيشو سكاف محاحظات  ػزة ممػا يػدحعيـ إلػ  تمبيػة 

 . ا3)احتياجاتيـ بطرؽ  ير شرعية
الماضػػػية العديػػػد مػػػف حػػػا ت القتػػػؿ شػػػيدت محاحظػػػات  ػػػزة خػػػالؿ ال تػػػرة  ،كبشػػػكؿ خػػػاص

ألسػػباب مختم ػػة، نتيجػػة اسػػتمرار الحصػػار اإلسػػراميمي كا نقسػػاـ، كتػػردم األكضػػاع ا قتصػػادية 
جريمػػة قتػػؿ  16ـ، 2017كالربػػل األكؿ مػػف عػػاـ  ـ2016كا جتماعيػػة، حقػػد كقعػػت خػػالؿ عػػاـ 

                                                 

 ا.139)ص 2016كتاب حمسطيف اإلحصامي السنكم  ،ا مركز اإلحصاء ال مسطيني(1
 ا.44-43امـ القتؿ حي محاحظات  زة )ص صجر  ،ا طكطه(2
 .47صالمرجل السابؽ، ا  (3
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حػا ت  5نيـ نسػاء كط ػؿ كاحػد، مػ 6رجػاؿ ك 9جنامية، بمعدؿ جريمة كؿ شػير؛ راح ضػحيتيا 
حػػػا ت بػػػداحل  4حػػػا ت بسػػػبب خالحػػػات ماليػػػة كشخصػػػية، ك 4قتػػػؿ بسػػػبب خالحػػػات أسػػػرية، ك

مػػنيـ  3حػػا ت قتػػؿ لنسػػاء  6السػػرقة، كحػػالتيف بسػػبب ثػػأر عػػاممي، ككاحػػدة بالخطػػأ، كأيضػػان مػػف 
كحػكؿ التكزيػل الجغراحػي لحػكادث القتػؿ ، بسػبب خالحػات أسػرية، ككاحػدة بالخطػأ 2بداحل السرقة، 

حػي  4حػا ت قتػؿ كقعػت حػي نطػاؽ محاحظػة  ػزة، ك 8، تبػيف أف محاحظات  زة حاحظات حي م
نطاؽ محاحظة خانيكنس، كحالتيف حي رحه، كحالة كقعت حي محاحظة شماؿ  زة، كأخػرل كقعػت 
حي محاحظة الكسط ، كمف ذلؾ يتبف أف المدف الكبيرة استحكذت عم  النسبة الكبيرة مف حكادث 

  .ا1)احة السكانية العاليةالقتؿ، كذلؾ بسبب الكث
حيث  ،محاحظات  زة كتعد محاحظتا رحه كشماؿ  زة أكثر المحاحظات معد ن لمجريمة حي 

حػػي  ،ـ2013نسػػمة حػػي عػػاـ  100.000جريمػػة/ 2996بمػػا معػػدؿ الجريمػػة حػػي محاحظػػة رحػػه 
كبمػػا معػػدؿ الجريمػػة حػػي محاحظػػػة  نسػػمة خػػالؿ ن ػػػس العػػاـ، 224560ف حػػيف بمػػا عػػدد السػػكا

 خػػالؿ ن ػػس العػػاـ، 295455دد السػػكاف كبمػػا عػػ جريمػػة، 2654 ،ـ2013 ػػزة حػػي عػػاـ شػػماؿ 
، كمف الميالحظ أف المحاحظتيف مف أقؿ المحاحظات سكانان كلكنيػا شػٌكمت أعمػ  معػد ت الجريمػة

مػػػا أٌدل إلػػػ   تطػػػكر ظػػػاىرة التجػػػارة حػػػي مكيعػػػكد ذلػػػؾ إلػػػ  انتشػػػار األن ػػػاؽ حػػػي محاحظػػػة رحػػػه 
كزيػػػادة مسػػػاحة األراضػػػي الزراعيػػػة حػػػي محاحظػػػة  كاألسػػػمحة الخ ي ػػػة،ت مثػػػؿ المخػػػدرات الممنكعػػػا

 ،كأثػػػػر ذلػػػػؾ عمػػػػ  زيػػػػادة بعػػػػض الجػػػػرامـ كػػػػالعنؼ العػػػػاممي كالشػػػػجار عمػػػػ  الميػػػػراث ،شػػػػماؿ  ػػػػزة
باإلضػػاحة إلػػ  زيػػادة السػػرقة كخاصػػة سػػرقة المنػػازؿ نظػػران لطبيعتيػػا الجغراحيػػة البعيػػدة عػػف مركػػز 

 .ا2)المدينة
حيشػير التقريػر السػنكم  ،كة بيف الض ة الغربية كمحاحظات  زةأما عف اإلحصاءات المشتر 
إلػػ  ارت ػػاع ممحػػكظ حػػي معػػدؿ الجريمػػة حػػي حمسػػطيف،  ـ2014ل عاليػػات كانجػػازات الشػػرطة عػػاـ 

% 10.7، ؼ، كقدرت نسبة جرامـ القتؿ كحدىا ارت اعان بنسبة  10جريمة لكؿ  88حيث كقعت 
ا حالػػة كحػاة منيػػا 34ا جريمػػة نػتف عنيػا )31)، حيػػث بمػا عػدد جػػرامـ القتػؿ ـ2013خػالؿ عػاـ 

ا أنثػػػ ، كاحتمػػػت جػػػرامـ القتػػػؿ أثنػػػاء المشػػػاجرات المرتبػػػة األكلػػػ  بػػػيف دكاحػػػل 11ا ذكػػػران، ك)23)
%، حي حيف شكمت جرامـ القتؿ عم  ما يعػرؼ بخم يػة الشػرؼ مػا 35ارتكاب جرامـ القتؿ بنسبة 

سػػجؿ السػػالح النػػارم أعمػػ  نسػػبة  %، كعػػف األدكات المسػػتخدمة حػػي ارتكػػاب الجريمػػة15نسػػبتو 
 .ا3).%40بما يزيد عم  

                                                 

 إحصاميات كأرقاـ )مكقل إلكتركنيا. محاحظات  زة جريمة القتؿ حي  ،ا أمد لإلعالـ(1
 ا.50جرامـ القتؿ حي محاحظات  زة )ص ،ا طكطه(2
 كنيا.إحصاميات كأرقاـ )مكقل إلكتر  محاحظات  زة جريمة القتؿ حي  ،ا أمد لإلعالـ(3
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كبحسػػب نتػػامف الػػدكرة السادسػػة مػػف مسػػه الضػػحية الػػذم ن ػػذه مركػػز اإلحصػػاء ال مسػػطيني 
% مػػػف األسػػػر حػػػي حمسػػػطيف تعرضػػػت ألحعػػػاؿ 7.0حػػػإف  ،2016خػػػالؿ الربػػػل الرابػػػل مػػػف عػػػاـ 

، كبمغت نسػبة األسػر زةمحاحظات   % حي  10.1% حي الض ة الغربية، ك5.3إجرامية، بكاقل 
%، كالتي تعرضت لسرقة السػيارة 3.6التي تعرضت لسرقة )باستثناء سرقة السيارةا حي حمسطيف 

%، 0.4%، كبمغت نسبة األسر التي تعرضت ممتمكاتيا إل  إتالؼ 4.0أك بعض قطل السيارة 
داءات %، كأمػػا نسػػبة األسػػر التػػي تعرضػػت لتحرشػػات كاعتػػ0.9كالتػػي تعػػرض أحرادىػػا لالعتػػداء 

حي حيف بمغت نسبة األيسر التي تعػرض أحػد . .%1.3الجيش كالمستكطنيف اإلسراميمييف حبمغت 
 % حػي 5.4% حػي الضػ ة الغربيػة ك2.9% بكاقل 3.8أحرادىا لتيديد معمكماتي كاحد عم  األقؿ 

 .ا1)محاحظات  زة

                                                 

 % مف األسر ال مسطينية تعرضت ألحعاؿ إجرامية )مكقل إلكتركنيا.7اإلحصاء:  ،ا ككالة معان 1(
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 : الثالثالمبحث 
 الجريمة كاإلعالـ

كالعالقة كاتجاىاتيا لتغطية اإلعالمية لشؤكف الجريمة تتناكؿ الباحثة حي ىذا المبحث أنكاع ا
 كدكر اإلعالـ حي مكاححة الجريمة كالحد منيا.بيف اإلعالـ كالجريمة، 

 :الجريمة كاإلعالـأكالن: طبيعة العالقة القائمة بيف 
 :ا1)تنطمؽ العالقة القاممة بيف اإلعالـ كالجريمة مف الحقامؽ التالية 

 كبالتالي   يستطيل أم إعالـ جاد تجاىميا. ،ية مف حقامؽ الكاقلإف الجريمة حقيقة مكضكع .أ 
كمػا أنيػػا  تعػددة كمتباينػػة كمتبادلػة التػػأثير،إف الجريمػة ظػػاىرة اجتماعيػة تتكػػكف مػف عناصػػر م .ب 

ك  يسػػتطيل اإلعػػالـ  ل الظػػكاىر األخػػرل حػػي مجػػا ت أخػػرل،تػػدخؿ حػػي عالقػػات متشػػابكة مػػ
 ف يت اعؿ مل ىذه الظاىرة.المعني بيذه المجا ت المختم ة إ  أ

 ،كلمػػػا كانػػػت الجريمػػػة كظػػػاىرة ،إف اإلعػػػالـ ىػػػك خػػػط التمػػػاس األكؿ كالمباشػػػر مػػػل المتغيػػػرات .ج 
كػػاف   بػػد أف يكػػكف اإلعػػالـ كاحػػدة مػػف الجيػػات  ،ككحػػدث تشػػكؿ انقطاعػػان حػػي سػػياؽ متسػػؽ

 األكل  الرميسية المعنية بالجريمة.
ذا كػاف  ،حي سعيو إلشباع حاجػات جميػكره إف كاحدة مف الكظامؼ األساسية لإلعالـ تتمثؿ .د  كا 

 ،الجميكر معنيان بشكؿ قكم بالجريمػة كحػدث ككأسػباب ككنتػامف ككتػأثير سػمبي عمػ  المجتمػل
ذا كػػاف الجميػػكر يسػػع  إلشػػباع حاجاتػػو المتعمقػػة بالشػػعكر بػػاألمف كالطمأنينػػة كػػاف   بػػد  ،كا 

 لإلعالـ مف أف يعالف بقكة كاقتدار مكضكع الجريمة.
كالتػػي مينيػػان  ،يمػػة كمعطيػػات كاحػػدة مػػف المكضػػكعات البالغػػة الجاذبيػػة كاإلثػػارة بػػذاتياإف الجر  .ق 

 تشكؿ داحعان لمصح ي  ستغاللو كا ست ادة مف خصامصو لجذب شرامه أكسل مف الجميكر.
كمكاححتيػػػا كاحػػػدة مػػػف الميػػػاـ ا جتماعيػػػة  ،الجريمػػػة كاحػػػدة مػػػف المشػػػاكؿ ا جتماعيػػػة القاممػػػة .ك 

عػػالـ   يصػػنل سياسػػة ك  يتخػػذ قػػرارات كلكنػػو أف يكػػكف السػػاحة التػػي الممحػػة. صػػحيه أف اإل
 ،مػف أجػػؿ تركيػز اىتمػػاـ الػرأم العػػاـ ،تتالقػ  حييػػا اآلراء كتتجمػل المعمكمػػات كتػدكر الحػػكارات

كبالتالي ييسيـ كلك بطريقػة  يػر مباشػرة حػي  ،كبمكرة رؤل كمكاقؼ كاتجاىات إزاء ىذه المشكمة
 مقة بمكاححة الجريمة.عممية صنل السياسات المتع

 ،كتطكر كسامؿ ا تصاؿ ،خاصة حي ظؿ أحكار العكلمة ،كيزداد تأثير اإلعالـ عف ذم قبؿ
 ان خطيػػر  ان ك يػػر ذلػػؾ مػػف التطػػكرات العصػػرية التػػي جعمػػت لكسػػامؿ اإلعػػالـ تػػأثير  ،كثػػكرة المعمكمػػات

لرأسػػي حػػي حيػػاة كخطكرتيػػا تكمػػف حػػي تكاجػػدىا كانتشػػارىا األحقػػي كا ،خاصػػة عمػػ  النػػكاحي األمنيػػة

                                                 

 ا.30 -29تخطيط برامف التكعية األمنية لتككيف رأم عاـ ضد الجريمة )ص ص ،ا خٌضكر(1
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كىػي أقػدر عمػ  التػأثير حػي الكقايػة مػف الجريمػة ألنيػا حػي  ،ال رد كالمجتمػل حيػي إذف مػؤثرة كقكيػة
الكاقػػل ليػػا أدكات ككسػػامؿ كثيػػرة تسػػتطيل أف تسػػتخدميا لمتػػأثير اإليجػػابي عمػػ  المجتمػػل لمسػػاعدتو 

بعاده عف الجريمة  .ا1)كا 

عػػف الصػح ية  معمكماتػوتقي الصػح ي يسػح مصػػادر التغطيػة اإلعالميػة لمجريمػػة:كأمػا عػف 
لجريمػػة مػػف: أقسػػاـ الشػػرطة كسػػجالتيا، كالنيابػػة كجيػػات التحقيػػؽ، كالمحػػامكف، كالمحػػاكـ، كالجنػػاة ا

 .(2)كالمجني عمييـ كالشيكد، كالجميكر

 :(3)ثانيان: أنكاع التغطية اإلعالمية لشؤكف الجريمة في كسائؿ اإلعالـ 
 ايشة:التغطية اإلعالمية عف طريؽ المع -1

كحييا يغطي النشاط اإلجرامي عف طريػؽ المعايشػة لمجماعػات اإلجراميػة لحصػر كتسػجيؿ 
كىذا األسمكب يتػيه حرصػة التعػرؼ عمػ  الجريمػة مػف قػرب إ  أف ىنػاؾ  ،أنماط النشاط اإلجرامي

 بعض الصعكبات منيا التكم ة المرت عة كالقيكد القانكنية.
 التغطية الذاتية: -2

ب بػػإقرار أك اعتػػراؼ عينػػة مػػف المجػػرميف بػػبعض األحعػػاؿ التػػي ارتكبكىػػا كيتميػػز ىػػذا األسػػمك 
كأىـ شػركط ىػذه التغطيػة ىػك  ،خالؿ حياتيـ اإلجرامية كلـ تصؿ إل  األجيزة الشرطية أك العدلية

 التأكيد عم  عدـ اإلشارة الكاضحة إل  شخصية المجـر كالتعامؿ مل الظؿ أك الصكت حقط.
 ت اإلجراـ الظاىر:التغطية اإلعالمية لحاال -3

كىػي الجػرامـ التػي  ،كىي تغطية تنصب عم  اإلجراـ الظاىر أك ما يسم  بػاإلجراـ الرسػمي
كىػي تغطيػة  ،كالذيف كقعكا حي قبضة الشرطة أك مٌثمكا أمػاـ القضػاء ،يكشؼ عنيا المتكرطيف حييا

 تسجيمية لجريمة كقعت بال عؿ.
 التغطية اإلعالمية لحاالت اإلجراـ الخفي: -4

ىػػي التػػي يصػػعب الكصػػكؿ إلييػػا مػػف قبػػؿ الشػػرطة بينمػػا يمكػػف لكسػػامؿ اإلعػػالـ أف تكشػػؼ ك 
كلكنيػا مطالبػة ببػذؿ  ،بعض جكانبيا كقد   تجد كسامؿ اإلعالـ صعكبة حػي تتبػل اإلجػراـ الظػاىر

كمثػػاؿ اإلجػػػراـ الخ ػػػي جػػػرامـ  سػػػيؿ األمػػػكاؿ كالجػػػرامـ  ،المزيػػد مػػػف الجيػػػد لتغطيػػػة اإلجػػػراـ الخ ػػػي
 كالتي تحتاج إل  جيكد حنية كتقنية معينة لمكصكؿ إلييا. ةاإللكتركني

                                                 

 ا.27اإلعالـ كدكره حي تحقيؽ األمف البيمي )ص ،ا الشايل(1
 ا.13-12عالجة قضايا الجريمة كا نحراؼ حي كسامؿ اإلعالـ الجماىيرم )ص صاستراتيجيات كنظريات م ،ا أحمد(2
 ا.44-43اتجاىات الشباب السعكدم حي الجامعات نحك نشر أخبار الجريمة حي الصحاحة المحمية )ص ص ،ا الن سية(3
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 :(1)ان: شركط التغطية اإلعالمية لمجريمةثالث
الكتابة حي شؤكف الجريمة مف أصعب الكتابات الصح ية بسبب تعرضيا ألمػكر تخػص  دعتي 

ض مصاله األحراد كسمعتيـ، كلذلؾ حيي تحتاج مف المحرر أسمكبان يعتمػد عمػ  البسػاطة حػي العػر 
كالدقة حي سرد البيانات كالمكضكعية حي عرض كجيات النظر، حت    يضار بػرمء حػي سػمعتو 

 كأف   يداف متيـ تظير حي النياية براءتو، أك يبرأ متيـ تثبت إدانتو.
إلػػ  المحاسػػبة القانكنيػػة نتيجػػة عػػدـ الدقػػة تعػػٌرض الصػػح ي كالكسػػيمة التػػي يعمػػؿ بيػػا كلعػػؿ 

 رس حػػػي الكتابػػػة بشػػػؤكف الجريمػػػػة ألفء الميمػػػػة لمصػػػح ي المتمػػػلػػػذا يجػػػب إيػػػال ،مخال ػػػة قانكنيػػػة
باستطاعتو أف يطكع لغتو الصح ية بما يمكنو مف تناكؿ أخبار الجرامـ بقدر كبير مف الحرية دكف 

 أف يخالؼ القانكف كالعرؼ. 
ىناؾ مجمكعة مػف المبػادئ العامػة التػي تتقيػد بيػا كسػائؿ اإلعػالـ عنػد نشػر كعميو فإف 

 :أىميا ،مةأخبار الجري
إقػػرار مبػػدأ المسػػؤكلية ا جتماعيػػة بحيػػث يكػػكف لإلعػػالـ الجمػػاىيرم دكره حػػي التكجيػػو كالتعمػػيـ  .أ 

 كالتنمية ا جتماعية كمحاربة الجريمة بكاحة أشكاليا.
تػػػػػكحير المعمكمػػػػػات األمنيػػػػػة الخاصػػػػػة بالتكعيػػػػػة ضػػػػػد الجريمػػػػػة كتمميكيػػػػػا لألجيػػػػػزة اإلعالميػػػػػة  .ب 

 لالست ادة منيا.
 امؽ المتعمقة بالجريمة لمجماىير كتقديـ الجريمة بالتحميؿ كالشرح كالتكضيه.تحميؿ كاحة الحق .ج 
المصداقية مل استخداـ المنيف العممي لمعرحة احتياجػات الجميػكر حػي مجػاؿ التكعيػة األمنيػة  .د 

 كالكقاية مف الجريمة.
ة حػػي ىػػذا ا لتػػزاـ بمبػػدأ سػػيادة القػػانكف كالبعػػد عػػف األخػػذ بالشػػبيات مػػل تن يػػذ كاحػػة القػػيـ الدينيػػ .ق 

 ا تجاه.
 ا لتزاـ بمبادئ ا تصا ت العالمية التي أقرتيا كاحة الدكؿ العربية كاإلسالمية. .ك 
 ا لتزاـ بالمسؤكلية األدبية كاألخالقية. .ز 
التكامػػػػؿ مػػػػل مؤسسػػػػات المجتمػػػػل األخػػػػرل كاألسػػػػرل كالمدرسػػػػة كالمؤسسػػػػة الدينيػػػػة كالترحيييػػػػة  .ح 

 .ا2)لمكاجية أخطار ال كر المتطرؼ

                                                 

 .ا17-16ص ص) يةخبار الجريمة حي الصحاحة المحماتجاىات الشباب السعكدم حي الجامعات نحك نشر أ ،ا الن سية(1
بحث مقدـ إل  الندكة العممية برامف اإلعالـ األمني بيف الكاقل  ،دكر اإلعالـ األمني حي الكقاية مف الجريمة  ،ا السراني(2

 ا.15كالتطمعات )ص
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حنشػػػر ت اصػػػيؿ الجػػػرامـ تثيػػػر مشػػػاعر  ،انػػػب اإلنسػػػاني كمشػػػاعر أقػػػارب الضػػػحايامراعػػػاة الج .ط 
كمػػػا ينبغػػػي عمػػػ  الصػػػح ييف اختيػػػار الكقػػػت كاألسػػػمكب  ،أقػػػاربيـ كتعميػػػؽ جػػػراحيـ كأحػػػزانيـ

 .ا1)المناسب لمحديث مل أقارب الضحايا كالضحايا أن سيـ
اس باألديػاف كالعقامػد   يجكز عرض ما يثير الجدؿ الديني بيف الطكامؼ أك ما يتضػمف المسػ .م 

 .ا2)السماكية األخرل
كمػا  ،منل كيؿ ما يسيء إل  أمف المجتمل أك يػؤدم إلػ  بػث ركح ال رقػة كالبغضػاء بػيف أحػراده .ؾ 

أك عرض أم معمكمات تحٌرض عم  انتياؾ القػكانيف  ،تمنل مشاىد الحث عم  الثأر كا نتقاـ
 .ا3)أك اليجكـ عم  األنظمة العامة

 ر أخبار الجريمة في كسائؿ اإلعالـ:ان: اتجاىات نشرابع
لػػػ  قكاعػػػد إمػػة حػػػي كسػػامؿ اإلعػػػالـ يجػػػب التطػػرؽ نشػػػر الجري تقبػػؿ الخػػػكض حػػي اتجاىػػػا

ضبط كي ية نشر ىذه األخبار كمػف ىػذه القكاعػد التػي نشػرىا محمػد حريػد عػزت حػي مؤل ػو  بحػكث 
 :ا4)حي اإلعالـ اإلسالمي 

تمػػل حػػي الحػػؽ كأف تكػػكف ضػػد الجريمػػة عمػػ  كسػػامؿ اإلعػػالـ الكقػػكؼ إلػػ  جانػػب المج ينبغػػي .أ 
 أم عاـ راشد حي مكاجيتيا.ر كتككيف 

حػػي الخبػػر  أف يبػػيفمراعػػاة الدقػػة حػػي عػػرض أخبػػار الجريمػػة كتجنػػب التيكيػػؿ كالمبالغػػة عمػػ   .ب 
أسػػػباب الجريمػػػة ككي يػػػة عالجيػػػا دكف الخػػػكض حػػػي الت صػػػيالت الدقيقػػػة لمحادثػػػة مػػػل ا لتػػػزاـ 

 بجانب الكاقعية.
اظ المثيرة عند نشر الجريمة مل ا كت اء بالتمميه دكف التصريه لعػدـ خػدش ا بتعاد عف األل  .ج 

 الحياء العاـ.
 األسماء كالعناكيف مل ا كت اء باألحرؼ األكل  إ  حي الحا ت ا ستثنامية. رعدـ ذك .د 
 عدـ نشر الجريمة حي األماكف البارزة حي الصحاحة إ  إذا كانت ليا أىمية عامة. .ق 
 المجرميف كعدـ إظيارىـ بمظير األبطاؿ أماـ رجاؿ األمف. ا متناع عف تمجيد .ك 
عدـ التدخؿ حي عمؿ القضاء لك كانت الجريمػة أمػاـ القضػاء إ  حػي حالػة الكثػكؽ بػأف ىنػاؾ  .ز 

 جكانب خ ية عم  القضاء بحيث   يؤثر ذلؾ حي سير العدالة.

                                                 

 ا.267قكاعد عامة لنشر أخبار الجرامـ كالحكادث حي الصحؼ )ص ،ا المغماسي(1
 ا.112ف الجريمة )صاإلعالـ األمني كالكقاية م ،ا  الجحني(2
 ا.28)ص محاحظات  زة أثر اإلعالـ األمني عم  أداء العامميف حي األجيزة األمنية حي  ،ا الغصيف(3
 ا.122-111ا أحمد، اإلعالـ كاألمف)ص ص(4
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مثػػار خػػالؼ  كانػػت مسػػألة كي يػػة التعػػاطي مػػل الجريمػػة كاحػػدة مػػف القضػػايا التػػي كانػػتلػػذا 
 ،كيمٌثؿ تصكرىا لدكرىا حي المجتمل ،يجسد طابل الكسيمة اإلعالمية كيعكس شخصيتيا اإلعالمية

 :ا1)كأبرزت التجربة اإلعالمية ثالثة مكاقؼ لمتعاطي إعالميان مل الجريمة
 :المكقؼ األكؿ: التعتيـ التاـ كالحظر الكامؿ

 ،مػػل كتكجيػػوة ىػػي التػػي تقػػكد المجتيقػػـك ىػػذا المكقػػؼ عمػػ  عػػدة حرضػػيات أبرزىػػا: أف الدكلػػ
ك يػػػػر قػػػػادر عمػػػػ  قيػػػػادة ن سػػػػو بسػػػػبب تخم ػػػػو. كأف دكر اإلعػػػػالـ حػػػػي  ،ألف ىػػػػذا المجتمػػػػل قاصػػػػر

كلمػا كانػت الدكلػة كالمجتمػل كاإلعػالـ حػي تكجيو كالتكعيػة كالػكعظ كالتمقػيف، المجتمل ىك التعميـ كال
مػػف ا ىتمػػاـ باإليجابيػػات  كػػاف  بػػد ،ىػػذه المجتمعػػات عبػػارة عػػف بنػػ  كمؤسسػػات ضػػعي ة كىشػػة

 التي مف شأف التركيز عمييا بناء الدكلة كالمجتمل. ،حقط
يقكـ ىذا المكقؼ عم  نظرة  ير مكضكعية ك ير عممية م ادىا العمؿ عم  سػتر كتغطيػة ك 

ألف مػف شػأف إلقػاء الضػكء عمػ  ىػذه األمػكر  ،أكجو القصكر كمظاىر الخمؿ حػي الدكلػة كالمجتمػل
كأف يشػػػكؾ حػػػي سػػػالمة النظػػػاـ كمقػػػدرة مؤسسػػػاتو  ،عػػػف الدكلػػػة كالمجتمػػػل أف يعطػػػي حكػػػرة سػػػمبية

كمػا أف مػف شػأنو أف ييػز  ثقػة الشػعب بالنظػاـ  ،كأجيزتو عم  مكاجية أكجو القصكر كالخمؿ ىػذه
 كمؤسساتو.

 :ا2)اآلتية سامؿ اإلعالـ عم  الحجفكيستند المعارضكف عم  نشر أخبار الجريمة حي ك 
كتقػػػدـ لمقػػػارئ  ،أخبػػػار الجريمػػػة بطريقػػػة سػػػيمة تضػػػر بػػػالمجتملأف الصػػػحؼ كثيػػػران مػػػا تعػػػرض  .أ 

كتعظػػػـ مػػػف شػػػأف المجػػػـر   ،صػػػكرة خاطمػػػة أك سػػػطحية عػػػف الجريمػػػة التػػػي تبػػػالا حػػػي كصػػػ يا
كتصػػكره بصػػكرة البطػػؿ الػػذم حٌيػػر رجػػاؿ األمػػف كاسػػترع  انتبػػاه العامػػة كالخاصػػة ممػػا يغػػرم 

 اذبة عم  ص حات الصحؼ.الشباب عم  تقميدىـ لكسب البطكلة الزام ة كالشيرة الك
كيزعػزع  ،إف نشر أخبار الجريمة حي الصحؼ يحدث بمبمة حي أحكار الجميكر بالنسبة لمجػرامـ .ب 

 كالعقامد المكركثة. ،كالعادات كالتقاليد ال اضمة ،ثقتو بالمثؿ العميا
إف نشػػر أخبػػار الجريمػػة تعػػٌرؼ المجػػرميف بخطػػط الشػػرطة لمقػػبض عمػػييـ حيت ٌننػػكف حػػي ابتكػػار  .ج 

 ب مضادة تمكنيـ مف ت ادم الكقكع حي قبضة رجاؿ األمف.أسالي
نمػػا يميػػؿ الصػػح يكف إلػػ  تحػػكير  ،كثيػػران مػػا تينشػػر أخبػػار الجريمػػة بطريقػػة   تطػػابؽ الكاقػػل .د  كا 

ثارة لمقراء. عماؿ الخياؿ حي كصؼ الجريمة حت  تككف كتاباتيـ أكثر جاذبية كا   الكاقل كا 

                                                 

 ا.34 -30تخطيط برامف التكعية األمنية لتككيف رأم عاـ ضد الجريمة )ص ص ،ا  خٌضكر1)
 ا.256 -255أخبار الجرامـ كالحكادث حي الصحؼ )ص صقكاعد عامة لنشر  ،ا المغماسي(2
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كت رد ليا مكانان بارزان حػي الصػ حة األكلػ  تخصيص الصحؼ مساحات كبيرة ألخبار الجريمة  .ق 
ذلؾ ألف الصحؼ لك كانػت تحتػـر قراءىػا لخصصػت  ،كىي بذلؾ تستخؼ بعقكؿ القراء ،مثالن 

 تمؾ المساحات الكبيرة لممكاد الصح ية األخرل التي يست يد منيا القيراء.
د يػػؤثر عمػػ  كمػػا قػػ ،كثيػػران مػػا يػػؤدم النشػػر المكسػػل حػػكؿ الجريمػػة إلػػ  التػػأثير عمػػ  القضػػاة .ك 

 ،كأحيانان تتحكؿ الصحي ة إل  قاضو  ،كىذا يعد تدخالن ساحران حي شؤكف القضاء ،شيادة الشيكد
كتخػػكؿ لن سػػيا إصػػػدار األحكػػاـ حػػي المتيمػػػيف. كمػػا أف عمميػػة النشػػػر تكػػكف معكقػػة كمعطمػػػة 

 .ا1)لإلجراءات التي تتخذىا الجيات الشرطية كالقضامية 
 :كالحرية المطمقة في النشر المكقؼ الثاني: اإلباحة الكاممة

كمػػف التشػػديد عمػػ  حػػؽ  ،حريػػة الصػػحاحة مكقػػؼ مػػف ال يػػـ التقميػػدم لم يػػـك  ينطمػػؽ ىػػذا ال
كأف تقػػػدـ  ،كمػػػف حػػػؽ الصػػػحاحة حػػػي أف تكػػػكف سػػػمطة مسػػػتقمة ،المػػػكاطف حػػػي أف يعػػػرؼ كػػػؿ شػػػيء

ميما كاف  ،يا حي الكاقلامتغطية محايدة ككاقعية بحيث تككف كالمر،ة التي تعكس كؿ ما يحدث أم
كأف مػػػف كاجػػػب الصػػػحاحة أف تقػػػدـ لمقػػػارئ كػػػؿ شػػػيء عػػػف كػػػؿ مػػػا  ،كميمػػػا كانػػػت طبيعتػػػو ،نكعػػػو
كأف مف كاجب القػارئ كمػف مسػمكليتو التػدقيؽ كالتمحػيص كالتقيػيـ لكػؿ مػا تنشػره الصػحؼ  ،يحدث

 ككسامؿ اإلعالـ األخرل.
 :ا2)لبراىيف اآلتيةكيستند المؤيدكف لنشر أخبار الجريمة حي كسامؿ اإلعالـ عم  الحجف كا

كالجريمػة  ،إف الصحاحة ىي مر،ة المجتمل التي يػنعكس عمييػا كػؿ مػا يقػل حيػو مػف خيػر كشػر .1
ظػػاىرة اجتماعيػػة خطيػػرة يجػػب عمػػ  الصػػحاحة أف تسػػجميا لػػيعمـ النػػاس حقيقػػة أضػػرارىا التػػي 

 تصيب المجتمل.
 ،ء حياليػػػاحيصػػػبه النػػػاس مسػػػتعديف لعمػػػؿ شػػػي ،إف الصػػػحاحة تمػػػد الجميػػػكر بحقيقػػػة الجريمػػػة .2

 كاتخاذ اإلجراءات التي تحكؿ دكف تكرارىا كمعالجة أسبابيا.
كيجعػؿ مػف ي كػر حػي ارتكػاب الجريمػة متػرددان  ،إف نشر أخبار الجريمة يحػكؿ دكف حعػؿ الشػر .3

حي اإلقداـ عم  ذلؾ خكحان مف ال ضيحة بنشػر اسػمو مقركنػان بارتكػاب الجريمػة عمػ  صػ حات 
 الصحؼ كالتشيير بو حي المجتمل.

كالقػػبض عمػػييـ  ،إف الصػػحاحة تسػػاعد رجػػاؿ األمػػف عمػػ  القيػػاـ بأعمػػاليـ حػػي تعقػػب المجػػرميف .4
 بما تقدمو حي األخبار التي تنشرىا مف حقامؽ حكؿ الجريمة.

شباعان كاحيان ليا .5 مما  ،إف عممية النشر تشٌكؿ لمبعض تن يسان عف الر بات اإلجرامية المكبكتة كا 
 .ا3)  مثؿ ىذه األحعاؿيؤدم لعدـ إقباؿ ىؤ ء األشخاص عم

                                                 

 ا.165اإلعالـ األمني بيف النظرية كالتطبيؽ )ص ،ا عدلي(1
 ا.255 -254قكاعد عامة لنشر أخبار الجرامـ كالحكادث حي الصحؼ )ص ص ،ا المغماسي(2
 ا.179دراسة حي عمـ اإلجراـ كالعقاب )ص ،ا أبك عامر(3
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 المكقؼ الثالث: النشر الكاعي المسؤكؿ:
كلكنػػو ييخًضػػل ىػػذه الحريػػة لمعػػايير إعالميػػة  ،ينطمػػؽ ىػػذا المكقػػؼ مػػف مبػػدأ حريػػة النشػػر

كاجتماعيػػػػػة كأخالقيػػػػػة. كلػػػػػذلؾ حيػػػػػك يعػػػػػالف مكضػػػػػكع الجريمػػػػػة كحػػػػػؽ خصػػػػػامص اإلعػػػػػالـ كقيمػػػػػو 
كبمػػا   يتعػػارض مػػل مصػػمحة  ،ـ حػػي المجتمػػلكبمػػا يراعػػي الػػدكر الػػذم يمعبػػو اإلعػػال ،كأخالقياتػػو
 كبما   يتناقض مل األخالؽ كالقيـ السامدة حي المجتمل. ،المجتمل

كقػد اسػػتطاع ىػػذا المكقػػؼ أف يقػدـ معالجػػة إعالميػػة لمكضػػكع الجريمػة تتػػيه معرحػػة كاسػػعة 
ا قتصػادم -ي كأشػكاليا. كتقػدـ كعيػان عميقػان بالسػياؽ العػاـ ا جتمػاع ،كأنكاعيا ،كمتنكعة بالجرامـ

كالثقػػاحي لمجريمػػة كأسػػبابيا كعكامميػػا. كتػػدحل باتجػػاه اإلقػػداـ عمػػ  سػػمكؾ حػػي المجتمػػل يصػػب حػػي 
 المجرل العاـ لمكاححة الجريمة كالحد مف انتشارىا.

لػػػػذلؾ حػػػػإف نشػػػػر أخبػػػػار الجريمػػػػة ضػػػػركرة اجتماعيػػػػة يمٌكػػػػف الصػػػػحي ة مػػػػف أداء كظي تيػػػػا 
لكػػػف   بػػػٌد مػػػف  ،حاطػػػة بمػػػا يجػػرم حكلػػػو مػػػف أحػػػداثكاإل ،اإلخباريػػة حػػػي تمبيػػػة احتياجػػػات القػػػارئ

حػال تضػيؼ ألحػداث الجريمػة ك   ،ا لتزاـ حي عرضيا لكقامل الجريمة الدقة كالصدؽ كالمكضكعية
 .ا1)تحذؼ منيا ما يغير معناىا كيكجييا حي  ير كجيتيا 

 سان: دكر اإلعالـ في مكافحة الجريمة:خام
د نقػػؿ المعمكمػػات األمنيػػة الصػػادقة إلػػ  الجمػػاىير إف ميمػػة اإلعػػالـ األمنػػي   تقػػؼ عنػػد حػػ

بتأسيس كعي أمني شػامؿ ييثػرم الػركح  ؾ إل  اتخاذ الكسامؿ الك يمةبؿ إنيا تتعدل ذل ،كالمسمكليف
بػػإبراز جكانػػب الظػػاىرة  ،المعنكيػػة لممػػكاطف كرجػػؿ األمػػف عمػػ  حػػد سػػكاء تجػػاه الظػػاىرة اإلجراميػػة

 ،كتكجيو الرأم العػاـ نحػك التصػٌدم ليػا ،شخصية أـ مادية سكاء أكانت أسبابان  ،كأخطارىا كأسبابيا
شػػػعارىـ بمسػػػػمكلياتيـ الجماعيػػػة عػػػػف مكاححػػػة الجريمػػػػة  ،كتنميػػػػة حسػػػيـ األمنػػػػي ،كالكقايػػػة منيػػػا كا 

كنشر الحقامؽ عف األحداث األمنية بحياد تاـ دكف تيكيؿ أك تيكيف. كما أف لإلعػالـ  ،كا نحراؼ
بػراز الكجػو  ،تشجيل المػكاطنيف عمػ  التعػاكف مػل رجػاؿ األمػفدكران ،خر   يقؿ أىمية يتمثؿ حي  كا 

كبػذلؾ يسػيـ  ،كخاصة دكرىػـ اإلنسػاني كا جتمػاعي ،الحقيقي اإليجابي لألعماؿ التي يقكمكف بيا
بتشجيل كؿ مف شػاىد  ،اإلعالـ األمني حي تنمية الحس ا جتماعي التمقامي حي التصدم لمجريمة

كعػػدـ التسػػتر عمػػ  ال ػػاريف مػػف يػػد العدالػػة أك المخػػال يف  ،لصػػادقةالجريمػػة عمػػ  اإلد ء بشػػيادتو ا
 .ا2)لألنظمة

                                                 

 ا.100 -99طينية اليكمية حي معالجة قضايا الجريمة )ص صدكر الصحاحة ال مس ،ا جكدة(1
 دكر اإلعالـ حي الكقاية مف الجريمة كا نحراؼ )مكقل الكتركنيا. ،ا ا ستخبارات العسكرية ال مسطينية(2
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 : ايجابيات كسمبيات اإلعالـ في مجاؿ التكعية مف الجريمة:دسان سا
تنكعػػت إيجابيػػات كسػػمبيات كسػػامؿ اإلعػػالـ المختم ػػة حػػي مجػػاؿ التكعيػػة كالتكجيػػو كالتثقيػػؼ 

 :ا1)يالمحد مف انتشار الجرامـ حي المجتمل، ككانت أىم
ىناؾ بعض اإليجابيػات لإلعػالـ حػي تكعيػة كتكجيػو الجميػكر كالحػد مػف الجريمػة  االيجابيات: -1

 كمف أبرزىا: ،حي المجتمل
 يقـك بتقديـ صكرة كاممة لحالة األمف كحركة الجريمة. .أ 
ذلػػػؾ أنػػػو حػػػي ظػػػؿ  يػػػاب المعمكمػػػة تنتشػػػر  ،يمنػػػل مػػػف انتشػػػار الشػػػامعات كاألقاكيػػػؿ المغرضػػػة .ب 

المكاطف إل  المجكء إل  كسامؿ اإلعالـ الخارجية لمعرحة ما يحػدث داخػؿ  مما يدعك ،الشامعة
بؿ قد يككف لػو  ،كىذا اإلعالـ الخارجي   يمتـز بال ريب بمصمحة المكاطف كالكطف ،مجتمعو

 دكاحعو التي يبثيا مف خالؿ كسامؿ اإلعالـ.
 اذ تدابير الكقاية.اإلعالـ عف أنباء الجريمة بكجو عاـ كىك ما يشحذ اىتماـ المكاطف  تخ .ج 
 نشر جيكد رجاؿ األمف حي تتبل الجريمة كضبطيا كىك ما يؤدم إل  الردع العاـ. .د 
كبالتػػالي  ،النشػػر حػػي حػػد ذاتػػو يتػػيه ال رصػػة لمتعػػرؼ باألخطػػاء التػػي يقػػل حييػػا المجنػػي عمػػييـ .ق 

 يعمؿ المكاطف عم  ت ادييا.
 كمنيا:، لمجريمة إلعالـا تغطية قد تنتف عفيكجد العديد مف السمبيات التي  السمبيات: -2
ف كثاحػػػػة اإلعػػػػالـ عػػػػف الجػػػػرامـ بكجػػػػو عػػػػاـ أك عػػػػف جريمػػػػة بػػػػذاتيا تشػػػػيل اإلحسػػػػاس بعػػػػدـ إ .أ 

 كبالتالي تدمير الشعكر باألمف. ،الطمأنينة
ت اصػػيؿ جػػرامـ اآلداب عمػػ  كجػػو خػػاص تثيػػر ا شػػممزاز كتيػػز القػػيـ حػػي ن ػػكس األسػػر ذات  .ب 

 التقاليد كالعادات كاألخالقيات.
ؿ الجريمة كاألدلػة التػي قػادت الشػرطة إلػ  الجػاني تتػيه لممنحػرؼ حرصػة اإلحػادة تناكؿ ت اصي .ج 

مػػػف ذلػػػؾ حػػػي ارتكػػػاب جريمػػػة مماثمػػػة أك مشػػػابية كعػػػدـ تكػػػرار السػػػبب الػػػذم أٌدل إلػػػ  كشػػػؼ 
 الجاني األكؿ.

ىنػػػػاؾ جػػػػرامـ   بػػػػد مػػػػف التكػػػػتـ عمييػػػػا لػػػػبعض الكقػػػػت حتػػػػ  يػػػػتـ اسػػػػتكماليا كقضػػػػايا تيريػػػػب  .د 
 المخدرات.
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 لمعكقات التي تحد مف فاعمية اإلعالـ في الكقاية مف الجريمة:ان: اسابع
عمػػ  الػػر ـ مػػف أىميػػة الػػدكر الػػذم يمكػػف أف يقػػكـ بػػو اإلعػػالـ حػػي ردع الجريمػػة كالكقايػػة 

إ  أف ىػذا الػدكر يتضػاءؿ بسػبب بعػض المعكقػات  ،كتحقيؽ األمف كا ستقرار حػي المجتمػل ،منيا
 :ا1)أمنية كما يتضه حيما يأتيالتي قد تككف معكقات بشرية أك معكقات 

 كتتمثؿ المعكقات البشرية حي: المعكقات البشرية: .1
 نقص اإلمكانات البشرية. .أ 
انخ ػػػاض الػػػكعي بػػػيف أحػػػراد المجتمػػػل بضػػػركرة ا سػػػتماع كاإلنصػػػات عنػػػد ا سػػػتماع لرسػػػامؿ  .ب 

 اإلعالـ األمني.
 ا عتماد عم   ير المختصيف. .ج 
 الة اإلعالمية كتجاىميـ األمانة حي أعناقيـ.التماس بعض اإلعالمييف رضا الغير مف الرس .د 
 كقكع بعض اإلعالمييف حي العجب كالشييرة. .ق 
ة كالمسايرة لمتقمبات كالظػركؼ كاممبإعداد الرسالة اإلعالمية المعدـ اىتماـ بعض اإلعالمييف  .ك 

 المعاصرة المحيطة حي المجتمل. 
دـ القػدرة عمػ  التعبيػر كمػف ثػـ عػ ،جيؿ بعض اإلعالمييف بأبعاد السمكؾ الخػاص بالمخاطػب .ز 

 كالرؤية الذاتية المحدكدة التي تقدميا الرسالة اإلعالمية لسمكؾ المخاطب.
 كتضمنت المعكقات ال نية: المعكقات الفنية: .2
عػػػدـ ا ىتمػػػاـ بتزكيػػػد أجيػػػزة اإلعػػػالـ األمنػػػي بالتقنيػػػات الحديثػػػة التػػػي تسػػػاعد عمػػػ  إيصػػػاؿ  .أ 

 .الرسامؿ اإلعالمية بطرؽ ككسامؿ متنكعة كمشكقة
عػػػدـ تػػػكاحر التػػػدريب المناسػػػب لمعػػػامميف حػػػي أجيػػػزة اإلعػػػالـ عمػػػ  اإللقػػػاء الصػػػحيه لمرسػػػامؿ  .ب 

 اإلعالمية أك إعداد مككناتيا بطريقة صحيحة.
 ضعؼ قدرة اإلعالمييف عم  مكاكبة التطكر التقني الحديث. .ج 
اٌتسػػاـ  البيػػة الرسػػامؿ اإلعالميػػة بالعاط يػػة كبعػػدىا عػػف الكاقعيػػة كالعمميػػة كمخاطبػػة مشػػكالت  .د 

 المجتمل كالظكاىر السمبية.
 ضعؼ التنسيؽ بيف األجيزة اإلعالمية كاألجيزة األمنية. .ق 

                                                 

بحث مقدـ إل  الندكة العممية برامف اإلعالـ األمني بيف الكاقل  ،ف الجريمة  دكر اإلعالـ األمني حي الكقاية م ،ا السراني(1
 ا.17 -16كالتطمعات )ص ص
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إضػػػافة إلػػػى مػػػا سػػػبؽ ُيمكػػػف إضػػػافة المعكقػػػات اآلتيػػػة التػػػي تكاجػػػو التغطيػػػة اإلعالميػػػة 
 :(1)لمجريمة

 ،الحصكؿ عم  بيانات كمعمكمات دقيقة كحديثة كمتنكعة. كعدـ تكحر نظـ معمكماتيػةصعكبة  .أ 
 يمكف ا عتماد عمييا حي التغطية اإلعالمية األمنية.

كسػػيطرة الػػرأم الكاحػػد حػػي تشػػخيص ميمػػة  ،عػػدـ كجػػكد تعدديػػة حكريػػة حػػي التغطيػػة اإلعالميػػة .ب 
 تحميؿ األحداث كالظكاىر األمنية.

العربػػي مػػف األجيػػزة لػػبعض المػػكاطنيف مػػف األجيػػزة األمنيػػة الرسػػمية  المكقػػؼ التقميػػدم السػػمبي .ج 
 كانخ اض مستكل تعاكف ال رد مل ىذه األجيزة. ،األمنية كاإلعالمية
مػػف المعكقػػات حػػي طريػػؽ اإلعػػالـ مػػف أجػػؿ مكاجيػػة  عديػػدر ػػـ كجػػكد الأنػػو  كتػػرل الباحثػػة

مػػ  كجػػػو الخصػػػكص إ  أف كال مسػػػطيني ع بشػػػكؿ عػػاـ الجريمػػة كالحػػػد منيػػا حػػػي المجتمػػل العربػػػي
كالحػػد منيػػا مػػف خػػالؿ تركيػػز التغطيػػة  ،اإلعػػالـ نجػػه بصػػكرة  حتػػة لمنظػػر حػػي مكاجيػػة الجريمػػة

 المتعمقة كصك ن لمحمكؿ كسبؿ المعالجة، مما قمؿ مف الجرامـ حي المجتمعات.
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 المبحث الرابع: 
 الفمسطينية خباريةاإلالمكاقع 

اإلخباريػة، تعري يػا  اإللكتركنيػةيػزة عػف المكاقػل حي ىذا المبحث تستعرض الباحثة نبذة كج
ال مسطينية بصكرة خاصة، نشأتيا  اإللكتركنية، كستخصص الحديث عف المكاقل كسماتياكأنكاعيا 

 كأىداحيا كالمعيقات التي تكاجييا.

 :اتطكرىك  اإلخباريةكاقع المنشأة : أكالن 
ي مجػاؿ اإلعػالـ عمػ  ا نترنػت مل انتشار التقنيػات الحديثػة لالتصػاؿ كتزايػد تطبيقاتيػا حػ

كالتي تطكرت كنتاج لشبكة ا نترنت بما تتضمنو مف بث إعالمي  اإللكتركنيةبدأت تظير المكاقل 
يعتمد عم  كسامؿ متعددة كالصكت كالصكرة كالنص كالمكف، حمـ تكػد تمضػي سػنكات عمػ  ظيػكر 

لصػحؼ كرقيػة أك  إلكتركنيػة ا نترنت حت  امػتألت الشػبكة بالعشػرات مػف المكاقػل التػي تعػد نسػخان 
مكاقل لمؤسسات إعالمية، كلقد أتاحت ىذه المكاقل خدمات إعالمية جديدة لمجميكر تقدـ األخبػار 

باسػػػتخداـ جميػػػل تقنيػػػات كسػػػامؿ  ف اإلعالميػػػة الت سػػػيرية حػػػي قكالػػػب إلكتركنيػػػةال كريػػػة كالمضػػػامي
 يكان حي العممية اإلعالمية.اإلعالـ التقميدية بإضاحة ميزة الت اعمية التي تجعؿ الجميكر شر 

انطالؽ شكؿ جديد مػػف الصػحاحة أطمػؽ عميػو المكاقػل اإلخباريػة، شبكة اإلنترنت  كشيدت
التػػػػي لػػػػـ تخػػػػرج عػػػػف ككنيػػػػا صػػػػحي ة متكاممػػػػػة مػػػػػف حيػػػػث مضػػػػامينيا كتخضػػػػل لػػػػذات المحػػػػػددات 

دىػػػا حػػػي بيمػػػة تبكيبػػػان، ككػػػذلؾ حػػػي طريقػػػة عرضػػػيا لمكضػػكعاتيا، كأسػػػمكب تحريػػػر مكا اإللكتركنيػػة
 .ا1)يال ضػاء الت اعم

العديػد  أثػاركاقعان مممكسان عالميان كمحميػان مػل بػدء األل يػة الثالثػة  اإللكتركنيةك دت المكاقل 
بػػداء اآلراء  كؿ حػػ كالتعميقػػاتمػػف القضػػايا الثقاحيػػة كالسياسػػية كاألخالقيػػة كأتػػاح لمجميػػكر الت اعػػؿ كا 

ان كم تكحػان لتػدحؽ األخبػار ر مجػا ن حػ اإللكتركنيػة المكاقػلر العديد مف القضايا المجتمعيػة، كمػا كتػكح
 .ا2)ءكالمعمكمات عم  نحك حكرم كما تسمه لمجميكر بمتابعة ما ير ب حي أم كقت يشا

تاحػػة، الجديػػدالمحتػػػكل  تصػػ ه بإمكانيػػة خبػػػارمالمكقػػل اإليتسػػـ ك  األرشػػػ ة كالبحػػث حػػػي  كا 
مكانيػػػػػة، القػػػػػديـالمحتػػػػػكل  لممنبػػػػػر  مميػػػػػزة شخصػػػػػيةحػػػػػث، ككجػػػػػكد الكصػػػػػكؿ عبػػػػػر محركػػػػػات الب كا 

 .ا3)ءاالت اعؿ مل القر  إمكانية ك، ينشر عم  كؿ ما السيطرة إمكانيةاإلعالمي، مل 
                                                 

 .ا214الدليمي، اإلعالـ الجديد كالصحاحة اإللكتركنية )ص ا1)
ينية عم  المكاقل اإللكتركنية حي اكتساب المعمكمات عف الم اكضات أبك قكطة، اعتماد النخبة السياسية ال مسط ا2)

 .ا41ال مسطينية اإلسراميمية،: دراسة ميدانية )ص
 .ا209مقدمة )ص -عمـ الديف، الصحاحة اإللكتركنية ا3)
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مكاقػػػل الصػػػحؼ الكرقيػػػة  المكجػػػكدة ىػػػي ذاتيػػػا اإللكتركنيػػػةكانػػػت األشػػػكاؿ الصػػػح ية كلقػػػد 
إلػػػ  كسػػػامؿ  التػػػي تمتػػػـز النقػػػؿ الصػػػاـر لمصػػػحؼ إلػػػ  جانػػػب المكاقػػػل اإلخباريػػػة العامػػػدةالمعركحػػػة، 

أك المكاقل اإلخبارية التي   تممؾ مؤسسات إعالمية  ،إعالـ  ير صح ية كاإلذاعات كال ضاميات
 .ا1)تقميدية كلكنيا   تدعي أك تسم  ن سيا صح ان 

شػػركات لػػـ تكػػف سػػكل مكاقػػل عمػػ  الشػػبكة تعمػػؿ حػػي مجػػاؿ  تـ تأسسػػ1999حػػي عػػاـ ك   
نػػػػت الصػػػػح ية ، كتخصصػػػػت حػػػػي تقػػػػديـ المػػػػكاد الصػػػػحاحة كاإلعػػػػالـ عرحػػػػت باسػػػػـ  بكابػػػػات ا نتر 

 اإللكتركنيػػػةاإلخباريػػػة كالتحمػػػيالت الصػػػح ية كالمقػػػابالت كالحػػػكارات كالمحادثػػػة كالنشػػػرات البريديػػػة 
كخػػػػدمات البريػػػػد ا لكتركنػػػػي كالبحػػػػث حػػػػي األرشػػػػيؼ، كجسػػػػدت ىػػػػذه البكابػػػػات نمػػػػاذج لمصػػػػحاحة 

رنػػػػت دكف أف يكػػػػكف ليػػػػا أم نسػػػػخ عبػػػػر ا نتحة التػػػػي تمػػػػارس عمميػػػػا بالكامػػػػؿ الصػػػػر  اإللكتركنيػػػػة
مطبكعة، األمر الذم يجعؿ منيا مدخالن  نيان يمكف ا قتراب منػو كحقػان لمعديػد مػف النقػاط الخاصػة 

   .ا2)بالتصميـ كدكرية التحديث كتنكع الخدمات كالجيات القاممة عم  المكقل 
، خباريػةاإلألخبػار كالمعمكمػات حػي المكاقػل القػارئ الرقمػي ي ضػؿ ا طػالع عمػ  ا أصػبهك 

لما تتمتل بو مف خصامص حنية كأف يتـ تحديثيا باستمرار، كتكحرىا عم  كـ ىامؿ مف المعمكمات 
  .ا3)كيتـ اقتناؤىا بطرؽ ت اعمية مختم ة

، أكؿ مكقػػل إخبػػارم لنػػدفـ حػػي 2001مػػايك 21كتعتبػػر صػػحي ة إيػػالؼ التػػي صػػدرت حػػي 
مختمػػػؼ الػػػدكؿ مػػػف ذكم الخبػػػرة مػػػف يػػػتـ تحريػػػر مػػػكاده مػػػف قبػػػؿ حريػػػؽ مػػػف الصػػػح ييف المحتػػػرحيف 

رعتيا حػػي نقػػؿ الخبػػر كمكضػػكعيتيا، كقػػد احتػػكل إيػػالؼ عمػػ  عػػدة أبػػكاب العربيػػة كقػػد تميػػزت بسػػ
رميسية تزكد متص حيا بكـ ىامؿ مف األخبػار كالمكضػكعات كتشػمؿ السياسػة كا قتصػاد كالصػحة 

 .ا4) يـك الصحي ة الكرقيةكال ف كالرياضة لتككف بذلؾ أكؿ جريدة عربية مينية متكاممة تتجاكز م
 7كمكقػػػل إخبػػػارم شػػػامؿ حػػػي  اإللكتركنيػػػةثػػػـ انطمػػػؽ حػػػي كقػػػت  حػػػؽ مكقػػػل جريػػػدة بػػػاب 

ـ، كيعد مف أكثر المكاقل اإلخبارية ضخامة مف حيث محتكياتيا كمحاكرىا المتعددة 2001أكتكبر 
 تصػػنيؼ 200صػػ حة مكزعػػة عمػػ  حػػكالي  61كقػػد التزمػػت بالتحػػديث المسػػتمر كتضػػمف المكقػػل 

 .ا5)متنكع 
النشػػر مػػف التغيػػرات المتػػكحرة لتميزىػػا عػػف  اسػػتخداـ كاحػػة أنمػػاط ةكتحػػاكؿ المكاقػػل اإلخباريػػ

 يرىا كلجذب أعداد أكبر مف المتص حيف، كقد حتحت ىذه المكاقل المشاركة لممتصػ ه مػف خػالؿ 

                                                 

 .ا15األلكسي، أيدلكجيا صحاحة ا نترنت )ص ا1)
 .ا13سميماف، الصحاحة اإللكتركنية )ص ا2)
 .ا182)ص اإلعالـ حي كتطبيقاتيا المتعددة مطالكسا ش يؽ، ا3)
 .ا212ال يصؿ، الصحاحة اإللكتركنية حي الكطف العربي )ص ا4)
 .222صالمرجل السابؽ،  ا5)



73 



ار حػػته الحػػكارات معػػو أك السػػماح لػػو بإبػػداء ،رامػػو حيمػػا ينشػػر مػػف مكضػػكعات، كلعػػؿ بعػػض األخبػػ
 .ا1)تحصد مشاركة الممات كما يحدث حي المكقل ا لكتركني لقناة الجزيرة 

 :كأنكاعيا اإلخبارية المكاقع مفيكـ: ثانيان 
 اإلخبارية: اقعمفيـك المك  .أ 

 ،خاصػة مػف حيػث التعريػؼ اإللكتركنيػةاإلخباريػة كالصػحاحة ط الشديد بيف المكاقػل ر ـ الخم
باعتبػاره  اإللكتركنػيقػل إذ تتعامػؿ مػل المك ؼ ن سػو ليمػا، حيناؾ العديد مف المراجل تستخدـ التعري

 أبرزىا: ،اإلخبارية ري ات المكاقلكلكف ترصد الباحثة عددان مف تع إلكتركنية،صحي ة 
عمػػػ  أنيػػػا:  مشػػػركع إعالمػػػي متكامػػػؿ يضػػػـ ىيمػػػة تحريػػػر كشػػػبكة  اإلخباريػػػةتعػػػرؼ المكاقػػػل 

ستراتيجية كاضحتاف   .ا2)مراسميف كلدييا سياسة كا 
  الشػػػبكة مػػػثابػػػت ع كافعنػػػ ك، ذاإللكتركنيػػػةالصػػػحاحة  ؿ أحػػػد أشػػػكارحيػػػا إيػػػاد األطػػػرش:كيع

األخبػػػار  ـيقػػػد يػػػكح ،راؾا شػػػت ؿمقابػػػ ك، أفلمسػػػتخدمي الشػػػبكة بالمجػػػا حػػػان متا كفيكػػػتيػػػة، ك العنكب
 فمػػػ كأ راسػػميفالم ف  شػػبكة مػػػمػػع دان ، معتمػػػـاألحػػداث الجاريػػة حػػػي العػػال فعػػػ مػػاتمك مع يعػػرضك 

 قلك   ص حات المما عكتحميميإل  نشر األخبار،  يدؼي يككا ت األنباء، حك  حي راؾا شتؿ خال
 ثقاحيػة،ك  رياضػية،ك اجتماعيػة، ك : اقتصػادية، لعات أخر ك ضك م ـ، باإلضاحة إل  تقديكرمد كؿبشك 
 سػػامطك ال مصػػمميك الشػػبكي، ك ا ختصػػاص: الصػػح ي،  كمذ فعػػة مػػك مجم راؼبإشػػ ؾحنيػػة، كػػذلك 
 .ا3) متعددةال

 :اإلخباريةأنكاع المكاقع  .ب 
خباريػة ككاقػل مؤسسػاتيا اإلعالميػة تيػا اإلحسػب طبيع "اإلخباريػةالمكاقػع   الباحثكف يقسـ

 كيمكف حصرىا عم  النحك اآلتي: ،إل  عدة أنكاع مف حيث المحتكل كالشكؿ كا ختصاص
 :إلكتركنيةتتضمف نسخان ك مكاقع الصحؼ المطبكعة  ا1

نػكعيف رميسػيف إلػ  ف الصػحاحة المطبكعػة مػ إلكتركنيػة كتنقسـ المكاقل التي تتضػمف نسػخان 
 :ا4)ىما

ف كانػػت تحمػػؿ اسػػـ الصػػحي ة الكاممػػة:  اإللكتركنيػػةالصػػحؼ . 1/1 كىػػي صػػحؼ قاممػػة بػػذاتيا كا 
الكرقية )الصحي ة األـا كيتميز ىذا النكع بتقديـ الخدمات اإلعالمية كالصػحي ة ن سػيا التػي تقػدميا 

 تسػػػػتطيل   إضػػػػاحيةكتقػػػػدـ خػػػػدمات ، كصػػػػكر، الصػػػػحي ة الكرقيػػػػة مػػػػف أخبػػػػار، كتقػػػػارير، كأحػػػػداث

                                                 

 .ا215الدليمي، اإلعالـ الجديد كالصحاحة اإللكتركنية )ص ا1)
 .ا11الدليمي، الصحاحة اإللكتركنية كالتكنكلكجيا الرقمية )ص ا2)
 .ا12لجة المكاقل اإلخبارية اإللكتركنية لكاقل األقباط حي مصر )صاألطرش، معا ا3)
 ا.103 -101نصر، ا نترنت كاإلعالـ: الصحاحة اإللكتركنية )ص ص ا4)
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أك حػػي شػػبكة الكيػػب كميػػا، كخػػدمات  الصػػحي ةخػػدمات البػػث داخػػؿ ؿ مثػػ تقػػديميا الكرقيػػة الصػػحي ة
، النصػػيةتقػػدـ خػػدمات الكسػػامط المتعػػددة  كأيضػػاكخػػدمات الػػربط ال ػػكرم،  الػػربط بػػالمكاقل األخػػرل،

 .، كالمصكرةكالصكتية
كنعنػي بيػا مكاقػل الصػحؼ الكرقيػة عمػ  الشػبكة، الكرقية:  مف الصحؼ اإللكتركنيةالنسخ . 2/1

مػػل بعػػض الخػػدمات  الكرقيػػة الصػػحي ةمضػػمكف  بعػػض كػػؿ أك تقػػديـكالتػػي تقصػػر خػػدماتيا عمػػ  
اإلعالنػػات  تقػػديـ، كخدمػػة الكرقيػػة الصػػحي ةؾ حػػي اا شػػتر مػػة ، مثػػؿ خدالكرقيػػة بالصػػحي ةالمتصػػمة 

 .ليا، كالربط بالمكاقل األخرل
 :ت اإلعالميةالمؤسسامكاقع  (2

مكاقػػػػل ككػػػػا ت األنبػػػػاء، كمحطػػػػات الراديػػػػك : )المكاقػػػػل التابعػػػػة لمؤسسػػػػات إعالميػػػػة، مثػػػػؿ
نترنػت الػذم يتزايػد بصػكرة تخاطػب بيػا جميػكر اإل ، الجزيػرة نػت، كالعربيػة نػتمثؿ:   التم زيكفا،ك 

ثػؿ التػركيف لمؤسسػات، مينشػر حػي تمػؾ ا عمػ  مػاليا، كتحتػكم  المكاقل امتدادان  كىذهكبيرة عالميان، 
 .ا1)ـ حضاميان التي تتكامؿ معيا كدعـ دكرىا اإلعالمي سكاء أكاف دكران إذاعيان أ عالميةلممؤسسة اإل

 اإلخبارية:المكاقع  (3
أحػػػد أشػػػكاؿ اإلعػػالـ اإللكتركنػػػي، تعمػػػؿ عمػػػ  عػػػرض األخبػػػار اإلخباريػػػة:   كتعػػد المكاقػػػل

عالميػػػيف،  كاألحػػداث الجاريػػػة حػػي كػػػؿ أنحػػاء العػػػالـ بشػػكؿ دكرم كمتكاصػػػؿ مػػف قبػػػؿ مختصػػيف كا 
ىػػدحيا األساسػػي ىػػك نشػػر األخبػػار بػػالنص كالتحميػػؿ عمػػ  صػػ حات المكقػػل بحيػػث تكػػكف متاحػػة 

 .ا2)ك مستقمةأما مكاقل حزبية إنيا إل  ألمجميل كا طالع عمييا مجانان، إضاحة 
كىػذا  ،االبكابة العربية ألخبػػار التقنيػةإيالؼ ك ) :كقد أينشأت عدة مكاقل إخبارية عربية مثؿ

الصػػػحي ة "كمػػػو عمػػػ  سػػػبيؿ المثػػػاؿ   الحصػػػر، األمػػػر الػػػذم دحػػػػل باتجػػػػاه ضػػػػركرة التمييػػػػز بػػػػيف 
 .ا3)، كعدـ الخمط بينيماكبيف المكقل اإلخبارم  اإللكتركنية

اإلخباريػػة ضػػمف التصػػني ات السػػابقة كمنيػػا  شػػأت حػػي حمسػػطيف العديػػد مػػف المكاقػػلكقػػد أن
، ككالػػػػة معػػػػان يني لإلعػػػػالـ، ككالػػػػة صػػػػ ا لألنبػػػػاءال مسػػػػطعمػػػػ  سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ   الحصػػػػر )المركػػػػز 

 اإلخبارية، الكرامة برس، الككحية.. ك يرىاا.
 :اإلخباريةخصائص كسمات المكاقع ثالثان: 

 صيا ة أىـ خصامص كسمات المكاقل اإلخبارية عم  النحك اآلتي: يمكف 
صػػػ حات كالعنػػػاكيف الخيػػػار المطمػػػؽ حػػػي التجػػػكؿ بػػػيف ال وحالمسػػػتخدـ لديػػػتحقيػػػؽ التفاعميػػػة:  .أ 

، ا سػتخداـبكقت كمكػاف كبيمػة  عالقتوكالمكضكعات بما يمبي حاجاتو، بالتتابل الذم يراه حي 
                                                 

 .ا114ترباف، اإلعالـ ا لكتركني ال مسطيني ) ص ا1)
 .ا65ميةه مقارنة ) صالشريؼ، معالجة المكاقل ال مسطينية اإللكتركنية اإلخبارية لحصار  زة: دراسةه تحمي ا2)
 ا.٧٩نصر، مقدمة حي ا تصاؿ الجماىيرم: المداخؿ كالكسامط )ص ا3)
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إلػػ  إمكانيػػة الحصػػكؿ عمػػ  رجػػل الصػػدل ال ػػكرم مػػف المسػػتخدـ، كيظيػػر جميػػان حػػي  باإلضػػاحة
 .ا1)الرأم التي تجرييا المكاقل استطالعات خالؿمف  اآلراءالحصكؿ ال كرم عم  نشر 

مػػػػف الممكػػػػف أف تتكجػػػػو إلػػػػ  حػػػػرد كاحػػػػد أك إلػػػػ   ا تصػػاليةتعنػػػػي أف الرسػػػػالة لالجماىيريػػة: ا .ب 
تحكـ الػدرجػة  أيضػان  يضخمة كما كاف حي الماضػي، كتعنػ جماىيرإل   كليسجماعة معينة، 

 .ا2)المست يدحػي نظاـ ا تصاؿ بحيث تصؿ الرسالة مباشرة مف منتف الرسالة إل  

بإمكاف أم مستخدـ أف يحدد لن سو كبشكؿ شخصي الشكؿ الذم يريد أف يرل بو الشخصنة:  .ج 
المكقػػػل، حيركػػػز عمػػػ  أبػػػكاب كمػػػكاد بعينيػػػا كيحجػػػب أخػػػرل، كينتقػػػي بعػػػض الخػػػدمات، كيمغػػػ  

ىػك  األحػكاؿ، كيقكـ بكؿ ذلؾ بأم كقت ير بو، كبإمكانو تعديمو كقتما يشاء، كحي كػؿ األخرل
 .ا3)ما يقـك المكقل ببثو سمل اختياراتو الشخصية كلييتمق  كيستمل كيشاىد ما يتكاحؽ 

لقػػػد حػػػدث تحػػػكؿ جديػػػد لكسػػػامؿ اإلعػػػالـ مػػػف تكجيػػػو عػػػدد قميػػػؿ مػػػف تعػػػدد خيػػػارات التصػػػفح:  .د 
الرسامؿ إل  تكجيو العديد مف الرسامؿ لمجميكر، كما كقد أصبه بإمكاف األحراد تمبية حاجاتيـ 

المػػكاد الصػػح ية بالطمػػب كالتػػي يطمػػؽ  ا تصػػالية با سػػت ادة مػػف خػػدمات الصػػحؼ التػػي تقػػدـ
عمييا الصحؼ ا حتراضية كىي التي تحدد المكاد التي تنشرىا بنػاء عمػ  الحاجػات ا تصػالية 

 .ا4)الخاصة بقراميا 

تتميػز بخاصػية  اإللكتركنيػةالصػحاحة   ػيح ،المسػاحة المخصصػة لمنشػر المساحة المفتكحػة: .ق 
يجعػؿ   لنسبة لمحاسبات التي تدير المكاقل ممػا الحدكد الم تكحة، حمساحات التخزيف ىاممة با

إلػػػ  تكنكلكجيػػػا الػػػنص ال ػػػامؽ كالػػػركابط النشػػػطة التػػػي  باإلضػػػاحةىنػػػاؾ قيػػػكد تتعمػػػؽ بالمسػػػاحة 
 .ا5)  نياميةت ريعات كتشعبات  متسمه بتككيف نسف معمكماتي متنكع كذ

 ا تصػػاؿكعمميػػة  حالمسػػتخدـ لديػػة عػػدة خيػػارات مػػف بسػػط ن ػػكذه عمػػ  المػػادة المقدمػػةالػػتمكف:  .ك 
 مػا بػيف الصػكت كالصػكرة كالػنص المكجػكد مػل المحتػكل الصػح ي، ا ختيػار الؿككؿ، مف خػ

 .ا6)كالخدمات المتعددة

إف زكار ا نترنػت ىػـ الػذيف يقكمػكف باختيػار نكعيػة المػكاد التػي يريػدكف االختيارية المطمقػة:  .ز 
 مشاىدتيا عم  ا نترنت.

                                                 

 ا.144ا تصاؿ كاإلعالـ عم  شبكة ا نترنت )ص ،عبد الحميد ا1)
 ا.79الصحاحة اإللكتركنية حي الكطف العربي )ص ،ال يصؿ ا2)
 ا.19الصحاحة اإللكتركنية )ص ،سميماف ا3)
عرض لممكاقل اإلخبارية حي تشكيؿ اتجاىات الجميكر المصرم نحك القضايا السياسية )ص المكاتي، تأثير الت ا4)

 ا.135-129ص
 ا.108اإلعالـ الت اعمي )ص ،ش يؽ ا5)
 ا.102المرجل السابؽ )ص ا6)
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تتػػػػكاحر العديػػػػد مػػػػف المصػػػػادر كالمكاقػػػػل : المسػػػػتمر""التحػػػػديث  التغطيػػػػة الصػػػػحفية الفكريػػػػة .ح 
مما يتيه لمصح ي الحصػكؿ  ،الصح ية التي تبث أخبارىا بشكؿ حكرم كمتجدد عم  اإلنترنت

ا Breaking Newsكمػػا تػكحر بعػض ىػػذه المصػادر خدمػػة الػػ) ،عمػ  المعمكمػات حػػي حينيػا
  .ا1)لألخبار الم اجمة

إلنترنت العديد مف المصادر الصح ية التي تتنػاكؿ يتكاحر عم  االتغطية الصحفية المتعمقة:  .ط 
كالتػػي تحيػػؿ  ،ممػػا يسػػمه بػػالتعرؼ عمػػ  أبعادىػػا المتعػػددة ،ذات المكضػػكعات بطػػرؽ متنكعػػة

حصػاءات كبيانػات تعمػؽ معرحتػو كمعمكماتػو حػكؿ المكضػكع  الصح ي إلػ  مصػادر ككثػامؽ كا 
 .ا2)الذم يكتب عنو

بتتمػيـ خدمػة عػرض المػادة الحاليػة، كيػدعـ  كنػياإللكتر  األرشػيؼيقػكـ  األرشيؼ اإللكتركنػي: .م 
ىػػذا ال رديػػة لممسػػتخدـ، حيػػث يضػػـ  لالىتمامػػاتم يػػكـ تخصػػيص المعمكمػػات كتشػػكيميا كحقػػان 

 .ا3)ةال يديك الحية كالصكر إل  جانب المكاد النصية المكتكبك المكاد الصكتية األرشيؼ 

التػي  كالتقنيػاتػات مػف كسػيط ألخػػر قػدرة كسػامؿ ا تصػاؿ عمػ  نقػؿ المعمكم :التحكيؿ قابمية .ؾ 
 .ا4)الرسالة المسمكعة إل  رسالة مطبكعة كبالعكس تحكيؿ تمكنيا

العديػد مػف الكسػامؿ الت اعميػة التػي تجعػؿ التكاجػد  اإللكتركنيةتكحر المكاقل : متعددةال الكسائط .ؿ 
كىػي  ،حركػةكالمقطات المت ،مثؿ الصكت كالصكرة كاأللكاف كالجراحيكس ،الصح ي عمييا مميزان 

 .ا5)أمكر ت عؿ عممية ا تصاؿ الصح ي بيف الصحي ة كقراميا

القيػاـ بكػؿ م ػردات العمػؿ الصػح ي  –باستخداـ اإلنترنػت -بمقدكر الصح يالتغطية الذاتية:  .ـ 
 .ا6)ككتابتو كنشره ،كا تصاؿ بمصادره ،كجمل بياناتو ،مف اختيار المكضكع ،بم رده

تقنيػة تمكػف مػف التعػرؼ بشػكؿ دقيػؽ عمػ  عػدد  إللكتركنيػةاتػكحر المكاقػل معرفة عدد الزكار:  .ف 
كالمػدة التػي مكثكىػا عمػ  ،وبعض انععهومضاتهض   زكار المكقل، كمؤشرات حكؿ عدد قراميا 

 ، كىذا يساعد حي تطكير مكقل الصحي ة.بشكممستعرانتواصممع  منعك  اتكعاالمكقل، 

لممسػػػتخدـ سمسػػمة مػػػف  اإللكتركنيػػة اقػػػلالمك قػػدـ ت الخػػدمات المضػػػافة القائمػػػة عمػػى السػػػرعة: .س 
عبػػػر حمقػػػات النقػػػاش ك ػػػرؼ  اآلنيػػػةالخػػػدمات القيمػػػة المضػػػاحة القاممػػػة عمػػػ  حكػػػرة السػػػرعة أك 

                                                 

 ا.179اإلنترنت كسيمة اتصاؿ جديدة )ص ،السيد ا1)
 المرجل السابؽ. ا2)
 ا.108اإلعالـ الت اعمي )ص ،ش يؽ ا3)
 ا.79الصحاحة اإللكتركنية حي الكطف العربي )ص ، يصؿال ا4)
 ا.179ا نترنت كسيمة اتصاؿ جديدة )ص ،السيد ا5)
 ا.179ا نترنت كسيمة اتصاؿ جديدة )ص ،السيدا6)



73 



القيػػاـ  لكتسػػتطيالمحادثػػة كتسػػتطيل مضػػاع ة القػػدرة عمػػ  التحقػػؽ مػػف الكقػػامل بشػػكؿ حػػكرم، 
ا1)األحداثبخدمة التحديث ال كرم لممعمكمات تبعان لتطكر 

. 

نسػػػخان منيػػػا عمػػػ  مكاقػػػل  اإللكتركنيػػػةتػػػكحر الصػػػحؼ كالمكاقػػػل كاصػػػؿ االجتمػػػاعي: مكاقػػػع الت .ع 
كتػػػكيتر إضػػػاحة إلػػػ  مكقػػػل اليكتيػػػكب بغػػػرض اسػػػتخدامو حػػػي  ؾالتكاصػػػؿ ا جتمػػػاعي ال يسػػػبك 

تحميػؿ ال يػديك، كتمعػب ىػذه المكاقػل دكران كبيػران حػي تشػكيؿ الػرأم العػاـ ك الت اعػؿ لمػا تقػكـ بػػو 
 حداث المختم ة كقت حدكثيا مما يجعميا أكثر انتشاران كاستخدامان.مف نشر مباشر لمصكر كاأل

 :نشأتيا كخصائصيا: المكاقع اإلخبارية الفمسطينية.. ان رابع
 نشأة المكاقع اإلخبارية الفمسطينية: -1

 كػػاف يفطحػػي حمسػػ اإللكتركنيػػةجػػل العمميػػة أف ظيػػكر المكاقػػل اكالمر ب ترجػػل المؤل ػػات كالكتػػ
شػػركات ال دمياالتػػي تقػػ ةكر طػػلتػػكاحر الخدمػػة المت ان ر ، نظػػكرةاؿ العربيػػة المجػػجػػدا مقارنػػة بالػػدك  ان ر مبكػػ
يمي حي اما حتالؿ اإلسر ة ايني محاكطال مس بيمية المتخصصة بيذا المجاؿ، كمحاكلة الشعراماإلس

 .ا2) اإلعالمي اعر الشبكة حي الص تغالؿيني اسطال مس باستخدامو لمشبكة، حي محاكلة مف الشع
الكسػامؿ العربيػة  ءعالمػي ال مسػطيني عمػ  ا نترنػت حػي كقػت قريػب مػف بػدبدأ الكجكد اإل

عبػر ا نترنػت انسػجامان مػل الثػكرة التكنكلكجيػة التػي  ػزت  اإللكتركنيةحي الدخكؿ إل  دامرة النشر 
دراكػػان مػػف القػػامميف عمػػ   العػػالـ، بيػػدؼ مكاكبػػة لمتقنيػػات الحديثػػة التػػي تكحرىػػا منجػػزات العصػػر، كا 

 .ا3)ألىميتيا حي نقؿ الكاقل المرير الذم يعيشو شعبنا ال مسطيني  كنيةاإللكتر الصحؼ 
نػػي ك قػػل إلكتر ك م كؿ، أـ1996حػػي ،ذار  مػػؽانط مميػػة الػػذاإلعال فقػػل شػػبكة أمػػيك م دعػػيي ك 

 للػػد جميار، ححسػػب سػػيبعػػدة أشػػ ـبامتيػػاز، حيػػث سػػبقت الشػػبكة صػػحي ة األيػػا سػػطينيمحم إخبػػار 
 ,فشػبكة أمػي فكمػا أـ، 1996يكنيػك  8الحالي بتػاريخ  كيرؾ سيمكشف حقد بدأت باسميا شركة نت

نػػي ك ا اإللكتر يػػقعك قػػت ممأطك مػػل اإلنترنػػت،  ؿحػػي كي يػػة التعامػػ فميػػيعاللإلدكرات نظمػػت  فمػػ كؿأ
 .ا4)ىـأحكار ك مية اإلعال كادىـر لنشر مار صناع القك  فمييعاللإل اؿت سه المج ايأنحضالن عف 

ـ كثػػاني مكقػػل 1997ديسػػمبر  1 بتػػاريخ ـالعػػسػػطيني لإلمقػػل المركػػز ال ك م مػػؽانطمػػف ثػػـ 
كيبػػث بعػػدة لغػػات ىػػي: ، يػػان عالمك  ان يػػمكانػػة متميػػزة عرب ؿاحتػػك  إخبػػارم حمسػػطيني بعػػد شػػبكة أمػػيف،

يركػػػز حػػػي ك ،  ، كالتركيػػػةيػػػةالك المك يزيػػػة، ال رنسػػػية، مسػػػية، اإلنجك رديػػػة، الر ك األ ال ارسػػػية، العربيػػػة، 

                                                 

 ا.19الصحاحة اإللكتركنية )ص ،سميماف ا1)
ارنة بالتطبيؽ عم  األزمة الداخمية بعد أبك معال، معالجة المكاقل اإللكتركنية ال مسطينية لألزمات: دراسة تحميمية مق ا2)

 ا.81ـ )ص2006ا نتخابات التشريعية 
 ا.168ترباف، الصحاحة اإللكتركنية ال مسطينية )ص ا3)
 مكقل شبكة أميف اإلعالمية، أميف بكممات )مكقل الكتركنيا. ا4)
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كػاف أكؿ مكقػل حزبػي اتخػذ الطػابل اإلخبػارم ىػك ، ك كالمقاكمػة  سػطينيةمال    القضيةمع واضيعك م
 .ا1)الديف القساـ، كالذم أنشئ حي أكاخر التسعينات مف القرف الماضي  كتامب الشيد عز مكقل

 ـميػة، بػالر حػي السػاحة اإلعال ان ليػاز متميػ مكقعػان سطينية ماقل اإلخبارية ال ك الم جدتكقد أك 
 يفك تر مبداية ل إلكتركنيةاقل ك ت، حأنشمت مار الخبنقص ك حرة ك تاإلمكانات التي كانت م ديةك محدف م
مكاقػػػل نشػػػاء مكاقػػػل ليػػػا تباعػػػان، ك حيػػػث قامػػػت ال صػػػامؿ بإ، مػػػةك المقاؿ العسػػػكرية ل صػػػام جنحػػػةلأل

لكػػػػف الق ػػػػزة النكعيػػػػة حػػػػي عػػػػدد المكاقػػػػل الجامعػػػػات كالمؤسسػػػػات المدنيػػػػة كالمجتمعيػػػػة كالحقكقيػػػػة، 
كمػا ـ ٠َََبدايػػة انت اضػػة األقصػ  عػاـ ت مل نترنت جاءعم  شبكة اإل اإللكتركنيةال مسطينية 

 ة.صاحبيا مف معارؾ إعالمية بيف كجية النظر ال مسطينية كاإلسراميمية حكؿ األحداث الجاري
اإلخباريػػػة، كلػػػـ يعػػػد  اإللكتركنيػػػةكأصػػػبحت السػػػاحة ال مسػػػطينية تعػػػف بالعديػػػد مػػػف المكاقػػػل 

إذاعيػة، لكػف ارتػبط بشػكؿ رميسػي لمقسػـ صحي ة أك محطػة تم زيكنيػة أك  عم حكران  رتناكؿ األخبا
األكبر مف ىذه المكاقػل بجيػات سياسػية حزبيػة ممػا خمػؽ حالػة مػف ال كضػ  بينيػا، كارتػبط م يػـك 

 .ا2)لو كىك المشركع الكطني ال مسطينيالحزبية الضيؽ بالمكقل عم  خالؼ اليدؼ الرميسي 
ي مثػػؿ صػػحي ة ليػػا إصػػدار كرقػػ بحتػػة لػػيس إلكتركنيػػةحػػي حمسػػطيف صػػحؼ  كظيػػرتكمػػا 

إخباريػػػة  إلكتركنيػػػة دنيػػػا الػػػكطف  إضػػػاحة إلػػػ  المحػػػاك ت التػػػي بػػػرزت حػػػي حمسػػػطيف إلنشػػػاء مكاقػػػل 
 .ا3)مف قبؿ بعض الصح ييف المقيميف حي الخارج  إلكتركنيةكصحؼ 

حػػي حمسػػطيف بعػػد  اإللكتركنيػػةـ إلػػ  الصػػحاحة 3333دخػػؿ القطػػاع الخػػاص بقػػكة حػػي عػػاـ 
ـ لشبكة حمسطيف اإلخبارية كأكؿ ككالة حمسطينية خاصة، كالتي منه ترخيص مف قبؿ كزارة اإلعال

تبعيا بعد ذلؾ بمدة قصية مكقل ككالة معان اإلخبارية، كمػل مػركر الكقػت بػركز دكر المػكقعيف حػي 
متابعػة األحػداث حيػث ظيػر نػكع مػف المناحسػػة بػيف ىػاتيف الككػالتيف كككالػة األنبػاء الرسػمية  كحػػا  

الخاصػػة، كخاصػػة المتم ػػزة عمػػ  شػػبكة حمسػػطيف اإلخباريػػة كككالػػة معػػان كتعتمػػد المحطػػات المحميػػة 
لمتابعػػػة األحػػػداث الجاريػػػة حػػػي حػػػيف تعتبػػػر ككالػػػة  كحػػػا  األىػػػـ بالنسػػػبة لييمػػػة اإلذاعػػػة كالتم زيػػػكف 

 .ا4)كالصحؼ اليكمية الكرقية كبالنسبة لمس ارات كالممثالت ال مسطينية حي الخارج 
 
 
 

                                                 

تماء السياسي، كمب جامعة النجاح أنمكذجان أبك كردة، أثر المكاقل اإللكتركنية اإلخبارية ال مسطينية عم  التكجو كا ن ا1)
 ا.83-79ـ )ص ص2007-ـ2000

 ا.44)صبريـ، معالجة المكاقل اإللكتركنية ال مسطينية لمم اكضات ال مسطينية اإلسراميمية  ا2)
 ا.120ترباف، الصحاحة اإللكتركنية ال مسطينية )ص ا3)
 ا.71نية لمتابعة أحداث الجارية كا شباعات المتحققة )صخمكؼ، استخدامات الص كة ال مسطينية لمصحاحة اإللكترك  ا4)
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 لفمسطينية:ا اإللكتركنيةأنكاع المكاقع  -2
كيمكف ، كا ختصاص عالمكضك  بحس عأنكاة ينية، إل  عدطال مس اإللكتركنيةالمكاقل  نقسـت
 : ا1)ىا حيحصر 

 :يسيف ىمامؼ عم  شبكة ا نترنت إل  نكعيف ر كتنقسـ الصح :اإللكتركنيةمكاقع الصحؼ  .أ 
  ف كانػػػت تحمػػػؿ اسػػػـ الصػػػحي ةا  مػػػة بػػػذاتيا ك م: ىػػػي صػػػحؼ قاالكاممػػػة اإللكتركنيػػػةالصػػػحؼ 

 بتقػػػديـ الخػػػدمات اإلعالميػػػة كالصػػػح ية ن سػػػيا التػػػي تقػػػدميا عكيتميػػػز ىػػػذا النػػػك األـ، الكرقيػػػة 
يل طكصػػكر، كتقػػدـ خػػدمات إضػػاحية   تسػػتالصػػحي ة الكرقيػػة مػػف أخبػػار، كتقػػارير، كأحػػداث، 

كميػػػػا،  ببػػػث داخػػػؿ الصػػػػحي ة أك حػػػي شػػػبكة الكيػػػالكرقيػػػة تقػػػديميا مثػػػػؿ خػػػدمات ال الصػػػحي ة
 مطال ػػػػكرم، كأيضػػػػا تقػػػػدـ خػػػػدمات الكسػػػػا بطخػػػػرل، كخػػػػدمات الػػػػر األ قلبػػػػالمكا طكخػػػػدمات الػػػػرب

 ، مثؿ  الرسالة نت، كحمسطيف أكف  يف .ةكالمصكر ، النصية، كالصكتية ةالمتعدد
 كنعنػػي بيػػا مكاقػػل الصػػحؼ الكرقيػػة عمػػ  الشػػبكة،  :مػػف الصػػحؼ الكرقيػػة اإللكتركنيػػة خالنسػػ

حي ة الكرقية مل بعض الخدمات مضمكف الص كالتي تقصر خدماتيا عم  تقديـ كؿ أك بعض
كخدمػػػػة تقػػػػديـ الصػػػػحي ة الكرقيػػػػة،  ؾ حػػػػيار صػػػػحي ة الكرقيػػػػة، مثػػػػؿ خدمػػػػة ا شػػػػتالمتصػػػػمة بال

، مثػػؿ  صػػحي ة ا سػػتقالؿ، كصػػحي ة القػػدس كاأليػػاـ خػػرلأللمكاقل ابػػا بطاإلعالنػػات ليػػا، كالػػر 
 كالحياة الجديدة .

ينية عمػػػ  شػػػبكة طال مسػػػ كتركنيػػػةاإلليػػػد مػػػف المكاقػػػل ىنػػػاؾ العد :إلكتركنيػػػةمكاقػػػع إعالميػػػة  .ب 
 عاإلنجميزيػة، كتعمػػؿ ىػػذه المكاقػل عمػػ  نقػؿ الحقيقػػة، كالػػدحا ا نترنػت، سػػكاء بالمغػة العربيػػة أك

، سلخمػػت اار ،لػػة إعالميػػة صػػييكنية عبػػر القػػا صػػكرتياس مػػطينية التػػي تطعػػف القضػػية ال مسػػ
كاقػػل  يػػر ينية، كمطسػػنيػػة ال مطة الك طلمسػػم مكاقػػل رسػػمية تابعػػةىػػي:   أقسػػاـ ةكتنقسػػـ إلػػ  عػػد

عػػػػة لمؤسسػػػػات تاب إلكتركنيػػػػةكمكاقػػػػل ة ، ىميػػػػة، كمكاقػػػػل شخصػػػػيألرسػػػػمية تابعػػػػة لممؤسسػػػػات ا
 سقص ، ككذلؾ مكقل إذاعة القدألا ية، كمكقل إذاعةمقص  ال ضاألا ةإعالمية مثؿ مكقل قنا

 .ا2)ك يرىا مف المكاقل
 الفمسطينية:  اإللكتركنيةأىداؼ المكاقع  -3

 :ا3)ال مسطينية لتحقيؽ أىداحان إعالمية كسياسية ككطنية كمنيا تركنيةاإللكتسع  المكاقل 
 التعريؼ بتاريخ كحضارة حمسطيف، كالتكعية بأبعادىا التاريخية كالثقاحية كالسياسية. .أ 

                                                 

 ا.103-101نصر، ا نترنت كاإلعالـ: الصحاحة اإللكتركنية )ص ص ا1)
 ا.114ترباف، الصحاحة اإللكتركنية ال مسطينية )ص ا2)
 ا.50-48القرا، دكر المكاقل اإللكتركنية ال مسطينية حي نشر ثقاحة حقكؽ اإلنساف )ص ص ا3)
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اإلخباريػة العديػد مػف القضػايا الكطنيػة التػي تيػـ الشػعب  اإللكتركنيػةتتبن  المكاقػل ال مسػطينية  .ب 
مسػطينيان  الثكابػت الكطنيػة ، كتطػرح ىػذه القضػايا مػف أركػاف خاصػة ال مسطيني كيطمؽ عمييا ح

 بيا، مثؿ قضية الدحاع عف األسرل، كقضية القدس.
 التكاصؿ مل العالـ الخارجي لحشد التأييد ليا كتمتيف المكاقؼ الداعمة لمقضية ال مسطينية. .ج 
نتياكػػات صػػييكنية اإلخباريػػة عمػػ  نقػػؿ مػػا يحػػدث مػػف ا اإللكتركنيػػةتعمػػؿ المكاقػػل ال مسػػطينية  .د 

 .يـضد ال مسطينييف كحضه المشركع الصييكني ككشؼ مخططاتو التي تستيدح
إطػػػالع القػػػارئ عمػػػ  مػػػا يػػػدكر داخػػػؿ المجتمػػػل الصػػػييكني، حيػػػث تيخصػػػص  البيػػػة المكاقػػػل  .ق 

اإلخبارية جانػب مػف عمميػا لنشػر كترجمػة مػا تضػمنتو كسػامؿ اإلعػالـ  اإللكتركنيةال مسطينية 
ريؼ ببعض األحداث أك األشخاص، كنقؿ التصريحات التي تصدر عػف الصييكنية كتقديـ تع

القػػػادة الصػػػياينة كيػػػأتي ذلػػػؾ مػػػف بػػػاب   اعػػػرؼ عػػػدكؾ   رتبػػػاط الشػػػأف الصػػػييكني بالشػػػأف 
 ال مسطيني كتأثيره المتبادؿ عم  مجريات األحداث.

 دعـ المقاكمة ال مسطينية إعالميان كالدحاع عنيا ضد ا حتالؿ الصييكني. .ك 
  تعزيػز العالقػة مػل المؤسسػات اإلعالميػة بيػدؼ تػأميف إيصػاؿ الرؤيػة ال مسػطينية العمؿ عمػ .ز 

الذم يقـك بو ا حتالؿ إل  أكسل نطاؽ بيدؼ التصدم لحمالت التشكيو كالتضميؿ اإلعالمي 
 ب ال مسطيني.ل  طمس الحقامؽ كتزييؼ إرادة الشعتيدؼ إكمنظماتو، ك 

 اإلخبارية نيةاإللكترك المكاقع الفمسطينية مميزات كسمات  -4
اإلخباريػػػػة بتعػػػػدد أشػػػػكاؿ تقػػػػديـ المعمكمػػػػة كتنػػػػكع  اإللكتركنيػػػػةتتميػػػػز المكاقػػػػل ال مسػػػػطينية 

المضاميف، ككضكح النصكص المكتكبة بالمغة العربية، كذلؾ كالنشر بأكثر مف لغة حت  يستطيل 
ل قػػل عمػػ  المسػػتكل العػػالمي، كحػػي معظميػػا   تسػػع  لمن ػػجمػػب أكبػػر عػػدد مػػف المسػػتخدميف لممك 

تقػػدـ خػػدماتيا مجانػػان  اإللكتركنيػػةالمػػادم، خػػالؿ نشػػر الرسػػالة، كحتػػ  ىػػذه المحظػػة جميػػل المكقػػل 
  .ا1) كبدكف أم مقابؿ أك دحل اشتراؾ

كأيضػػػا تتميػػػز ىػػػذه المكاقػػػل بعػػػدة مميػػػزات نابعػػػة مػػػف الكضػػػل المحػػػيط بيػػػا، حػػػالمتتبل 
لعمػػؿ حػػي ىػػذه المكاقػػل لتصػػاعد األحػػداث ال مسػػطينية سػػيجد نكعػػان مػػف الخصكصػػية تحكػػـ طبيعػػة ا

العربيػػة كاألجنبيػػة، كلعػػؿ ذلػػؾ يعػػكد إلػػ  أف السػػمة الرميسػػية لممكاقػػل  اإللكتركنيػػةمقارنػػة بػػالمكاقل 
تيدؼ إل  الدحاع عف  اإللكتركنيةال مسطينية ىي  التأطير الكطني  بمعن  أف المكاقل ال مسطينية 
 .ا2)حقكؽ الشعب ال مسطيني المشركعة حت  يناؿ حريتو كاستقاللو

                                                 

كردة، أثر المكاقل اإللكتركنية اإلخبارية ال مسطينية عم  التكجو كا نتماء السياسي، كمب جامعة النجاح أنمكذجان  أبك ا1)
 ا.94ـ )ص2007-ـ2000

 ا.172صترباف، الصحاحة اإللكتركنية ال مسطينية ) ا2)
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اإلخباريػػػة مػػػف المصػػػادر الرميسػػػية حػػػي التػػػأثير عمػػػ   اإللكتركنيػػػةالمكاقػػػل ال مسػػػطينية  كتيعػػػد
الجميكر سمبان أك إيجابان مف خػالؿ الرسػامؿ اإلعالميػة التػي تبثيػا، كىػي المسػمكلة بشػكؿ أك بػآخر 
ء عم  ما يصؿ إل  الجميكر مف معمكمات كما يتبل ذلػؾ مػف عمميػة تشػكيؿ اآلراء كالمكاقػؼ سػكا

 كانت مؤيدة أك معارضة لما يرد حي الرسامؿ اإلعالمية التي تبثيا كسامؿ اإلعالـ.
 الفمسطينية: اإللكتركنيةالمشكالت كالمعيقات التي تكاجو المكاقع  -5

 : ا1)ال مسطينية عددا مف المشكالت التي تعيؽ تطكرىا، كمنيا اإللكتركنيةتكاجو المكاقل 
ىػي إحػدل المعكقػات األساسػية، كػكف تزكيػد ا نترنػت : تعد شبكة ا تصػا ت مشكالت تقنية .أ 

حػي حمسػطيف   يػتـ إ  عبػر شػركات انترنػت إسػراميمية، كىػي تحػاكؿ دكمػا قطعػو، إضػاحة إلػ  
 بطء ا نترنت، كتص ه المكاقل، كعدـ إلماـ الصح ييف بتقنيات الكمبيكتر، كا نترنت.

التػػػػي انعكسػػػػت عمػػػػ  كضػػػػل : كتتمثػػػػؿ حػػػػي الظػػػػركؼ السياسػػػػية الراىنػػػػة، ك مشػػػػكالت سياسػػػػية .ب 
بػػإ الؽ الطػػرؽ، كالحصػػار الم ػػركض عمػػ  بعػػض المنػػاطؽ، الػػذم مػػف  اإللكتركنيػػةالصػػحؼ 

شأنو أف يحكؿ دكف كصكؿ الصح ي إل  مكػاف عممػو، كىػذا مػا يػؤثر عمػ  مسػتكل الصػحؼ 
 ، ككذلؾ انعكاس الكضل السياسي عم  حياة الصح ييف.اإللكتركنية

مسػتكل المعيشػة، كالظػركؼ ا قتصػادية الصػعبة التػي  : كتتمثػؿ حػي تػدنيمشكالت اقتصػادية .ج 
يعيشػػيا الشػػعب ال مسػػطيني، ممػػا يقػػؼ حجػػر عثػػرة حػػي طريػػؽ التقػػدـ نحػػك التكنكلكجيػػا، إضػػاحة 

.  إل  عدـ كجكد التمكيؿ الالـز
ال مسػطينية،  اإللكتركنيػة: كىي مشكمة كبيرة جدان تكاجييا الصػحاحة مشكمة قرصنة المعمكمات .د 

ىػػي نسػػخة كربكنيػػة عػػف بعضػػيا الػػبعض،  اإللكتركنيػػةأف الصػػحؼ  كيػػرل بعػػض المختصػػيف
 إضاحة إل  سرقة المكضكعات الصح ية مف بعض المكاقل دكف اإلشارة إل  المصدر.

، ككػذلؾ اإللكتركنيػة: كتتمثػؿ حػي عػدـ كجػكد مراسػميف متخصصػيف لمصػحؼ مشكالت مينيػة .ق 
 .اإللكتركنيةعدـ كجكد صح ييف متخصصيف حي الصحؼ 

: حيػػػػث   تكجػػػػد حػػػػي حمسػػػػطيف جيػػػػة مسػػػػمكلة لمراقبػػػػة عمػػػػؿ المكاقػػػػل الرقابػػػػة مشػػػػكمة غيػػػػاب .ك 
، كتكت ػػػػػي كزارة ا تصػػػػػا ت ال مسػػػػػطينية ب ػػػػػرض الرقابػػػػػة اإلداريػػػػػة عمػػػػػ  المكاقػػػػػل اإللكتركنيػػػػػة

الحككمية، كما أف الييمة ال مسطينية الكطنية لمسميات ا نترنت   تقكـ بأم رقابة رسمية، إ  
ا حقػط ك البػان مػا تكػكف رقابػة حعميػة إنمػا PSالمجػاؿ ال مسػطيني ) عم  المكاقل المسجمة ضمف

يػػتـ مالحقػػة المكاقػػل بصػػكرة حرديػػة، كمػػا   تكجػػد رقابػػة رسػػمية إلػػ  قػػكانيف الدكلػػة المستضػػي ة 
 لممكقل.

                                                 

 .ا134-133ص ص)ترباف، الصحاحة اإللكتركنية ال مسطينية ا1)
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 الفصؿ الثالث
 قشتيانتائج الدراسة الميدانية كمنا

 نتائج الدراسة الميدانية كمناقشتيا: المبحث األكؿ
 طمبػة الجامعػات حػي محاحظػات  ػزة  دراسة اتجاىات عم  التعرؼ إل  المبحث ىذا ييدؼ
 ا جتماعية. بخصامصيـ كعالقتيا ال مسطينية اإلخبارية المكاقل حي الجريمة نحك أخبار

 أكالن: ساعات الفراغ اليكمي ككيفية قضائيا:
 اعات الفراغ اليكمي:عدد س .1

 عدد ساعات الفراغ اليكميحسب  عينة الدراسة( تكزيع 3.1دكؿ )ج
 النسبة% التكرار عدد الساعات
 7.5 30 أقؿ مف ساعة

 25.0 100 ساعة ال  أقؿ مف ساعتيف
 35.0 140 ساعات 4ساعتيف ال  أقؿ مف 

 20.5 82 ساعات 6ساعات ال  أقؿ مف  4
 12.0 48 ساعات حأكثر 6

 100.0 400 لمجمكعا

عػػدد  عينػػة الدراسػػة% مػػف أحػػراد 7.5أف  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي 
% يتػػراكح عػػدد سػػاعات حػػرا يـ اليػػكمي بػػيف 25سػػاعات حػػرا يـ اليػػكمي )أقػػؿ مػػف سػػاعةا، بينمػػا 

% يتراكح عدد ساعات حرا يـ اليكمي بيف )سػاعتيف الػ  أقػؿ 35)ساعة ال  أقؿ مف ساعتيفا، ك
 6سػاعات الػ  أقػؿ مػف  4% يتػراكح عػدد سػاعات حػرا يـ اليػكمي بػيف )20.5ساعاتا، ك 4ف م

 ساعات حأكثرا. 6% عدد ساعات حرا يـ اليكمي )12ساعاتا، حي حيف أف 
كترجل الباحثة ارت اع نسبة كقت حراغ المبحكثيف مف طمبة الجامعات مف ساعتيف إل  أقؿ 

الطمبة اسػتراحة مػف الدراسػة األكاديميػة حػي الجامعػة أك ساعات ألنيا األكقات التي يأخذىا  4مف 
البيت نظران لتراكـ الدركس كالمحاضرات، حيستغميا ىؤ ء الطمبة حػي متابعػة حسػاباتيـ عمػ  مكاقػل 

 التكاصؿ ا جتماعي أك قراءة األخبار كاألحداث اليكمية ا جتماعية كالسياسية كا قتصادية.
ـا:  أظيػرت النتػامف أف أكثػر مػف نصػؼ 2009ن سػية )كتختمؼ ىػذه النتيجػة مػل دراسػة ال

% مػػػنيـ لػػػػدييـ 29.3سػػػاعات ك 5-1% لػػػدييـ عػػػدد سػػػاعات حػػػراغ تراكحػػػت بػػػيف 58.3العينػػػة 
 .(1)ساعات يكميان  10-6ساعات حراغ تراكحت بيف 

                                                 

باب السػػػػعكدم حػػػػي الجامعػػػػات نحػػػػك نشػػػػر أخبػػػػار الجريمػػػػة حػػػػي الصػػػػحاحة المحميػػػػة كعالقتيػػػػا الن سػػػػية، اتجاىػػػػات الشػػػػ (1)
 ا94بخصامصيـ ا جتماعية )ص
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 الفراغ:أكقات قضاء   .2

 ألكقات الفراغ عينة الدراسة( كيفية قضاء 3.2جدكؿ )
 الرتبة رالتكرا كيفية قضاء الكقت

 1 197    ا نترنت تصٌ ه
 2 71   ال ضامية مشاىدة القنكات

 3 36   بالياتؼ التحٌدث
 4 20    القراءة
 5 17    الكتابة
 6 16  الرياضة ممارسة

 7 15 األصدقاء  مل المنزؿ مف الخركج
 8 12   إلكتركنيةألعاب 

 9 9  التسكؽ
 10 7 أخرل

أف تص ه ا نترنت احتؿ المرتبػة األكلػ  حػي  السابؽ جدكؿالي تبيف مف النتامف المكضحة ح
قضػػاء أحػػراد عينػػة الدراسػػة ألكقػػات حػػرا يـ، يميػػو مشػػاىدة القنػػكات ال ضػػامية، ثػػـ التحػػدث باليػػاتؼ، 
يميو القراءة، ثـ الكتابة، ثـ ممارسة الرياضية، تمييا الخركج مف المنزؿ مل األصدقاء، ثػـ األلعػاب 

 سكؽ، ثـ أمكر أخرل.، ثـ التاإللكتركنية
لعػادات اليكميػة ه ا نترنػت مػف ا ىذه النتيجة منطقية لمغاية حيث يعد تص أفكترل الباحثة 
 البيتيـ ييتمكف بمتابعة حساباتيـ عم  مكاقػل التكاصػؿ ، ك محاحظات  زة حي  لمشباب ال مسطيني

ل مسػػطينية حػػي كالقضػػايا عمػػ  السػػاحة ا ا جتمػػاعي كمعرحػػة مػػا ىػػك جديػػد مػػف مسػػتجدات األحػػداث
 أكقات حرا يـ األكاديمي بيف المحاضرات كالدركس كاألعماؿ البيتية.

% مف عينػة الدراسػة قػالكا أنيػـ 70.3ـا:  إف 2009كتت ؽ ىذه النتيجة مل دراسة الن سية )
% ذكػػركا أنيػػـ   يقضػػكف أكقػػات 29.8يقضػػكف كقػػت حػػرا يـ حػػي تصػػ ه ا نترنػػت حػػي حػػيف أف 

 .(1)حرا يـ حي تص حو 

                                                 

الن سػػػػية، اتجاىػػػػات الشػػػػباب السػػػػعكدم حػػػػي الجامعػػػػات نحػػػػك نشػػػػر أخبػػػػار الجريمػػػػة حػػػػي الصػػػػحاحة المحميػػػػة كعالقتيػػػػا  (1)
 ا96بخصامصيـ ا جتماعية )ص
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 األخرل: اإلعالمية كالكسائؿ اإلخبارية المكاقع : متابعةانيان ث
 :اإلعالميةبالكسائؿ االىتماـ  .1

 اإلعالميةبالكسائؿ عينة الدراسة اىتماـ  ( 3.3ؿ )جدك
 الرتبة لنسبةا التكرار الكسيمة اإلعالمية

 1 56.7 227   ا جتماعي التكاصؿ شبكات
 2 15.5 62   اإلخبارية اإللكتركنية المكاقل

 3 12 48   الذكية اليكاتؼ تطبيقات
 4 9 36   التم زيكف
 5 4.5 18  اإلذاعة

 6 2.3 9      كالمجاٌلت الصحؼ
  100 400 المجمكع

أف شػػػبكات التكاصػػػؿ ا جتمػػػاعي احتمػػػت  السػػػابؽ جػػػدكؿالتبػػػيف مػػػف النتػػػامف المكضػػػحة حػػػي 
، تمتو %ا56.7بنسبة ) بمتابعتيادراسة تيتـ عينة الالتي  اإلعالميةثر الكسامؿ ككأ األكل المرتبة 
، ثػـ %ا12بنسػبة ) ، ثػـ تطبيقػات اليكاتػؼ الذكيػة%ا15.5اإلخباريػة بنسػبة ) اإللكتركنيةالمكاقل 
، حػػػػي حػػػػيف جػػػػاءت حػػػػي المرتبػػػػة األخيػػػػرة %ا4.5اإلذاعػػػػة بنسػػػػبة )، ثػػػػـ %ا9بنسػػػػبة ) التم زيػػػػكف

 .%ا2.3بنسبة ) الصحؼ كالمجالت
لتكاصؿ ا جتماعي كػأكثر الكسػامؿ اإلعالميػة التػي تيػتـ عينػة كترجل الباحثة تقدـ شبكات ا

الدراسػػػة بمتابعتيػػػا ككمصػػػدر لمحصػػػكؿ عمػػػ  المعمكمػػػات إلػػػ  سػػػيكلة اسػػػتخداميا كامػػػتالؾ الغبيػػػة 
العظمػػي لطمبػػة الجامعػػات لميكاتػػؼ المحمكلػػة مػػف الجيػػؿ الثالػػث التػػي تتػػيه مػػف خالليػػا اسػػتخداـ 

 سرعتيا حي تغطية األحداث كشعبيتيا الكبيرة.مكاقل التكاصؿ ا جتماعي التي تتميز ب
% 60.8ـا:  إف مػا نسػبتو 2017كتت ؽ ىذه النتيجة مل مػا تكصػمت إليػو دراسػة األسػطؿ )

كمػات حػي م  المعمػعؿ حصػك ممصػدر لكا جتماعي  ؿالتكاص   شبكاتمع فيعتمدك ف المتابعي فم
 .(1) الشرعية جرة  يريمتابعة قضايا ال

% يعتمػدكف عمػ  شػبكات 52.6ـا:  مػا نسػبتو 2014بػك صػالح )كتكاحقت مل دراسػة أكما 
% يعتمػػدكف عمػػ  المكاقػػل 23.4التكاصػؿ ا جتمػػاعي لمحصػػكؿ منيػػا عمػػ  األخبػار كالمعمكمػػات ك

 .(2) اإللكتركنية

                                                 

نحك دكر المكاقل ال مسطينية اإللكتركنية حي تريب أكلكياتيـ تجاه  ت حي محاحظات  زةطمبة الجامعااألسطؿ، اتجاىات  (1)
 ا.159قضايا اليجرة  ير الشرعية، دراسة ميدانية )ص

 ا.133أبك صالح، استخدامات طمبة الجامعات ال مسطينية لشبكات التكاصؿ ا جتماعي كا شباعات المتحققة )ص (2)
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مػػا أصػػػدره منتػػدل شػػػارؾ الشػػبابي حػػػي كرقػػة عمػػػؿ حػػكؿ اسػػػتخداـ  التكجػػػوكينسػػجـ مػػػل ىػػذا 
تػػي أكػػدت عمػػ  أف قرابػػة مميػػكف ، كالـ2015جديػػد حػػي عػػاـ ـ الالالشػػباب ال مسػػطيني لكسػػامؿ اإلعػػ

 .(1)ألؼ مشترؾ حمسطيني حي مكقل حيسبكؾ كىذا الرقـ يزداد بشكؿ كبير  600ك
 ؿ  شػػػبكات التكاصػػػمػػػا حسػػػابات عيلػػػدي الشػػػباب فمػػػ الغالبيػػػة العظمػػػ  فسػػػات أار تؤكػػػد الدك 

ا يػأدام فا عػىكرضػا يػاب يػاتحسب درجة ثق اإللكتركنيةمكاقل مل يميات ض أتيي ـث فكم، ا جتماعي
 كالمكاقػػػل ؿشػػػبكات التكاصػػػ عمييػػػا مػػػف كؿالحصػػػ ـيػػػتالجريمػػػة ؿ معمكماتيػػػا حػػػك  معظػػػـلػػػذا تكػػػكف 
 .اإللكتركنية

 لمكاقع اإلخبارية الفمسطينية لمحصكؿ عمى األخبار:امتابعة  .2

 اإلخبارية متابعة عينة الدراسة لممكاقع (3.4جدكؿ )
 الفمسطينية لمحصكؿ عمى األخبار 

 النسبة% التكرار تابعةلما
 98.0 392 نعـ
  8 2.0 

 100.0 400 المجمكع

% مػػف أحػػراد عينػػة الدراسػػة يتػػابعكف 98أف  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي 
 %   يتابعكنيا.2لمحصكؿ عم  األخبار، بينما  اإلخباريةالمكاقل 

ف ىيػـ مػف شػريحة طمبػة الجامعػات أف المبحكثيكترل الباحثة أف ىذه النتيجة منطقية خاصة 
تعدد نظران ل، الذيف يميمكف داممان لمتابعة المكاقل اإلخبارية كما أظيرت العديد مف الدراسات السابقة
يكاتػؼ كال ةالمكاقل اإلخبارية كما تقدمو مف أخبار كمكضكعات كانتشار كسػامؿ التكنكلكجيػا الحديثػ

 اإللكتركنيػػػةاـ عينػػػة الدراسػػػة بمتابعػػػة المكاقػػػل يـ حػػػي زيػػػادة اىتمػػػالمحمكلػػػة لتصػػػ ه ا نترنػػػت أسػػػ
 اإلخبارية.
التطػكر التكنكلػكجي المسػتمر حػي إلػ   اإلخباريػةالنسبة العاليػة مػف المتػابعيف لممكاقػل  شيركت

حمسػػػطيف خاصػػػة مػػػل انتشػػػار ا نترنػػػت كحػػػرص جميػػػل شػػػرامه المجتمػػػل ال مسػػػطيني عمػػػ  متابعتػػػو 
كمتابعتيػا مػف قبػؿ  اإلخباريػةل  أىمية المكاقل ر إكخاصة الشباب الجامعي كىذا يشيبشكؿ يكمي 

طمبة الجامعات ال مسطينية لما ليا مف قػدرة عمػ  مكاكبػة األحػداث ك ػزارة المعمكمػات التػي ترحػدىا 
 لممتابعيف عم  مدار الساعة.

                                                 

لجديػػد حػػي تشػػكيؿ معػػارؼ الجميػػكر ال مسػػطينية كاتجاىاتػػو نحػػك قضػػايا المػػرأة، دراسػػة ميدانيػػة المبابيػػدم، دك اإلعػػالـ ا (1)
 ا.57)ص
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% مػػػف النخبػػػػة 93.6ـا:  مػػػػا نسػػػبتو 2015أبػػػك قكطػػػة )مػػػػل دراسػػػة ىػػػذه النتيجػػػة كتتكاحػػػؽ 
% مػػػف 95.6ـا:  مػػػا نسػػػبتو 2015، كمػػػل دراسػػػة لبػػػد )(1) اإللكتركنيػػػةكاقػػػل السياسػػػية يتػػػابعكف الم

 .(2)ال مسطينية يكميان  اإللكتركنيةالشباب الجامعي يتابعكف مكاقل الصحؼ 

 :األخبارالفمسطينية لمحصكؿ عمى  اإلخباريةمتابعة لممكاقع الأسباب عدـ  .3

  اريةاإلخبعدـ متابعة عينة الدراسة لممكاقع ( أسباب 3.5جدكؿ )
 (8)ف= األخبارالفمسطينية لمحصكؿ عمى 

 النسبة% التكرار األسباب
 87.5 7   اىتـ أصال بمتابعة األخبار

 62.5 5 أخرلاعتمد عم  كسامؿ 
 62.5 5   كقت لدم لمتابعو المكاقل اإلخبارية

 37.5 3 اإلخباريةبما تقدمو المكاقل  أثؽ  
 إجابةف كؿ مبحكث يمكنو اختيار أكثر مف * المجمكع   يساكم عدد المبحكثيف أل

الػذيف % مػف أحػراد عينػة الدراسػة 87.5أف  السػابؽ جػدكؿالتبيف مف النتامف المكضحة حي 
  يتػػابعكف المكاقػػل اإلخباريػػة لمحصػػكؿ عمػػ  األخبػػار يعػػزكف ذلػػؾ لعػػدـ اىتمػػاميـ أصػػالن بمتابعػػة 

% لػيس لػدييـ الكقػت لمتابعػة 62.5عم  كسامؿ أخرل، ك كفدعتمي منيـ% 62.5، بينما األخبار
 %   يثقكف حيما تقدمو ىذه المكاقل.37.5ىذه المكاقل، حي حيف أف 

مػػف خػػالؿ النتػػامف الخاصػػة بمػػف   يتػػابعكف المكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػطينية كالبػػالا عػػددىـ 
تبيف أنيا نسبة قميمة جدان   تقارف بعدد المتابعيف حيث يرجل سبب  400مف أصؿ  يفمبحكثا 8)

عدـ متابعتيـ إل  أنيـ   يتابعكف األخبار أك يعتمدكف عم  مكاقل التكاصػؿ ا جتمػاعي المختم ػة 
كالتػػي أصػػبحت متاحػػة ليػػـ عبػػر اليػػاتؼ النقػػاؿ، كىػػذا يؤكػػد النتيجػػة السػػابقة بػػأف طمبػػة الجامعػػات 

 حي الحصكؿ عم  األخبار.شبكات التكاصؿ ا جتماعي يعتمدكف عم  

                                                 

أبػػك قكطػػػة، اعتمػػاد النخبػػػة السياسػػػية ال مسػػطينية عمػػػ  المكاقػػػل اإللكتركنيػػة حػػػي اكتسػػػاب الم اكضػػات عػػػف الم اكضػػػات  (1)
 ا.89ال مسطينية اإلسراميمية )ص

نحػػػك دكر المكاقػػل اإللكتركنيػػػة حػػي ترتيػػب أكلكيػػػاتيـ نحػػك القضػػػايا  ي محاحظػػات  ػػزةطمبػػػة الجامعػػات حػػػلبػػد، اتجاىػػات  (2)
 ا.97المحمية )ص
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 الفمسطينية: اإلخباريةاألخبار في المكاقع لمتابعة المخصصة المدة  .4

 يا عينة الدراسة لمتابعة األخبار( المدة التي تخصص3.6جدكؿ )
 الفمسطينية اإلخباريةفي المكاقع  

 النسبة% التكرار المدة
 60.5 237 أقؿ مف ساعة

 32.4 127 أقؿ مف ساعتيف إل ساعة 
 5.4 21 ساعات 4أقؿ مف  إل ساعتيف 
 1.8 7 رساعات حأكث 4

 100.0 392 المجمكع

% مػػػػف أحػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة 60.5أف  السػػػػابؽ جػػػػدكؿالتبػػػػيف مػػػػف النتػػػػامف المكضػػػػحة حػػػػي 
% 32.4ال مسػػطينية، بينمػػا  اإلخباريػػةيخصصػػكف )أقػػؿ مػػف سػػاعةا لمتابعػػة األخبػػار حػػي المكاقػػل 

ف % يخصصػكف مػدة تتػراكح بػي5.4أقػؿ مػف سػاعتيفا، ك إلػ يخصصكف مدة تتػراكح بػيف )سػاعة 
سػاعات حػأكثرا لمتابعػة  4% يخصصػكف )1.8سػاعاتا، حػي حػيف أف  4أقػؿ مػف  إل )ساعتيف 

 األخبار حي المكاقل ال مسطينية.
بشكؿ يكمي لكف  اإللكتركنيةكتظير ىذه النتيجة أف معظـ الشباب ال مسطيني يتابل المكاقل 

صػؿ ا جتمػاعي التػي أزمة الكيرباء قمصت مف ساعات متابعتيا عالكة عم  مناحسة شػبكات التكا
جػذبت الشػػباب كقممػػت مػف متػػابعتيـ ليػػذه المكاقػػل، كىػذا مػػا أثبتتػػو دراسػات محميػػة كعربيػػة كعالميػػة 
بػػػأف مكاقػػػل التكاصػػػؿ ا جتمػػػاعي تحظػػػي باىتمػػػاـ كمتابعػػػة أكبػػػر مػػػف المبحػػػكثيف كتػػػأتي المكاقػػػل 

 حي المرتبة الثانية.   اإللكتركنية
بحصػكؿ المتػػابعيف أقػؿ مػػف سػاعة عمػػ   ـا2011) كتت ػؽ ىػػذه النتيجػة مػػل دراسػة المصػػرم

 .(1) %30 إذ بمغتنسبة المتابعة الترتيب األكؿ، كلكف مل اختالؼ 
 ف ال تػػرة الزمنيػػة األكثػػر ىػػي التػػي يقضػػييا الطمبػػة حػػي متابعػػةإ:  كردةكتت ػػؽ مػػل دراسػػة أبػػك 

 عتيف بنسػػبةالصػػحؼ كالمكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػطينية حػػي اليػػـك تتػػراكح بػػيف أقػػؿ مػػف سػػاعة إلػػ  سػػا
 .(2)% 85.3تصؿ 

                                                 

 ا.27المصرم، استخدامات الطمبة الجامعييف لمكاقل التكاصؿ ا جتماعي كأثرىا عم  كسامؿ اإلعالـ )ص (1)
اسي: طمبة جامعة النجاح الكطنية نمكذجان أبك كردة، أثر المكاقل اإللكتركنية اإلخبارية عم  التكجو ا نتماء السي (2)
 ا.136ـا )ص2007-ـ2000)
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اخػتالؼ الكسػيمة التػي يحصػمكف ك  الشػبابكترل الباحثة أف ىذه النتيجة منسجمة مل سػمات 
، لػػػذا يقضػػػي الطمبػػػة اإللكتركنيػػػة عمػػػ  األخبػػػار منيػػػا مثػػػؿ مكاقػػػل التكاصػػػؿ ا جتمػػػاعي كالصػػػحؼ

 .معظـ أكقاتيـ عم  مكاقل التكاصؿ ا جتماعي مما يقمؿ مف عدد ساعات المتابعة

 اإلخبارية: اإللكتركنية المكاقع في الُمتاَبعة  األخبار .5

 في متابعتيا عمى تحرص عينة الدراسة التي ( األخبار3.7جدكؿ )
 (392اإلخبارية )ف= اإللكتركنية المكاقع 

 النسبة% التكرار األخبار
 57.9 227  السياسية 
 44.1 173  الجريمة 
 31.4 123 الثقاحية 
 31.1 122  الرياضية 
 29.6 116  المحمية 
 29.3 115    الترحييية 

 20.9 82 المرأة كاألسرة
 17.6 69  ا قتصادية
 5.9 23 أخرل 

 إجابة* المجمكع   يساكم عدد المبحكثيف ألف كؿ مبحكث يمكنو اختيار أكثر مف 

% مػػػػف أحػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة 57.9أف  السػػػػابؽ جػػػػدكؿالتبػػػػيف مػػػػف النتػػػػامف المكضػػػػحة حػػػػي 
% 44.1، بينمػػػا اإلخباريػػػة اإللكتركنيػػػةكف عمػػػ  متابعػػػة األخبػػػار السياسػػػية عبػػػر المكاقػػػل يحرصػػػ

% 31.1عمػػػػ  متابعػػػػة األخبػػػػار الثقاحيػػػػة، ك %31.4  متابعػػػػة أخبػػػػار الجريمػػػػة، كيحرصػػػػكف عمػػػػ
% يحرصػػكف عمػػ  متابعػػة األخبػػار المحميػػة، 29.6يحرصػػكف عمػػ  متابعػػة األخبػػار الرياضػػية، ك

% يحرصػػػكف عمػػ  متابعػػة أخبػػػار 20.9األخبػػار الترحيييػػة، ك % يحرصػػكف عمػػ  متابعػػػة29.3ك
% 5.9% يحرصػػػػكف عمػػػػ  متابعػػػػة األخبػػػػار ا قتصػػػػادية، حػػػػي حػػػػيف أف 17.6المػػػػرأة كاألسػػػػرة، ك

 .مثؿ أخبار ال نانيف كالمكضة كالجماؿ يحرصكف عم  متابعة أخبار أخرل
نتيجػػة منطقيػة حػػي ضػكعات السياسػية اىتمػػاـ طمبػة الجامعػات الكبيػػر بالمك أف كتػرل الباحثػة 

ؿ الظركؼ السياسية الراىنة التي تعيشيا الشعكب العربية كاإلسالمية عامة كالشػعب ال مسػطيني ظ
عمػػػ  كجػػػو الخصػػػكص كالتػػػي ت ػػػرض ن سػػػيا عمػػػ  كسػػػامؿ اإلعػػػالـ بكاحػػػة أنكاعيػػػا، كمػػػا كتالحػػػظ 

بػة الجامعػات  الباحثة حصكؿ أخبار الجريمة عم  المرتبػة الثانيػة باعتبػار أف ال مػة المسػتيدحة  طم
ف عم  الغرامب كالغمكض حػي المجتمعػات كاإلثػارة كمعرحػة مػا كراء الخبػر حػكؿ أم جريمػة، ك يبحث
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لتػػػدلؿ عمػػػ  أف جميػػػل ىػػػذه كالترحيييػػػة المحميػػػة ك الرياضػػػية ك  األخبػػػار الثقاحيػػػةكمػػػا رأت حػػػي تقػػػارب 
 المجا ت تحظ  بقبكؿ كمتابعة مف قبؿ الطمبة عم  تنكع اىتماماتيـ.

ـا:  مػػػف أىػػػـ المجػػػا ت التػػػي يتابعكنيػػػا 2016النتيجػػػة مػػػل دراسػػػة المبابيػػػدم )كتت ػػػؽ ىػػػذه 
%، كمػػػف ثػػػـ الثقاحيػػػة بنسػػػبة 62.5المبحػػكثيف عبػػػر كسػػػامؿ اإلعػػػالـ الجديػػػد ىػػػي السياسػػية بنسػػػبة 

 .(1)% كتمييا ا جتماعية بنسبة متقاربة 60.6
بػػػػػػة % مػػػػػػف المبحكثػػػػػػات ي ضػػػػػػمف متع66.2ـا:   مػػػػػػا نسػػػػػػبتو 2017كمػػػػػػل دراسػػػػػػة رحمػػػػػػي )

% ي ضػػػػػػمٌف المكضػػػػػػكعات 54.8%، ك63المكضػػػػػػكعات السياسػػػػػػية كتالىػػػػػػا ا جتماعيػػػػػػة بنسػػػػػػبة 
 .(2)الصحية 

ـا:   جػػػاءت أخبػػػار الجػػػرامـ حػػػي المرتبػػػة 2009كتختمػػػؼ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػل دراسػػػة الن سػػػية )
 .(3)% 63.7بنسبة  حجاءكا ير المتابعيف  أما%، 36.3الرابعة بنسبة متابعة بمغت 

 الفمسػطينية اإلخباريػة المكاقػع كتغطيػة معػات فػي محافظػات غػزةطمبػة الجا: لثػان ثا
 الجريمة: ألخبار

 الفمسطينية: اإلخباريةألخبار الجريمة في المكاقع درجة المتابعة   .1

  بعة عينة الدراسة ألخبار الجريمةمتادرجة  ( 3.8جدكؿ )
 الفمسطينية اإلخباريةفي المكاقع 

 النسبة% التكرار الدرجة
 22.7 89 عالية
 53.6 210 متكسطة
 17.9 70 منخ ضة

 5.9 23 أتابعيا  
 100.0 392 المجمكع

                                                 

المبابيدم، دك اإلعالـ الجديد حي تشكيؿ معارؼ الجميكر ال مسطينية كاتجاىاتو نحك قضايا المرأة، دراسة ميدانية  (1)
 ا.96)ص
المتحققة منيا، دراسة ميدانية رحمي، استخدامات المرأة ال مسطينية لممكاقل اإللكتركنية اإلخبارية كا شباعات  (2)
 ا.112)ص
الن سية، اتجاىات الشباب السعكدم حي الجامعات نحك نشر أخبار الجريمة حي الصحاحة المحمية كعالقتيا  (3)

 ا100بخصامصيـ ا جتماعية )ص
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% مف أحراد عينػة الدراسػة يتػابعكف 22.7أف  السابؽ جدكؿالتبيف مف النتامف المكضحة حي 
% يتابعكنيػػا بدرجػػة 53.6ال مسػػطينية بدرجػػة عاليػػة، بينمػػا  اإلخباريػػةأخبػػار الجريمػػة عبػػر المكاقػػل 

 ابعكنيا.%   يت5.9يتابعكنيا بدرجة منخ ضة، حي حيف أف  %17.9متكسطة، ك
ذا ىك  ،اإللكتركنيةالمكاقل  فيتابعك  فالمبحكثي فالنسبة العظم  م فكتكضه النتامف السابقة أ

الجامعػات حػي  بةممان حي كاقل الحياة اليكمية لطيزءان مأصبحت ج اإللكتركنيةالمكاقل  فيشير إل  أ
سػطيني مكر ال يػالجم فا مػيػمتابعت ـ، كحجػاإللكتركنيػةميػة المكاقػل ىذا يعكػس أىػك ،  ػزةمحاحظات 

 فذه المكاقػػل مػػىػػ و  نحػػك خػػاص، لمػػا تمتػػاز بػػمػػكحمػػة الشػػباب كالنخبػػة المثق ػػة ع ـنحػػك عػػا  مػػع
 ػػة اإلنترنػػت مانخ ػػاض تك ؾ  ذلػػمػػا، كسػػاعد عيػػتلمتابع ـ ػػة التػػي تجػػذب المسػػتخدمالمخت السػػمات
 سطينية.مل نحك كبير حي البيكت ا  مع كانتشاره

  كتسػاب اإللكتركنيػةعمػ  المكاقػل  فياعتمػاد المبحػكثـا:  2015كتت ؽ مل دراسػة مرجػاف )
كػاف نسػبة  نمػاي%، ب 38.8بدرجػة متكسػطة بنسػبة  فيينيال مسػط الالجمػيف ةيحكؿ قض المعمكمات

 .(1) % 38.5 ةيبدرجة عال يايعم عتمدكفي مف

 الفمسطينية: اإلخباريةقع ألخبار الجريمة في المكاالمتابعة أسباب عدـ  .2

 بعة عينة الدراسة ألخبار الجريمة( أسباب عدـ متا3.9جدكؿ )
 (23الفمسطينية )ف= اإلخباريةفي المكاقع  

 النسبة% التكرار األسباب 
 69.6 16 خبار الجريمةأحي نقؿ  عدـ ك اءة المكاقل اإلخبارية

 56.5 13 خبار الجريمة اىتماميأ  تثير 
 47.8 11 جريمة يثير ال تنو حي المجتملال أخبارنشر 

 34.8 8 الجريمة حي المكاقل مصطنعة كبعيدة عف الكاقل أخبار
 إجابة* المجمكع   يساكم عدد المبحكثيف ألف كؿ مبحكث يمكنو اختيار أكثر مف 

الػذيف   % مف أحراد عينة الدراسة 69.6أف  السابؽ جدكؿالتبيف مف النتامف المكضحة حي 
 عدـ ك ػاءة المكاقػل اإلخباريػةأخبار الجريمة حي المكاقل اإلخبارية ال مسطينية يعزكف ذلؾ ل يتابعكف

يػػػركف بػػػأف أخبػػػار الجريمػػػة   تثيػػػر اىتمامػػػاتيـ، مػػػنيـ % 56.5، بينمػػػا الجريمػػػة أخبػػػارحػػػي نقػػػؿ 
% يػركف بػأف 34.8% يركف نشر أخبػار الجريمػة يثيػر ال تنػة حػي المجتمػل، حػي حػيف أف 47.8ك

 ريمة حي المكاقل مصطنعة كبعيدة عف الكاقل.أخبار الج

                                                 

قضية  مرجاف، اعتماد طمبة الجامعات حي محاحظات  زة عم  المكاقل اإللكتركنية حي اكتساب المعمكمات حكؿ (1)
 ا.90الالجميف ال مسطينييف، دراسة ميدانية )ص
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اإلخباريػػػة ال مسػػػطينية بتغطيػػػة  اإللكتركنيػػػةكتعكػػػس النتػػػامف السػػػابقة ضػػػعؼ اىتمػػػاـ المكاقػػػل 
كذلؾ يعكد إل  عدـ ك اءة ىذه المكاقػل  الحزبيػة  مف كجية نظر الذيف   يتابعكنيا قضايا الجريمة

دلؿ عمػػ  ذلػػؾ نتيجػػة سػػابقة أكػػدت عمػػ   يػػاب كالمسػػتقمة كالرسػػمية  حػػي نقػػؿ حيثيػػات الجػػرامـ كيػػ
 الكادر الصح ي المؤىؿ العامؿ حي تغطية أخبار الجرامـ بالطرؽ العممية كالمكضكعية كالنزيية.

ـا:  احتمػػػػت العبػػػػارة أشػػػػعر بػػػػاف تنػػػػاكؿ أخبػػػػار 2009كيؤكػػػػد ىػػػػذه النتيجػػػػة دراسػػػػة الن سػػػػية )
كىػك  3.8تكسط كالذم بمػا يث المالجريمة حي الصحؼ اليكمية  ير دقيؽ المرتبة الخامسة مف ح

 .(1)ل  الخيار مكاحؽ ما يشير إ

 :الفمسطينية اإلخبارية المكاقع .3

 تحرص عينة الدراسة التي الفمسطينية اإلخبارية ( المكاقع3.10جدكؿ )
 (369الجريمة مف خالليا )ف= أخبار عمى متابعة 

 النسبة% التكرار المكقع اإلخبارم 
 64.5 238   اإلخبارية معان  ككالة

 37.1 137  الكطف دنيا
 31.2 115    برس حمسطيف
 25.7 95  اليـك حمسطيف

 19.8 73   ككالة سما
 16.0 59  اإلعالمية حراس شبكة
 15.7 58   كحا ال مسطينية األنباء ككالة

 14.1 52  ككالة ص ا
 11.4 42  الشبكة اإلعالمية ال مسطينية

 10.0 37   اإلخبارية حمسطيف شبكة
 9.5 35   لإلعالـ ال مسطيني المركز

 8.9 33 أخرل
 إجابة* المجمكع   يساكم عدد المبحكثيف ألف كؿ مبحكث يمكنو اختيار أكثر مف 

% مف أحراد عينػة الدراسػة يتػابعكف 64.5أف  السابؽ جدكؿالتبيف مف النتامف المكضحة حي 
% 31.2% يتػػابعكف دنيػػا الػػكطف، ك37.1، بينمػػا اإلخباريػػةككالػػة معػػان أخبػػار الجريمػػة مػػف خػػالؿ 
% يتػػػػابعكف ككالػػػػة سػػػػما، 19.8% يتػػػػابعكف حمسػػػػطيف اليػػػػكـ، ك25.7يتػػػػابعكف حمسػػػػطيف بػػػػرس، ك

% يتػػػػابعكف ككالػػػػة األنبػػػػاء ال مسػػػػطينية كحػػػػا، 15.7، كاإلعالميػػػػة% يتػػػػابعكف شػػػػبكة حػػػػراس 16ك
% 10كال مسػػػػػطينية،  اإلعالميػػػػػة% يتػػػػػابعكف الشػػػػػبكة 11.4% يتػػػػػابعكف ككالػػػػػة صػػػػػ ا، ك14.1ك

                                                 

الن سية، اتجاىات الشباب السعكدم حي الجامعات نحك نشر أخبار الجريمة حي الصحاحة المحمية كعالقتيا  (1)
 ا109بخصامصيـ ا جتماعية )ص
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% يتػػػابعكف المركػػػز ال مسػػػطيني لإلعػػػالـ، حػػػي حػػػيف أف 9.5، كاإلخباريػػػةيتػػػابعكف شػػػبكة حمسػػػطيف 
 .مثؿ  ككالة كطف، الرسالة نت، كككالة شياب  أخرل إخبارية% يتابعكف مكاقل 8.9

كيشار إل  أف مكقعي دنيا الكطف كككالة معػان المتصػدريف لممكاقػل األكثػر متابعػة حػي أخبػار 
عمػػ  مسػػتكل حمسػػطيف كالعػػالـ لمػػا  التػػي تحػػدثت ارىمػػا المػػكقعيف األكثػػر نشػػران لمجػػرامـالجريمػػة باعتب

مدة تتمتل بو مف الحرية الكاممة بخالؼ المكاقل األخرل التي تمتـز بالتقاليد كالقيـ ال مسطينية المست
ء حػػي ككالػػة معػػان كدنيػػا الػكطف مػػف أكثػػر المكاقػػل شػيرة كيزكرىػػا القػػرا مػف الشػػريعة اإلسػػالمية، كتعػد

 .(1)األراضي ال مسطينية إذ يزيد عدد زكار المكقل عف مميكني متابل شيريان 
ـا: حصػػمت ككالػػة معػػان اإلخباريػػة عمػػ  أعمػػ  2015كتت ػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػل دراسػػة خمي ػػة )

نيػػا دمييػػا مكقػػل ي% ك 93.5 ةبنسػػب اإللكتركنيػػةالنسػػب مػػف حيػػث متابعػػة النخبػػة اإلعالميػػة لممكاقػػل 
 .(2)مف ثـ كؿ مف ص ا كسما اإلخباريتيف %ك 38.8الكطف بنسبة 

ـا التػي كضػعت أكلكيػة كترتيػب مختمػؼ حػي 2017كتتقاطل ىذه النتيجة مل دراسة رحمػي )
خباريػة اختيار مكاقل متابعة األخبار:  جاء مكقػل دنيػا الػكطف حػي الترتيػب األكؿ ألكثػر المكاقػل اإل

المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة  يكالػػة معػػان حػػ%، بينمػػا جػػاء مكقػػل ك 80.3سػػبة التػػي تتابعيػػا المبحكثػػات بن
54.8 %(3). 

 الفمسطينية: اإلخبارية المكاقع في المتاَبعة التي الجرائـ مكضكعات .4

 في عينة الدراسةالتي يتابعيا  الجرائـ ( مكضكعات3.11جدكؿ )
 (369)ف=الفمسطينية  اإلخبارية المكاقع 

 النسبة% التكرار الجرائـ  
 49.1 181 ضد األخالؽ العامة

 42.8 158 ضد األسرة                 
 39.6 146 ضد الديف                      
 33.1 122 ضد األحراد    

 29.0 107    ضد النظاـ العاـ 
 20.3 75 ضد الممتمكات

 16.0 59 المعمكماتية                  
 12.2 45 ضد المصادر الحيكية      

 4.6 17 أخرل
 إجابة يساكم عدد المبحكثيف ألف كؿ مبحكث يمكنو اختيار أكثر مف * المجمكع  

                                                 

 دنيا الكطف، مف نحف )مكقل الكتركنيا. (1)
 ا.125تزاـ المكاقل اإلخبارية ال مسطينية بأخالقيات المينة )صخمي ة: اتجاىات النخبة اإلعالمية نحك ال (2)
 ا.111رحمي، استخدامات المرأة ال مسطينية لممكاقل اإللكتركنية اإلخبارية كا شباعات المتحققة منيا، دراسة ميدانية )ص (3)
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% مػػف أحػػراد عينػػة الدراسػػة ي ضػػمكف متابعػػة 49.1أف  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف حػػي 
% ي ضػػمكف متابعػػة 42.8الجػػرامـ العامػػة ضػػد األخػػالؽ حػػي المكاقػػل ا خباريػػة ال مسػػطينية، بينمػػا 

% ي ضػػمكف متابعػػة 33.1ف متابعػػة الجػػرامـ ضػػد الػػديف، ك% ي ضػػمك 39.6الجػػرامـ ضػػد األسػػرة، ك
% ي ضػػػمكف 20.3% ي ضػػػمكف متابعػػػة الجػػػرامـ ضػػػد النظػػػاـ العػػػاـ، ك29الجػػػرامـ ضػػػد األحػػػراد، ك

% ي ضػمكف 12.2% ي ضمكف متابعة الجػرامـ المعمكماتيػة، ك16متابعة الجرامـ ضد الممتمكات، ك
 % ي ضمكف متابعة جرامـ أخرل.4.6 متابعة الجرامـ ضد المصادر الحيكية، حي حيف أف

ـا التػػي بحثػػت حػػي تغطيػػة الصػػحؼ اليكميػػة 2016كتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػل دراسػػة جػػكدة )
 ـمار جػػػ المرتبػػػة الثانيػػػة كتالىػػػا حػػػي، %28.6حػػػي المقدمػػػة بنسػػػبة د ار األحػػػلمجريمػػػة: جػػػاءت جػػػرامـ 

كجػرامـ األسػرة حػي %، 2.7%، كاحتمت جرامـ الديف المرتبة السابعة بنسبة 19.1 بمقدار ؽاألخال
 .(1)% 1.8المرتبة الثامنة بنسبة 

 :طمبة الجامعاتثقة  .5

 المكاقع تقّدمو بما عينة الدراسة ثقة درجة( 3.12جدكؿ )
 الجريمة  أخبار مف الفمسطينية اإلخبارية 

 النسبة% التكرار اإلجابة
 2.7 10 عالية جدا
 20.9 77 عالية
 66.1 244 متكسطة
 7.9 29 منخ ضة

 2.4 9 ة جدامنخ ض
 100.0 369 المجمكع

يثقػكف بدرجػػة  عينػػة الدراسػة% مػف 2.7أف  السػابؽ جػػدكؿالتبػيف مػف النتػػامف المكضػحة حػي 
% يثقػكف بػذلؾ 20.9ال مسطينية مف أخبار لمجريمة، بينما  اإلخباريةعالية جدان بما تقدمو المكاقل 

بذلؾ بدرجة منخ ضة، حي  % يثقكف7.9% يثقكف بذلؾ بدرجة متكسطة، ك66.1بدرجة عالية، ك
 % يقكف بذلؾ بدرجة منخ ضة جدان.2.4حيف أف 

حعميان، خاصػة أف ىنػاؾ عػدد قميػؿ    التي تكلييا ليا عينة الدراسة كىذه النتيجة تعكس الثقة
يثػؽ بيػػا ر ػػـ متابعتيػػا، لػذا حػػإف درجػػة الثقػػة المتكسػطة جيػػدة إلػػ  حػػد مػا إذا مػػا اعتبرنػػا أف بعػػض 

 مجيكلة كقد   تككف دقيقة كصحيحة. مصادر أخبار المكاقل

                                                 

 ا.119دانية مقارنة )صجكدة، دكر الصحؼ ال مسطينية اليكمية حي معالجة قضايا الجريمة: دراسة تحميمية كمي (1)
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% ثقػػػتيـ متكسػػػطة بمػػػا تقدمػػػو المكاقػػػل 50.2ـا:  مػػػا نسػػػبتو 2015كتت ػػػؽ مػػػل دراسػػػة لبػػػد )
% ثقػتيـ منخ ضػة اتجػاه المكاقػل 6.7 % ىـ ثقتيـ عاليػة27.4ال مسطينية كما نسبتو  اإللكتركنية
 .(1)اإلخبارية  اإللكتركنية

ـا:  أعم  درجات ثقة المبحكثات بالمعمكمات 2017)كتتشابو ىذه النتيجة مل دراسة رحمي 
%، حيمػػا 66.2اإلخباريػػة ال مسػػطينية ىػػي درجػػة متكسػػطة بنسػػبة  اإللكتركنيػػةالتػػي تقػػدميا المكاقػػل 

 .(2)% 15.4% كمنخ ضة بنسبة 18.4تكزعت باقي درجات ثقة المبحكثات ما بيف عالية بنسبة 

 :اجيةالحالة المز  .6

 عينة الدراسةة التي تنتاب لمزاجي( الحالة ا3.13جدكؿ )
 (369الجريمة )ف= أخبار متابعة عند 

 النسبة% التكرار الحالة المزاجية
 41.7 154   إحباط
 38.5 142   خكؼ
 36.0 133    ضب
 32.0 118 حزف
 15.7 58  سعادة
 6.8 25   أمؿ
 5.4 20   رضا
 3.8 14 أماف
 6.8 25 أخرل

 إجابةثيف ألف كؿ مبحكث يمكنو اختيار أكثر مف * المجمكع   يساكم عدد المبحك 

% مػف أحػراد عينػة الدراسػة تنتػابيـ 41.7أف  السػابؽ جػدكؿالتبيف مف النتامف المكضحة حػي 
% 36% تنتػابيـ حالػة مػف الخػكؼ، ك38.5عند متابعػة أخبػار الجريمػة، بينمػا  اإلحباطحالة مف 

% تنتابيـ حالة مف السػعادة، 15.7ك % تنتابيـ حالة مف الحزف،32تنتابيـ حالة مف الغضب، ك
مثؿ  ا شممزاز كعدـ ا ستقرار،  % تنتابيـ حا ت أخرل6.8% تنتابيـ حالة مف األمؿ، ك6.8ك

 % تنتابيـ حالة مف األماف.3.8% تنتابيـ حالة مف الرضا، حي حيف أف 5.4، ككالقمؽ 

                                                 

لبد، اتجاىات الشباب الجامعي نحك دكر المكاقل اإللكتركنية حي ترتيب أكلكياتيـ نحك القضايا المحمية: دراسة ميدانية  (1)
 ا.98)ص
رحمي، استخدامات المرأة ال مسطينية لممكاقل اإللكتركنية اإلخبارية كا شباعات المتحققة منيا، دراسة ميدانية  (2)
 .ا127)ص
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د متابعػػػة أخبػػػار كتػػػرل الباحثػػػة أف ارت ػػػاع نسػػػبة شػػػعكر اإلحبػػػاط كالخػػػكؼ لػػػدل الشػػػباب عنػػػ
الجريمػػة نابعػػان مػػف القػػيـ كالعػػادات كالتقاليػػد ال مسػػطينية التػػي تسػػتيجف انتشػػار الجػػرامـ حػػي المجتمػػل 
ال مسطيني، كىك مػرتبط بنتيجػة سػابقة أكػدت حييػا ارت ػاع نسػبة متابعػة المبحػكثيف لجػرامـ األخػالؽ 

ط جػراء انتشػار بعػض أنػكاع التي يرحضػيا المجتمػل المسػمـ، لػذا يشػعر الشػباب ال مسػطيني باإلحبػا
 ىذه الجرامـ حي المجتمل. 

أف النسػبة األكبػر مػف أحػراد العينػة يػركف ـا:  2017كتت ػؽ ىػذه النتيجػة مػل دراسػة قميحػة )
 .(1) باإلحباطأف األخبار السمبية كالعني ة تساعد عم  شعكر الشباب 

 :طمبة الجامعات دكافع .7

 في الجريمة خبارأ لمتابعة عينة الدراسة( دكافع 3.14جدكؿ )
 (369الفمسطينية )ف= اإلخبارية المكاقع 

 النسبة% التكرار الدافع
 47.7 176 جرامـ مف العالـ حي يدكر ما معرحة

 36.9 136 الجرامـ عم  ضبط األمنية ا ٌطالع عم  القدرة
 34.4 127 المجرميف شرؾ حي الكقكع تجنب

 32.5 120 اآلخريف مناقشة عم  لمقدرة
 32.5 120 الجريمة ارتكاب كي ية حي المختم ة النظر جياتك  معرحة

 32.0 118 ال مسطيني المجتمل حي الشامعة الجريمة نكع معرحة
 26.0 96 جديدة أمنية كثقاحة معمكمات عم  الحصكؿ

 24.7 91 البحث عف اإلثارة كالتشكيؽ
 22.8 84 ال ضكؿ

 19.2 71 ال راغ كقت قضاء
 14.9 55 أخرل

 إجابةع   يساكم عدد المبحكثيف ألف كؿ مبحكث يمكنو اختيار أكثر مف * المجمك 

% مف أحراد عينػة الدراسػة يتػابعكف 47.7أف  السابؽ جدكؿالتبيف مف النتامف المكضحة حي 
ال مسػػػطينية لمعرحػػػة مػػػا يػػػدكر حػػػي العػػػالـ مػػػف جػػػرامـ، بينمػػػا  اإلخباريػػػةأخبػػػار الجريمػػػة حػػػي المكاقػػػل 

% يتابعكنيػا لتجنػب 34.4الجػرامـ، ك عمػ  ضػبط األمنية عم  القدرة% يتابعكنيا لالطالع 36.9
% 32.5اآلخػػريف، ك مناقشػػة عمػػ  % يتابعكنيػػا لمقػػدرة32.5المجػػرميف، ك حػػي شػػرؾ الكقػػكع

 نكع % يتابعكنيا لمعرحة32الجريمة، ك ارتكاب كي ية حي المختم ة النظر يتابعكنيا لمعرحة كجيات
 أمنيػة كثقاحػة معمكمات % يتابعكنيا لمحصكؿ عم 26يني، كال مسط المجتمل الجريمة الشامعة حي

                                                 

قميحة، تأثير تعرض الشباب الجامعي لألخبار السيمة عم  مكاقل التكاصؿ ا جتماعي كاتجاىاتيـ نحك العنؼ، دراسة  (1)
 تحميمية مقارنة.



133 



 % يتابعكنيػػػػػا لم ضػػػػػكؿ،22.8كالتشػػػػػكيؽ، ك اإلثػػػػػارة% يتابعكنيػػػػػا لمبحػػػػػث عػػػػػف 24.7جديدةػػػػػػ، ك
 % يتابعكنيا لدكاحل أخرل.14.9أف % يتابعكنيا لقضاء كقت ال راغ، حي حيف 19.2ك

ال مسػطينية  اإللكتركنيػةلمكاقل كترل الباحثة أف المكضكعات الخاصة بالجرامـ اىتمت بيا ا
لتكضه لمقراء أمكران  ير كاضػحة حػكؿ الجػرامـ كمتابعتيػا كالخطػط لمحػد منيػا كمنعيػا، لػذا يتابعيػا 
الشػػباب ال مسػػطيني مػػف أجػػؿ اخػػذ العبػػرة كالمكعظػػة لمح ػػاظ عمػػ  تماسػػؾ المجتمػػل كسػػالمة أمنػػو 

 كاستقراره.
ـا:  احتمػت عبػارة معرحػة مػا 2009ية )كتت ؽ ىذه النتيجة مل ما تكصمت إل  دراسة الن س

كيشػػير إلػػ  الخيػػار مكاحػػؽ،  4.05يػػدكر حػػي العػػالـ مػػف جػػرامـ كاختالحاتيػػا المرتبػػة الثانيػػة بمتكسػػط 
، كجاءت اسػتطيل 3.9ـ حي المرتبة الرابعة بمتكسط مكاحتمت معرحة القدرات األمنية لمعالجة الجرا

، كعبػػارة الحصػػكؿ عمػػ  معمكمػػات 3.76كسػػط مػػف خالليػػا مناقشػػة اآلخػػريف بالمرتبػػة السادسػػة بمت
 .(1) 3.72كثقاحة أمنية جديدة ككي ية ت عمييا حي المرتبة الثامنة بمتكسط 

ا:  يتمثػػؿ السػػبب الرميسػػي إلقبػػاؿ عينػػة ـ2012) ممػػككي كتتقػػاطل ىػػذه النتيجػػة مػػل دراسػػة
اء كقػػػت الدراسػػة عمػػػ  المضػػػاميف اإلجراميػػػة عبػػػر ا نترنػػػت حػػي إشػػػباع الر بػػػات كالحاجػػػات كقضػػػ

 .(2)كا شباعات  تال راغ كالتسمية حي ظؿ نظرية ا ستخداما

 االيجابية: القيـ .8

 لدل الفمسطينية اإلخبارية المكاقع تغرسيا التي االيجابية ( القيـ3.15جدكؿ )
 (369الجريمة )ف= أخبار معالجتيا عند عينة الدراسة 

 النسبة% التكرار القيمة
 53.1 196   الحذر تكٌخي

 43.6 161   كالجريمة عنؼال نبذ
 31.2 115   المصامب عم  الصبر

 28.2 104   التكاحؿ كالتعاكف
 18.7 69   الشجاعة
 6.0 22 أيخرل

 إجابة* المجمكع   يساكم عدد المبحكثيف ألف كؿ مبحكث يمكنو اختيار أكثر مف 

دراسػػة يػػركف % مػػف أحػػراد عينػػة ال53.1أف  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي 
طمبػة  لػدل ال مسػطينية اإلخباريػة المكاقػل تغرسػيا التػي بػأف تػكخي الحػذر مػف القػيـ ا يجابيػة

                                                 

الن سية، اتجاىات الشباب السعكدم حي الجامعات نحك نشر أخبار الجريمة حي الصحاحة المحمية كعالقتيا  (1)
 ا112بخصامصيـ ا جتماعية )ص

مككي، أثر ا نترنت حي نشر الجريمة حي الكسط الطالبي، طمبة عمـك اإلعالـ كا تصاؿ بجامعة الحاج لخضر باتنة م (2)
 ا.233أنمكذجان )ص
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% يػركف نبػذ العنػؼ 43.6الجريمػة، بينمػا  أخبػار معالجتيػا عنػد الجامعػات حػي محاحظػات  ػزة
% يػػػػػػركف التكاحػػػػػػؿ كالتعػػػػػػاكف، 28.2% يػػػػػػركف الصػػػػػػبر عمػػػػػػ  المصػػػػػػامب، ك31.2كالجريمػػػػػػة، ك

 % يركف قيـ ايجابية أخرل.6الشجاعة، حي حيف أف  % يركف18.7ك
مػػػػف تغطيتيػػػػا  اإللكتركنيػػػػةتعكػػػػس النتػػػػامف السػػػػابقة الجانػػػػب اإليجػػػػابي التػػػػي تغرسػػػػو المكاقػػػػل 

لمجريمػػة كىػػي القػػيـ التػػي يسػػتقييا الشػػباب مػػف خػػالؿ متػػابعتيـ ليػػذه الجػػرامـ كحػػي مقػػدمتيا الحػػذر 
 كأخذ العبرة كرحض العنؼ كمنل الجرامـ.

احثة أف ارت اع نسبة قيمة تكخي الحذر كنبذ العنؼ بنسب متقاربة جػاء ليؤكػد عمػ  كترل الب
عمػػػ  كجػػػو  اإللكتركنيػػػةالػػدكر كاليػػػدؼ األساسػػػي مػػف إنشػػػاء كسػػػامؿ اإلعػػالـ بشػػػكؿ عػػػاـ كالمكاقػػل 

التػػػي تتمثػػػؿ حػػػي اإلعػػػالـ كالتكجيػػػو كاإلرشػػػاد كالنصػػػه كالتثقيػػػؼ، لػػػذا مػػػف كاجػػػب ىػػػذه  صالخصػػػك 
 لشباب لتكخي الحذر مف الكقكع حي شرؾ العنؼ كالجريمة.المكاقل إرشاد كنصه ا

 تامة طردية عالقة كجكدـا:  2011كتنسجـ ىذه النتيجة مل ما تكصمت إليو دراسة شرؼ )
 صػػحؼ حػػي كالحػػكادث بػػالجرامـ الخاصػػة لممكضػػكعات لصػػح يةا المعالجػػة تعكسػػيا التػػي القػػيـ بػػيف

 .(1) المكضكعات مؾت لمعالجة الشباب يحبيا التي القيـ كبيف الدراسة
عميػػػـ جف اسػػػتخداـ ا نترنػػػت مػػػف طػػػرؼ الطمبػػػة   ي إا: ـ2008)سػػػميمافمػػػل دراسػػػة كتت ػػػؽ 

ف الطمبػػة الجػػامعيف ىػػـ حمػػة كاعيػػة يػػر السػػكية كىػػذا أليكتسػػبكف بعػػض السػػمككيات كالقػػيـ السػػمبية  
 .(2) ي كالتحصيؿ الدراسيتخدـ ا نترنت مف أجؿ البحث العمممف المجتمل كتس

                                                 

ا شرؼ، العالقة بيف أطر معالجة الجرامـ كالحكادث حي الصحؼ المصرية كمنظكمة القيـ لدم الشباب الجامعي: دراسة (1
 تحميمية كميدانية.

 ا.178أثر استخداـ ا نترنت عم  اتجاىات الطمبة الجامعييف كسمككياتيـ، دراسة ميدانية )صا سميماف، (2
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 السمبية: القيـ .9

 لدل الفمسطينية اإلخبارية المكاقع تغرسيا التي السمبية ( القيـ3.16جدكؿ )
 (369الجريمة )ف= أخبار معالجتيا عند عينة الدراسة 

 النسبة% التكرار القيمة 
 46.6 172  الشؾ

 30.4 112   الميؿ لمقتؿ
 21.1 78  الخيانة
 20.9 77  السرقة
 18.4 68  الجبف
 17.3 64  الغدر
 16.8 62 أيخرل

 إجابة* المجمكع   يساكم عدد المبحكثيف ألف كؿ مبحكث يمكنو اختيار أكثر مف 

% مػف أحػراد عينػة الدراسػة يػركف 46.6أف  السػابؽ جدكؿالتبيف مف النتامف المكضحة حي 
ي طمبػة الجامعػات حػ لػدل ال مسػطينية اإلخباريػة المكاقػل تغرسػيا التػي بػأف الشػؾ مػف القػيـ السػمبية

الميػػؿ لمقتػػؿ،  أنيػػا تغػػرس % يػػركف30.4الجريمػػة، بينمػػا  أخبػػار عنػػد معالجتيػػا محاحظػػات  ػػزة
% يػػػػػػركف الجػػػػػػبف، 18.4% يػػػػػػركف السػػػػػػرقة، ك20.9الخيانػػػػػػة، ك أنيػػػػػػا تغػػػػػػرس % يػػػػػػركف21.1ك
مثػؿ الكػذب كاإلدمػاف عمػ   % يركف قيـ سػمبية أخػرل16.8% يركف الغدر، حي حيف أف 17.3ك

 .المخدرات 
  نشػرىا عمػ دمػف الصػ ات السػمبية لػذا عنػ عديػدالجرامـ ىػي ل ػظ يحمػؿ ال كترل الباحثة أف

ككػاف حػي مقدمػة ىػذه القػيـ  ،المكاقل تعمؿ عمػ  نشػر ىػذه الصػ ات كبثيػا إلػ  ن ػس كعقػؿ المتػابل
الصػح ي المتخصػص القػادر  األمػر الػذم تأىيػؿالسمبية الشؾ الذم قد يدحل إلػ  ارتكػاب الجػرامـ، 

 كنبذ القيـ السمبية التي تدخؿ اإلحباط كالشؾ إل  ن س القارئ.عم  بث القيـ ا يجابية 
 أخبػػار نشػػر  ـا:2009التػػي ذكػػرت حػػي دراسػػة الن سػػية ) عبػػارةالكتتكاحػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػل 

 .(1) 2.6انحراحية لدل القارئ كالذم جاء بمتكسط حسابي  عكنكاز ل  نشأة ميكؿ الجريمة يؤدم إ

                                                 

الن سية، اتجاىات الشباب السعكدم حي الجامعات نحك نشر أخبار الجريمة حي الصحاحة المحمية كعالقتيا  (1)
 ا109بخصامصيـ ا جتماعية )ص
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 الجريمة: أخبار شرن معّكقات .10

 الفمسطينية اإلخبارية المكاقع فعالية مف تحد التي ( المعّكقات3.17)جدكؿ 
 (369الجريمة )ف= أخبار نشر في 

 النسبة% التكرار المعكقات
 48.2 178 عدـ تعاكف الجيات المعنية مل المختصيف

 42.5 157 المجرميف مل الحكار إجراء صعكبة
 32.2 119 عم  تغطية أخبار الجريمة لمصح ييف  ياب التدريب
 30.1 111 األخبار مف النكع ىذا ميزانية تغطية ضآلة

 23.0 85 با تصاؿ القامميف مف مدركس تخطيط كجكد عدـ
 8.1 30 أخرل

 إجابة* المجمكع   يساكم عدد المبحكثيف ألف كؿ مبحكث يمكنو اختيار أكثر مف 

ينػة الدراسػة يػركف % مػف أحػراد ع48.2أف  السػابؽ جدكؿالتبيف مف النتامف المكضحة حي 
 المكاقػل حعاليػة مػف تحػد التػي ف عػدـ تعػاكف الجيػات المعنيػة مػل المختصػيف مػف المعٌكقػاتأبػ

% يػركف صػعكبة اجػراء الحػكار مػل 42.5الجريمػة، بينمػا  أخبػار نشػر حػي اإلخباريػة ال مسػطينية
% 30.1عمػ  تغطيػة أخبػار الجريمػة لمصػح ييف، ك % يػركف  يػاب التػدريب32.2المجػرميف، ك

 مف مدركس تخطيط كجكد % يركف عدـ23األخبار، ك مف النكع ىذا يركف ضآلة ميزانية تغطية
 % يركف معكقات أخرل.8.1ي حيف أف القامميف با تصاؿ، ح

كتقر الباحثة بكجكد العديد مف اإلشكاليات كالمعكقات لمحد مف حعالية نشر كسامؿ اإلعالـ 
ألخبػػػار الجريمػػػة، كذلػػػؾ لمخصكصػػػية ا جتماعيػػػة  ةاإللكتركنيػػػال مسػػػطيني ككػػػؿ بمػػػا حييػػػا المكاقػػػل 

أصػػحاب القػػرار عػػدـ الخػػكض أكثػػر حػػي  دحلكالدينيػػة التػػي يتسػػـ بيػػا المجتمػػل ال مسػػطيني كالػػذم يػػ
نكعية كأسباب ىذه الجرامـ، لذا   يتعاكنكا مل الصح ييف كالمختصيف حي تغطية أخبار الجرامـ أك 

 إجراء حكارات مل المجرميف.
ـا:  مػػػف أىػػػـ المعكقػػػات البشػػػرية التػػػي تحػػػد مػػػف دكر 2011سػػػة السػػػراني )كتتكاحػػػؽ مػػػل درا

نقص اإلمكانات البشرية المؤىمة كالمتخصصة حي مجاؿ مني حي الكقاية مف الجريمة؛ ـ األاإلعال
الميػػة المالممػػة كالمسػػايرة لمتقمبػػات ـ اإلعالميػػيف بإعػػداد الرسػػالة اإلعاإلعػػالـ األمنػػي كعػػدـ اىتمػػا

 .(1)لمحيطة بالمجتمل كالظركؼ المعاصرة ا

                                                 

 ا.23لجريمة )صا السراني، دكر اإلعالـ األمني حي الكقاية مف ا(1
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 :األخالقية الضكابط .11

 الفمسطينية اإلخبارية لممكاقع ينبغي التي األخالقية ( الضكابط3.18جدكؿ )
 (369الجريمة )ف= أخبار معالجتيا عند بيا االلتزاـ 

 النسبة% التكرار الضكابط األخالقية
 69.9 258  الرأم  كمكضكعية الخبر صدؽ

 46.3 171 الشخصية حياتيـ ريةكس المكاطنيف كرامة حماية
 44.7 165        الحقيقة إخ اء كعدـ األمانة

 44.2 163 الحقامؽ نقؿ حي األمانة كتكٌخي الحقامؽ تشكيو عدـ
 36.6 135      كخصكصياتيـ اآلخريف ،راء احتراـ
 34.7 128 مقكماتو عم  كالح اظ المجتمل بمبادئ ا لتزاـ

 19.0 70 أخرل
 إجابة يساكم عدد المبحكثيف ألف كؿ مبحكث يمكنو اختيار أكثر مف * المجمكع  

% مػػف أحػػراد عينػػة الدراسػػة يػػركف 69.9أف  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي 
 اإلخباريػػة لممكاقػػل ينبغػػي التػػي األخالقيػػة بػػأف صػػدؽ الخبػػر كمكضػػكعية الػػرأم مػػف الضػػكابط

 المكاطنيف كرامة % يركف حماية46.3الجريمة، بينما  خبارأ معالجتيا عند ا لتزاـ بيا ال مسطينية
 % يػركف عػدـ44.2الحقيقػة، ك إخ ػاء% يػركف األمانػة كعػدـ 44.7حيػاتيـ الشخصػية، ك كسػرية
% يػػػػػػركف احتػػػػػػراـ ،راء اآلخػػػػػػريف 36.6الحقػػػػػػامؽ كتػػػػػػكٌخي األمانػػػػػػة حػػػػػػي نقػػػػػػؿ الحقػػػػػػامؽ، ك تشػػػػػػكيو

مقكماتػو، حػي حػيف أف  عمػ  كالح ػاظ المجتمػل بمبػادئ % يػركف ا لتػزاـ34.7كخصكصػياتيـ، ك
 ط أخرل.% يركف ضكاب19

تنطمػػػؽ مػػػل عػػػدد مػػػف الضػػػكابط األخالقيػػػة حػػػي نشػػػر  اإللكتركنيػػػةكتػػػرل الباحثػػػة أف المكاقػػػل 
األخبار كاألحداث اليكمية كتنسجـ مل السياسة التحريرية أك ن، كالقيـ كالتقاليد ال مسطينية ثانيان، لػذا 

المكاقل ينأل بن سو عف تحمػؿ تبعػات نشػر ت اصػيؿ قضػايا الجريمػة نجد القامـ با تصاؿ حي ىذه 
خاصػػة المحميػػة نتيجػػة لعػػدـ كجػػكد الحمايػػة المجتمعيػػة كالقانكنيػػة لػػذا تحػػكؿ ىػػذا القػػامـ إلػػ  رقيػػب 

 ذاتي حي اختيار ما ينشره كما   يصه نشره.
ـ با تصاؿ ـا:  مف األسس التي يعتمدىا القام2016كتنسجـ ىذه النتيجة مل دراسة جكدة )

ىػػك البحػػث عػػف المكضػػكعية كعػػدـ نشػػر لطػػرح قضػػايا الجريمػػة حػػي الصػػحؼ ال مسػػطينية اليكميػػة 
كب محػػاحظ بعيػػدان ماعتمػػاد أسػػ%، ك 31.6صػػكر الجػػاني كالمجنػػي عمػػييـ كا كت ػػاء بػػالرمكز بنسػػبة 

 .(1) .%15.8بنسبة  كاألدلة الحجف ـا، مل تقديىكت سير ؽ اإلثارة حي عرض الحقام فع

                                                 

 ا.220جكدة، دكر الصحؼ ال مسطينية اليكمية حي معالجة قضايا الجريمة: دراسة تحميمية كميدانية مقارنة )ص (1)
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 طمبة الجامعات: مقترحات .12

 الفمسطينية اإلخبارية المكاقع دكر لتطكيرعينة الدراسة  ( مقترحات3.19جدكؿ )
 (369الجريمة )ف= أخبار نشر في 

 النسبة% التكرار المقترحات
 50.1 185 األمنية لمتكعية إعالمية خططان  ال مسطينية اإلخبارية المكاقل كضل
 أحػداث تغطيػة حػي لمعمػؿ كميػدانيان  عمميػان  المؤىمػة الصػح ية الكػكادر اختيػار
 48.5 179 كالقانكنية  الصح ية الجكانب مف كتدريبيـ الجريمة

 46.3 171 حييا  الكقكع لت ادم المكاطنيف الجرامـ، كتحذير ارتكاب عكاقب عرض
 ميػكؿ مػل تتػكاءـ التػي السػميمة الكجيػة األمنػي، كتكجييػو بػاإلعالـ ا ىتمػاـ
 42.3 156 ةالمستيدح ال مات كاتجاىات

 تعريػؼ المػكاطنيف حػي ايجػابي دكر بػأداء ال مسػطينية اإلخباريػة المكاقػل قيػاـ
 41.7 154 الجريمة   مكاححة حي الشرطة بيا أجيزة تقـك التي باإلجراءات

 39.3 145 إتاحة ال رصة لمجميكر لمت اعؿ كالمشاركة لمعالجة الجريمة
 38.5 142  ايجابي بشكؿ الجميكر أذىاف حي األمف رجاؿ صكرة تعزيز عم  العمؿ

 14.4 53 أخرل
 إجابة* المجمكع   يساكم عدد المبحكثيف ألف كؿ مبحكث يمكنو اختيار أكثر مف 

% مػف أحػراد عينػة الدراسػة اقترحػكا 50.1أف  السػابؽ جدكؿالتبيف مف النتامف المكضحة حي 
 المكاقػل دكر منيػة كذلػؾ لتطػكيراأل لمتكعيػة إعالميػة خططػان  ال مسػطينية اإلخباريػة كضػل المكاقػل

 الصػح ية الكػكادر % اقترحػكا اختيػار48.5الجريمػة، بينمػا  أخبػار نشػر حػي اإلخبارية ال مسػطينية
 الصػح ية الجكانػب مػف كتػدريبيـ الجريمػة أحػداث تغطيػة حػي لمعمػؿ كميػدانيان  المؤىمػة عمميػان 
 الكقػكع لت ػادم المػكاطنيف الجػرامـ، كتحػذير ارتكػاب عكاقػب % اقترحػكا عػرض46.3كالقانكنيػة، ك

ميكؿ  مل تتكاءـ التي السميمة الكجية األمني، كتكجييو باإلعالـ % اقترحكا ا ىتماـ42.3حييا، ك
 دكر بػأداء ال مسػطينية اإلخباريػة المكاقػل % اقترحػكا قيػاـ41.7المسػتيدحة، ك ال مػات كاتجاىػات
الجريمػة،  مكاححػة حػي الشػرطة ةبيػا أجيػز  تقػكـ التػي بػاإلجراءات تعريػؼ المػكاطنيف ايجػابي حػي

اقترحػكا  38.5% اقترحكا إتاحة ال رصة لمجميػكر لمت اعػؿ كالمشػاركة لمعالجػة الجريمػة، ك39.3ك
% قػػػػدمكا 14.4إتاحػػػػة ال رصػػػػة لمجميػػػػكر لمت اعػػػػؿ كالمشػػػػاركة لمعالجػػػػة الجريمػػػػة، حػػػػي حػػػػيف أف 

 مقترحات أخرل.
 حػي اإلخباريػة ال مسػطينية لمكاقػلا دكر لتطكيركترل الباحثة أف معظـ مقترحات المبحكثيف 

ال ػرد كالمجتمػل،  عم  جاءت لتعزيز الكعي بقضايا الجريمة كعكاقبيا الكخيمة الجريمة أخبار نشر
حمك ن كحدكدان لكق يا، إضاحة إل   ، ككضلكأىمية كضل خططان إعالمية لمتابعة الجرامـ كمعالجتيا
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و كاإلرشػاد كالكقايػة كالتكعيػة مػف أجػؿ مجتمػل تحقيؽ أىداؼ اإلعالـ المتمثمػة حػي اإلخبػار كالتكجيػ
 خاؿو مف الجريمة كيسكده األمف كا ستقرار.

ـا ر ػـ تقاطعيػا حػي تغطيػة قضػايا اليجػرة 2017كتنسجـ ىػذه النتيجػة مػل دراسػة األسػطؿ )
كتابػة منيػة المحترحػة ليكالكػكادر الم ءرابػالخبا سػتعانة  يقترحػكف %66.3و ما نسبت ير الشرعية:  

سػطينية مال  اإللكتركنيػةمكاقػل منية ليكضل مكاص ات م يقترحكف %51.2 ونسبت ، كماـعالحي اإل
 .(1) جرة  ير الشرعيةيقضايا ال حي تغطية

% مف المبحكثيف يركف أنػو مػف المقترحػات 16.6ـا:  ما نسبتو 2015كمل دراسة مرجاف )
تصػػػػػيف كالمػػػػػؤىميف عمميػػػػػان ال مسػػػػػطينية ىػػػػػي ا سػػػػػتعانة بالمخ اإللكتركنيػػػػػةلتطػػػػػكير تنػػػػػاكؿ المكاقػػػػػل 

 .(2)كمينيان 

                                                 

األسطؿ، اتجاىات الشباب الجامعي ال مسطيني نحك دكر المكاقل ال مسطينية اإللكتركنية حي ترتيب أكلكياتيـ تجاه  (1)
 ا.198ميدانية )صقضايا اليجرة  ير الشرعية، دراسة 

مرجاف، اعتماد طمبة الجامعات حي محاحظات  زة عم  المكاقل اإللكتركنية حي اكتساب المعمكمات حكؿ قضية  (2)
 ا.105الالجميف، دراسة ميدانية )ص
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 :المبحث الثاني
 اختبار فركض الدراسة 

 اآلتي: حي تمثمت الدراسة التي حركض اختبار نتامف عم  التعرؼ إل  المبحث ىذا ييدؼ
( في متكسطات α ≥0.05عند مستكل داللة ) إحصائيةفركؽ ذات داللة تكجد الفرض األكؿ: 

 كفقػامكضػكعات الجػرائـ فػي المكاقػع اإلخباريػة الفمسػطينية ة متابعػاستجابات المبحػكثيف حػكؿ 
لمخصائص االجتماعية لممبحكثيف )الجنس، الحالة االجتماعية، مكاف السػكف، الكميػة، المرحمػة 

 الدراسية، الدخؿ الشيرم(:
يجػاد مربػل كػام إليجػاد ال ػركؽ حػي مكضػكعات الجػرامـ حػي إلمتحقؽ مف ىذا ال رض حقد تـ 

 لمخصامص ا جتماعية لممبحكثيف. كحقان رية ال مسطينية المكاقل اإلخبا

 لمتغير الجنس: كفقان  اإلخباريةمكضكعات الجرائـ في المكاقع  متابعة أكالن: الفركقات في

 لمتغير الجنس كفقان  اإلخباريةمكضكعات الجرائـ في المكاقع متابعة (: الفركقات في 3.20جدكؿ )

 البياف
 الجنس

 المجمكع أنثى ذكر
مة مربع قي

 كام
القيمة 

 االحتمالية

 الجرامـ ضد الممتمكات
 73 42 31 نعـ

1.356 0.244 
  104 192 296 

 الجرامـ العامة ضد األخالؽ
 177 114 63 نعـ

0.144 0.704 
  72 120 192 

 الجرامـ ضد النظاـ العاـ 
 104 65 39 نعـ

0.052 0.819 
  96 196 265 

 الجرامـ ضد األسرة
 154 107 47 نعـ

4.192 0.041 
  88 127 215 

 الجرامـ ضد الديف
 142 90 52 نعـ

0.021 0.981 
  83 144 227 

 الجرامـ ضد األحراد
 119 71 48 نعـ

1.065 0.302 
  87 163 250 

الجرامـ ضد المصادر 
 الحيكية

 43 27 16 نعـ
0.008 0.928 

  119 207 326 

 عمكماتية الجرامـ الم
 57 38 19 نعـ

0.307 0.579 
  116 196 312 

 الجرامـ األخرل
 17 12 5 نعـ

0.395 0.530 
  130 222 352 
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حػي  إحصػاميةعػدـ كجػكد حػركؽ ذات د لػة  السػابؽ جدكؿالتبيف مف النتامف المكضحة حي 
ألخػػالؽ، الجػػرامـ ضػػد مكضػػكعات الجػػرامـ التاليػػة )الجػػرامـ ضػػد الممتمكػػات، الجػػرامـ العامػػة ضػػد ا

النظػػاـ العػػاـ، الجػػرامـ ضػػد الػػديف، الجػػرامـ ضػػد األحػػراد، الجػػرامـ ضػػد المصػػادر الحيكيػػة، الجػػرامـ 
لمتغيػػػر الجػػػنس، حيػػػث أف  كحقػػػان المعمكماتيػػػة، الجػػػرامـ األخػػػرلا حػػػي المكاقػػػل اإلخباريػػػة ال مسػػػطينية 

 .0.05القيمة ا حتمالية لالختبار أكبر مف مستكل الد لة 
 كحقػان مكضػكع الجػرامـ ضػد األسػرة متابعػة حػي  إحصػاميةتبيف كجػكد حػركؽ ذات د لػة بينما 

 .0.05لمتغير الجنس، حيث أف القيمة ا حتمالية لالختبار أقؿ مف مستكل الد لة 
أف نسبة المتابعة جاءت لصاله اإلناث حي مقابؿ الذككر كذلؾ ككنيٌف  كيتضه مف النتامف

جرامـ كخكحان مف حدكثيا كانتشاراىا حي المجتمل كبالتالي تككف قراءتيا بمتابعة ىذه ال مان أكثر اىتما
ضػػد مػف داحػػل الخػػكؼ مػف الكقػػكع حييػػا، حاإلنػػاث ىػٌف أكثػػر حرصػػان لمعرحيػػة كي يػة حػػدكث الجريمػػة 

 كدكاحل المجـر لمقياـ بيا لذا يقرأف مف باب الكقاية كمعرحة طريقة تجنبيا.األسرة 
ـا:  تكجػػػد حػػػركؽ ذات د لػػػة إحصػػػامية بػػػيف الػػػذككر 2009كتتكاحػػػؽ مػػػل دراسػػػة الن سػػػية )

كاإلنػػاث حػػي اتجاىػػات الشػػباب السػػعكدم عػػف دكاحػػل قػػراءة أخبػػار الجريمػػة لصػػاله اإلنػػاث بػػأنيٌف 
 .(1) 3.89مكاحقات عم  ىذه القضايا إ  أف الذككر أقؿ مكاحقة بمتكسط حسابي 

لمتغير الحالة  كفقان  خباريةاإلمكضكعات الجرائـ في المكاقع متابعة ثانيان: الفركؽ في 
 االجتماعية:

 لمتغير الحالة االجتماعية كفقان  اإلخباريةمكضكعات الجرائـ في المكاقع  متابعة (: الفركؽ في3.21جدكؿ )

 البياف

 الحالة االجتماعية

قيمة مربع  المجمكع متزكج أعزب
 كام

القيمة 
 االحتمالية

 الجرامـ ضد الممتمكات
 73 9 64 نعـ

0.014 0.905 
  261 35 296 

 الجرامـ العامة ضد األخالؽ
 177 24 153 نعـ

0.866 0.325 
  172 20 192 

 الجرامـ ضد النظاـ العاـ 
 104 6 98 نعـ

5.224 0.022 
  227 38 265 

 الجرامـ ضد األسرة
 154 20 134 نعـ

0.284 0.594 
  191 24 215 

                                                 

الن سية، اتجاىات الشباب السعكدم حي الجامعات نحك نشر أخبار الجريمة حي الصحاحة المحمية كعالقتيا  (1)
 ا119 جتماعية )صبخصامصيـ ا
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 البياف

 الحالة االجتماعية

قيمة مربع  المجمكع متزكج أعزب
 كام

القيمة 
 االحتمالية

 الجرامـ ضد الديف
 142 16 126 نعـ

0.095 0.758 
  199 28 227 

 الجرامـ ضد األحراد
 119 15 104 نعـ

0.078 0.781 
  221 29 250 

الجرامـ ضد المصادر 
 الحيكية

 43 6 37 نعـ
0.191 0.662 

  288 38 326 

 الجرامـ المعمكماتية 
 57 4 53 نعـ

1.545 0.214 
  272 40 312 

 الجرامـ األخرل
 17 1 16 نعـ

0.619 0.431 
  309 43 352 

حػػي  إحصػػاميةعػػدـ كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي 
مكضكعات الجرامـ التاليػة )الجػرامـ ضػد الممتمكػات، الجػرامـ العامػة ضػد األخػالؽ، الجػرامـ متابعة 

مـ ضػػػد المصػػػادر الحيكيػػػة، الجػػػرامـ ضػػػد األسػػػرة، الجػػػرامـ ضػػػد الػػػديف، الجػػػرامـ ضػػػد األحػػػراد، الجػػػرا
لحالػػة ا جتماعيػػة، المتغيػػر  كحقػػان المعمكماتيػػة، الجػػرامـ األخػػرلا حػػي المكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػطينية 

 .0.05حيث أف القيمة ا حتمالية لالختبار أكبر مف مستكل الد لة 
اـ العػػاـ مكضػػكع الجػػرامـ ضػػد النظػػمتابعػػة حػػي  إحصػػاميةبينمػػا تبػػيف كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة 

، حيػث أف القيمػة ا حتماليػة لالختبػار أقػؿ لصاله  يػر المتػزكجيف لمتغير الحالة ا جتماعية كحقان 
 .0.05مف مستكل الد لة 

كتػػػػػرل الباحثػػػػػة أف ىػػػػػذه النتيجػػػػػة منطقيػػػػػة كمرتبطػػػػػة بػػػػػأخرل سػػػػػابقة ذكػػػػػرت أف نسػػػػػبة  يػػػػػر 
لقضػايا الجريمػة مرت عػة نكعػان المتزكجيف مرت عة بيف حمة طمبة الجامعات لذا تككف درجة متابعتيـ 

 كيتكحر لدييـ الكقت الكاحي لمتابعة أخبار الجريمة كالت اعؿ مل أحداثيا.ما 
تكجد حركؽ ذات د لة إحصامية حي اتجاىات الشباب ـا:  2009ؽ مل دراسة الن سية )كتت 

أنمػػاط السػػعكدم نحػػك نشػػر أخبػػار الجريمػػة حػػي الصػػحاحة المحميػػة كدكاحػػل قػػراءة أخبػػار الجريمػػة ك 
 .(1)كالتي جاءت لصاله  ير المتزكجيف  ةلمحالة ا جتماعي كحقان المكضكعات كالجرامـ التي تنشر 

                                                 

الن سية، اتجاىات الشباب السعكدم حي الجامعات نحك نشر أخبار الجريمة حي الصحاحة المحمية كعالقتيا  (1)
 ا120بخصامصيـ ا جتماعية )ص
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 لمتغير مكاف السكف: كفقان  اإلخباريةثالثان: الفركؽ في مكضكعات الجرائـ في المكاقع 

 سكفلمتغير مكاف ال كفقان  اإلخبارية(: الفركؽ في مكضكعات الجرائـ في المكاقع 3.22جدكؿ )

 البياف
 مكاف السكف

قيمة مربع  المجمكع رفح خانيكنس الكسطى غزة الشماؿ
 كام

القيمة 
 االحتمالية

 الجرامـ ضد الممتمكات
 73 5 5 25 25 13 نعـ

3.618 0.460 
  46 126 78 31 15 296 

الجرامـ العامة ضد 
 األخالؽ

 177 12 18 40 76 31 نعـ
5.494 0.240 

  28 75 63 18 8 192 

 الجرامـ ضد النظاـ العاـ 
 104 8 13 35 34 14 نعـ

7.182 0.127 
  45 117 68 23 12 265 

 الجرامـ ضد األسرة
 154 10 17 45 63 19 نعـ

3.374 0.497 
  40 88 58 19 10 215 

 الجرامـ ضد الديف
 142 8 14 35 62 23 نعـ

1.334 0.856 
  36 89 68 22 12 227 

 امـ ضد األحرادالجر 
 119 5 16 33 45 20 نعـ

3.421 0.490 
  39 106 70 20 15 250 

الجرامـ ضد المصادر 
 الحيكية

 43 2 8 13 14 6 نعـ
5.011 0.286 

  53 137 90 28 18 326 

 الجرامـ المعمكماتية 
 57 5 10 15 21 6 نعـ

7.182 0.127 
  53 130 88 26 15 312 

 رلالجرامـ األخ
 17 0 4 4 7 2 نعـ

4.753 0.314 
  57 144 99 32 20 352 

حػػي  إحصػػاميةعػػدـ كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي 
لمتغيػر مكػاف السػكف، حيػث أف  كحقػان مكضػكعات الجػرامـ حػي المكاقػل اإلخباريػة ال مسػطينية متابعػة 

 .0.05ف مستكل الد لة القيمة ا حتمالية لالختبار أكبر م
لمنطقػة السػػكف لػدل المبحػػكثيف  كحقػػان كمػف خػالؿ النتيجػػة السػابقة نسػػتنتف أنػو   تكجػػد حػركؽ 

ذلػػؾ لتأكيػػد نتػػامف تػػرل الباحثػػة أنيػػا نتيجػػة منطقيػػة كربمػػا يعػػكد ، ك حػػي متابعػػة مكضػػكعات الجػػرامـ
ة الكصػػػكؿ إلػػػييـ الدراسػػػة ارت ػػػاع نسػػػبة المبحػػػكثيف مػػػف سػػػكاف مدينػػػة  ػػػزة ممػػػف اسػػػتطاعت الباحثػػػ

حػػػي المكاقػػػل اإلخباريػػػة ال مسػػػطينية، كمػػػا أف طمبػػػة كمعرحػػػة دكاحػػػل متػػػابعتيـ لمكضػػػكعات الجػػػرامـ 
الجامعات عادةن   يختم كف كثيران بالنسبة لمحاحظػات  ػزة، كذلػؾ لعػدـ كجػكد تباينػات كاضػحة بػيف 

 محاحظات القطاع.
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 لمتغير الكمية: كفقان  يةاإلخبار رابعان: الفركؽ في مكضكعات الجرائـ في المكاقع 

 لمتغير الكمية كفقان  اإلخبارية(: الفركؽ في مكضكعات الجرائـ في المكاقع 3.23جدكؿ )

 البياف
 

 الكمية

كمية 
 الحقكؽ

كميات 
 شرعية

كميات 
 إنسانية

كميات 
عمـك 
 طبيعية

قيمة مربع  المجمكع
 كام

القيمة 
 االحتمالية

 الجرامـ ضد الممتمكات
 73 16 40 3 14 نعـ

2.026 0.567 
  49 20 145 82 296 

الجرامـ العامة ضد 
 األخالؽ

 177 41 95 12 29 نعـ
2.582 0.461 

  34 11 90 57 192 

 الجرامـ ضد النظاـ العاـ 
 104 29 43 6 26 نعـ

7.707 0.046 
  37 17 142 69 265 

 الجرامـ ضد األسرة
 154 45 82 3 24 نعـ

9.345 0.025 
  29 20 103 53 215 

 الجرامـ ضد الديف
 142 40 70 12 20 نعـ

3.287 0.349 
  43 11 115 58 227 

 الجرامـ ضد األحراد
 119 28 53 10 28 نعـ

7.320 0.043 
  35 13 132 70 250 

الجرامـ ضد المصادر 
 الحيكية

 43 16 19 1 7 نعـ
3.633 0.304 

  56 22 166 82 326 

 ـ المعمكماتية الجرام
 57 12 32 2 11 نعـ

2.252 0.522 
  52 21 153 86 312 

 الجرامـ األخرل
 17 5 7 1 4 نعـ

0.779 0.855 
  59 22 178 93 352 

حػػي  إحصػػاميةعػػدـ كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي 
ات، الجػػرامـ العامػػة ضػػد األخػػالؽ، الجػػرامـ ضػػد مكضػػكعات الجػػرامـ التاليػػة )الجػػرامـ ضػػد الممتمكػػ

الديف، الجرامـ ضد المصادر الحيكية، الجرامـ المعمكماتية، الجرامـ األخػرلا حػي المكاقػل اإلخباريػة 
لمتغيػػػر الكميػػػة، حيػػػث أف القيمػػػة ا حتماليػػػة لالختبػػػار أكبػػػر مػػػف مسػػػتكل الد لػػػة  كحقػػػان ال مسػػػطينية 

0.05. 
حػػي مكضػػكعات الجػػرامـ التاليػػة )الجػػرامـ ضػػد  إحصػػاميةلػػة بينمػػا تبػػيف كجػػكد حػػركؽ ذات د 

كجاءت لصاله الكميات لمتغير الكمية،  كحقان ، الجرامـ ضد األحرادا األسرةالنظاـ العاـ، الجرامـ ضد 
 .0.05حيث أف القيمة ا حتمالية لالختبار أقؿ مف مستكل الد لة اإلنسانية 
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لة إحصامية حي مكضكعات الجرامـ المختم ة كتستنتف الباحثة مما سبؽ كجكد حركؽ ذات د 
لمكمية حيث جاءت المكاحقة لصاله الكميات اإلنسانية التي تيتـ تتابل القضايا المجتمعية التي  كحقان 

تسػػاعدىا حػػػي دراسػػػتيا خاصػػػة أف بػػػيف ىػػػذه الكميػػات  عمػػػـ اجتمػػػاع، كعمػػػـ ن ػػػس، كعمػػػـك سياسػػػية، 
ات الجرامـ مرت ل لدل الكميات اإلنسانية بالمرتبة كتاريخ، كقانكف  لذا كاف متابعة مختمؼ مكضكع

 األكل  ثـ باقي التخصصات.

 لمتغير المرحمة الدراسية: كفقان  اإلخباريةخامسان: الفركؽ في مكضكعات الجرائـ في المكاقع 

 لمتغير المرحمة الدراسية كفقان  اإلخبارية(: الفركؽ في مكضكعات الجرائـ في المكاقع 3.24جدكؿ )

 البياف
 المرحمة الدراسية

المستكل 
 االكؿ

المستكل 
 الثاني

المستكل 
 الثالث

المستكل 
 الرابع

المستكل 
قيمة مربع  المجمكع الخامس

 كام
القيمة 

 االحتمالية

 الجرامـ ضد الممتمكات
 73 5 22 18 15 13 نعـ

0.831 0.934 
  60 56 83 78 19 296 

الجرامـ العامة ضد 
 األخالؽ

 177 13 46 48 36 34 نعـ
0.802 0.938 

  39 35 53 54 11 192 
الجرامـ ضد النظاـ 

 العاـ 
 104 7 27 35 18 17 نعـ

3.315 0.507 
  56 53 66 73 17 256 

 الجرامـ ضد األسرة
 154 14 32 39 29 40 نعـ

12.164 0.016 
  33 42 62 68 10 215 

 الجرامـ ضد الديف
 142 11 34 39 25 33 نعـ

3.112 0.539 
  40 46 62 66 13 227 

 الجرامـ ضد األحراد
 119 10 28 36 23 22 نعـ

2.483 0.648 
  51 48 65 72 14 250 

الجرامـ ضد المصادر 
 الحيكية

 43 4 10 14 7 8 نعـ
1.586 0.811 

  65 64 87 90 20 326 

 الجرامـ المعمكماتية 
 57 3 14 14 12 14 نعـ

1.407 0.843 
  59 59 87 86 21 312 

 الجرامـ األخرل
 17 1 9 3 2 2 نعـ

6.114 0.191 
  71 69 98 91 23 352 

حػػي  إحصػػاميةعػػدـ كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي 
الجػرامـ مكضكعات الجرامـ التاليػة )الجػرامـ ضػد الممتمكػات، الجػرامـ العامػة ضػد األخػالؽ، متابعة 

ضد النظاـ العاـ، الجرامـ ضد الديف، الجرامـ ضد األحراد، الجرامـ ضد المصادر الحيكيػة، الجػرامـ 
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لمتغيػػػر المرحمػػػة الدراسػػػية،  كحقػػػان المعمكماتيػػػة، الجػػػرامـ األخػػػرلا حػػػي المكاقػػػل اإلخباريػػػة ال مسػػػطينية 
 .0.05تبار أكبر مف مستكل الد لة حيث أف القيمة ا حتمالية لالخ

لمتغيػػر  كحقػػان حػػي مكضػػكع الجػػرامـ ضػػد األسػػرة  إحصػػاميةمػػا تبػػيف كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة بين
، جػػػاءت 0.05ختبػػػار أقػػؿ مػػف مسػػػتكل الد لػػة المرحمػػة الدراسػػية، حيػػػث أف القيمػػة ا حتماليػػة لال

 ال ركؽ لصاله المستكل الدراسي الرابل.
الجػرامـ حػي المكاقػل كترل الباحثػة أف عػدـ كجػكد حػكؽ ذات د لػة إحصػامية بػيف مكضػكعات 

جاءت لصاله المسػتكل عف الجرامـ ضد األسرة التي  ال مسطينية تبعان لممرحمة الدراسية اإللكتركنية
الرابل الذم يتسـ بالنضػف كالػكعي الكػاحي ألخطػار الجػرامـ كتقديمػو لمحمػكؿ كالخطػط الناجعػة لمحػد 

 ات النقاش.مف انتشار الجرامـ مف خالؿ المشاركة ال عالة حي الندكات كجمس

 لمتغير الدخؿ الشيرم: كفقان  اإلخباريةسادسان: الفركؽ في مكضكعات الجرائـ في المكاقع 

 لمتغير الدخؿ الشيرم كفقان  اإلخبارية(: الفركؽ في مكضكعات الجرائـ في المكاقع 3.25جدكؿ )

 البياف

 الدخؿ الشيرم

أقؿ مف 
1000 
 شيكؿ

1000 
 إلى

1999 
 شيكؿ

2000 
 إلى

3999 
 شيكؿ

4000 
شيكؿ 
 فأكثر

 المجمكع
قيمة مربع 

 كام
القيمة 

 االحتمالية

 الجرامـ ضد الممتمكات
 73 15 11 19 28 نعـ

5.558 0.135 
  87 92 73 44 296 

الجرامـ العامة ضد 
 األخالؽ

 177 26 34 55 62 نعـ
3.988 0.263 

  53 56 50 33 192 

 الجرامـ ضد النظاـ العاـ 
 104 18 24 30 32 نعـ

0.244 0.970 
  83 81 60 41 265 

 الجرامـ ضد األسرة
 154 25 35 46 48 نعـ

0.014 0.999 
  67 65 49 34 215 

 الجرامـ ضد الديف
 142 19 29 47 47 نعـ

2.514 0.473 
  68 64 55 40 227 

 الجرامـ ضد األحراد
 119 16 31 38 34 نعـ

2.123 0.547 
  81 73 53 43 250 

الجرامـ ضد المصادر 
 الحيكية

 43 6 9 16 12 نعـ
1.186 0.756 

  103 95 75 53 326 

 الجرامـ المعمكماتية 
 57 11 13 17 16 نعـ

0.670 0.880 
  99 94 71 48 312 

 الجرامـ األخرل
 17 6 4 5 2 نعـ

6.313 0.097 
  113 106 80 53 352 
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حػي  إحصػاميةعػدـ كجػكد حػركؽ ذات د لػة  السػابؽ جدكؿالي تبيف مف النتامف المكضحة ح
لمتغيػر الػدخؿ الشػيرم، حيػث أف القيمػة  كحقان مكضكعات الجرامـ حي المكاقل اإلخبارية ال مسطينية 

 .0.05ا حتمالية لالختبار أكبر مف مستكل الد لة 
إحصػاميان  ـا:  عػدـ كجػك حػركؽ دالػة2009مػل دراسػة الن سػية ) كتت ؽ نتامف ىػذه ال رضػية

حي اتجاىات الشباب السعكدم نحك نشر أخبار الجرامـ كدكاحل قراءتيا كأنماؾ مكضػكعات الجػرامـ 
 . (1)تبعان لمدخؿ الشيرم المرت ل لألسرة 

( فػػي دكافػػع α ≥0.05عنػػد مسػتكل داللػػة ) إحصػػائيةالفػرض الثػػاني: تكجػػد فػركؽ ذات داللػػة 
لمخصائص االجتماعية لممبحكثيف  كفقان لفمسطينية متابعة أخبار الجريمة في المكاقع اإلخبارية ا

 )الجنس، الحالة االجتماعية، مكاف السكف، الكمية، المرحمة الدراسية، الدخؿ الشيرم(:
مربػػل كػػام لمعرحػػة ال ػػركؽ حػػي دكاحػػل متابعػػة أخبػػار  إيجػػادلمتحقػػؽ مػػف ىػػذا ال ػػرض حقػػد تػػـ 

لمخصامص  كحقان  معات حي محاحظات  زةطمبة الجاالجريمة حي المكاقل اإلخبارية ال مسطينية لدل 
 ا جتماعية لممبحكثيف.

 لمتغير الجنس: كفقان أكالن: الفركقات في دكافع متابعة أخبار الجريمة في المكاقع اإلخبارية 

 لمتغير الجنس كفقان (: الفركقات في دكافع متابعة أخبار الجريمة في المكاقع اإلخبارية 3.26جدكؿ )

 البياف
 الجنس

ثىأن ذكر  المجمكع 
قيمة مربع 

 كام
القيمة 

 االحتمالية

 ال راغ  كقت قضاء
 70 43 27 نعـ

0.575 0.448 
  101 198 299 

 اآلخريف  مناقشة عم  القدرة
 117 70 47 نعـ

2.273 0.132 
  81 171 252 

 كي ية حي المختم ة النظر كجيات معرحة
 الجريمة  ارتكاب

 116 75 41 نعـ
0.032 0.858 

  87 166 253 

 جرامـ مف العالـ حي يدكر ما معرحة
 174 118 56 نعـ

0.912 0.340 
  72 123 195 

 عم  ضبط األمنية ا ٌطالع عم  القدرة
 الجرامـ 

 135 79 56 نعـ
4.336 0.037 

  72 162 234 

 المجرميف  شرؾ حي الكقكع تجنب
 126 85 41 نعـ

0.390 0.532 
  87 156 243 

                                                 

الن سية، اتجاىات الشباب السعكدم حي الجامعات نحك نشر أخبار الجريمة حي الصحاحة المحمية كعالقتيا  (1)
 ا121عية )صبخصامصيـ ا جتما
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 البياف
 الجنس

ثىأن ذكر قيمة مربع  المجمكع 
 كام

القيمة 
 االحتمالية

 المجتمل حي الشامعة الجريمة نكع معرحة
 ال مسطيني

 116 67 49 نعـ
4.260 0.039 

  79 174 253 

 البحث عف اإلثارة كالتشكيؽ
 88 58 30 نعـ

0.018 0.893 
  98 183 281 

 أمنية كثقاحة معمكمات عم  الحصكؿ
 جديدة

 96 55 41 نعـ
3.684 0.050 

  87 186 273 

 ال ضكؿ
 85 57 28 نعـ

0.067 0.796 
  99 185 284 

 أخرل
 54 30 24 نعـ

2.555 0.110 
  105 210 315 

حػػي  إحصػػاميةعػػدـ كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي 
 معرحػة، اآلخػريف مناقشػة عمػ  القػدرة، ال ػراغ كقػت دكاحػل متابعػة أخبػار الجريمػة التاليػة )قضػاء

 تجنػب، جػرامـ مػف العػالـ حػي يػدكر مػا معرحػة، ارتكاب الجريمػة كي ية حي المختم ة كجيات النظر
لمتغيػر  كحقػان الػدكاحل األخػرلا ، ال ضػكؿ، البحث عػف اإلثػارة كالتشػكيؽ، المجرميف حي شرؾ الكقكع

 .0.05الجنس، حيث أف القيمة ا حتمالية لالختبار أكبر مف مستكل الد لة 
حػػػػي دكاحػػػػل متابعػػػػة أخبػػػػار الجريمػػػػة التاليػػػػة  إحصػػػػاميةكد حػػػػركؽ ذات د لػػػػة بينمػػػػا تبػػػػيف كجػػػػ
المجتمػل  حػي الشػامعة الجريمػة نػكع الجػرامـ، معرحػة عمػ  ضػبط األمنيػة )ا طٌػالع عمػ  القػدرة
لمتغيػر الجػنس، حيػث أف القيمػة  كحقػان جديػدةا  أمنيػة كثقاحػة معمكمػات عمػ  ال مسػطيني، الحصػكؿ

 .0.05ف مستكل الد لة ا حتمالية لالختبار أقؿ م
القضػايا مػل  ةالمكاتي ترت ل لدييف درجة المتابعة كذلؾ لمناقشػلصاله اإلناث  ال ركؽ جاءت

اآلخريف كمعرحة كجيات النظر المختم ة حكؿ ىذه الجرامـ كتجنػب الكقػكع حييػا إلػ  جانػب إرضػاء 
 حداثيا.كأ الجريمةالجاني كالمجني عميو كمالبسات ك  نكع الجريمة ال ضكؿ لمعرحة
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لمتغيػػر الحالػػة  كفقػػان فػػي دكافػػع متابعػػة أخبػػار الجريمػػة فػػي المكاقػػع اإلخباريػػة  ثانيػػان: الفػػركؽ
 االجتماعية:

 لمتغير الحالة االجتماعية كفقان (: الفركؽ في دكافع متابعة أخبار الجريمة في المكاقع اإلخبارية 3.27جدكؿ )

 البياف
 الحالة االجتماعية

يمة مربع ق المجمكع متزكج أعزب
 كام

القيمة 
 االحتمالية

 ال راغ  كقت قضاء
 70 10 60 نعـ

0.459 0.498 
  265 34 299 

 اآلخريف  مناقشة عم  القدرة
 117 9 108 نعـ

2.921 0.087 
  217 35 252 

 كي ية حي المختم ة النظر كجيات معرحة
 الجريمة  ارتكاب

 116 13 103 نعـ
0.083 0.773 

  222 31 253 

 جرامـ مف العالـ حي يدكر ما معرحة
 174 18 156 نعـ

0.782 0.377 
  169 26 195 

 الجرامـ  عم  ضبط األمنية ا ٌطالع عم  القدرة
 135 16 119 نعـ

0.001 0.974 
  206 28 234 

 المجرميف  شرؾ حي الكقكع تجنب
 126 15 111 نعـ

0.000 0.993 
  214 29 243 

 المجتمل حي الشامعة الجريمة نكع ةمعرح
 ال مسطيني

 116 21 95 نعـ
6.151 0.013 

  230 23 253 

 البحث عف اإلثارة كالتشكيؽ
 88 8 80 نعـ

0.883 0.347 
  245 36 281 

 جديدة أمنية كثقاحة معمكمات عم  الحصكؿ
 96 8 88 نعـ

1.593 0.207 
  237 36 273 

 ال ضكؿ
 84 13 71 نعـ

1.307 0.253 
  254 31 285 

 أخرل
 54 7 47 نعـ

0.065 0.799 
  278 37 315 

حػػي  إحصػػاميةعػػدـ كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي 
 معرحػة، اآلخػريف مناقشػة عمػ  القػدرة، ال ػراغ كقػت دكاحػل متابعػة أخبػار الجريمػة التاليػة )قضػاء

ا طٌػالع ، جػرامـ مػف العالـ حي يدكر ما معرحة، ارتكاب الجريمة كي ية حي لمختم ةا كجيات النظر
البحػث عػف اإلثػارة ، المجػرميف شػرؾ حػي الكقػكع تجنػب، الجػرامـ عمػ  ضػبط األمنيػة عمػ  القػدرة
لمتغيػر  كحقػان الػدكاحل األخػرلا ، ال ضػكؿ، جديػدة أمنيػة كثقاحػة معمكمػات عمػ  الحصػكؿ، كالتشػكيؽ

 .0.05ماعية، حيث أف القيمة ا حتمالية لالختبار أكبر مف مستكل الد لة الحالة ا جت
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 الشػامعة حػي الجريمػة نػكع حػي داحػل معرحػة إحصػاميةبينمػا تبػيف كجػكد حػركؽ ذات د لػة 
لمتغير الحالة ا جتماعية، حيػث أف القيمػة ا حتماليػة لالختبػار أقػؿ مػف  كحقان المجتمل ال مسطيني 

 .0.05مستكل الد لة 
كجػػػػاءت المكاحقػػػػة لصػػػػاله  يػػػػر المتػػػػزكجيف الػػػػذيف يممكػػػػكف ال ػػػػراغ كالكقػػػػت الكػػػػاحي لمقػػػػراءة 
كالمتابعػػة كالنقػػاش كالتعبيػػر عػػف الػػرأم حػػكؿ قضػػايا الجريمػػة كذلػػؾ مػػف أجػػؿ قضػػاء كقػػت ال ػػراغ 

 كمناقشة اآلخريف كالحصكؿ عم  ثقاحة أمنية جديدة تشكؿ سياج حماية ليؤ ء المبحكثيف.

 لمتغير مكاف السكف: كفقان دكافع متابعة أخبار الجريمة في المكاقع اإلخبارية  في ثالثان: الفركؽ

 لمتغير مكاف السكف كفقان (: الفركؽ في دكافع متابعة أخبار الجريمة في المكاقع اإلخبارية 3.28جدكؿ )

 البياف
 مكاف السكف

قيمة  المجمكع رفح خانيكنس الكسطى غزة الشماؿ
 مربع كام

القيمة 
يةاالحتمال  

 ال راغ  كقت قضاء
 70 4 12 15 28 11 نعـ

5.981 0.201 
  46 128 85 24 16 299 

 اآلخريف  مناقشة عم  القدرة
 117 4 11 30 56 16 نعـ

3.036 0.552 
  41 100 70 25 16 252 

 حي المختم ة النظر كجيات معرحة
 الجريمة  ارتكاب كي ية

 116 8 9 29 54 16 نعـ
2.679 0.613 

  41 102 71 27 12 253 

 جرامـ مف العالـ حي يدكر ما معرحة
 174 12 23 42 73 24 نعـ

7.027 0.134 
  33 83 58 13 8 195 

عم   األمنية ا ٌطالع عم  القدرة
 الجرامـ  ضبط

 135 12 16 34 57 16 نعـ
7.754 0.101 

  41 99 66 20 8 234 

 المجرميف  شرؾ حي الكقكع تجنب
 126 7 12 37 51 19 نعـ

0.543 0.969 
  38 105 63 24 13 243 

 حي الشامعة الجريمة نكع معرحة
 ال مسطيني المجتمل

 116 11 13 34 46 12 نعـ
8.948 0.049 

  45 110 66 23 9 253 

 البحث عف اإلثارة كالتشكيؽ
 88 6 7 27 37 11 نعـ

1.999 0.736 
  46 119 73 29 14 281 

 كثقاحة معمكمات عم  الحصكؿ
 جديدة أمنية

 96 1 15 26 44 10 نعـ
11.685 0.020 

  47 112 74 21 19 273 

 ال ضكؿ
 84 4 12 21 37 10 نعـ

3.515 0.476 
  47 119 79 24 16 285 

 أخرل
 54 1 5 17 26 5 نعـ

4.034 0.401 
  52 130 83 31 19 315 

حػػي  إحصػػاميةعػػدـ كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة  السػػابؽ جػػدكؿالة حػػي تبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػح
 معرحػة، اآلخػريف مناقشػة عمػ  القػدرة، ال ػراغ كقػت دكاحػل متابعػة أخبػار الجريمػة التاليػة )قضػاء



133 



ا طٌػالع ، جػرامـ مػف العالـ حي يدكر ما معرحة، ارتكاب الجريمة كي ية حي المختم ة كجيات النظر
البحػث عػف اإلثػارة ، المجػرميف شػرؾ حػي الكقػكع تجنػب، الجػرامـ عمػ  ضػبط األمنيػة عمػ  القػدرة
لمتغيػػػر مكػػػاف السػػػكف، حيػػػث أف القيمػػػة ا حتماليػػػة  كحقػػػان الػػػدكاحل األخػػػرلا ، ال ضػػػكؿ، كالتشػػػكيؽ

 .0.05لالختبار أكبر مف مستكل الد لة 
أمنيػة  كثقاحػة معمكمػات عمػ  احػل الحصػكؿحي د إحصاميةبينما تبيف كجكد حركؽ ذات د لة 

ختبػػار أقػػؿ مػػف مسػػتكل الد لػػة لمتغيػػر مكػػاف السػػكف، حيػػث أف القيمػػة ا حتماليػػة لال كحقػػان ديػػدةا ج
 ، كجاءت ال ركؽ لصاله محاحظة  زة.0.05

متابعػة أخبػار حػي دكاحػل  ةدكؿ السابؽ عدـ كجكد حركؽ ذات د لػة إحصػاميجكنستنتف مف ال
سػابقة أكػدت لدراسػات تتكاحػؽ مػل نتػامف  كترل الباحثة أف ىذه النتيجةلمكاف السكف،  كحقان الجريمة 

المبحػػكثيف مػػف مدينػة  ػػزة كبػػاقي المحاحظػػات حػػي متابعػة أخبػػار الجػػرامـ لػػدكاحل ىامػػة عمػ  اىتمػػاـ 
أبرزىا قضا كقت ال راغ كمناقشة اآلخريف كحته باب الحكار حكؿ نتامف انتشػار الجػرامـ كالمشػاركة 

 ل مسطيني. حي حمكؿ كمخرجات لمحد مف انتشارىا حي المجتمل ا

 لمتغير الكمية: كفقان رابعان: الفركقات في دكافع متابعة أخبار الجريمة في المكاقع اإلخبارية 

 لمتغير الكمية كفقان (: الفركؽ في دكافع متابعة أخبار الجريمة في المكاقع اإلخبارية 3.29جدكؿ )

 البياف

 الكمية

كمية 
 الحقكؽ

كميات 
 شرعية

كميات 
 إنسانية

كميات 
عمكـ 
 طبيعية

 المجمكع
قيمة 
مربع 

 كام

القيمة 
 االحتمالية

 ال راغ  كقت قضاء
 70 22 38 2 8 نعـ

4.172 0.243 
  55 21 145 78 299 

 اآلخريف  مناقشة عم  القدرة
 117 27 58 8 24 نعـ

2.311 0.510 
  39 15 125 73 252 

 حي المختم ة النظر كجيات معرحة
 الجريمة  ارتكاب كي ية

 116 33 62 6 15 ـنع
2.626 0.453 

  48 17 121 67 253 
 مف العالـ حي يدكر ما معرحة

 جرامـ
 174 49 88 5 32 نعـ

6.497 0.090 
  31 18 95 51 195 

عم   األمنية ا ٌطالع عم  القدرة
 الجرامـ  ضبط

 135 39 69 6 21 نعـ
1.730 0.630 

  42 17 114 61 234 

 المجرميف  شرؾ يح الكقكع تجنب
 126 34 62 10 20 نعـ

1.059 0.787 
  43 13 121 66 243 

 حي الشامعة الجريمة نكع معرحة
 ال مسطيني المجتمل

 116 28 58 3 27 نعـ
7.976 0.047 

  36 20 125 72 253 

 البحث عف اإلثارة كالتشكيؽ
 88 24 43 5 15 نعـ

0.153 0.958 
  47 18 140 76 281 
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 البياف

 الكمية

كمية 
 الحقكؽ

كميات 
 شرعية

كميات 
 إنسانية

كميات 
عمكـ 
 طبيعية

 المجمكع
قيمة 
مربع 

 كام

القيمة 
 االحتمالية

 كثقاحة معمكمات عم  الحصكؿ
 جديدة أمنية

 96 31 41 9 15 نعـ
4.745 0.191 

  48 14 142 69 273 

 ال ضكؿ
 84 24 43 4 13 نعـ

0.617 0.893 
  49 19 141 76 285 

 أخرل
 54 13 30 1 10 نعـ

2.693 0.441 
  53 22 153 87 315 

حػػي  إحصػػاميةعػػدـ كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي 
 معرحػة، اآلخػريف مناقشػة عمػ  القػدرة، ال ػراغ كقػت دكاحػل متابعػة أخبػار الجريمػة التاليػة )قضػاء

ا طٌػالع ، جػرامـ مػف العالـ حي يدكر ما معرحة، ارتكاب الجريمة كي ية حي المختم ة كجيات النظر
البحػث عػف اإلثػارة ، المجػرميف شػرؾ حػي كعالكقػ تجنػب، الجػرامـ عمػ  ضػبط األمنيػة عمػ  القػدرة
لمتغيػر  كحقػان الػدكاحل األخػرلا ، ال ضػكؿ، جديػدة أمنيػة كثقاحػة معمكمػات عمػ  الحصػكؿ، كالتشػكيؽ

 .0.05الكمية، حيث أف القيمة ا حتمالية لالختبار أكبر مف مستكل الد لة 
 حػػي الشػػامعةة مػػالجري نػػكع حػػي داحػػل معرحػػة إحصػػاميةبينمػػا تبػػيف كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة 

ختبػػػار أقػػػؿ مػػػف مسػػػتكل لمتغيػػػر الكميػػػة، حيػػػث أف القيمػػػة ا حتماليػػػة لال كحقػػػان المجتمػػػل ال مسػػػطيني 
كالتي جاءت لصاله الكميات اإلنسانية األكبر حي جامعات حمسطيف، كالتػي يمتحػؽ ، 0.05الد لة 

مػػف بػػاب المعرحػػػة بيػػا ممػػات اآل ؼ مػػف الطمبػػة سػػنكيان، لػػذا حيػػػـ ييتمػػكف بمتابعػػة أخبػػار الجػػرامـ 
عم  مجريات األحداث كالتعبير عف ،راميـ حي أنكاع الجرامـ كتمبيػة حػب ال ضػكؿ حػكؿ  كا طالع

 مالبسات الجرامـ.

لمتغيػر المرحمػة  كفقػان في دكافػع متابعػة أخبػار الجريمػة فػي المكاقػع اإلخباريػة  خامسان: الفركؽ
 الدراسية:

 لمتغير المرحمة الدراسية كفقان الجريمة في المكاقع اإلخبارية (: الفركؽ في دكافع متابعة أخبار 3.30جدكؿ )

 البياف

 المرحمة الدراسية

المستكل 
 األكؿ

المستكل 
 الثاني

المستكل 
 الثالث

المستكل 
 الرابع

المستكل 
 المجمكع الخامس

قيمة 
مربع 

 كام

القيمة 
 االحتمالية

 ال راغ  كقت قضاء
 70 5 15 20 13 17 نعـ

1.597 0.809 
  60 59 76 83 21 299 

 مناقشة عم  القدرة
 اآلخريف 

 117 10 25 34 24 24 نعـ
2.994 0.559 

  53 48 62 73 16 252 
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 البياف

 المرحمة الدراسية

المستكل 
 األكؿ

المستكل 
 الثاني

المستكل 
 الثالث

المستكل 
 الرابع

المستكل 
 الخامس

 المجمكع
قيمة 
مربع 

 كام

القيمة 
 االحتمالية

 كجيات معرحة
 حي المختم ة النظر

 ارتكاب كي ية
 الجريمة 

 116 6 31 32 23 24 نعـ

1.016 0.907 
  53 49 64 67 20 253 

 حي يدكر ما معرحة
 جرامـ مف العالـ

 147 13 45 47 27 42 نعـ
4.651 0.352 

  35 45 49 53 13 195 
 ا ٌطالع عم  القدرة

 عم  ضبط األمنية
 الجرامـ 

 135 11 43 32 25 24 نعـ
4.132 0.388 

  53 47 64 55 15 234 

 حي الكقكع تجنب
 المجرميف  شرؾ

 126 10 39 25 28 24 نعـ
5.434 0.246 

  53 44 71 59 16 243 
 الجريمة نكع معرحة
 المجتمل حي الشامعة

 ال مسطيني

 116 11 29 31 21 24 نعـ
1.788 0.775 

  53 51 65 69 15 253 

البحث عف اإلثارة 
 كالتشكيؽ

 88 6 21 24 19 18 نعـ
0.660 0.956 

  59 53 72 77 20 281 
 عم  الحصكؿ
 كثقاحة معمكمات
 جديدة أمنية

 96 5 29 22 19 21 نعـ
1.820 0.769 

  56 53 74 69 21 273 

 ال ضكؿ
 84 6 15 26 15 22 نعـ

6.088 0.193 
  54 57 70 84 20 285 

 أخرل
 54 7 15 14 8 10 نعـ

4.061 0.398 
  67 64 82 83 19 315 

حػػي  إحصػػاميةعػػدـ كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي 
لمتغيػػر المرحمػػة الدراسػػية، حيػػث أف القيمػػة ا حتماليػػة لالختبػػار  كحقػػان ابعػػة أخبػػار الجريمػػة دكاحػػل مت

 .0.05أكبر مف مستكل الد لة 
 كنستنتف عػدـ كجػكد حػركؽ ذات د لػة إحصػامية حػي دكاحػل المتابعػة تعػزل لممسػتكل الدراسػي

 الجرامـ. ال مسطينية كخاصة أخباراىتماـ طمبة المستكل الرابل بمتابعة األحداث 
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لمتغيػػر الػػدخؿ  كفقػػان فػػي دكافػػع متابعػػة أخبػػار الجريمػػة فػػي المكاقػػع اإلخباريػػة  سادسػػان: الفػػركؽ
 الشيرم:

 لمتغير الدخؿ الشيرم كفقان (: الفركؽ في دكافع متابعة أخبار الجريمة في المكاقع اإلخبارية 3.31جدكؿ )

 البياف

 الدخؿ الشيرم

أقؿ مف 
1000 
 شيكؿ

1000 
الى 

1999 
 كؿشي

2000 
الى 

3999 
 شيكؿ

4000 
شيكؿ 
 فاكثر

قيمة  المجمكع
 مربع كام

القيمة 
 االحتمالية

 ال راغ  كقت قضاء
 70 12 11 21 26 نعـ

2.831 0.418 
  89 91 72 47 299 

 اآلخريف  مناقشة عم  القدرة
 117 20 23 35 39 نعـ

1.012 0.798 
  76 77 60 39 252 

 تم ةالمخ النظر كجيات معرحة
 الجريمة  ارتكاب كي ية حي

 116 16 23 42 35 نعـ
3.009 0.390 

  80 70 60 43 253 
 مف العالـ حي يدكر ما معرحة

 جرامـ
 174 26 39 49 60 نعـ

1.910 0.591 
  55 63 44 33 195 

 األمنية ا ٌطالع عم  القدرة
 الجرامـ  عم  ضبط

 135 21 34 41 39 نعـ
1.065 0.786 

  76 71 49 38 234 
 شرؾ حي الكقكع تجنب

 المجرميف 
 126 13 36 33 44 نعـ

8.950 0.030 
  71 79 47 46 243 

 حي الشامعة الجريمة نكع معرحة
 ال مسطيني المجتمل

 116 18 30 32 36 نعـ
1.305 0.728 

  79 80 53 41 253 

 البحث عف اإلثارة كالتشكيؽ
 88 18 17 23 30 نعـ

2.953 0.399 
  85 89 66 41 281 

 كثقاحة معمكمات عم  الحصكؿ
 جديدة أمنية

 96 14 19 31 32 نعـ
0.938 0.816 

  83 81 64 45 273 

 ال ضكؿ
 84 13 16 29 26 نعـ

1.217 0.749 
  89 83 67 46 285 

 أخرل
 54 11 8 20 15 نعـ

3.582 0.310 
  100 92 75 48 315 

حػػي  إحصػػاميةعػػدـ كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة  السػػابؽ جػػدكؿالالنتػػامف المكضػػحة حػػي تبػػيف مػػف 
 معرحػة، اآلخػريف مناقشػة عمػ  القػدرة، ال ػراغ كقػت دكاحػل متابعػة أخبػار الجريمػة التاليػة )قضػاء

ا طٌػالع ، جػرامـ مػف العالـ حي يدكر ما معرحة، ارتكاب الجريمة كي ية حي المختم ة كجيات النظر
، ال مسػطيني المجتمػل حػي الشػامعة الجريمػة نػكع معرحػة، الجػرامـ عمػ  ضػبط منيػةاأل عمػ  القػدرة
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الػدكاحل ، ال ضػكؿ، جديػدة أمنيػة كثقاحػة معمكمػات عمػ  الحصػكؿ، البحػث عػف اإلثػارة كالتشػكيؽ
لمتغيػػػر الػػػدخؿ الشػػػيرم، حيػػػث أف القيمػػػة ا حتماليػػػة لالختبػػػار أكبػػػر مػػػف مسػػػتكل  كحقػػػان األخػػػرلا 
 .0.05الد لة 

 كحقػان المجػرميف  شػرؾ حي الكقكع حي داحل تجنب إحصاميةتبيف كجكد حركؽ ذات د لة بينما 
 .0.05لمتغير الدخؿ الشيرم، حيث أف القيمة ا حتمالية لالختبار أقؿ مف مستكل الد لة 

 ال سػاد قضػايا بمتابعة المبحكثيف اىتماـ مستكيات تختمؼ ـا:  2017كتكاحقت مل دراسة قميحة )
 .(1) ا جتماعيك  ا قتصادم المستكل  ختالؼ تبعان  اإلدارم

متابعػػة  دكاحػػلعػػدـ كجػػكد حػػركؽ ذات د لػػة إحصػػامية حػػي  السػػابؽتبػػيف لمباحثػػة مػػف الجػػدكؿ 
كالػذم كػاف عدا داحػل تجنػب الكقػكع حػي شػرؾ المجػرميف لمتغير الدخؿ الشيرم  كحقان أخبار الجرامـ 

عمػػ  مكاقػػل التكاصػػؿ  ـلمتابعػػة حسػػاباتي لصػػاله ذكم الػػدخؿ المتػػدني الػػذيف يممكػػكف كسػػامؿ حديثػػة
كمعرحػػػة مػػػا يػػػدكر مػػػف  اإللكتركنيػػػةكا طػػػالع عمػػػ  المكاقػػػل  لا جتمػػػاعي كمنػػػاقش قضػػػايا المجتمػػػ

كالسياسػػية  ةأخبػػار كأحػػداث حػػكؿ الجريمػػة كمػػف ثػػـ التعبيػػر عػػف ،راميػػـ عػػف الظػػركؼ ا قتصػػادي
 ضعي ان اقتصاديان. كا جتماعية التي يعيشيا المجتمل ال مسطيني كعمت منو مجتمعان 

ثقػػة  بػػيف( α ≥0.05عنػػد مسػػتكل داللػػة ) إحصػػائيةذات داللػػة  عالقػػةتكجػػد الفػػرض الثالػػث: 
بما تقدمو المكاقع اإلخبارية الفمسطينية مف مكضكعات حكؿ  طمبة الجامعات في محافظات غزة

 .اإلخباريةُمتابعتيـ ألخبار الجريمة في المكاقع مدل ك الجريمة 
طمبػة الجامعػات حػي ثقػة  العالقة بيفمربل كام لكشؼ  إيجاد رض حقد تـ لمتحقؽ مف ىذا ال

تػػابعتيـ ك بمػػا تقدمػػو المكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػطينية مػػف مكضػػكعات حػػكؿ الجريمػػة  محاحظػػات  ػػزة مي
 ، كالنتامف مكضحة حي الجدكؿ التالي:اإلخباريةألخبار الجريمة حي المكاقل 

 اسة كمتابعة أخبار الجريمة في المكاقع اإلخبارية الفمسطينيةالعالقة بيف ثقة عينة الدر ( 3.32جدكؿ )
 ثقة الشباب الجامعي بما

 اإلخبارية المكاقع تقّدمو
 الجريمة أخبار مف الفمسطينية

  اإلخباريةمدل متابعة أخبار الجريمة في المكاقع 
عالية 

 جدان 
 منخفضة منخفضة متكسطة عالية

 جدان 
قيمة مربع  المجمكع

 كام
القيمة 

الحتماليةا  
 89 4 4 48 28 5 عالية

 210 2 16 150 38 4 متكسطة 0.015 18.886
 70 3 9 46 11 1 منخ ضة

طمبػػة الجامعػػات حػػي بػػيف ثقػػة  عالقػػةكجػػكد  السػػابؽ جػػدكؿالتبػػيف مػػف النتػػامف المكضػػحة حػػي 
مػػػدل ك بمػػػا تقدمػػػو المكاقػػػل اإلخباريػػػة ال مسػػػطينية مػػػف مكضػػػكعات حػػػكؿ الجريمػػػة  محاحظػػػات  ػػػزة

                                                 

قميحة، تأثير تعرض الشباب الجامعي لألخبار السيمة عم  مكاقل التكاصؿ ا جتماعي كاتجاىاتيـ نحك العنؼ، دراسة  (1)
 تحميمية مقارنة.
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، حيػػػث أف القيمػػػة ا حتماليػػػة لالختبػػػار أقػػػؿ مػػػف اإلخباريػػػةتػػػابعتيـ ألخبػػػار الجريمػػػة حػػػي المكاقػػػل مي 
 .0.05مستكل الد لة 

كتػػرل الباحثػػة أف النتيجػػة منطقيػػة مػػل كجػػكد ارتبػػاط بػػيف درجػػة متابعػػة أخبػػار الجريمػػة كثقػػة 
مػف مكضػكعات حػكؿ بمػا تقدمػو المكاقػل اإلخباريػة ال مسػطينية  طمبة الجامعات حي محاحظات  ػزة

الجريمػػة كذلػػؾ ألف الجميػػكر يعتمػػد عمييػػا حػػي الصػػكؿ عمػػ  المعمكمػػات كمػػف ثػػـ يثػػؽ بمػػا تقدمػػو 
ينبنػػي عميػػو ثقتػػو بمػػا تنشػػره مػػف  اإللكتركنيػػةكيتابعيػػا بصػػكرة مسػػتمرة، لػػذا حاعتمػػاد المتػػابل لممكاقػػل 

 عدميا. 
جػػد عالقػػة ارتباطيػػو تك ـا:  2016كتتكاحػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػل مػػا تكصػػمت إليػػو دراسػػة خميػػؼ )

الجميكر لممكاقل اإلخبارية كمستكل ثقة المبحكثيف حيما تقدمو ىذه  متابعةدالة إحصاميا بيف معدؿ 
 .(1) المكاقل مف مضاميف

متابعػة  بػيف( α ≥0.05عنػد مسػتكل داللػة ) إحصػائيةذات داللػة  عالقػةتكجد الفرض الرابع: 
حالػة كالفػي المكاقػع اإلخباريػة الفمسػطينية ألخبػار الجريمػة  طمبة الجامعات فػي محافظػات غػزة

 المزاجية ليـ عند المتابعة:
طمبػة الجامعػات متابعػة  العالقػة بػيفمربل كام لكشػؼ  إيجادلمتحقؽ مف ىذا ال رض حقد تـ 

لحالػػة المزاجيػػة ليػػـ عنػػد كاألخبػػار الجريمػػة حػػي المكاقػػل اإلخباريػػة ال مسػػطينية  حػػي محاحظػػات  ػػزة
 حة حي الجدكؿ التالي:المتابعة، كالنتامف مكض

 العالقة بيف متابعة عينة الدراسة كالحالة المزاجية ليـ عند المتابعة( 3.33جدكؿ )

 الحالة المزاجية
  اإلخباريةمتابعة أخبار الجريمة في المكاقع 

قيمة مربع  المجمكع منخفضة متكسطة عالية
 كام

القيمة 
 االحتمالية

 0.119 5.845 154 36 87 31   إحباط
 0.631 1.727 25 5 13 7 مؿأ

 0.181 4.874 142 23 81 38 خكؼ
 0.649 1.645 14 3 6 5 أماف
 0.893 0.614 20 3 12 5 رضا
 0.204 4.599 133 22 77 34  ضب
 0.774 1.112 58 10 33 15 سعادة
 0.060 7.417 118 16 65 37 حزف

                                                 

خميؼ، دكر المكاقل اإلخبارية حي التثقيؼ السياسي كعالقتو بإدراؾ الشباب المصرم حي الداخؿ كالخارج لمتحك ت  (1)
 ر.السياسية حي مص
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 الحالة المزاجية
  اإلخباريةمتابعة أخبار الجريمة في المكاقع 

قيمة مربع  المجمكع منخفضة متكسطة عالية
 كام

القيمة 
 االحتمالية

 0.404 2.922 25 2 15 8 أخرل

 بػيف إحصػاميةعالقػة ذات د لػة عػدـ كجػكد  السػابؽ جػدكؿالتبيف مف النتامف المكضحة حػي 
ألخبػػػار الجريمػػػة حػػػي المكاقػػػل اإلخباريػػػة ال مسػػػطينية  طمبػػػة الجامعػػػات حػػػي محاحظػػػات  ػػػزةمتابعػػػة 

لحالة المزاجية ليـ عنػد المتابعػة، حيػث أف القيمػة ا حتماليػة لالختبػار أكبػر مػف مسػتكل الد لػة كا
0.05. 

متابعة طمبة بيف ذات د لة إحصامية  عالقةالسابؽ عدـ كجكد  نتف الباحثة مف الجدكؿكتست
لحالػػػة المزاحيػػػة كالتػػػي كانػػػت لصػػػاله اإلحبػػػاط كالخػػػكؼ كاالجامعػػػة ألخبػػػار الجريمػػػة حػػػي المكاقػػػل 

كالحػػزف جػػراء انتشػػار ىػػذه الجػػرامـ الغريبػػة عػػف مجتمعنػػا ال مسػػطيني المسػػمـ، لػػذا عكسػػت المكاقػػل 
المبحػػػكثيف جػػراء نشػػر أخبػػػار الجريمػػة بت اصػػيميا اك ضػػػعؼ مػػزاج سػػػمبي عمػػ  عينػػة  اإللكتركنيػػة

 اىتماميا كعدـ نشر ما يمبي حضكؿ القراء.
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 :المبحث الثالث
 خالصة النتائج كالتكصيات 

 أكالن: خالصة نتائج الدراسة:
تستعرض الباحثة خالصة ألىـ النتامف التي تكصمت إلييا الدراسة الميدانيػة كالتػي تمخصػت 

 :ما يأتيحي
 :العامة ةالدراسنتائج  -1

 خرجت الدراسة بعدة نتامف أىميا:
  السمات الديمغرافيةحسب: 
% مػػف 63.3مػػا نسػػبتو  اإلنػػاث، بينمػػا شػػكؿ % مػػف أحػػراد عينػػة الدراسػػة36.8 يمثػػؿ الػػذككر  .أ 

 عينة الدراسة.
% 37.5، حػػػػي حػػػػيف أف اإلسػػػػالمية% مػػػػف أحػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة حػػػػي الجامعػػػػة 37.5 يػػػػدرس .ب 

 .% يدرسكف حي جامعة األزىر25بينما  ،األقص  ةيدرسكف حي جامع
% مػػػػف أحػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة 11% مػػػػف أحػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة  يػػػػر متػػػػزكجيف، بينمػػػػا 89أف  .ج 

 متزكجيف.
% يقيمػػػػكف حػػػػي 42.3% مػػػػف أحػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة حػػػػي محاحظػػػػة الشػػػػماؿ، بينمػػػػا 15.8 يقػػػػيـ .د 

ة % يقيمػػػػكف حػػػػي محاحظػػػػ9.3% يقيمػػػػكف حػػػػي محاحظػػػػة الكسػػػػط ، ك27.5محاحظػػػػة  ػػػػزة، ك
 % يقيمكف حي محاحظة رحه.5.3 أفخانيكنس، حي حيف 

ينتمػػػكف لكميػػػات عمػػػـك  مػػػنيـ% 27.3ك ،إنسػػػانيةلكميػػػات  مػػػف عينػػػة الدراسػػػة% 49.8ينتمػػػي .ق 
 .% ينتمكف لكميات شرعية5.8لكمية الحقكؽ، بينما  ينتمكف% 17.3ك ،طبيعية

% 19.3، بينمػا ؿاألك  لمسػتك ال% 25.5 يتكزع أحراد العينة عم  المستكل الدراسي كمػا يمػي: .ك 
% 6.5الرابل، حي حيف أف  لمستك ال% 27.5الثالث، ك لمستك ال% 26.3الثاني، ك المستكل

 مستكاىـ الدراسي الخامس.
شػػػيكؿا، بينمػػػا  1000% مػػػف أحػػػراد عينػػػة الدراسػػػة الػػػدخؿ الشػػػيرم ألسػػػرىـ )أقػػػؿ مػػػف 31أف  .ز 

يتػراكح  %22.8شػيكؿا، ك 1999 إلػ  1000% يتراكح الػدخؿ الشػيرم ألسػرىـ بػيف )30.3
% الػدخؿ الشػيرم 16شػيكؿا، حػي حػيف أف  3999 إل  2000الدخؿ الشيرم ألسرىـ بيف )

 شيكؿ حأكثرا. 4000ألسرىـ )
 :حسب ساعات الفراغ اليكمي ككيؼ قضائيا 
% 25% مف أحراد عينة الدراسة عدد ساعات حرا يـ اليكمي )أقؿ مف ساعةا، بينمػا 7.5أف  .أ 

% يتػػراكح عػػدد 35أقػؿ مػػف سػػاعتيفا، ك إلػػ ف )سػػاعة يتػراكح عػػدد سػػاعات حػػرا يـ اليػكمي بػػي
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% يتػػػراكح عػػػػدد 20.5سػػػاعاتا، ك 4أقػػػؿ مػػػف  إلػػػػ سػػػاعات حػػػرا يـ اليػػػكمي بػػػيف )سػػػاعتيف 
% عػػدد 12سػػاعاتا، حػػي حػػيف أف  6أقػػؿ مػػف  إلػػ سػػاعات  4سػػاعات حػػرا يـ اليػػكمي بػػيف )

 ساعات حأكثرا. 6ساعات حرا يـ اليكمي )
  حػػػي قضػػػاء أحػػػراد عينػػة الدراسػػػة ألكقػػػات حػػػرا يـ، يميػػػو المرتبػػػة األكلػػتصػػػ ه ا نترنػػػت احتػػؿ  .ب 

مشػػػػاىدة القنػػػػكات ال ضػػػػامية، ثػػػػـ التحػػػػدث باليػػػػاتؼ، يميػػػػو القػػػػراءة، ثػػػػـ الكتابػػػػة، ثػػػػـ ممارسػػػػة 
، ثػػـ التسػػكؽ، ثػػـ اإللكتركنيػػةالرياضػػية، تمييػػا الخػػركج مػػف المنػػزؿ مػػل األصػػدقاء، ثػػـ األلعػػاب 

 أمكر أخرل.
 :حسب متابعة المكاقع اإلخبارية 
التػي تيػتـ عينػة الدراسػة بمتابعتيػا،  اإلعالميػةشبكات التكاصػؿ ا جتمػاعي الكسػامؿ درت تص .أ 

، حػي اإلذاعػة، ثـ تطبيقات اليكاتؼ الذكية، ثـ التم زيكف، ثـ اإلخبارية اإللكتركنيةتمتو المكاقل 
 .حيف جاءت حي المرتبة األخيرة الصحؼ كالمجالت

%   2لمحصػكؿ عمػ  األخبػار، بينمػا  اإلخباريػةالمكاقػل  % مػف أحػراد عينػة الدراسػة98يتابل  .ب 
 يتابعكنيا.

بمتابعػػة األخبػػار مػػف أسػػباب عػػدـ  يـاىتمػػامبػػأف عػػدـ % مػػف أحػػراد عينػػة الدراسػػة 87.5 يػػرل .ج 
% يػػركف ا عتمػػاد عمػػ  كسػػامؿ أخػػرل، 62.5ال مسػػطينية، بينمػػا  اإلخباريػػةمتػػابعتيـ لممكاقػػل 

%   يثقكف حيما تقدمػو 37.5حي حيف أف % ليس لدييـ الكقت لمتابعة ىذه المكاقل، 62.5ك
 ىذه المكاقل.

)أقػػػؿ مػػػف سػػػاعةا لمتابعػػػة األخبػػػار حػػػي المكاقػػػل  % مػػػف أحػػػراد عينػػػة الدراسػػػة60.5 يخصػػػص .د 
أقػػػػؿ مػػػػف  إلػػػػ % يخصصػػػػكف مػػػػدة تتػػػػراكح بػػػػيف )سػػػػاعة 32.4ال مسػػػػطينية، بينمػػػػا  اإلخباريػػػػة

عاتا، حػي حػيف سػا 4أقػؿ مػف  إل % يخصصكف مدة تتراكح بيف )ساعتيف 5.4ساعتيفا، ك
 ساعات حأكثرا لمتابعة األخبار حي المكاقل ال مسطينية. 4% يخصصكف )1.8أف 

% مػػػػف أحػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػ  متابعػػػػة األخبػػػػار السياسػػػػية عبػػػػر المكاقػػػػل 57.9 يحػػػػرص .ق 
% عم  31.4% يحرصكف عم  متابعة أخبار الجريمة، ك44.1، بينما اإلخبارية اإللكتركنية

% 29.6% يحرصػػػكف عمػػػ  متابعػػػة األخبػػػار الرياضػػػية، ك31.1يػػػة، كمتابعػػػة األخبػػػار الثقاح
% يحرصكف عم  متابعة األخبار الترحيييػة، 29.3يحرصكف عم  متابعة األخبار المحمية، ك

% يحرصػػكف عمػػ  متابعػػة 17.6% يحرصػػكف عمػػ  متابعػػة أخبػػار المػػرأة كاألسػػرة، ك20.9ك
 ة أخبار أخرل.% يحرصكف عم  متابع5.9األخبار ا قتصادية، حي حيف أف 
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 :حسب الشباب الجامعي كتغطية المكاقع اإلخبارية الفمسطينية ألخبار الجريمة 
ال مسػػػطينية  اإلخباريػػػةأخبػػػار الجريمػػػة عبػػػر المكاقػػػل  % مػػػف أحػػػراد عينػػػة الدراسػػػة22.7 يتػػػابل .أ 

% يتابعكنيػػػػػػا بدرجػػػػػػة 17.9% يتابعكنيػػػػػػا بدرجػػػػػػة متكسػػػػػػطة، ك53.6بدرجػػػػػػة عاليػػػػػػة، بينمػػػػػػا 
 %   يتابعكنيا.5.9 منخ ضة، حي حيف أف

الجريمة  أخبار% مف أحراد عينة الدراسة بأف عدـ ك اءة المكاقل اإلخبارية حي نقؿ 69.6 يرل .ب 
% 56.5ال مسػطينية، بينمػا  اإلخباريػةمف أسباب عدـ متابعتيـ ألخبار الجريمػة عبػر المكاقػل 

ريمػػػة يثيػػػر % يػػػركف نشػػػر أخبػػػار الج47.8يػػػركف بػػػأف أخبػػػار الجريمػػػة   تثيػػػر اىتمامػػػاتيـ، ك
% يػػركف بػػأف أخبػػار الجريمػػة حػػي المكاقػػل مصػػطنعة 34.8ال تنػػة حػػي المجتمػػل، حػػي حػػيف أف 

 كبعيدة عف الكاقل.
% يتػػػابعكف دنيػػػا 37.1، بينمػػػا اإلخباريػػػة% مػػػف أحػػػراد عينػػػة الدراسػػػة ككالػػػة معػػػان 64.5 يتػػػابل .ج 

% 19.8% يتػػػابعكف حمسػػػطيف اليػػػكـ، ك25.7% يتػػػابعكف حمسػػػطيف بػػػرس، ك31.2الػػػكطف، ك
% يتػػػػابعكف ككالػػػػة 15.7، كاإلعالميػػػػة% يتػػػػابعكف شػػػػبكة حػػػػراس 16تػػػػابعكف ككالػػػػة سػػػػما، كي

 اإلعالمية% يتابعكف الشبكة 11.4% يتابعكف ككالة ص ا، ك14.1األنباء ال مسطينية كحا، ك
% يتػػابعكف المركػز ال مسػػطيني 9.5، كاإلخباريػة% يتػػابعكف شػبكة حمسػػطيف 10ال مسػطينية، ك

 أخرل. إخبارية% يتابعكف مكاقل 8.9لإلعالـ، حي حيف أف 
% مػػف أحػػراد عينػػة الدراسػػة ي ضػػمكف متابعػػة الجػػرامـ العامػػة ضػػد األخػػالؽ حػػي 49.1ي ضػػؿ  .د 

% 39.6% ي ضمكف متابعة الجرامـ ضػد األسػرة، ك42.8ال مسطينية، بينما  اإلخباريةالمكاقل 
كف الجػػرامـ % ي ضػػم29% متابعػػة الجػػرامـ ضػػد األحػػراد، ك33.1متابعػػة الجػػرامـ ضػػد الػػديف، ك

متابعػػػػػة الجػػػػػرامـ  %16ضػػػػػد الممتمكػػػػػات، ك % متابعػػػػػة الجػػػػػرامـ20.3ضػػػػػد النظػػػػػاـ العػػػػػاـ، ك
% ي ضػمكف 4.6% متابعة الجرامـ ضد المصادر الحيكيػة، حػي حػيف أف 12.2المعمكماتية، ك

 متابعة جرامـ أخرل.
ال مسػطينية  اإلخباريػة% مف أحراد عينة الدراسة بدرجة عاليػة جػدان بمػا تقدمػو المكاقػل 2.7يثؽ  .ق 

% يثقػكف بػذلؾ بدرجػة 66.1% يثقػكف بػذلؾ بدرجػة عاليػة، ك20.9مف أخبار لمجريمة، بينما 
% يقػػػكف بػػػذلؾ بدرجػػػة 2.4% يثقػػػكف بػػػذلؾ بدرجػػػة منخ ضػػػة، حػػػي حػػػيف أف 7.9متكسػػػطة، ك

 منخ ضة جدان.
عنػد متابعػة أخبػار الجريمػة، بينمػا  اإلحبػاط% مػف أحػراد عينػة الدراسػة حالػة مػف 41.7 تنتاب .ك 

% تنتػابيـ حالػة 32% تنتابيـ حالػة مػف الغضػب، ك36% تنتابيـ حالة مف الخكؼ، ك38.5
% 5.4، ك% تنتابيـ حالة مػف األمػؿ6.8ة، ك% تنتابيـ حالة مف السعاد15.7مف الحزف، ك

% تنتػػػابيـ 6.8ك ،% تنتػػػابيـ حالػػػة مػػػف األمػػػاف3.8تنتػػػابيـ حالػػػة مػػػف الرضػػػا، حػػػي حػػػيف أف 
 .حا ت أخرل
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ال مسطينية لمعرحػة  اإلخباريةاد عينة الدراسة أخبار الجريمة حي المكاقل % مف أحر 47.7 يتابل .ز 
عمػ   األمنيػة % يتابعكنيػا لالطػالع عمػ  القػدرة36.9مػا يػدكر حػي العػالـ مػف جػرامـ، بينمػا 

% يتابعكنيػا 32.5المجػرميف، ك حػي شػرؾ % يتابعكنيػا لتجنػب الكقػكع34.4الجرامـ، ك ضبط
 كي يػة حػي المختم ػة النظػر % يتابعكنيػا لمعرحػة كجيػات32.5اآلخريف، ك مناقشة عم  لمقدرة

ال مسػطيني،  المجتمػل الجريمػة الشػامعة حػي نػكع % يتابعكنيػا لمعرحػة32الجريمػة، ك ارتكػاب
% يتابعكنيػا لمبحػث 24.7جديدةػػ، ك أمنيػة كثقاحػة معمكمػات % يتابعكنيا لمحصػكؿ عمػ 26ك

% يتابعكنيػػػػا لقضػػػػاء كقػػػػت 19.2ك% يتابعكنيػػػػا لم ضػػػػكؿ، 22.8كالتشػػػػكيؽ، ك اإلثػػػػارةعػػػػف 
 % يتابعكنيا لدكاحل أخرل.14.9ال راغ، حي حيف أف 

 تغرسػيا التػي % مػف أحػراد عينػة الدراسػة بػأف تػكخي الحػذر مػف القػيـ ا يجابيػة53.1يػرل  .ح 
 أخبػار معالجتيػا عنػد طمبػة الجامعػات حػي محاحظػات  ػزة لػدل ال مسػطينية اإلخباريػة المكاقػل

% يركف الصبر عم  المصامب، 31.2كف نبذ العنؼ كالجريمة، ك% ير 43.6الجريمة، بينما 
% يػػركف قػػيـ 6% يػػركف الشػػجاعة، حػػي حػػيف أف 18.7% يػػركف التكاحػػؿ كالتعػػاكف، ك28.2ك

 ايجابية أخرل.
 المكاقػل تغرسػيا التػي بػأف الشػؾ مػف القػػيـ السػمبية % مػف أحػراد عينػة الدراسػػة46.6 يػرل .ط 

الجريمػة،  أخبػار عنػد معالجتيػا ت حػي محاحظػات  ػزةطمبػة الجامعػا لدل ال مسطينية اإلخبارية
% يػػػػػركف السػػػػػرقة، 20.9% يػػػػػركف الخيانػػػػػة، ك21.1% يػػػػػركف الميػػػػػؿ لمقتػػػػػؿ، ك30.4بينمػػػػػا 

% يػػػركف قػػػيـ سػػػمبية 16.8% يػػػركف الغػػػدر، حػػػي حػػػيف أف 17.3% يػػػركف الجػػػبف، ك18.4ك
 أخرل.

لمختصػػيف مػػف عػػدـ تعػػاكف الجيػػات المعنيػػة مػػل ا بػػأف% مػػف أحػػراد عينػػة الدراسػػة 48.2 يػػرل .م 
الجريمػة، بينمػا  أخبػار نشػر حػي اإلخباريػة ال مسػطينية المكاقػل حعاليػة مػف تحػد التػي المعٌكقػات
عمػ   % يػركف  يػاب التػدريب32.2الحػكار مػل المجػرميف، ك إجػراء% يػركف صػعكبة 42.5

 مػف النػكع ىػذا % يػركف ضػآلة ميزانيػة تغطيػة30.1تغطيػة أخبػار الجريمػة لمصػح ييف، ك
القػامميف با تصػاؿ، حػي حػيف أف  مػف مػدركس تخطػيط كجػكد يػركف عػدـ %23األخبػار، ك

 % يركف معكقات أخرل.8.1
 % مػػف أحػػراد عينػػة الدراسػػة بػػأف صػػدؽ الخبػػر كمكضػػكعية الػػرأم مػػف الضػػكابط69.9 يػػرل .ؾ 

الجريمػة،  أخبػار معالجتيػا عنػد ا لتزاـ بيػا ال مسطينية اإلخبارية لممكاقل ينبغي التي األخالقية
% يػركف 44.7حيػاتيـ الشخصػية، ك كسػرية المػكاطنيف كرامػة يػركف حمايػة %46.3بينمػا 

الحقػامؽ كتػكٌخي األمانػة حػي نقػؿ  تشػكيو % يػركف عػدـ44.2الحقيقػة، ك إخ ػاءاألمانػة كعػدـ 
 % يػػركف ا لتػػزاـ34.7% يػػركف احتػػراـ ،راء اآلخػػريف كخصكصػػياتيـ، ك36.6الحقػػامؽ، ك

 % يركف ضكابط أخرل.19يف أف مقكماتو، حي ح عم  كالح اظ المجتمل بمبادئ
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 إعالمية خططان  ال مسطينية اإلخبارية ضل المكاقلأف ت% مف أحراد عينة الدراسة 50.1 اقترح .ؿ 
الجريمة، بينما  أخبار نشر حي اإلخبارية ال مسطينية المكاقل دكر األمنية كذلؾ لتطكير لمتكعية
 أحػداث تغطيػة حػي لمعمػؿ انيان كميػد المؤىمػة عمميػان  الصػح ية الكػكادر % اقترحكا اختيار48.5
 ارتكاب عكاقب % اقترحكا عرض46.3كالقانكنية، ك الصح ية الجكانب مف كتدريبيـ الجريمة

األمنػي،  بػاإلعالـ % اقترحكا ا ىتماـ42.3حييا، ك الكقكع لت ادم المكاطنيف الجرامـ، كتحذير
% 41.7سػتيدحة، كالم ال مػات ميػكؿ كاتجاىػات مػل تتػكاءـ التػي السػميمة الكجيػة كتكجييػو

 باإلجراءات تعريؼ المكاطنيف ايجابي حي دكر بأداء ال مسطينية اإلخبارية المكاقل اقترحكا قياـ
% اقترحكا إتاحة ال رصة لمجميػكر 39.3الجريمة، ك مكاححة حي الشرطة بيا أجيزة تقكـ التي

لمت اعػػػػػؿ اقترحػػػػػكا إتاحػػػػة ال رصػػػػة لمجميػػػػكر  38.5لمت اعػػػػؿ كالمشػػػػاركة لمعالجػػػػة الجريمػػػػة، ك
 % قدمكا مقترحات أخرل.14.4كالمشاركة لمعالجة الجريمة، حي حيف أف 

  نتائج اختبار الفركض: -2
 كتمثمت نتامف اختبار حركض الدراسة حي:

حي مكضكعات )الجرامـ ضد الممتمكات، الجرامـ العامة  إحصاميةعدـ كجكد حركؽ ذات د لة  .أ 
ضد الديف، الجرامـ ضد األحراد، الجػرامـ ضػد ضد األخالؽ، الجرامـ ضد النظاـ العاـ، الجرامـ 

 كحقػان المصادر الحيكية، الجرامـ المعمكماتية، الجرامـ األخرلا حي المكاقل اإلخبارية ال مسطينية 
الػػػدخؿ ك  المرحمػػػة الدراسػػػية،ك الكميػػػة، ك مكػػػاف السػػػكف، ك لحالػػػة ا جتماعيػػػة، كا لمتغيػػػر الجػػػنس،

 .الشيرم
 كقػت ي دكاحػل متابعػة أخبػار الجريمػة التاليػة )قضػاءحػ إحصػاميةعدـ كجكد حركؽ ذات د لػة  .ب 

ارتكػاب  كي يػة حػي المختم ػة كجيػات النظػر معرحػة، اآلخػريف مناقشػة عمػ  القػدرة، ال ػراغ
البحػث عػف ، المجػرميف حي شػرؾ الكقكع تجنب، جرامـ مف العالـ حي يدكر ما معرحة، الجريمة

مكػاف ، ك الحالػة ا جتماعيػة، ك تغير الجنسلم كحقان الدكاحل األخرلا ، ال ضكؿ، اإلثارة كالتشكيؽ
 .الدخؿ الشيرم، ك المرحمة الدراسية، ك الكمية، ك السكف

بمػا تقدمػو  طمبػة الجامعػات حػي محاحظػات  ػزةبػيف حػي ثقػة  إحصػاميةذات د لػة  عالقة تكجد .ج 
تػػابعتيـ ألخبػار الجريمػػة مػدل ك المكاقػل اإلخباريػة ال مسػػطينية مػف مكضػػكعات حػكؿ الجريمػػة  مي

 .اإلخباريةاقل حي المك 
ألخبػار  طمبة الجامعات حػي محاحظػات  ػزةحي متابعة  إحصاميةذات د لة  عالقةعدـ كجكد  .د 

 .لمحالة المزاجية ليـ عند المتابعة كحقان الجريمة حي المكاقل اإلخبارية ال مسطينية 
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 ثانيان: التكصيات:
عمػػػػ  طمبػػػػة  مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتعراض الباحثػػػػة ألىػػػػـ نتػػػػامف الدراسػػػػة الميدانيػػػػة التػػػػي أجرتيػػػػا

 ت، مكنيػا ذلػؾ مػف تقػديـ عػدد مػف التكصػيات كالمقترحػامحاحظات  زة الجامعات ال مسطينية حي 
عم  كجو الخصكص لممساعدة حػي تحسػيف  اإللكتركنيةلكسامؿ اإلعالـ ال مسطينية عامة كالمكاقل 

 كتطكير أداء ىذه المكاقل حي تناكؿ كمعالجة قضايا الجريمة كىي:
 

حػػػػي تغطيػػػػة المػػػػدرب كالمؤىػػػػؿ  عمػػػػ  الكػػػػادر اإلعالمػػػػي اإللكتركنيػػػػةاقػػػػل ضػػػػركرة اعتمػػػػاد المك  -1
لحاقيـ بدكرات النزاىة كمكاححة ال ساد مف اجػؿ النيػكض بػاإلعالـ  كمعالجة قضايا الجريمة كا 

 ال مسطيني ليككف قادران عم  محاربة الظكاىر الدخيمة عم  المجتمل ال مسطيني.
مػػف الناحيػػة  ىػػذه الجػػرامـكتحميػػؿ ليػػا، كت سػػير  التعمػػؽ حػػي نشػػر أخبػػار الجريمػػة ككضػػل حمػػك ن  -2

كعػػػدـ ا قتصػػػار عمػػػ  كطػػػرح أسػػػباب المجػػػكء إلييػػػا  الشػػػرعية كالقانكنيػػػة كالن سػػػية كا جتماعيػػػة
 تناكليا بشكؿ خبرم ىامشي دكف تحميؿ.

حته باب النقاش كالتعبير عف الرأم حي ىذه المكاقل مف خالؿ ت عيؿ أيقكنة شػاركنا أك أضػؼ  -3
المسػػػاىمة حػػػي محاربػػػة ىػػػذه الظػػػاىرة السػػػيمة التػػػي تضػػػرب نسػػػيف المجتمػػػل  تعميػػػؽ، مػػػف أجػػػؿ

 .ال مسطيني
ال مسػػطينية إعػػادة ترتيػػب أىػػداحيا المرجػػكة مػػف نشػػر أخبػػار الجريمػػة  اإللكتركنيػػةعمػػ  المكاقػػل  -4

 كتقديـ أىداؼ اإلرشاد كالكقاية كالعالج ليذه الجرامـ.
جميػكر ال ميػكؿ كاتجاىػات مػل تتػكاءـ التػي السميمة الكجية كتكجييو األمني باإلعالـ ا ىتماـ -5

ال مسػػطيني، حمإلعػػالـ األمنػػي دكر كبيػػر كحاعػػؿ حػػي طػػرح القضػػية مػػف جميػػل جكانبيػػا كطػػرؽ 
لمرتكبييػػا، كتقػػديـ اإلرشػػادات كالنصػػامه لتجنػػب الكقػػكع حػػي شػػرؾ معالجتيػػا كأسػػاليب العقػػاب 

 الجريمة.
 يجابيػػة التػػي مػػف شػػأنيا ربػػط الشػػباب ال مسػػطينية عمػػ  بػػث القػػيـ ا اإللكتركنيػػةتركيػػز المكاقػػل  -6

ال مسػػػػطيني بػػػػكاقعيـ ا جتمػػػػاعي كالسياسػػػػي كدحعيػػػػـ لممشػػػػاركة حػػػػي إيجػػػػاد حمػػػػكؿ لممشػػػػكالت 
ا جتماعية الطارمة عم  المجتمل ال مسطيني، كنبذ القػيـ السػمبية التػي مػف شػأنيا تن يػر ىػؤ ء 

 الشباب مف معايشتيـ ليذا الكاقل.
بالضكابط األخالقيػة كاحتػراـ خصكصػية  اإللكتركنيةؿ حي المكاقل ضركرة التزاـ القامـ با تصا -7

المجتمػػل ال مسػػطيني حػػي تغطيػػة أخبػػار الجريمػػة كالتػػي تػػتمخص حػػي عػػدـ ذكػػر أسػػماء الجػػاني 
كالمجنػػػػي عميػػػػو كا كت ػػػػاء بػػػػالرمكز، كنقػػػػؿ الحػػػػدث كمػػػػا ىػػػػك دكف تشػػػػكيو أك زيػػػػادة كتحريػػػػؼ 

 لمت اصيؿ. 
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الصػح ي ال مسػطيني الػذم يػنص عمػ  حمايػة خصكصػية  التأكيد عم  ا لتزاـ بميثػاؽ الشػرؼ -8
 المجتمل ال مسطيني كعدـ المساس بحياة كسمعة أحراد ىذا المجتمل.

بالتجديػػػد كالتحػػػديث كتمبيػػػة ميػػػكؿ القػػػراء حػػػي تغطيػػػة  اإللكتركنيػػػةاىتمػػػاـ أكثػػػر مػػػف المكاقػػػل  -9
ة عػدد متػابعي األحداث اليكمية عم  مدار الساعة بت سير كتحميؿ كمعالجة أكسل، كذلؾ لزياد

 مكاقل التكاصؿ ا جتماعي. أكثر مفىذه المكاقل كجعميا مصدر مكثكؽ حيو 
زيػػادة اىتمػػاـ المكاقػػل اإللكتركنيػػة ال مسػػطينية بمعػػايير صػػحة كصػػدؽ المعمكمػػات المقدمػػة  -10

لمجميكر كالتحمػي بالدقػة المكضػكعية عنػد تنػاكؿ قضػايا الجريمػة كمػنه الحريػة الكاممػة لجميػل 
 ر التي مف شأنيا التطكير كالتحسيف.اآلراء كاألحكا
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 المصادر كالمراجع
 القرآف الكريـ.

 أكالن: المراجع العربية

الت سػػػيرات القضػػػايا الممارسػػػة  -ديناميػػػات ا نحػػػراؼ كالجريمػػػةا. ـ2007أبػػػك الحسػػػف. ) ،إبػػػراىيـ
 لحديث.: المكتب الجامعي ااإلسكندرية)د.طا. العامة. 

( .  . عماف: مكتبة دار الثقاحة.2طعمـ الن س الجنامي. ـا. 1998إبراىيـ، أكـر

اسػػػتراتيجيات كنظريػػػات معالجػػػة قضػػػايا الجريمػػػة  ا.ـ2005عبػػػد المحسػػػف بػػػدكم محمػػػد. ) ،أحمػػػد
. كرقػػػة عمػػػؿ مقدمػػػة إلػػػ  النػػػدكة العمميػػػة اإلعػػػالـ كا نحػػػراؼ حػػػي كسػػػامؿ اإلعػػػالـ الجمػػػاىيرم

: جا ،كاألمف  معة نايؼ العربية لمعمـك األمنية.الخرطـك

اإلعػػالـ كاألمػػف، كرقػػة عمػػؿ مقدمػػة حػػي نػػدكة اإلعػػالـ كاألمػػف ـا. 2006أحمػػد، عبػػد المحسػػف. )
بعنػػػػكاف:  اسػػػػتراتيجيات كنظريػػػػات معالجػػػػة قضػػػػايا الجريمػػػػة كا نحػػػػراؼ حػػػػي كسػػػػاؿ اإلعػػػػالـ 

 . الرياض.1، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية. طالجماىيرم

دكر اإلعػػالـ حػػي الكقايػػة مػػف الجريمػػة إبريػػؿا.  14ـ، 2016رات العسػػكرية ال مسػػطينية. )ا سػتخبا
 .goo.gl/TP6VyTـ، المكقل: 2017إبريؿ  3تاريخ اإلٌطالع:  كا نحراؼ.

نحػػػػك دكر المكاقػػػػل  طمبػػػػة الجامعػػػػات حػػػػي محاحظػػػػات  ػػػػزةاتجاىػػػػات ـا. 2017محمػػػػد )األسػػػػطؿ، 
: دراسػة ميدانيػة اتيـ تجاه قضايا اليجػرة  يػر الشػرعيةال مسطينية اإللكتركنية حي ترتيب أكلكي

 . الجامعة اإلسالمية،  زة.ارسالة ماجستير  ير منشكرة)

ـ 2012-1996العكامػػؿ المػػؤثرة عمػػ  معػػدؿ البطالػػة حػػي حمسػػطيف ـا. 2014األسػػطؿ، محمػػد. )
 )رسالة ماجستير  ير منشكرةا. الجامعة اإلسالمية،  زة.

الجة المكاقل اإلخبارية اإللكتركنية العربية لكاقل األقباط حي مصػر: معا. ـ2012إياد. ) ،األطرش
ا. رسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر منشػػػكرة) دراسػػػة تحميميػػػة مقارنػػػة لمػػػكقعي الجزيػػػرة نػػػت كالعربيػػػة نػػػت

  زة. ،جامعة األزىر

 . عماف: دار أسامة لمنشر كالتكزيل.1. طأيدلكجيا صحاحة ا نترنت ـا.2012سؤدد ) األلكسي،
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تػػاريخ إحصػػاميات كأرقػػاـ.  محاحظػػات  ػػزة جريمػػة القتػػؿ حػػي إبريػػؿا.  26ـ، 2017ـ. )أمػػد لإلعػػال
  . https://goo.gl/9EN0f1 :، المكقل2017مايك  1اإلٌطالع: 

 . بيركت: مكتبة لبناف.1. طمعجـ المصطمحات لمعمكـ ا جتماعيةـا. 1987بدكم، أحمد )

، اإلسراميميةال مسطينية لمم اكضات ال مسطينية  اإللكتركنيةمعالجة المكاقل  ـا.2016. )ـ، سميـبري
 )رسالة ماجستير  ير منشكرةا. جامعة الدكؿ العربية، القاىرة.

، دراسػػػة تحميميػػػة، تغطيػػػة المكاقػػػل اإللكتركنيػػػة لقضػػػايا الجريمػػػة المحميػػػةـا. 2015بطاينػػػة، ركاف )
 شكرةا، جامعة اليرمكؾ، عماف.)رسالة ماجستير  ير من

)رسػػػػػالة دراسػػػػػة تأصػػػػػيمية  -أثػػػػػر اإلعػػػػػالـ حػػػػػي الكقايػػػػػة مػػػػػف الجريمػػػػػةا. 2011بمعػػػػػكص، أحمػػػػػد. )
 ماجستيرا. جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.

. 1: عمػػػػػػـ الجريمػػػػػػة كعمػػػػػػـ الكقايػػػػػػة كالتقػػػػػػكيـ. طاإلجػػػػػػراـ كالعقػػػػػػابـا. 1978بينػػػػػػاـ، رمسػػػػػػيس. )
 لمعارؼ.اإلسكندرية: منشآت ا

 يػػر  دكتػػكراه)رسػػالة دراسػػة تطبيقيػػة، ال مسػػطينية اإللكتركنيػػةالصػػحاحة  ـا.2007. )تربػػاف، ماجػػد
 .القاىرة، معيد البحكث كالدراسات العربيةمنشكرةا. 

 . د.ط. اإلسكندرية: مكتبة الجاىي.عمـ اإلجراــا. 1992أبك تكتة، عبد الرحمف. )

. الريػػاض: أكاديميػػة نػػايؼ 1طلكقايػػة مػػف الجريمػػة. اإلعػػالـ األمنػػي كاـا. 2000الجحنػػي، عمػػي )
 العربية لمعمـك األمني.

 .  زة: مكتبة ،حاؽ.2ط الجريمة تأصيالن كميكاححةن.ا. ـ2011ر. )القاد جرادة، عبد

 .  زة: مطبعة الجراح.2. طالقكاعد المنيجية التربكية لبناء ا ستبيافـا. 2010الجرجاكم زياد. )

 . )د.طا.  زة: )د.فا.عمـ الن س الجنامي ـا.2011الجريسي، حمد. )

file:///C:/Users/pc%20home/Desktop/:%20%20https:/goo.gl/9EN0f1
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اإلحصػاء ال مسػطيني يعمػف النتػامف  يكليػكا. 10 ـ،2014الجياز المركزم لإلحصػاء ال مسػطيني. )
 ،2017إبريػػػؿ  24تػػػاريخ اإلطٌػػػالع: . 2016الثػػػاني األساسػػػية لمسػػػه القػػػكل العاممػػػة لمربػػػل

 .https://goo.gl/gNbju4المكقل: 

لصػػػحؼ ال مسػػػطينية اليكميػػػة حػػػي ميعالجػػػة قضػػػايا الجريمػػػة: دراسػػػة دكر اا. ـ2016رنػػػا. ) ،جػػػكدة
  زة. ،الجامعة اإلسالميةا.  ير منشكرة رسالة ماجستير) تحميمية كميدانية ميقارنة

معالجػػػة حػػػف الكاريكػػػاتير حػػػي الصػػػحاحة ال مسػػػطينية لمعػػػدكاف ـا. 2015أبػػػك حميػػػد، حػػػاـز حميػػػد. )
)رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرةا. يػػة مقارنػػة دراسػػة تحميم -ـ2014اإلسػػراميمي عمػػ   ػػزة عػػاـ 
 الجامعة اإلسالمية،  زة.

 . القاىرة: دار ال جر لمنشر كالتكزيل.1. طنظريات ا تصاؿـا. 2010حجاب، محمد. )

تػػػاريخ  .محاحظػػػات  ػػػزة / لمػػػاذا ازدادت الجريمػػػة حػػػي 85حػػػي العػػػدد مػػػايكا. 9ـ، 2017الحػػػدث. )
 . https://goo.gl/qrGWN7. المكقل: 2017أكتكبر  16ا طالع: 

ال قر حي حمسػطيف كسياسػات مكاححتػو: حالػة عمميػة )محاحظػة جنػيفا ا. ـ2005اهلل. ) عبد ،حسف
 نابمس. ،ا. جامعة النجاح الكطنيةرسالة ماجستير  ير منشكرة)

دراسػػة مسػػحية  -مػػف الجريمػةدكر القػػيـ ا جتماعيػة حػػي الكقايػة ـا. 2005الحسػنية، سػػعيد عمػي. )
 ا. جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.رسالة ماجستير  ير منشكرة)كص ية 

 .القاىرة: عالـ الكتب. 2ط .بحكث اإلعالـ ا.ـ2006. )حسيف، سمير

الجريمػػػػة الضػػػػريبية كالقضػػػػاء المخػػػػتص كحقػػػػان ألحكػػػػاـ قػػػػانكف الػػػػدخؿ ـا. 2004حسػػػػيف، محمػػػػد. )
ا. جامعػة النجػاح الكطنيػة، رسػالة ماجسػتير  يػر منشػكرة)ـ 1964لسػنة ا 25األردني رقـ )

 نابمس.

. عمػػاف: دار الثقاحػػة لمنشػػر 3طالقسػػـ العػػاـ.  -شػػرح قػػانكف العقكبػػاتا. ـ2011محمػػد. ) ،الحمبػػي
 كالتكزيل.

https://goo.gl/qrGWN7
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الجريمػػة حػػي الصػػحاحة الجزامريػػة: تحميػػؿ مضػػمكف أخبػػار الجريمػػة حػػي ا. 2009. )عػػايش ،حميمػػة
 قسنطينة. ،جامعة منتكرما. رسالة ماجستير  ير منشكرة) ليكميةجريدة الشركؽ ا

 ، مػػف خػػالؿ الصػػحاحة الجزامريػػةالجريمػػة حػػي المجتمػػل الجزامػػرمأشػػكاؿ ا. ـ2011) .قػػدكر ،حميػػد
 الجزامر. ،جامعة الجزامر ا. ير منشكرة رسالة ماجستير)

 ر.. دمشؽ: دار ال ك1ط مكاححتيا.-الجريمة أسبابياا. ـ2003عمر. ) ،حكرم

عالقػػػػة البطالػػػػة بالجريمػػػػة ا. 1998حػػػػكيتي، أحمػػػػد، كبػػػػدر، عبػػػػد المػػػػنعـ، كديػػػػالك، دمبػػػػا تيرنػػػػك. )
 )د.طا. الرياض: أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية.كا نحراؼ حي الكطف العربي. 

اعتمػػاد طمبػػة الجامعػػات ال مسػػطينية عمػػ  شػػبكات التكاصػػؿ ا جتمػػاعي ـا. 2015خػػاطر، تػػرنيـ. )
)رسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر دراسػػػة ميدانيػػػة -ـ2014دكاف اإلسػػػراميمي عمػػػ   ػػػزة عػػػاـ أثنػػػاء العػػػ

 منشكرةا. الجامعة اإلسالمية،  زة.

. 1طتخطػػيط بػػرامف التكعيػػة األمنيػػة لتكػػكيف رأم عػػاـ ضػػد الجريمػػة. ا. ـ2003أديػػب ) ،خضػػكر
 الرياض: أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية.

الصػػ كة ال مسػػطينية لمصػػحاحة اإللكتركنيػػة لمتابعػػة أحػػداث اسػػتخدامات ـا. 2006محمػػكد )خمػػكؼ، 
 . )رسالة ماجستير  ير منشكرةا، جامعة القاىرة، القاىرة.ةالجارية كا شباعات المتحقق

دكر المػكاقػػػل اإلخباريػػػة حػػي التثقيػؼ السيػػػاسي كعػػػالقتو بػػإدراؾ الشبػػػاب ـا. 2016خميػؼ، سػػعدية )
، )أطركحػػػػة دكتػػػػكراه  يػػػػر ت السياسيػػػػػة حػػػػي مصػػػػرالمصػػػػرم حػػػػي الػػػػداخؿ كالخػػػػارج لمتحػػػػػك 

 منشكرةا، جامعة المنكحية، القاىرة.

اتجاىػػػات النخبػػػة اإلعالميػػػة نحػػػك التػػػزاـ المكاقػػػل اإلخباريػػػة ال مسػػػطينية  ـا.2015، شػػػيريف )خمي ػػػة
 )رسالة ماجستير  ير منشكرةا. الجامعة اإلسالمية،  زة.  بأخالقيات المينة

دكر التربيػػة ككسػػامؿ  اإلعػػالـ مػػف المنظػػكريف -باب كأكقػػات ال ػػراغالشػػا. ـ2001عثمػػاف. ) ،خميػػؿ
 . الرياض: مكتبة حيد الكطنية.1طاإلسالمي كالكضعي. 
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كطرؽ عالجيػا.  2012-1994ـا. مشكمة البطالة حي حمسطيف حي ال ترة 2013دركيش، سالـ. )
 .87-63ا، 5د.ـ)مجمة جامعة حمسطيف لألبحاث كالدراسات، 

كممػؼ ألىػـ الظػكاىر اإلجراميػة كأشػير  -الجريمة حػي عصػر العكلمػةا. ـ2000محمد. ) ،دركيش
 . القاىرة: النسر الذىبي لمطباعة.1. طالمحاكمات حي مصر

. عمػػػاف: دار 1. طكالتكنكلكجيػػػا الرقميػػػة اإللكتركنيػػػةالصػػػحاحة ـا. 2011عبػػػد الػػػرازؽ. ) ،الػػػدليمي
 .الثقاحة لمنشر كالتكزيل

. عمػػاف: دار كامػػؿ 1. طإلعػػالـ الجديػػد كالصػػحاحة اإللكتركنيػػةاـا. 2011عبػػد الػػرزاؽ )الػػدليمي، 
 لمنشر كالتكزيل.

ديسػػػػػػػػػمبرا. مػػػػػػػػػف نحػػػػػػػػػف، مكقػػػػػػػػػل دنيػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػكطف، عمػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػرابط:  22، 2017دنيػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػكطف )
https://www.alwatanvoice.com/arabic 

مػػػل ازديػػػاد معػػػدؿ جػػػرامـ  محاحظػػػات  ػػػزة إلػػػ  أيػػػف سػػػيتجو . إبريػػػؿا 24ـ، 2017دنيػػػا الػػػكطف. )
 .  https://goo.gl/wcjGc7. المكقل:2017أكتكبر  14تاريخ ا طالع: القتؿ؟. 

ـا. إحصامية صادمة لنسػبة ال قػر حػي حمسػطيف، مكقػل راـ اهلل 2016ديسمبر  8راـ اهلل اإلخبارم )
ـ، عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط: 26/12/2017تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع: اإلخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم، 

http://ramallah.news/post/70472 

استخدامات المرأة ال مسطينية لممكاقل اإللكتركنية اإلخبارية كا شػباعات ـا. 2017أشكاؽ )رحمي، 
 منشكرةا. الجامعة اإلسالمية،  زة. )رسالة ماجستير  ير  المتحققة منيا، دراسة ميدانية

رسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر )التسػػػتر عمػػػ  الجريمػػػة حػػػي ال قػػػو اإلسػػػالمي ـا. 2012أسػػػعد. ) ،رضػػػكاف
 ا. الجامعة اإلسالمية،  زة.منشكرة

اعتمػػاد الشػػباب عمػػ  المكاقػػل اإللكتركنيػػة كالصػػ حات المتخصصػػة حػػي ـا. 2017ريػػاض, منػػ . )
، )رسػالة ماجسػتير  يػر كاقعيـ المجتمعي: دراسػة ميدانيػةشمكف الجريمة كعالقتيا بإدراكيـ ل

 منشكرةا، جامعة المنصكرة، المنصكرة.

https://www.alwatanvoice.com/arabic
https://www.alwatanvoice.com/arabic
https://goo.gl/wcjGc7
http://ramallah.news/post/70472
http://ramallah.news/post/70472
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 .منػػػاىف البحػػػث كا سػػػتخدامات اإلحصػػػامية حػػػي الدراسػػػات اإلعالميػػػة ا.ـ2009. )شػػػيماء ،ز يػػػب
 .القاىرة: الدار المصرية المبنانية. 1ط

السمكؾ الجرمػي حػي المجتمػل األردنػي  أثر المتغيرات ا قتصادية عم ا. ـ2009. )الزكاىرة، عمر
 )رسالة دكتكراها. جامعة مؤتة، عماف.مف كجية نظر العامميف حي جياز األمف العاـ 

 . بيركت: دار النيضة العربية.1.طالجريمة كالمجتملـا. 1982الساعاتي، سامية. )

ؼ المصػػػرية المعالجػػػة الصػػػح ية لمجػػػرامـ التػػػي يرتكبيػػػا األط ػػػاؿ بالصػػػحـا. 2004سػػػالـ، دعػػػاء. )
، )رسػػػػالة ماجسػػػػػتير  يػػػػػر منشػػػػػكرةا، جامعػػػػػة خػػػػالؿ العقػػػػػد األكؿ كالثػػػػػاني لمط ػػػػػؿ المصػػػػػرم

 المنصكرة، القاىرة.

محاربة ال قر حي عيد خػادـ الحػرميف الشػري يف الممػؾ عبػد اهلل بػف عبػد ـا. 2011السبيعي، باتؿ )
ا. يػػػر منشػػػكرةرسػػػالة ماجسػػػتير  )العزيػػػز كأثرىػػػا حػػػي الكقايػػػة مػػػف الجريمػػػة: دراسػػػة تأصػػػيمية 

 جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية. الرياض.

، بحػث مقػدـ حػي النػدكة دكر اإلعالـ األمني حي الكقاية مف الجريمة ـا.2011عبد اهلل. ) السراني،
األمنػي بػيف  ـالعممية التي تنظميا جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنيػة بعنػكاف  بػرامف اإلعػال

 الكاقل كالتطمعات ، بيركت.

، معالجة المكاقل اإللكتركنية لقضايا الجريمػة المتعمقػة بالط ػؿ المصػرمـا. 2017سمطاف، محمد )
 )رسالة ماجستير  ير منشكرةا. جامعة عيف شمس، القاىرة.

كطػرؽ  2012-1994ـا. مشػكمة البطالػة حػي حمسػطيف حػي ال تػرة 2013سميماف دركيش، سػالـ. )
 .87-63ا، 5د.ـ)راسات، مجمة جامعة حمسطيف لألبحاث كالدعالجيا. 

أثر استخداـ ا نترنت عم  اتجاىات الطمبػة الجػامعييف كسػمككياتيـ، ـا. 2008بكرحمة. )سميماف، 
، )رسػػػػالة ماجسػػػػتير  يػػػػر منشػػػػكرةا. جامعػػػػة الجزامػػػػر بػػػػف يكسػػػػؼ بػػػػف خػػػػدة، دراسػػػػة ميدانيػػػػة

 الجزامر.

 .نشر كالتكزيللم أسامة. عماف: دار 1. طاإللكتركنيةالصحاحة ـا. 2009زيد. ) ،سميماف
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 .: دار الكتاب الجامعيأبك ظبي. 1. طا نترنت كسيمة اتصاؿ جديدةـا. 2004بخيت. ) ،السيد

الشػػباب بػػيف صػػراع األجيػػاؿ المعاصػػر كاليػػدم ا. ـ2004زكريػػا. ) ،الشػػربينيك  ،عبػػد المجيػػد ،سػػيد
 )د.طا. القاىرة: دار ال كر العربي. المشكالت القضايا ميارات الحياة. -اإلسالمي

رسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر )اإلعػػػالـ كدكره حػػػي تحقيػػػؽ األمػػػف البيمػػػي ا. 2003عبػػػد العزيػػػز. ) ،الشػػػايل
 الرياض. ،ا. أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنيةمنشكرة

شػػػبكة أمػػػيف اإلعالميػػػة، عمػػػ  مكقػػػل ، أمػػػيف بكممػػػات ـا.30/12/2017) شػػػبكة أمػػػيف اإلعالميػػػة
 http://www.amin.org/index.php?p=aboutالرابط: 

العالقػػػة بػػػيف أطػػػر معالجػػػة الجػػػرامـ كالحػػػكادث حػػػي الصػػػحؼ المصػػػرية ـا. 2011إينػػػاس )شػػػرؼ، 
، )رسػػػػالة دكتػػػػكراه  يػػػػر : دراسػػػػة تحميميػػػػة كميدانيػػػػةالشػػػػباب الجػػػػامعي لكمنظكمػػػػة القػػػػيـ لػػػػد

 منشكرةا، جامعة المنصكرة، القاىرة.

معالجة المكاقل ال مسطينية اإللكتركنية اإلخبارية لحصار  ػزة: دراسػةه ـا. 2017إسراء. ) الشريؼ،
 الجامعة اإلسالمية،  زة. ا.رسالة ماجستير  ير منشكرة) تحميميةه مقارنة

. القػػاىرة: دار النيضػػة 1. طالكسػػامط المتعػػددة كتطبيقاتيػػا حػػي اإلعػػالـ ـا.2005حسػػنيف ) شػػ يؽ،
 ل.لمطبل كالنشر كالتكزي

 .. القاىرة: دار حكر كحف الطباعة كالنشر1. طعالـ الت اعمياإلـا. 2010يف. )نحس ،ش يؽ

 : المكتب الجامعي الحديث.اإلسكندرية. )د.طا. الجريمة كالمجتملا. ـ2002محمد. ) ،ش يؽ

الجرامـ اإللكتركنية حي دكلة حمسطيف مايكا. 7-5 ـ،2015. )ال تٌاح عبد ،ربعيك  ،محمد ،الشاللدة
المػػؤتمر العممػػي الحػػادم . بحػػث مقػػدـ إلػػ  محتمػػة حػػي ضػػكء التشػػريعات الكطنيػػة كالدكليػػةال

 ، عماف.جامعة جرش. عشر لكمية القانكف حي جامعة جرش

رسػػالة ماجسػػتير )دراسػػة تأصػػيمية مقارنػػة  -تصػػنيؼ جػػرامـ األحػػداثا. 2ـ201الشػػمرم، عػػكض. )
 اض.ا. جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الري ير منشكرة

http://www.amin.org/index.php?p=about
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اسػػػػتخدامات طمبػػػػة الجامعػػػػػات ال مسػػػػطينية لشػػػػبكات التكاصػػػػػؿ ـا. 2014صػػػػػالح )أبػػػػك صػػػػالح، 
  زة. ،الجامعة اإلسالميةا.  ير منشكرة رسالة ماجستير) ا جتماعي كا شباعات المتحققة

دكر الصػػػحاحة حػػػػي نشػػػر الػػػػكعي ا جتمػػػاعي لمكاححػػػػة الجريمػػػة: دراسػػػػة ـا. 2015عبيػػػػر. ) ،طػػػو
جامعػػة السػػػكداف ا. رسػػالة ماجسػػتير  يػػػر منشػػكرة) الػػػدار كحكايػػاتتحميميػػة عمػػ  صػػحي تي 

 السكداف. ،لمعمـك كالتكنكلكجيا

. كالجميكر كالقضاة أخالقيات تغطية الجريمة مف منظكر اإلعالمييفـا. 2011رشا )الطيطاكم، 
 جامعة المنيا، القاىرة.)رسالة ماجستير  ير منشكرةا. 

 ميػة بػػيف ال يػـ كالتحميػػؿ: دراسػة ن سػػية قانكنيػة لمجريمػػةالظػػاىرة اإلجراا. ـ2015جميػؿ. ) ،طػكطه
 ا. الجامعة اإلسالمية  زة.رسالة ماجستير  ير منشكرة)

رسػػالة )جػػرامـ القتػؿ حػػي محاحظػػات  ػزة  دراسػػة حػػي جغراحيػة الجريمػػة  ـا. 2015طػكطه، جميػػؿ. )
 ا. الجامعة اإلسالمية،  زة.ماجستير  ير منشكرة

التكزيل المكاني لمجريمة حي مدينػة نػابمس كمخيماتيػا: دراسػة حػي ـا. 2012طكقاف، أرب عكني. )
 ا. جامعة النجاح الكطنية، نابمس.رسالة ماجستير  ير منشكرة)الجغراحيا ا جتماعية 

)د.طا. بيػػركت: الػػدار الجامعيػػة دراسػػة حػػي عمػػـ اإلجػػراـ كالعقػػاب. ا. 1982محمػػد. ) ،أبػػك عػػامر
 لمطباعة كالنشر.

 )د.طا. بيركت: الدار الجامعية.القسـ العاـ. -قانكف العقكباتـا. 1993أبك عامر، محمد. )

 .مناىف البحث اإلعالمي: األصػكؿ، النظريػة، كميػارات التطبيػؽا. ـ2012بركات. ) ،عبد العزيز
 .لقاىرة: دار الكتاب الحديث. ا2ط

ة: دار القػػاىر . 4ط .: تصػػميميا كتن يػػذىاالعػػاـبحػػكث اإلعػػالـ كالػػرأم  ا.ـ2007. )عػػاطؼ ،العبػػد
 .ال كر العربي

قات اإشػػػر  عمػػػاف:. 6ط .البحػػػث العممػػػي : م يكمػػػة كأدكاتػػػو كأسػػػاليبوا. ـ1998. )كقػػػافذ عبيػػػدات،
 .كالنشر كالتكزيل
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 . السعكدية: مكتبة العبيكاف.1طبيت الشباب تنظيمان اجتماعيان. ا. ـ1995محمد. ) ،العتيؽ

 قػدرة ا سػتيعابية لالقتصػاد ال مسػطينيدكر السياسة المالية حي زيػادة الـا. 2004عثماف، شادم. )
 )رسالة ماجستير  ير منشكرةا. جامعة النجاح، نابمس.

. السػكدانية ةقكاعد عامة حي نشر أخبار الجريمة: نمػكذج مػف الصػحاح ـا2000). عثماف ،عثماف
 .248 ،ا30) 15 .المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب

طا. اإلسػػػكندرية: دار ،. )دمنػػػي بػػػيف النظريػػػة كالتطبيػػػؽاإلعػػػالـ األا. ـ2011عصػػػمت. ) ،عػػػدلي
 الجامعة الجديدة.

دراسػة -ـ2009-2008تغطية الصحاحة اإلسراميمية لمحػرب عمػ   ػزة ـا. 2012عدكاف، أحمد. )
ا. جامعػػػػة رسػػػػالة ماجسػػػػتير  يػػػػر منشػػػػكرة)تحميميػػػػة كصػػػػ ية مقارنػػػػة لػػػػثالث صػػػػحؼ عبريػػػػة 

 األزىر،  زة.

، )رسالة ماجسػتير  يػر منشػكرةا، ر الجريمة حي الصحاحة العمانيةأخباـا. 2014العدكم، خالد. )
 جامعة السمطاف قابكس، مسقط.

 . القاىرة: الدار الثقاحية لمنشر.1طتأثير العكلمة عم  ثقاحة الشباب. ا. ـ2006محمد. ) ،عرابي

 ةتحميميػػػأيطػػػر تقػػديـ صػػكرة الشػػػباب حػػي الصػػحاحة ال مسػػػطينية: دراسػػة ا. ـ2014سػػامي. ) ،عكيمػػة
  زة. ،ا. الجامعة اإلسالمية ير منشكرة )رسالة ماجستيرمقارنة 

 : منشأة المعارؼ.اإلسكندرية)د.طا. دكر الشباب حي التنمية. ا. ـ1998محمد. ) ،عالء الديف

.القػػػػػاىرة: النجػػػػػدم لمصػػػػػؼ 1، طمقدمػػػػػة-اإللكتركنيػػػػػةالصػػػػػحاحة ـا 2008محمػػػػػكد. ) ،عمػػػػػـ الػػػػػديف
 .كاإلخراج التصكيرم

مكاقػػل التكاصػػؿ ا جتمػػػاعي حػػي تعزيػػز ميػػكؿ العنػػؼ لػػدل الشػػػباب أثػػر ـا. 2017عمػػي، جميمػػة )
 ، )رسالة ماجستير  ير منشكرةا. جامعة المنصكرة، القاىرة.دراسة ميدانية: الجامعي الميبي
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. 2طالخدمػػة ا جتماعيػػة كرعايػػة الشػػباب حػػي المجتمعػػات اإلسػػالمية. ا. ـ1989محمػػد. ) ،م بػػار 
 الحديث.اإلسكندرية: المكتب الجامعي 

 أثػػػر اإلعػػػالـ األمنػػػي عمػػػي أداء العػػػامميف حػػػي األجيػػػزة األمنيػػػة حػػػي ا. 2012الغصػػػيف، إييػػػاب. )
 جامعة اإلسالمية،  زة.ا. الرسالة ماجستير  ير منشكرة) محاحظات  زة

لقضػػػايا ال سػػػاد اإلدارم بػػػالمكاقل اإلخباريػػػة  الجػػػامعيتعػػػرض الشػػػباب ـا. 2015حرحػػػات، دعػػػاء )
 )رسالة ماجستير  ير منشكرةا، جامعة المنكحية، القاىرة. ،كح لدييـكعالقتو بمستكل الطم

مسػػػؤكلية الصػػػحاحة اإللكتركنيػػػة، القانكنيػػػة كاألخالقيػػػة، حػػػي نشػػػر أخبػػػار ـا. 2017) زينػػػب، ال قيػػر
 معيد اإلعالـ األردني، عماف. رسالة ماجستير  ير منشكرةا.، )الجرامـ

. عمػػػػاف: دار 1. طركنيػػػػة حػػػػي الػػػػكطف العربػػػػيالصػػػػحاحة اإللكتـا. 2005عبػػػػد األميػػػػر ) ،ال يصػػػػؿ
 الشركؽ.

اعتمػػاد النخبػػة السياسػػية ال مسػػطينية عمػػ  المكاقػػل اإللكتركنيػػة حػػي ـا. 2015محمػػكد )أبػػك قكطػػة، 
 ا.رسالة ماجسػتير  يػر منشػكرة) اكتساب الم اكضات عف الم اكضات ال مسطينية اإلسراميمية

 الجامعة اإلسالمية،  زة.

دراسػػة مقارنػػة بػػيف الشػػريعة كالقػػانكف كتطبيقاتيػػا حػػي  -جػػرامـ ا متنػػاعـا. 2005القحطػاني، حيػػد. )
ا. جامعػػػة نػػػايؼ العربيػػػة لمعمػػػـك األمنيػػػة، رسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر منشػػػكرة)القضػػػاء السػػػعكدم 

 الرياض.

دراسة ميدانية عم  مدينػة -جرامـ القتؿ: عكامميا ك،ثارىا ا جتماعيةا. ـ2016محمد. ) ،القحطاني
 الرياض. ،جامعة مؤتةا. رسالة ماجستير  ير منشكرة) كة العربية السعكديةأبيا حي الممم

رسػػالة ماجسػػتير  يػػر ) دكر المكاقػػل اإللكتركنيػػة ال مسػػطينية حػػي نشػػر ثقاحػػة حقػػكؽ اإلنسػػافالقػػرا، 
 منشكرةا. معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة.
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بػػار السػػمبية عمػػ  مكاقػػل التكاصػػؿ تػػأثير تعػػرض الشػػباب الجػػامعي لألخـا. 2017قمحيػػة، إسػػراء )
، )رسػػػػالة ماجسػػػػتير  يػػػػر ا جتمػػػػاعي كاتجاىػػػػاتيـ نحػػػػك العنػػػػؼ: دراسػػػػة تحميميػػػػة كميدانيػػػػة

 منشكرةا، جامعة المنصكرة، القاىرة.

. )د.طا. بيػركت: الػػدار الجامعيػػة لمطباعػػة عمػػـ اإلجػراـ كعمػػـ العقػػابـا. 1987القيػكجي، عمػػي. )
 كالنشر.

رسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر )لكقايػػػة مػػػف الجريمػػػة حػػػي الشػػػريعة اإلسػػػالمية اـا. 1989الكػػػكارم، عمػػػي. )
 ا. المعيد العالي لمعمـك األمنية، الرياض.منشكرة

اعتماد شػباب محاحظػات  ػزة عمػ  المكاقػل اإللكتركنيػة ال مسػطينية حػي ـا. 2016أيمف )أبك ليمة، 
امعػػة اإلسػػالمية، . الجارسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة) تنميػػة كعػػييـ األمنػػي: دراسػػة ميدانيػػة

  زة.

دك اإلعالـ الجديد حػي تشػكيؿ معػارؼ الجميػكر ال مسػطينية كاتجاىاتػو  ـا.2016ديمة ) المبابيدم،
 ،ا. الجامعػػػة اإلسػػػالمية يػػػر منشػػكرة )رسػػػالة ماجسػػتير  نحػػك قضػػػايا المػػرأة، دراسػػػة ميدانيػػة

  زة.

. 2ط .حػػػث اإلعالمػػػيميقدمػػػة حػػػي منػػػاىف البا. ـ2012ىشػػػاـ. ) ،كعبػػػد المقصػػػكد ،شػػػريؼ ،المٌبػػػاف
 .القاىرة: الدار العربية لمنشر كالتكزيل

نحػك دكر المكاقػل اإللكتركنيػة  طمبة الجامعات حػي محاحظػات  ػزةاتجاىات ـا. 2015محمد )لبد، 
ا. الجامعػػػػة  يػػػػر منشػػػػكرة )رسػػػػالة ماجسػػػػتير .حػػػػي ترتيػػػػب أكلكيػػػػاتيـ نحػػػػك القضػػػػايا المحميػػػػة

  زة. ،اإلسالمية

تػػػػأثير التعػػػػرض لممكاقػػػػل اإلخباريػػػػة حػػػػي تشػػػػكيؿ اتجاىػػػػات الجميػػػػكر ـا. 2011نشػػػػكل. )المػػػػكاتي، 
رسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر منشػػػكرةا، جامعػػػة عػػػيف شػػػمس، ) المصػػػرم نحػػػك القضػػػايا السياسػػػية

 القاىرة.
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معالجػػػة المكاقػػػل اإللكتركنيػػػة ال مسػػػطينية لألزمػػػات: دراسػػػة تحميميػػػة ـا. 2008سػػػعيد. )أبػػػك معػػػال، 
)رسػالة ماجسػتير  .ـ2006ة بعػد ا نتخابػات التشػريعية مقارنة بػالتطبيؽ عمػ  األزمػة الداخميػ
 القاىرة ،ات ير منشكرةا. معيد البحكث كالدراس

، القػػػػاىرة: مكتبػػػػػة 1.طاألحكػػػػاـ السػػػػػمطانية كالك يػػػػات الدينيػػػػػةـا. 1965المػػػػاكردم، أبػػػػك الحسػػػػػف )
 الحمبي.

سسػػػة شػػػباب : مؤ اإلسػػػكندرية. 2طالبحػػػث العممػػػي عػػػف الجريمػػػة.ا. ـ1980أبػػػك اليزيػػػد. ) ،المتيػػػت
 الجامعة لمطباعة كالنشر كالتكزيل.

حػػي  محاحظػػات  ػػزة ا. الحصػػار اإلسػػراميمي الم ػػركض عمػػ  ـ2011خكلػػة. ) ،محػػي الػػديف يكسػػؼ
. مجمػػػػة جامعػػػػة دمشػػػػؽ لمعمػػػػـك ا قتصػػػػادية كالقانكنيػػػػةضػػػػكء أحكػػػػاـ القػػػػانكف الػػػػدكلي العػػػػاـ. 

 .305-281 ،ا4)27

 . عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيل.1الـ. طكاإلع ا تصاؿ الجماىيرمـا. 2011مراد، كامؿ )

اعتماد طمبة الجامعات حي محاحظات  زة عم  المكاقل اإللكتركنية قي ـا. 2015مرجاف، ىاني. )
. )رسػػالة ماجسػػتير اكتسػػاب المعمكمػػات حػػكؿ قضػػية الالجمػػيف ال مسػػطينييف: دراسػػة ميدانيػػة

  ير منشكرةا، الجامعة اإلسالمية،  زة.

ا. راـ اهلل: 14ع) كتػػػاب حمسػػػطيف اإلحصػػػامي السػػػػنكم.ـا. 2013ال مسػػػطيني. )مركػػػز اإلحصػػػاء 
 مركز اإلحصاء ال مسطيني.

ا. راـ اهلل: 15ع) كتػػػاب حمسػػػطيف اإلحصػػػامي السػػػػنكم.ـا. 2014مركػػػز اإلحصػػػاء ال مسػػػطيني. )
 مركز اإلحصاء ال مسطيني.

ا. راـ اهلل: 17)ع كتػػػاب حمسػػػطيف اإلحصػػػامي السػػػػنكم.ـا. 2016مركػػػز اإلحصػػػاء ال مسػػػطيني. )
 مركز اإلحصاء ال مسطيني.
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ـا. تنػػاكؿ الجريمػػة حػػي الصػػحاحة السياسػػية 2013مػػارس، 6لدراسػػات الػػرأم العػػاـ. ) مركػػز الرؤيػػة
 ـ، عمػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػرابط:2/2/2017السػػػػػػػػػػػػػػكدانية، دراسػػػػػػػػػػػػػػة منشػػػػػػػػػػػػػػكرة، تػػػػػػػػػػػػػػاريخ اإلطػػػػػػػػػػػػػػالع: 

ncategos-://www.visionpolling.org/index.php/2http 

حػػػركب عمػػػ   ػػػزة ىػػػدؼ كاحػػػد كانتصػػػار 3أ سػػػطسا. 27، 2014) المركػػػز ال مسػػػطيني لإلعػػػالـ.
. المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل: 2017 أكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبر14تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ ا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع:  متكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر.

https://www.palinfo.com/7103. 

المشػػػاكؿ التػػػي تكاجػػػو قطػػػاع الشػػػباب حػػػي ا. 2011الػػػكطني ال مسػػػطيني كحػػػا. )مركػػػز المعمكمػػػات 
 .https://goo.gl/9VwgNd، المكقل: 2017إبريؿ  21تاريخ اإلٌطالع :حمسطيف. 

 اآلثػػػػػػار السياسػػػػػػية كاألمنيػػػػػػة لالنسػػػػػػحاب اإلسػػػػػػراميمي مػػػػػػف ا. ـ2013عػػػػػػالء الػػػػػػديف. ) ،المشػػػػػػيراكم
ية كاألمنيػػة لكاقػػل ا نسػػحاب اإلسػػراميمي حػػي : دراسػػة تحميميػػة لمنػػكاحي السياسػػمحاحظػػات  ػػزة

  زة. ،ا. جامعة األزىررسالة ماجستير  ير منشكرة) 2005أيمكؿ 

استخدامات الطمبة الجامعييف لمكاقل التكاصػؿ ا جتمػاعي كأثرىػا عمػ   .اـ2011نعيـ ) المصرم،
 ، كمية اإلعالـ، جامعة اليرمكؾ، األردف.كسامؿ اإلعالـ

. اتجاىات طالب قسـ عمـ المعمكمات بجامعة أـ القػرل لمكاقػل التكاصػؿ ـا2013معتكؽ، خالد. )
 ، العدد الثاني عشر، جامعة أـ القرل، الرياض.مجمة اعمـا جتماعية: دراسة تحميمية، 

المجمػػة ا. قكاعػػد عامػػة لنشػػر أخبػػار الجػػرامـ كالحػػكادث حػػي الصػػحؼ. ـ2002أمػػيف. ) ،المغماسػػي
 ا.34)17 ،العربية لمدراسات األمنية

ـا. نشػػػػر أخبػػػػار الجريمػػػػة كالحػػػػكادث األمنيػػػػة األخػػػػرل حػػػػي الصػػػػحؼ 2004المغماسػػػػي، أمػػػػيف. )
 ا.45، المدينة المنكرة، ع )مجمة البحكث اإلعالميةالسعكدية، دراسة تحميمية مقارنة، 

. القػػػػػاىرة: الػػػػػدار 1مقارنػػػػػة. ط ة: دراسػػػػػأخالقيػػػػػات العمػػػػػؿ اإلعالمػػػػيـا. 1994مكػػػػاكم، حسػػػػػف. )
 المصرية المبنانية.

http://www.visionpolling.org/index.php/2-ncategos
http://www.visionpolling.org/index.php/2-ncategos
https://www.palinfo.com/7103
https://www.palinfo.com/7103
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اسػتخداـ عناصػر ال ػف الصػح ي حػي تنػاكؿ مكضػكعات الجريمػة: دراسػة ا. ـ2009. )حسف ،مكي
 .286-227 ،31 ،مجمة البحكث اإلعالمية .تطبيقية عم  جريدة األنباء الككيتية

أثػػػر ا نترنػػػت حػػػي نشػػػر الجريمػػػة حػػػي الكسػػػط الطالبػػػي: طمبػػػة عمػػػـك ـا. 2012ممػػػككي، عبػػػد اهلل )
، )رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرةا، لحػػاج لخضػػر باتنػػة أنمكذجػػان اإلعػػالـ كا تصػػاؿ بجامعػػة ا

 جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزامر.

تػاريخ ا طػالع: ، 356صػحي ة كقػامل رقػـ عنػؼ الشػبابـا. 2016منظمة الصحة العالمية )يكليػك
 ـ، عم  الرابط:20/10/2017

 w.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/arww 

ا نقسػاـ ال مسػػطيني كتداعياتػو عمػ  قضػػية ا. ـ2016بيػاء الػديف. ) ،أسػامة كخمػػؼ اهلل ،نحػؿ أبػك
 القدس: مؤسسة القدس الدكلية. ،بحث مقدـ إل  مؤتمر القدس العممي العاشر القدس.

ت  ػزة عمػ  المكاقػل ال مسػطينية اعتماد طمبة الجامعات حػي محاحظػاـا. 2017مصط   )النجار، 
 )رسػػالة ماجسػػتير .اإللكتركنيػػة حػػي اكتسػػاب المعمكمػػات عػػف حقػػكؽ اإلنسػػاف: دراسػػة ميدانيػػة

  زة. ،ا. الجامعة اإلسالمية ير منشكرة

. عمػاف: دار 3طقػانكف العقكبػات القسػـ العػاـ كالنظريػة العامػة لمجريمػة. ـا. 1996نجـ، محمػد. )
 الثقاحة.

، الككيت: مكتبة ال الح لمنشر ا نترنت كاإلعالـ: الصحاحة اإللكتركنيةـا. 2003نصر، حسن . )
 .كالتكزيل

. القػػػاىرة: 1. طمقدمػػػة حػػػي ا تصػػػاؿ الجمػػػاىيرم: المػػػداخؿ كالكسػػػامطـا. 2001نصػػػر، حسػػػني. )
 .مكتبة ال الح لمنشر كالتكزيل

نشػر أخبػار الجريمػة اتجاىات الشباب السعكدم حي الجامعات نحػك ا. ـ2009. )عبد اهلل ،الن سية
 ا. يػػر منشػػكرة رسػػالة ماجسػػتير) .كعالقتيػػا بخصامصػػيـ ا جتماعيػػة حػػي الصػػحاحة المحميػػة

 .الرياض ،جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية

file:///C:/Users/pc%20home/Desktop/www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/ar
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أثػػر المكاقػػل اإللكتركنيػػة اإلخباريػػة عمػػ  التكجػػو ا نتمػػاء السياسػػي: ـا. 2008أمػػيف. )أبػػك كردة، 
 ا.رسػالة ماجسػتير  يػر منشػكرة) .ـا2007-ـ2000جػان )طمبة جامعػة النجػاح الكطنيػة نمكذ
 جامعة النجاح الكطنية، نابمس.

 . عماف: دار إثراء لمنشر كالتكزيل.2ط مبادئ عمـ اإلجراـ.ـا. 2010الكريكات، محمد. )

 محاحظػػػات  ػػػزة الكتػػػاب اإلحصػػػامي لمؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي حػػػي  ،كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي
ص  ،ـ16/9/2016تػاريخ الكصػكؿ  ،ـ11/2/2016تاريخ النشر  ،شكرتقرير من ،2016

 http://cutt.us/FIxWBالرابط ا لكتركني:  ،51

المعالجة اإلعالمية لجريمة  ير المنظمة حي الصحاحة المكتكبة الجزامرية ـا. 2012كسار، نكاؿ )
ديسػمبر  31  ينػاير إلػ1الخاصة، دراسة كص ية تحميمية لصػحي ة الخبػر اليكميػة مػف ال تػرة 

 ، )رسالة ماجستير  ير منشكرةا، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزامر.ـ2010

. تػػاريخ ا نقسػاـ ال مسػطيني تسمسػؿ زمنػيأكتػػكبرا.  17 ،2017ككالػة حمسػطيف اليػكـ اإلخباريػة. )
 . ihttps://goo.gl/636gPالمكقل: ،2017أكتكبر  23ا طالع: 

 % مػػف األسػػر ال مسػػطينية تعرضػػت ألحعػػاؿ7.0 اإلحصػػاء : مػػارسا.  16 ،2017ككالػػة معػػان. )
 https://goo.gl/O0ACFP.المكقل:  ،2017مايك  1. تاريخ اإلٌطالع: إجرامية

 المكقػػػػػػل: ،2017أكتػػػػػػكبر  23. تػػػػػػاريخ ا طػػػػػػالع: ا نقسػػػػػػاـ ال مسػػػػػػطينيكيكيبيػػػػػػديا. )د.تا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki. 

حػػي ضػػكء أحكػػاـ  محاحظػػات  ػػزة ا. الحصػػار اإلسػػراميمي الم ػػركض عمػػ  2011خكلػػة. ) ،يكسػػؼ
-281 ،ا4)27. مجمػػة جامعػػة دمشػػؽ لمعمػػـك ا قتصػػادية كالقانكنيػػةالقػػانكف الػػدكلي العػػاـ. 

305. 

 المراجع األجنبيةثانيان: 
Duanprakhon, P. (2012). Critical discourse analysis of news headlines: a case of 

youth crime in Thailand (unpublished Master's thesis). University of 

Pathumthani Province: Thailand. 

https://goo.gl/636gPi
https://goo.gl/O0ACFP
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 أختي الطالبة/ أخي الطالب:

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو,

 

 يسرني أف أقدـ لكـ ىذه ا ستبانة بعنكاف: 

اتجاىات طمبة الجامعات في محافظات غزة نحك أخبار الجريمة في المكاقع اإلخبارية  
   دراسة ميدانية.جتماعيةالفمسطينية كعالقتيا بخصائصيـ اال

 ستكماؿ متطمبات الحصكؿ عم  درجة الماجستير حي الصحاحة كاإلعالـ بالجامعة اإلسالمية, 
،ممة منكـ التكـر بتعبمة ا ستبانة بعناية كدقة كاختيار اإلجابة التي تركنيا مناسبة, عممان بأف ىذه 

 اإلجابات ستستخدـ أل راض البحث العممي حقط.

 

 رة لكـ اىتمامكـ كتعاكنكـشاكرة كمقد

 

الباحثة: لينا خالد أبك ضاحي





 ػزةػػػػػػػػػػػػػػغػ –الجػامعػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػالميػػة
 شئكف البحث العممي كالدراسات العميا

 ػػة اآلدابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماجستير صحافػػػػػػػػ
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 :الخصائص االجتماعية :أكالن 

 :النكع -1

  أنث        ذكر  

 :االجتماعية لحالةا -2

 أرمؿ                      مطمؽ                متزكج               أعزب  

 السكف )المحافظة(: مكاف  3-

               خانيكنس                  الكسط                  زة              الشماؿ  
 رحه     

 :التخصص /الكمية -4

 كميات عمـك طبيعية           كميات إنسانية            كميات شرعية          كمية الحقكؽ 

   :الدراسية المرحمة-5 

         الثالث المستكل                        الثاني المستكل                         األكؿ المستكل  

   الخامس حما حكؽ المستكل                         الرابل المستكل  

 :لألسرة بالشيكؿ الشيرم الدخؿ -6

  1999 إل 1000                                                  1000 مف أقؿ 

         حأكثر 4000                                         3999 إل  2000   

 ؟ تقريبان  لديؾ اليكمي الفراغ ساعات عدد كـ -7

 ساعات 4 مف أقؿ إل  ساعتيف        ساعتيف مف أقؿ إل  ساعة                      ساعة مف أقؿ  
   

 ثر حأك ساعات       6 ساعات 6 ساعات إل  أقؿ مف  4 
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 لألقؿ متابعة( 10لألكثر متابعة كرقـ  1)ضع رقـ  كيؼ تعتاد عمى قضاء كقت فراغؾ؟ رّتب -8

    الكتابة           القراءة            إلكتركنية ألعاب       ال ضاميات         مشاىدة  

 األصدقاء  مل الخركج            بالياتؼ التحٌدث                    ا نترنت تصٌ ه   

أخرل, يرج             الرياضة ممارسة                             التسكؽ   
 ..................ذكرىا

 :األخرل اإلعالمية كالكسائؿ اإلخبارية المكاقع متابعة :ثانيان 

 لألقؿ متابعة( 6عة كرقـ لألكثر متاب 1)ضع رقـ  بمتابعتيا؟ اىتمامؾ درجة حسب اآلتية اإلعالمية الكسائؿ رّتب -9

 الصحؼ                              اإلذاعة                                      التم زيكف  

 اليكاتؼ تطبيقات    ا جتماعي التكاصؿ شبكات          اإلخبارية اإللكتركنية المكاقل       كالمجالت
   الذكية

 ة الفمسطينية لمحصكؿ عمى األخبار؟ىؿ تتابع المكاقع اإلخباري10-

     نعـ                   

 , كتكقؼ عف إجابة بقية األسئمة مشككران(11)) إف كانت اإلجابة ال انتقؿ إلى السؤاؿ رقـ )

 أسباب عدـ ُمتابعتؾ لممكاقع اإلخبارية الفمسطينية لمحصكؿ عمى األخبار؟  ما -11

   أىتـ أصالن بمتابعة األخبار                       أعتمد عم  كسامؿ أخرل  

   كقت لدٌم لمتابعة المكاقل اإلخبارية    أثؽ بما تقدمو المكاقل اإلخبارية            

 أخرل, ييرج  ذكرىا .......................................................................... 

 الفمسطينية؟ اإلخبارية المكاقع في األخبار ابعةلمت تخصصيا التي لمدةاما 12- 

                        مف ساعتيف أقؿ إل  ساعة                                          ساعة مف أقؿ  

 حأكثر ساعات                    4 ساعات 4 مف أقؿ إل  ساعتاف          
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 ) إجابة مف أكثر اختيار يمكنؾ(اإلخبارية؟ اإللكتركنية المكاقع في يامتابعت عمى تحرص التي األخبار ما -13

 الثقاحية األخبار       المحمية األخبار            الجريمة أخبار           السياسية األخبار 

 رةأخبار المرأة كاألس    الترحييية األخبار         الرياضية األخبار       ا قتصادية األخبار 

 أخرل, يرج  ذكرىا ............................................  

  :الجريمة ألخبار الفمسطينية اإلخبارية المكاقع كتغطية ثالثان: طمبة الجامعات

 الفمسطينية؟ اإلخبارية المكاقع في الجريمة ألخبار متابعتؾ مدل ما14- 

                     منخ ضة                        متكسطة                       عالية 
     أتابعيا

 مشككران( األسئمة بقية إجابة عف كتكقؼ  (15)رقـ السؤاؿ إلى انتقؿ أتابعيا ال اإلجابة كانت إف (

 الفمسطينية؟ اإلخبارية المكاقع في الجريمة ألخبار متابعتؾ عدـ أسباب ما -  15

  الجريمة أخبار نقؿ حي اإلخبارية المكاقل ك اءة عدـ                    اىتمامي الجريمة أخبار تيثير   

 أخبار الجريمة حي المكاقل مصطنعة كبعيدة عف الكاقلنشر أخبار الجريمة ييثير ال تنة حي المجتمل  

 أخرل, ييرج  ذكرىا ..........................  داخمي السمبية المشاعر  الجريمة أخبار تثير 

الجريمة مف خالليا؟ )يمكنؾ اختيار أكثر مف  أخبار تحرص عمى متابعة التي الفمسطينية اإلخبارية المكاقع ما -16
 إجابة(

  ككالة ص ا                   اإلخبارية معان  ككالة                                  ككالة سما 

  اليـك حمسطيف        عالمية ال مسطينيةالشبكة اإل           لإلعالـ ال مسطيني المركز  

 حراس شبكة                             الكطف دنيا                            برس حمسطيف   
  اإلعالمية

 أخرل, يرج  ذكرىا...              اإلخبارية حمسطيف شبكة          كحا ال مسطينية األنباء ككالة  
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 الفمسطينية؟ اإلخبارية المكاقع في متابعتيا تفّضؿ التي الجرائـ عاتمكضك  ما - 17

 ) إجابة مف أكثر اختيار يمكنؾ ( 

    جرامـ ضد النظاـ العاـ            جرامـ عامة ضد األخالؽ            جرامـ ضد الممتمكات 

 جرامـ ضد األحراد       جرامـ ضد الديف                      جرامـ ضد األسرة              

 أخرل, يرج  ذكرىا.. ا  اإللكتركنيةالجرامـ المعمكماتية )  جرامـ ضد المصادر الحيكية  

 الجريمة؟ أخبار مف الفمسطينية اإلخبارية المكاقع تقّدمو بما ثقتؾ مدل ما - 18

 منخ ضة         خ ضةمن           متكسطة                 عالية             جدان  عالية  
 جدان 

 الجريمة؟ )يمكنؾ اختيار أكثر مف إجابة( أخبار متابعة عند تنتابؾ التي المزاجية الحالة ما -19

     أماف               خكؼ               أمؿ            إحباط  

يرج  أخرل,        حزف              سعادة            ضب             رضا  
 ذكرىا......

 )يمكنؾ اختيار أكثر مف إجابة( الفمسطينية؟ اإلخبارية المكاقع في الجريمة أخبار لمتابعة دكافعؾ ما -20

 اآلخريف مناقشة عم  لمقدرة                                                       ال راغ كقت قضاء  

 جرامـ مف العالـ حي يدكر ما معرحة   الجريمة تكابار  كي ية حي المختم ة النظر كجيات معرحة  

 المجرميف. شرؾ حي الكقكع تجنب  الجرامـ                  عم  ضبط األمنية ا ٌطالع عم  القدرة 

 البحث عف اإلثارة كالتشكيؽ  ال مسطيني          المجتمل حي الشامعة الجريمة نكع معرحة  

 ال ضكؿ  جديدة                        أمنية ةكثقاح معمكمات عم  الحصكؿ 

 أخرل, ييرج  ذكرىا.............................................................................. 
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 عند طمبة الجامعات في محافظات غزة لدل الفمسطينية اإلخبارية المكاقع تغرسيا التي االيجابية القيـ ما21- 
 ) إجابة مف أكثر اختيار يمكنؾ)   الجريمة؟ خبارأ معالجتيا

   الحذر تكٌخي       كالجريمة العنؼ نبذ               التكاحؿ كالتعاكف  

  ................أيخرل, يرج  ذكرىا                       الشجاعة        المصامب عم  الصبر  

 عند طمبة الجامعات في محافظات غزة لدل الفمسطينية اإلخبارية عالمكاق تغرسيا التي السمبية القيـ ما 22- 
 اإجابة مف أكثر اختيار يمكنؾ) الجريمة؟ أخبار معالجتيا

        الغدر                 السرقة                  الميؿ لمقتؿ                   الخيانة 

    رج  ذكرىاأيخرل, ي                     الشؾ  الجبف    
....................................................... 

  نظرؾ؟ كجية مف الجريمة أخبار نشر في الفمسطينية اإلخبارية المكاقع فعالية مف تحد التي المعّكقات ما -23
 ) إجابة مف أكثر اختيار )يمكنؾ

 عدـ تعاكف الجيات المعنية مل المختصيف                 األخبار مف النكع ىذا ميزانية تغطية ضآلة 

  المجرميف مل الحكار إجراء صعكبة  عم  تغطية أخبار الجريمة لمصح ييف   ياب التدريب 

 ...............أخرل, يرج  ذكرىا ...  با تصاؿ      القامميف مف مدركس تخطيط كجكد عدـ  

 مف الجريمة أخبار معالجتيا عند بيا االلتزاـ الفمسطينية اإلخبارية لممكاقع ينبغي التي األخالقية الضكابط ما - 24
 ) إجابة مف أكثر اختيار يمكنؾ (نظرؾ؟ كجية

  . الرأم  كمكضكعية الخبر صدؽ 
        مقكماتو. عم  كالح اظ المجتمل بمبادئ ا لتزاـ 
    الشخصية. حياتيـ كسرية المكاطنيف كرامة حماية 
  الحقامؽ. نقؿ حي األمانة كتكٌخي مؽالحقا تشكيو عدـ 
  .     كخصكصياتيـ اآلخريف ،راء احتراـ 
  .       الحقيقة إخ اء كعدـ األمانة 
 ...................................... أخرل, يرج  ذكرىا  
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 الجريمة؟ أخبار نشر في الفمسطينية اإلخبارية المكاقع دكر لتطكير ما ُمقترحاتؾ25-
 :) إجابة مف أكثر اختيار كنؾيم ( 

  األمنية. لمتكعية إعالمية خططان  ال مسطينية اإلخبارية المكاقل كضل 

 المستيدحة. ال مات كاتجاىات ميكؿ مل تتكاءـ التي السميمة الكجية األمني، كتكجييو باإلعالـ ا ىتماـ 

                 مف كتدريبيـ ’الجريمة أحداث ةتغطي حي لمعمؿ كميدانيان  عمميان  المؤىمة الصح ية الككادر اختيار 
 كالقانكنية . الصح ية الجكانب

                                                              بيا تقكـ التي باإلجراءات المكاطنيف تعريؼ حي ايجابي دكر بأداء ال مسطينية اإلخبارية المكاقل قياـ 
 لجريمة  ا مكاححة حي الشرطة أجيزة

  ايجابي بشكؿ الجميكر أذىاف حي األمف رجاؿ صكرة تعزيز عم  العمؿ 

 حييا  الكقكع لت ادم المكاطنيف الجرامـ، كتحذير ارتكاب عكاقب عرض 

 إتاحة ال رصة لمجميكر لمت اعؿ كالمشاركة لمعالجة الجريمة 

 .........................................أخرل, يرج  ذكرىا........................................... 
 

 انتيى

 


