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 ؿ معاناة الحياة ألجمنا، فأفنى حياتو في العمؿ لكي يوفر لنا حياة كريمةإلى مف تحمّ 

 إلى أبي الغالي

إلى مف أضاءت لنا طريؽ المجد بنور عينييا، فيي الوردة التي تذبؿ يومًا بعد يوـ لتميد لنا طريؽ 
 العمـ

 إلى أمي الحنون

 لدواـ، إخوتي:ومف أعتز بيـ عمى ا إلى مصدر قوتي وسندي

 شادي، إيياب، محمد، يوسف . أ

إلى زىراُت بستاني ومف يرُسمًف البسمة عمى شفاىي، بوجودىّف وبفضميّف تخطيت عقبات وصعاب 
 كثيرة، أخواتي:

 رنا، رىام، ريم . أ

بنصائحو القيمة، والذي أعتبره بمثابة أخ  مي  ي منذ صغري وشجعني ولـ يبخؿ عإلى مف وقؼ بجانب
 لي، خالي العزيز

 ماىر أبو معمر . أ

، وأىديو اإلسرائيمية الذيف يقبعوف خمؼ القضباف البواسؿ ونياية أىدي ىذا العمؿ المتواضع ألسرانا
 ـ  2014العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  إلى أرواح الشيداء الذيف ارتقوا نتيجة
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 شكر وتقدير
ف، سيدنا محمد وعمى آلو الحمد هلل رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيد المرسمي

وصحبو أجمعيف، الحمد هلل الذي ىداني إلى طريؽ العمـ والمعرفة، وأعانني عمى ىذا الجيد 
 ومنحني القياـ بيذا العمؿ المتواضع، فالحمد هلل مف قبؿ ومف بعد.

أف أتوجو بالشكر والتقدير والعرفاف إلى  ىذا العمؿ المتواضعويسعدني بعد أف أنجزت 
مف ، ولما لو ىذه الرسالةاإلشراؼ عمى  بقبوؿضؿ الدكتور أميف منصور وافي، لتشرفو أستاذي الفا
رشادي وتشجيعي المستمر طواؿ فترة الدراسة، مما كاف لو عظيـ األثر  في فضؿ عظيـ توجييي وا 

تماميا عمى ىذا النحو.  في إثراء الرسالة وا 
المشارؾ في  واالتصاؿ عبلـالدكتور موسى طالب أستاذ اإل كما أتقدـ بالشكر العميؽ إلى

؛ المساعد بالجامعة اإلسبلمية واإلعبلـ طمعت عيسى أستاذ الصحافة، والدكتور جامعة األزىر
 .المتواضعة الرسالة ىذه لتفضميما بقبوؿ مناقشة

كما وأتوجو بالشكر والتقدير إلى أساتذتي األفاضؿ الذيف لـ يبخموا في إفادتي بالنصح 
بالجامعة اإلسبلمية،  اإلعبلـاألستاذ الدكتور جواد الدلو أستاذ الصحافة و  والمشورة، وأخص بالذكر

والدكتور طمعت عيسى، والدكتور أحمد الترؾ، والدكتور أيمف أبو نقيرة، والدكتور حسف أبو 
بداء المشورة.األستاذ محسف اإلفرنجي، و حشيش،   لجيودىـ المستمرة في تقديـ النصح وا 

بجامعة األقصى وأخص بالذكر الدكتور  التقدير إلى أساتذتيكما وأتوجو بخالص الشكر و 
دكتور أحمد حماد، بجامعة األقصى، والدكتور نبيؿ الطيراوي، وال اإلعبلـزىير عابد عميد كمية 

  ؛ لتعاونيـ وتوجيياتيـ المستمرة.تربافوالدكتور ماجد 
االمتناف عمى  ستاذ ماىر أبو معمر، بوافر الشكر وعميؽوال يفوتني أف أتقدـ مف األ

 مجيوده الدؤوب في التدقيؽ المغوي ليذه الرسالة. 
مجيوده اإلحصائي ونصائحو  ستاذ محمد بربخ، عمىوأتوجو بالشكر والتقدير إلى األ

    ، وال أنسى زميمي الرائع الدكتور عمرو أبو جبر لمساعدتو لي وتقديمو النصائح القيمة. القيمة
لى  كافة كممات الشكر...وفي النياية أشكر مف ال تكفييـ  خواني وأخواتي، وا  أمي وأبي وا 

مف الذيف ذكرتيـ وممف لـ يتسع لي المقاـ  ،كؿ مف كاف لو الفضؿ في إنجاح ىذا العمؿ المتواضع
 لذكرىـ، فجزاىـ اهلل عني كؿ الخير وأفضؿ الجزاء. 

 

 واهلل ولي التوفيق،،،
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 يهخص انذراست
ى مدى اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات الدراسة إلى التعرؼ عم ىدفت

ـ، ومعرفة 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالتواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
، بعة وأسباب التفضيؿ ليذه الشبكاتمدى المتابعة ليا، ومعرفة األسباب المرتبطة بيذه المتا

عمييا، ومعرفة أبرز الموضوعات متابعة، والتعرؼ  تمادتـ االعوالتعرؼ عمى أىـ الشبكات التي 
الثقة بيا، ومعرفة اآلثار الناتجة عف اعتماد النخبة السياسية درجة الفضوؿ المعرفي ودرجة عمى 

عمى غزة  اإلسرائيميالفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
 ـ. 2014عاـ 

ي، وتـ اإلعبلممنيج المسح  حيث استخدـضمف البحوث الوصفية،  وتأتي ىذه الدراسة
جمع البيانات باستخداـ صحيفة االستقصاء، والمقابمة المقننة، وتـ اختيار عينة حصصيو مف 

فصائؿ، وقادة ال لحصص كالتالي: مسؤولوالنخبة السياسية الفمسطينية في محافظات غزة، وقسمت ا
، ونواب المجمس التشريعي اإلعبلـموـ السياسية والصحافة و الع يفوأكاديمومحمميف سياسييف، 

ـ حتي 23/4/2015، خبلؿ الفترة الزمنية مف اً مبحوث 164الحالييف والسابقيف، وبمغ قواميا 
 ـ.10/6/2015

 

  وخهصج انذراست إىل جمًىعت يٍ انُتائج أبزسها:
كمصدر  وفا المبحوثمصادر الذي اعتمد عمييمقدمة ال في جاءت شبكات التواصؿ االجتماعي .1

اإلذاعات  اعتبروا% 70.12%، في حيف ما نسبتو 78.66لممعمومات أثناء العدواف بنسبة 
 مصدرىـ لممعمومات أثناء العدواف.

المبحوثوف بدرجة عالية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي لمحصوؿ عمى المعمومات  اعتمد .2
 %.4.9بدرجة منخفضة بنسبة  %، بينما كاف اعتمادىـ عمييا40.2أثناء العدواف بنسبة 

أشارت الدراسة أف أسباب االعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء  .3
 %. 76.22الحصوؿ عمى المعمومات واألخبار بنسبة  ،اإلسرائيميالعدواف 

 وفتماعي التي اعتمد عمييا المبحوثجاءت شبكة الفيس بوؾ في مقدمة شبكات التواصؿ االج .4
%، وتبلىا شبكة تويتر بنسبة 96.34صوؿ عمى المعمومات أثناء العدواف بنسبة لمح

 %.  22.56%، بينما جاءت اليوتيوب بنسبة 31.71
المعمومات السياسية والميدانية ىي أكثر المعمومات تداواًل عبر شبكات التواصؿ االجتماعي  .5

 أثناء العدواف.
 وفاد اإلخبارية التي يفضؿ المبحوثالمو  جاءت األخبار الخاصة بالعدواف في مقدمة أشكاؿ .6

 %.90.24متابعتيا عمى شبكات التواصؿ االجتماعي بنسبة 



 

 و 

تواصؿ االجتماعي أثناء العدواف، المبحوثوف عمى شبكات ال تابعياكانت أىـ الموضوعات التي  .7
 %.59.15وزارة الصحة اليومية ألعداد الشيداء بنسبة  إحصائيات

المبحوثيف كانت متوسطة بتناوؿ شبكات التواصؿ االجتماعي  أشارت الدراسة إلى أف ثقة  .8
%، في حيف كانت نسبة مف يثقوف بيا بدرجة 47.0لممعمومات المتعمقة بالعدواف بنسبة 

 %.1.2منخفضة جدًا 
كانت درجة إشباع شبكات التواصؿ االجتماعي لفضوؿ المبحوثيف المعرفي حوؿ معمومات   .9

 %.1.2 بنسبة %، بينما جاءت درجة منخفضة جداً 46.3 عالية بنسبة اإلسرائيميالعدواف 
لتأثيرات الوجدانية الناتجة عف اعتماد المبحوثيف عمى شبكات التواصؿ ا بمغت نسبة  .10

 ، ثـ%85.20ـ 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيمياالجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
 %.71.80كية بنسبة ثـ التأثيرات السمو  ،%76.20التأثيرات المعرفية بنسبة 

كانت أىـ المقترحات لتطوير شبكات التواصؿ االجتماعي كي تصبح مصدرًا فاعبًل لممعمومات   .11
االىتماـ بالدقة والموضوعية في منشوراتيا بنسبة   ىو ة،اإلسرائيميأثناء االعتداءات 

 %.65.24التوعية األمنية نحو االستخداـ الصحيح ليا بنسبة  ثـ%، 78.05
 

  ت إىل عذد يٍ انتىصياث:ى هذِ انُتائج خهصج انذراسوبُاء عه
بتحري الدقة  عبر الصفحات الفمسطينية، التواصؿ االجتماعي شبكات ىعم اىتماـ القائميف .1

 ة واألزمات.اإلسرائيميأثناء االعتداءات  وخصوصاً بالمعمومات المقدمة عبرىا 
جمب العديد مف الجميور يف مما التغطية الفورية السريعة والشاممة ألحداث ومعمومات العدوا .2

 لمتابعتيا مف كافة أطياؼ المجتمع.
ر والمعمومات مجيولة ضرورة ذكر مصدر المعمومات المقدمة لمجميور، وتجنب تقديـ األخبا .3

 رفع مستوى ثقة الجميور بشبكات التواصؿ االجتماعي.يالمصدر مما 
واصؿ االجتماعي والنشطاء إعطاء المزيد مف االىتماـ مف قبؿ القائميف عمى شبكات الت .4

 بالدراسات المتخصصة بالعدواف لبلستفادة مف نتائجيا ومعموماتيا. 
لمتابعة وتقييـ المعمومات  ةضرورة تشكيؿ لجنة وطنية تضـ كافة األطياؼ واأللواف السياسي .5

المقدمة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ومدى صبلحيتيا، والكشؼ مف خبلليا أكاذيب 
 ة ودحضيا.رائيمياإلسالدعاية 
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Abstract 

The study aimed at identifying to what extent the political  

Palestinian elite depends on social networks as a resource of information, 

during the Israeli attack on Gaza 2014, as well as  knowing to what extent 

they follow it, and knowing  the reasons associated with that following, and 

the reasons behind their preference to these networks, and recognizing the 

most important networks that they depend on, and  identifying the most 

prominent followed  issues ,  and identifying the level of  their familiarity 

and  confidences  of  them, and finally recognizing the effects that resulted 

from depending the political Palestinian elite on social networks during the 

Israeli attack on Gaza 2014. This study is classified as a descriptive one, 

used the media survey method,  and data was collected via survey paper,  

as well as the codified interview, and  a stratified sample of (164) persons 

was chosen from the political Palestinian elite at Gaza governorates, the 

strata were divided as following:  commanders of factions, political 

analysts, academics at political sciences and press and media,  current and 

former vice legislators, during the date 23/4/2015 to the date 10/6/2015.                                                                                  

The study concluded the following conclusions:                

1_  the social networks came as the first resource of information that the 

sample  depended on it during the attack with a relative weight   (78.66%), 

while ( 70.12%) consider radio stations as their main resource of 

information during the attack.                                                                        

2_  the sample depends  highly on social networks to gain information 

during the attack with a relative weight (40.2%), while they depended on it 

in a low degree with  relative weight ( 4.9%).                                                

3_  the study showed  that the reason behind depending on social networks 

as a resource of information during the Israeli attack was to gain 

information and news with a relative weigh ( 76.22%).                                 

4_  FACEBOOK  network came as the first network  that  the sample 

depended on it as a resource of information during the attack with a relative 

weight ( 96.34%), while TWITTER network  came as the second one with 

a relative weight ( 31.71%), and YOUTUBE  as the last one with a relative 

weight ( 22.56%).                                                                                            

5_  political and field information were the most spresd during the Israeli 

attack.                                                                                                              

6_  news about the attack  came at the beginning of the  informative 

material  forms that the sample preferred to follow  on social networks with 

a relative weight (90.24%).                                                                             

7_   the most important issues the  sample  was  following on social 

networks  during the Israeli attack were the Ministry of  Health statistics of 

the numbers of martyrs  with a relative weight ( 59.15%).                            



 

 ح 

8_  the study showed that the sample trust of the social networks about 

giving information about  the attack was moderate with a relative weight  

(47.0%),  while the average of persons who trust them with a very  low 

degree was ( 1.2%).                                                                                         

9_  the degree of social networks satisfying to the sample curiosity  about 

the attack information  was high with a relative weight ( 46.3%), while it 

was very low with a relative weight ( 1.2%).                                                  

10_  the affective effects that resulted from depending the elite on social 

networks as a main resource of information during the Israeli attack on 

Gaza 2014  were with  a relative weight ( 85.20%) followed by the  

cognitive effects with a relative weight ( 76.20%) and the last were the 

behavioral effects with a relative weight(71.80%)                                           

11_  the most important recommendations to develop the social networks to 

become an affective resource of information during the Israeli attacks  were 

relying on objectivity and accuracy  In their posts, with a relative weight ( 

78.05%), followed by security awareness of the right  usage with a relative 

weight ( 65.24%).                                                                                            

Recommendations:  

1_  the patrons of social networks as well as the activists should pay more 

attention to the accuracy of the information that introduced through them, 

during the attacks and crises in particular.                                                      

2_  the quick and thorough coverage to the events and information about 

the attack, and this will bring more audience to follow it from all society 

categories.                                                                                                        

3_  it's important to mention the source of information that they provide to 

the audience, and avoid providing  information with an obscure source, this 

will increase the credibility of  these social networks.                                    

4_  pay more attention from the patrons  and the activists of the social 

networks to the  specialized studies of attacks on Gaza, to get benefit from 

its results and information.                                                                              

5_  it's important to form a national committee which includes all the 

political parties, to follow and evaluate the information that social networks 

provide, in order to reveals all the Israeli propaganda refute it.                      
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 مقدمة الدراسة

1 

 الدراسة: مقدمة
 

العديد  ـ،1948منذ أف أنشأ كيانو عمى أرض فمسطيف عاـ  اإلسرائيميارتكب االحتبلؿ 
 بحؽ المدنييف الفمسطينييف مف األطفاؿ والنساء والشيوخ،  االعتداءات والمجازر المتبلحقةمف 

وقصؼ  السياسية واالغتياالت المتتاليةة ما بيف االجتياحات اإلسرائيميوتعددت أشكاؿ االعتداءات 
عاـ  عمى قطاع غزة اإلسرائيمييعتبر العدواف و ، المدنيةوالتجمعات  واألبراج السكنية المنازؿ
االعتداءات السابقة والتي كاف أبرزىا المجازر المتوالية  أشكاؿ لشموليتو لمعظـ ؛ األعنؼ2014

 2217 حوالي ، ُمخمّفاً يوماً  51 واستمر 8/7/2014بتاريخ  فعمياً  العدواف وبدأ ،بحؽ المدنييف
الي جم% مف العدد اإل70مت نسبتيـ حوالى شييد وتمث 1543؛ بمغ عدد المدنييف منيـ شييد

% مف العدد اإلجمالي، 25طفؿ، وبمغت نسبتيـ  556 حوالي لمشيداء؛ وكاف عدد الشيداء األطفاؿ
 %، وخّمؼ العدواف أكثر مف13امرأة، وبمغت نسبتيّف  293 حوالي وبمغ عدد الشيداء مف النساء

 .(1) إصابة كانت غالبيتيـ مف النساء واألطفاؿ 10895
 

، مجبلتو صحؼ و ، تمفزيوفو ، المختمفة ) إذاعة عبلـاإلوأثناء العدواف برز دور وسائؿ 
 ؛المتبلحقة األحداثوتوثيؽ  أجنبية لتغطيةأو عربية أو محمية سواء كانت  ( ومواقع إلكترونية

وذلؾ لمحصوؿ عمى األخبار  ،اإلعبلميةالوسائؿ ازداد اعتماد الجميور الفمسطيني عمى بحيث 
كمما  :القائمة اإلعبلـاالعتماد عمى وسائؿ نظرية فرضية ل والمعمومات، وىذه الزيادة متوقعة طبقاً 

  .(2)زمات في المجتمع زادت حاجة المجتمع لمحصوؿ عمى المعموماتزادت التغيرات واأل
 

لـ يكف بمقدورىا التغطية الكاممة لكافة مجريات العدواف،  اإلعبلميةإال أف ىذه الوسائؿ 
أثناء  معموماتميـ لمحصوؿ عمى ال كمصدر ماعيشبكات التواصؿ االجت لذلؾ برز االعتماد عمى

أف شبكات التواصؿ  والجدير بالذكر، التقميدي اإلعبلـعف وسائؿ لتميزىا  اإلسرائيمي العدواف
واستخدمت في بداياتيا لمتعارؼ بيف األفراد ولتحقيؽ مطمع القرف الحالي،  االجتماعي نشأت خبلؿ

ور الوقت وأصبحت تستخدـ في مجاالت االتصاؿ أغراض التعميـ المختمفة، إلى أف تطورت بمر 
 .ر والمعمومات المتعددة والمتنوعةوالتواصؿ وتداوؿ األخبا

 

لمشبكات االجتماعية،  مف بيف الدوؿ األكثر استخداماً  عربياً  وتحتؿ فمسطيف المرتبة الثامنة 
وبرز دورىا كمصدر  ،فجماىيريًا ممحوظًا أثناء العدوا شبكات التواصؿ االجتماعي اقباالً  لذلؾ نالت

 اإلسرائيمياستطاعت تغطية العدواف و  تميزت بالسرعة والتفاعمية مع الحدث،لممعمومات، بحيث 
                           

 . 10/6/2015بتاريخ:  ،بمكتبو ، مقابمة شخصيةنائب مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسانسمير زقوت،  (1)
  .213ص ـ(2012ألولى ) عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ، الطبعة انظريات االتصالمناؿ المزاىرة،  (2)
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 إلى كافة أنحاء العالـ مف ألـ ومعاناة نقؿ مظمومية الشعب الفمسطينيونجحت في  وتداعياتو،
 .ينية، مما كاف لو بالغ األثر في الدعـ الغربي لمقضية الفمسطوبمغات متعددة

 

النخبة السياسية الفمسطينية مف بيف الفئات التي اعتمدت عمى شبكات التواصؿ  وتعد
المتعمقة بأعداد الشيداء والجرحى  لمحصوؿ عمى المعموماتأثناء العدواف، وذلؾ  ياالجتماع

وتسخيرىا في تقوية الجبية الداخمية ورفع الروح المعنوية ، اإلسرائيميومعرفة أماكف القصؼ 
ممحوظًا لمنخبة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تمثؿ في  لذلؾ شيدنا تفاعبلً  ،طينيةالفمس

 بدحض تقوـالتي و  المنشورات والتصريحات والتحميبلت التي تعبر عف وجية النظر الفمسطينية،
 استخدامًا شبكة الفيس بوؾ الجتماعيةا ، وكانت أبرز الشبكاتةاإلسرائيميالرواية الدعاية و ب يوتكذ
دوف القدس، وبمغ عدد  مستخدـ 1.520.000بمغ عدد مستخدمي الفيس بوؾ في فمسطيف  حيث

 ألؼ 660% بواقع 42، وبمغت نسبة اإلناث مستخدـ 860.000% بواقع 58المستخدميف الذكور 
وىذا يدلؿ عمى أف شبكة الفيس بوؾ تحتؿ المرتبة األولى في فمسطيف مف حيث  (1)مستخدمة

 اث.والسرعة في نقؿ المعمومات وتغطية األحد في االستخداـ سيولةلتميزىا بال االستخداـ،

تحتؿ النخبة السياسية موقعًا قياديًا بارزًا داخؿ المجتمع الفمسطيني، وليا تأثير قوي وفاعؿ و 
المتداولة بأف المعمومات لممكانة المرموقة التي تتمتع بيا، بحيث أوضحوا  نظراً عمى الرأي العاـ 

، حقيقة الموقؼؿ االجتماعي تمثؿ مؤشر وبوصمة مف أجؿ الوصوؿ إلى شبكات التواص عبر
وذلؾ  وكانت المعمومات الميدانية والسياسية ىي األكثر تداواًل عبر شبكات التواصؿ االجتماعي

، لذلؾ جاءت ىذه ألكثر مف خمسيف يوما محافظات غزة معظـالتي طالت  لتسارع األحداث نظراً 
تماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي الدراسة لمتعرؼ عمى مدى اع

 ـ.2014كمصدر لممعمومات أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

 
 

                           
  ـ.2014 صدر بعاـ ،تقرير يوثق حالة شبكات التواصل االجتماعي في فمسطينسوشاؿ ستديو،  (1)



  

 

 
 
 

 انفصم األول

 اإلجراءاث انًنهجيت نهدراست

 
 

 أىم الدراسات السابقة. 

 وأىدافيا وتساؤالتيا وأىميتيا الدراسة مشكمة. 

 اإلطار النظري لمدراسة. 

 نوع الدراسة ومنيجيا وأدواتيا. 

 مجتمع الدراسة والعينة. 

 تقسيم الدراسة. 
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 :الدراسات السابقةأىم  :أوالً 
تعتبر الدراسات السابقة تراثًا عمميًا تراكميًا، يوفر قاعدة معرفية لتحديد معالـ  

ليذه الدراسات، ولقد المشكبلت البحثية، وبمورتيا وصياغة أىدافيا وتساؤالتيا، عبر القراءة المتأنية 
حيث استطاع الوصوؿ  قاـ الباحث باالطبلع عمى العديد مف الدراسات المتعمقة بموضوع البحث،

 وىي: ثبلثة محاورإلى  بتقسيميا الباحث وقاـ إلى بعض الدراسات ذات العبلقة بالموضوع،
 .ةاإلسرائيمياالعتداءات / الدراسات التي تناولت  المحور األول    
 ة في اإلعبلـ. النخب تناولت / الدراسات التي حور الثانيالم    
التي تناولت نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعبلـ في شبكات  / الدراسات المحور الثالث    

 التواصؿ االجتماعي والوسائؿ اإلعبلمية.
 

 :ةاإلسرائيمياالعتداءات المحور األول/ الدراسات التي تناولت 
 

عمى غزة  اإلسرائيمية فن الكاريكاتير في الصحافة الفمسطينية لمعدوان معالج"دراسة بعنواف:  .1
   :(1) "م2014عام 

 اإلسرائيميمعرفة كيفية معالجة الكاريكاتير في الصحافة الفمسطينية لمعدواف  إلى الدراسة ىدفت
 ،ـ، والموضوعات التي تناولتيا في الكاريكاتير، ومعرفة أسموب المعالجة2014عمى غزة عاـ 

 ضمف الدراسة وتقعومعرفة أىـ رسامي الكاريكاتير واتجاىاتيـ في الصحؼ الفمسطينية اليومية، 
الدراسة فيي  تاو أما أد أسموب تحميؿ المضموف، المسح، منيج استخدـ الباحث الوصفية، البحوث

د العينة العمدية مف جميع أعدافي  وتمثمت عينة الدراسة ،أداة تحميؿ المضموف وأداة المقابمة
الصحؼ الفمسطينية اليومية وىي صحيفة القدس والحياة الجديدة واألياـ وصحيفة فمسطيف مف 

 .ـ26/8/2014 -8/7/2014تاريخ 
 : النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أىـ

جاءت موضوعات المفاوضات والتيدئة المرتبة األولى في موضوعات الرسـو  -أ
 .%، يمييا موضوعات الشيداء21.6الكاريكاتورية لصحؼ الدراسة بنسبة 

إظيار األلـ والمعاناة جاء في الترتيب األوؿ مف ضمف  أىداؼ الرسوـ الكاريكاتورية  -ب
 .% ىدؼ التأييد والمناصرة28.1%، وجاء في الترتيب الثاني بنسبة 46.6بنسبة 

 
 

                           
،  " ـ2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميمعالجة فف الكاريكاتير في الصحافة الفمسطينية لمعدواف  "حاـز أبو حميد، (1)

 .(ـ2015غزة: الجامعة اإلسبلمية، تير غير منشورة )رسالة ماجس
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 ائيمياإلسر  العدوان آثار تغطية في االجتماعي التواصل مواقع نشطاء دور"دراسة بعنواف:  .2
   :(1)"(2014  غزة )يوليو عمى
 استخداماً  وأكثرىا االجتماعي التواصؿ لمواقع النشطاء استخداـ مدى معرفة إلى الدراسة ىدفت
 خبلؿ االجتماعي التواصؿ مواقع تتناوليا التي التغطية كفاية مدى عف والكشؼ ، العدواف خبلؿ

دراؾ ، العدواف  مواقع تميز التي األسباب أىـ عف شؼوالك ، بو وساىمت قامت الذي الدور وا 
 تفاعبلً  الوسوـ أكثر ومعرفة ، العدواف وقت سيما ال الوسائؿ مف غيرىا عف االجتماعي التواصؿ

 واستثمار لبلستفادة وطرؽ مقترحات وتقديـ ، العدواف خبلؿ تويتر موقع عمى النشطاء قبؿ مف
 ، الوصفية البحوث ضمف الدراسة وتقع ، الفمسطينية القضية خدمة في االجتماعي التواصؿ مواقع

في  وتمثمت عينة الدراسة ، أما أداة الدراسة فيي صحيفة االستقصاء، المسح منيج استخدـ الباحث
 مفردة. 140 وبمغت االجتماعي التواصؿ مواقع نشطاء

 : النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أىـ
 العدواف خبلؿ اإلنترنت شبكة مىع االجتماعي التواصؿ لمواقع المبحوثيف استخداـ -أ

 المرتبة في جاءت ، حيثاستخداماً  االجتماعي التواصؿ مواقع أكثر مف بوؾ الفيس جدًا، وأف مرتفع
 ( .تويتر) يمييا األولى

 اإلنسانية القصص عمى التركيز العدواف خبلؿ المستخدميف عمى تأثيراً  األساليب أكثر -ب
 عمييا وأجمع الحرب وقت السيما االجتماعي التواصؿ مواقع تميز التي األسباب أىـ وأف ،

 .بسرعة لؤلخبار متابعتيا المبحوثوف،
أكثر الوسوـ تفاعبًل مف قبؿ المبحوثيف عمى موقع تويتر خبلؿ العدواف  -ج

 .%86#غزة_تحت_القصؼ بنسبة 
 

نبية م في مواقع الفضائيات األج2012: "األطر الخبرية لمعدوان عمى غزة عام دراسة بعنواف .3
 :(2)دراسة تحميمية مقارنة لعربية"ابالمغة  اإللكترونية

 ىدؼ الدراسة إلى رصد وتحميؿ مضموف المواد الخبرية المنشورة عمى مواقع الفضائيات 
، والحرة، وفرنسا العربية بالمغة اإللكترونية األجنبية ( فيما يتعمؽ بأحداث العدواف 24) روسيا اليـو

 الخبرية التغطية ، والوقوؼ عمى أوجو االتفاؽ واالختبلؼ في2012عمى قطاع غزة أواخر العاـ 
 ذلؾ في بما وتبعات، نتائج مف عميو ترتب وما أحداث مف سبقو وما الدراسة،  مواقع عمى لمعدواف

                           
يوليو )عمى غزة  اإلسرائيميدور نشطاء مواقع التواصؿ االجتماعي في تغطية آثار العدواف  "نعيـ المصري، (1)

 (2015، : جامعة زياف عاشور الجمفةالجزائر الخامس عشر)العدد ، مقارباتمجمة  "2014
ـ في مواقع الفضائيات األجنبية االلكترونية 2012رية لمعدواف عمى غزة عاـ "األطر الخبأحمد عوض اهلل،  (2)

  (.  2014غزة: الجامعة اإلسبلمية،  ) رسالة ماجستير غير منشورة ،"مقارنة ة: دراسة تحميميبالمغة لعربية
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 ، استخدمتالمختمفة لمعدواف وتداعياتو األحداث خبلليا مف قدمت التي الخبرية األطر تحميؿ
 استخدـ الباحثالبحوث الوصفية،  ضمفي، وتقع الدراسة اإلعبلمار طالدراسة نظرية تحميؿ اإل

طاره استخداـ أداة تحميؿ المضموف، وكذلؾ منيج دراسة إمنيج المسح الذي تـ في  ،منيجيف
سموب المقارنة المنيجية، أما أداة الدراسة فيي أالعبلقات المتبادلة والذي تـ في إطاره توظيؼ 

 الزمنية العينة تمثمت عينة الدراسة فيفييا تحميؿ األطر الخبرية، استمارة تحميؿ المضموف بما 
 لكافة الشاممة العينة اختيار تـ ـ. بحيث31/12/2012، إلى 1/11/2012مف  الممتدة فترةلم

 ىذه الفترة. أثناء الثبلثة اإللكترونية المواقع عمى المنشورة اإلخبارية والتقارير األخبار
 الدراسة: الييأىـ النتائج التي توصمت إ

ف ياآلخر  فيالموقع عف مضاعؼ بشكؿ العدواف ة أحداثيبتغط ـويال روسيا موقع اىتماـ -أ      
 .  24الحرة وفرنسا 

ة" وأف الخبر ىو يإسرائيماتفاؽ المواقع الثبلثة بعدـ اعتمادىا عمى أية وكاالت أنباء " -ب     
 المواقع االلكترونية عينة الدراسة .الشكؿ الصحفي الغالب لممواد الخبرية المنشورة عمى 

 اإلعبلـموقع الحرة تناقض بشكؿ واضح مع الموقعيف األخريف في االعتماد عمى وسائؿ  -ج    
 ة .اإلسرائيمي اإلعبلـالدولية وكذلؾ في اعتماده عمى وسائؿ 

 
 الفمسطيني: تحميل خطاب اإلعبلموأيدولوجيات إسرائيل و  2013صراع غزة "دراسة بعنواف:  .4

 :(1)نقدي"
في أربع مصادر منيا اثنتاف مف الصحؼ  اإلعبلميةالتغطية ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى  
ىآرتس وجيروزالـ بوست واثنتاف مف الصحؼ الفمسطينية عمى  وىي تة عمى اإلنترناإلسرائيمي

 ـ12/2013/ 25 -20خبلؿ تصاعد العنؼ في غزة في الفترة مف  ،اإلنترنت وىي معا والرأي
في الصراع الفمسطيني  اإلعبلميةلمتعرؼ عمى كيفية تأثير االيدولوجيات عمى المواد وىدفت 
، اإلسرائيمياليساري   اإلعبلـني و ياليم اإلعبلـوقارنت الدراسة بيف المغة المستخدمة في  ،اإلسرائيمي

 عبلـاإلالحمساوية ووسائؿ  اإلعبلـإضافة إلى مقارنة بيف المغة العربية التي استخدمتيا وسائؿ 
مف مقااًل  31مثمت عينة الدراسة مف المستقمة، واستخدمت الدراسة أداة تحميؿ الخطاب النقدي، وت

 .اإلعبلميةاألربعة مصادر 
 الدراسة : اأىـ النتائج التي توصمت إليي

                           
(1) Baidoun, A : "The Gaza Conflict 2013 and Ideologies of Israeli and Palestinian 

Media: A Critical Discourse Analysis". MA Dissertation, Unpublished , (Sweden 

Örebro University -,2014) 
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ة بطريقة مختلفة عن اإلسرائيليأظهرت صحيفة الرأي التابعة لحماس الشخصيات  -أ  

 . موقع معا المستقل
     .نيةيبشكؿ مختمؼ عف الصحيفة اليمصورت صحيفة ىآرتس الفمسطينييف  -ب  
 .ةاإلسرائيميالفمسطينية و  اإلعبلـيوجد اختبلؼ في التقارير المنشورة في وسائؿ   -ج  
 

دراسة تحميمية  عمى غزة" اإلسرائيمي"اتجاىات الصحافة األردنية نحو العدوان  :دراسة بعنواف .5
 :(1)ي والدستورمقارنة في صحيفتي الرأ

 عمى اإلسرائيمي العدواف نحو ةيوميال األردنية الصحافة اتجاىات معرفة إلى الدراسة ىدفت
 . 27/12/2008مف  بدءاً  اً يوم 22 مدة استمر الذي غزة قطاع

 الدراسة أداة أماي، اإلعبلممنيج المسح  استخدـ الباحثافالبحوث الوصفية،  ضمفوتقع الدراسة 
الرأي  صحيفتي افتتاحيات عمى والمقارنة التحميؿ ف، بحيث قاـ الباحثاف بإجراءتحميؿ المضمو فيي 

 والدستور خبلؿ فترة العدواف.
 الدراسة: اأىـ النتائج التي توصمت إليي

ة بنسبة يوميال األردنيةالصحافة  اىتمامات عمى طغى غزة عمى اإلسرائيمي العدواف -أ 
 العدواف، مف اتجاىاً  25 مجموعوما  األردنية افةالصح وعرضت ،االفتتاحيات مجموع مف% 97.7
 العدواف جرائـ اتجاىات حظيت يما% ف20.3نسبتو  بما األردني الرسمي الموقؼ مقدمتيا في جاء

 حصؿ % كما100بنسبة  المطمقة معًا بالمعارضة يفتيفالصح في البديؿ والوطف ،اإلسرائيمي
 %.100 أييدت عمى يفتيفالصح في األردني الموقؼ

 الموقؼ مف أبرزىا غزة عمى العدواف مف األردنية الصحؼ تناولتيا اتجاىاً  25  -ب  
 والموقؼ ،الفمسطينية الوطنية الوحدة أقميا وكاف العدواف، بمعارضة اتسـ الذي لؤلردف الرسمي
 بحد اإلسرائيمي والعدواف ،اإلسرائيميالعدواف  جرائـ اتجاىات يتحظ يماف حماس، حركة مف األردني

 %.100المطمقة بنسبة  بالمعارضة يفتيفالصح في البديؿ والوطف تو،ذا
 
 
 

                           
 ة: دراسة تحميميعمى غزة" اإلسرائيمي"اتجاىات الصحافة األردنية نحو العدواف حاتـ عبلونة وعمى نجادات،  (1)

ج )اربد: جامعة -1المجمد السابع والعشروف، العدد، مجمة أبحاث اليرموك ،"مقارنة في صحيفتي الرأي والدستور
 .   749 -729ـ( ص ص 2011اليرموؾ، 
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 اإلعبلمعكس الذات: الفمسطينيون يرون الحرب عمى غزة من خبلل " :دراسة بعنواف .6
 :(1)"االجتماعي
عف كيفية عكس الفمسطينيوف ىويتيـ وىوية العرب في وسائؿ  الكشؼ إلى الدراسة ىدفت

س بوؾ، واليوتيوب، وتـ تحميؿ الرسائؿ عمى الفيس بوؾ ومقاطع االجتماعية، مثؿ الفي اإلعبلـ
الفيديو التي تـ نشرىا ومشاركتيا وتنزيميا عف الفيس واليوتيوب خبلؿ الحرب عمى غزة في الفترة 

، واستخدمت الدراسة أداة المجموعات البؤرية، حيث تـ 2009يناير  2008مف ديسمبر الممتدة 
 2010أكتوبر  18و 17أشخاص عقدت في الفترة 8جموعة مف إنشاء مجموعتيف، وتكونت كؿ م

 اإلعبلـلمكشؼ عف األسباب التي أدت إلى مشاركة ىؤالء األشخاص في استخداـ وسائؿ 
 .االجتماعي خبلؿ الحرب عمى غزة وبعدىا

عرب مف الطبلب الذيف يدرسوف في الجامعة األمريكية في الفمسطينيوف و الوكاف المشاركوف 
شطيف خبلؿ الحرب لئلعبلـ االجتماعي الذيف كانوا نختمؼ التخصصات المستخدميف الشارقة مف م
 .2009 -2008عمى غزة في 

 الدراسة: اأىـ النتائج التي توصمت إليي
 .االجتماعي فيس بوؾ ويوتيوب  اإلعبلـعمى وسائؿ  فياإلسرائيميسيطرة  -أ 
االجتماعي في البمداف  اإلعبلـالحرب عمى غزة لـ تكف حاضرة بكثرة في وسائؿ   -ب 

 .األوروبية واألمريكية
وف ومناصروىـ والمجموعات الداعمة ليـ في أمريكا وبريطانيا يسيطروف اإلسرائيمي -ج 

عمى الطريقة التي تبث فييا تقارير الحرب عبر الفيس بوؾ واليوتيوب، وبالتالي فإنيـ يتبلعبوف في 
  يف.اإلسرائيميو  فكيفية تقديـ الفمسطينيي

 
ة عمى غزة خبلل الفترة اإلسرائيميدراسة حول االختبلف في التغطية لمعممية " :اسة بعنوافدر  .7

 :(2)"في النيويورك والبي بي سي 2009يناير  -2008من ديسمبر 
ة في موقع صحيفة اإلسرائيميلمعممية  اإلعبلميةىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التغطية 

نت، واستخدمت الدراسة أداة تحميؿ المضموف، بحيث تـ تايمز والبي بي سي عمى اإلنتر  ؾنيويور 

                           
(1) Najjar, A. : "Othering the Self: Palestinians Narrating the War on Gaza in the Social 

Media". Journal of Middle East Media, Vol. 6 (1), 2010, pp 1-30 

(2) Dagher, N: " study of the difference in of the Israeli operation in gaza (december, 

2008 to january, 2009) in the new york time and bbc". Ma Dissertation, Unpublished, 

(U.S.A the university of Wisconsin-whitewater,2010) 
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( 1968تحميؿ القصص والمقاالت التي نشرت عمى تمؾ المواقع، وتـ استخداـ نموذج موريؿ )
  لتحميؿ المصادر 

 الدراسة: اأىـ النتائج التي توصمت إليي
ىناؾ فروقات في استخداـ المصادر في موقعي الدراسة عند تغطية الصراع  -أ 

 .اإلسرائيميمسطيني الف
 .ة أكثر مف المصادر الفمسطينيةيإسرائيمعمد الموقعاف إلى استخداـ مصادر   -ب 
ة، أما بالنسبة اإلسرائيميصحيفة نيويورؾ تايمز عمدت وبشكؿ كبير عمى المصادر  -ج 

  .ة الفمسطينيةاإلسرائيميلموقع البي بي سي فقد استخدـ عددًا متساويًا مف المصادر 
 
الفمسطيني والكشف عن اإلطارات المستخدمة من  اإلسرائيميتأطير الصراع بعنواف: " دراسة  .8

  :(1)قبل ثبلث صحف أمريكية"
 اإلسرائيميىدفت الدراسة إلى التعرؼ عؿ األطر المستخدمة في تغطية الصراع  

 ساينس وكريستياف بوستف، لويس سانت تايمز، نيويورؾالفمسطيني في ثبلث صحؼ أمريكية ىي 
البحوث الوصفية،  ضمفالدراسة  قعي، وتاإلعبلمطار الدراسة نظرية اإل استخدمت ونيتور،م

 وقصة مقاالً  149استخدمت منيج تحميؿ الخطاب، والمنيج المقارف، أما عينة الدراسة فتمثمت في 
 عاـ األقصى لممسجد شاروف ارائيؿ زيارة تمت التي الفترة :ىما يفتزمني فترتيف خبلؿ وذلؾ صحفية،
 ـ، 2002 عاـ الفصح عيد ليمة تنفيذىا تـ التي الفدائية العممية تمت التي ىي والثانية ـ، 2000
 .الغربية الضفة في السور الواقي بعممية عرؼ ما اسرائيؿ أعقابيا في وشنت

 الدراسة:  اأىـ النتائج التي توصمت إليي
 بينما ـ، 2000 لعاـ ةالصحفي التغطية في السائد اإلطار يعد األمف لتحقيؽ السعي -أ 

 ـ. 2002 عاـ تغطية في السائد اإلطار ىو العسكرية اسرائيؿ قوة مف والتخويؼ الترىيب كاف
 الفمسطيني اإلسرائيميلمصراع  الثبلث الصحؼ تأطير اختبلؼ إلى الدراسة خمصت -ب 
  .اإليديولوجية الفكرية توجياتيا اختبلؼ حسب 

 
 
 

                           
(1) Melanie Stawicki, “Framing the Israeli-Palestinian conflict: Astudy of frames used 

by three American newspapers”, master’s thesis (Columbia: faculty of the graduate 

school, University of Missouri, 2009). 
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 2008ديسمبر  27العربية لمعدوان عمى غزة في المدة من "معالجة الصحافة دراسة بعنواف:  .9
 :(1)دراسة حالة في صحيفة الشرق األوسط "2009يناير22 إلى 
وتفسيرىا  وتحميميا اإلسرائيمي لمعدواف العربية الصحافة معالجة رصد إلى الدراسة ىدفت 

جياتيا وتو  ومبلمحيا المعالجة سمات ، وكشؼ2009-2008عاـ  العدواف فترة مدة خبلؿ
 .ومرتكزاتيا
دـ استخوتقع الدراسة ضمف البحوث الوصفية ي، اإلعبلمطار الدراسة نظرية تحميؿ اإل استخدمت
 فيعينة الدراسة  تمثمت تحميؿ المضموف، الدراسة ىي أداة أما ،ياإلعبلممنيج المسح  الباحث
بلؿ الفترة مف الشرؽ األوسط الصادرة خ صحيفة أعداد كافة في الصحفية المواد جميعتحميؿ 

 . 22/1/2009إلى  2008/ 27/12
 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

الشرؽ  صحيفة قدمتو كما اإلسرائيمي العدواف أسباب أىـ أف إلى الدراسة وتوصمت -أ
 حماس، يميو عمى القضاء يميو %،21 بنسبة ةاإلسرائيمي لمحكومة سياسية مكاسب تحقيؽ األوسط،
 العربية . المبادرة تدمير

 العدواف أياـ الصحيفة خبلؿ قدمتيا التي ةيالسياس األحداث أىـ أف الدراسة وأوضحت -ب
 والتضامف . التأييد مظاىرات ثـ العربية، البيانات إصدار في تمثمت

 في كاف الخبر فأو  األحداث، مقدمة في جاءت الجوية المعارؾ أف إلى أشارت النتائج -ج
اتجاه  مقدمة في جاء المعارض االتجاه وأف العدواف، حوؿ الصحيفة في الفنوف المستخدمة مقدمة

 .اإلقناعية  األساليب مقدمة في جاءت والبراىيف األدلة وأف المضموف،
 

-2008عمى غزة  اإلسرائيمي: "صورة موقف مصر الرسمي إزاء العدوان دراسة بعنواف  .10
  :(2)الصحف اليومية المصرية في خطابات اإلعبلميةدراسة مقارنة لعناصر الصورة   2009"
 غزة عمى اإلسرائيمي العدواف إزاء الرسمي مصر موقؼ صورة تحميؿ إلى الدراسة ىدفت
، مف  مصريةاليومية ال الصحؼ خطاب في بشكؿ مقارف الثبلث األىراـ، والوفد، والمصري اليـو

العدواف الذي بدأ  فترة خبلؿ الصحؼ ينةع في ظيرت التي الرأي مقاالت لكؿ الشامؿ المسح خبلؿ

                           
 إلى  2008ديسمبر  27"معالجة الصحافة العربية لمعدواف عمى غزة في المدة مف مبارؾ الحازمي،  (1)

، العدد الرابع والثبلثوف المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم ،"دراسة حالة عمى صحيفة الشرؽ األوسط :2009يناير22
 . 467 -397ـ( ص ص2009)القاىرة: جامعة القاىرة، 

: دراسة مقارنة 2009"-2008عمى غزة  الصييوني"صورة موقؼ مصر الرسمي إزاء العدواف ىشاـ محمد،  (2)
، العدد الرابع المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم ،"طابات الصحؼ اليومية المصريةلعناصر الصورة اإلعبلمية في خ
 . 299 -233ـ( ص ص2009والثبلثوف )القاىرة: جامعة القاىرة، 
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 كمدخؿ اإلعبلمية الصورة الدراسة عمى واعتمدت، واستمر اثنيف وعشريف يوماً  27/12/2008في 
ي ومنيج اإلعبلمالبحوث الوصفية، واستخدمت منيج المسح  ضمفلمدراسة، وتقع الدراسة  نظري

 سموب المقارنة .أي و اإلعبلمتحميؿ الخطاب 
 اسة :أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدر 

 أساسي عمى : أطروحات بشكؿ قسمت المصرية الصحؼ في ظيرت التي األطروحات -أ
 خرى . أتتبايف بيف صحيفة و  ياألزمة، وى معالجة وأطروحات األزمة،

 العدواف، مف المصري الرسمي الموقؼ في تأـز وجود عمى اتفقت الثبلث الصحؼ  -ب 
 األطروحات في التبايف ظير كما إسرائيؿ، مع الرسمي المصري الموقؼ تواطؤ بيفبعضيا  فأو 

الرسمي  الموقؼ تأـز أسباب وأطروحة األزمة، مواجية كأطروحة الثبلث، الصحؼ بيفاألخرى 
 وحماس . مصر اإليقاع بيف في اإلسرائيمي الدور وأطروحة المصري،

 
 

ية االنتفاضة الفمسطينتايمز حول  ك: " لسانيات التمثيل: خطاب نيويور دراسة بعنواف  .11
  :(1)الثانية"

 االنتفاضة نحو األمريكي الصحفي الخطاب محددات عمى التعرؼ إلىىدفت الدراسة 
ي، اإلعبلمنظرية تحميؿ االطار  الدراسة استخدمتتايمز،  نيويورؾ صحيفة في الثانية الفمسطينية

سة في البحوث الوصفية، استخدـ الباحث منيج تحميؿ الخطاب، أما أداة الدرا ضمفالدراسة تقع 
، وتمثمت والتصوير والتركيب التعبير أدوات استخداـ وتحميؿ مستويات سموب بوصؼتحميؿ األ

 الفمسطينية االنتفاضة أحداث تناولت التي الصحفية والمقاالت اإلخبارية التقاريرعينة الدراسة في 
 .   ـ 2003 حتى ـ 2000 مف الزمنية المدة في تايمز نيويورؾ صحيفة في الثانية

 ـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :أى 
العنؼ  مسئولية الفمسطينييف حم مت تايمز نيويورؾ صحيفة أف إلى الدراسة وخمصت -أ 

 .                                                                                   الثانية الفمسطينية االنتفاضة في حدث الذي
 االنتفاضة ألحداث في توصيفيا ةاإلسرائيمي الرواية تدني الدراسة  نتائج وكشفت -ب 
 .النفس عف الدفاع منطمؽ مف الفمسطينييف ضد بيا قامت التي األفعاؿ وتبرير الثانية الفمسطينية

 

                           
(1) Mohammed Mosheer Amer, “The linguistics of representation: the New York 

Times’ discourse on the second Palestinian Intefada”, PhD thesis (Australia :School of 

Languages and Linguistics. The University of Melbourne,2008). 
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 "المعالجة الصحفية لمحرب السادسة وتداعياتيا عمى القضية الفمسطينية"دراسة بعنواف:   .12
   :(1)األيام والقدس والحياة الجديدةدراسة تحميل مضمون لصحف 

 شير تموز. 2006عمى لبناف عاـ  اإلسرائيميالمقصود بالحرب السادسة: االعتداء 
المتعمقة بالحرب السادسة،  اإلعبلميةىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى المحتوى الظاىر لممادة      

والمقارنة بيف صحؼ التعرؼ عمى معالجة الصحؼ الثبلث لتداعيات الحرب السادسة  أيضاً و 
األىمية التي أولتيا صحؼ الدراسة حوؿ ىذا  ةالدراسة في كيفية تناوليا لمحرب السادسة ومعرف

البحوث الوصفية واعتمد  ضمفالدراسة نظرية ترتيب األولويات، وتقع الدراسة  ، استخدمتالموضوع
نية الثبلث األياـ سموب تحميؿ المضموف لمصحؼ الفمسطيأالباحثاف عمى منيج المسح بالعينة 

 الدراسة في عينة تمثمت ،والقدس والحياة الجديدة أما أداة الدراسة فكانت أداة تحميؿ المضموف
 33بواقع  14/8/2006وحتى  13/7/2006الصحؼ السابقة، وتـ تحديد العينة العمدية مف تاريخ 

 عدد مف كؿ صحيفة مف صحؼ الدراسة .
 سة :الدرا اأىـ النتائج التي توصمت إليي

 التي القضايا بيف مف (58.1 %) بنسبة األولى المرتبة في القضايا السياسية كانتأ. 
عمى  صحيفة لكؿ بالنسبة أما وتداعياتيا، السادسة الحرب معالجة في الدراسة صحؼ اىتمت بيا

  52.4 %) بنسبة )  السياسية لمقضايا اىتماميا أولت األياـ صحيفة أف الدراسة أثبتت فقد حدة
 . ( 57.4 %) بنسبة القدس وصحيفة ،( 66.9 %)  بنسبة الجديدة الحياة حيفةوص

 في صحؼ الدراسة عميو اعتمدت الذي األوؿ المصدر كانت العالمية األنباء وكاالتب. 
 المالية قمة اإلمكانات إلي يرجع وقد ، (62.8 % ) بنسبة وتداعياتيا السادسة لمحرب معالجتيا
 متنوعة أخرى عندىا . مصادر أو المراسميف، توفر وعدـ ةالدراس صحؼ عند والبشرية

 
 
 
 
 
 

 

                           
: دراسة "المعالجة الصحفية لمحرب السادسة وتداعياتيا عمى القضية الفمسطينيةزىير عابد ومرواف الصالح،  (1)

، المجمد الثاني عشر، العدد الثاني امعة األقصىمجمة جتحميؿ مضموف لصحؼ األياـ و القدس و الحياة الجديدة"، 
 .53 -23ـ( ص ص2008)غزة: جامعة األقصى، 



 ءات المنيجية لمدراسةاإلجرا   الفصل األول

13 

 ة في اإلعبلم. النخب تناولت المحور الثاني / الدراسات التي
 

في تشكيل اتجاىات النخبة األكاديمية العربية في اليمن نحو  اإلعبلمدور دراسة بعنواف: "  .13
 :(1)الربيع العربي" دراسة ميدانية

اتجاه النخبة األكاديمية العربية في اليمف نحو ثورات الربيع  ىدفت الدراسة إلى معرفة
العربي، ومعرفة مدى اىتماـ النخبة األكاديمية العربية في اليمف بمتابعة أخبار ثورات الربيع العربي 
وتطوراتيا، ومعرفة المصادر االتصالية التي تمجأ إلييا النخبة األكاديمية العربية في اليمف الستقاء 

ات في أثناء األزمات الوطنية والخارجية، أما أداة الدراسة فيي صحيفة االستقصاء، وتمثمت المعموم
عينة الدراسة في العينة العشوائية البسيطة، وتـ تطبيقيا في خمس جامعات يمنية حكومية وىي 

العرب  فمف األكاديميي مبحوثاً  120، وذلؾ عمى عينة قواميا والحديدة وذمار وتعز وعدف صنعاء
 لعامميف في تمؾ الجامعات.ا

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
% مف النخبة األكاديمية العربية ييتموف بمتابعة أخبار ثورات الربيع العربي 73.3 -أ

 % ال ييتموف.5.8% منيـ يبدوف اىتماما متوسطا و20.3وتطوراتيا، و
مف قبؿ  لوسائؿ األكثر تفضيبلً احتمت وسائؿ التواصؿ االجتماعي المرتبة الثالثة في ا -ب

 النخبة األكاديمية اليمنية.
 

" استخدام البرلمانيين الجزائريين لتكنولوجيا المعمومات واالتصال في صنع دراسة بعنواف:   .14
قراراتيم السياسية وتحقيق الحكم الراشد" دراسة ميدانية لعينة من أعضاء العيدة التشريعية 

 :(2)(2012-2007السادسة)
إلى معرفة الدور الحيوي والفعاؿ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في انجاح  لدراسةىدفت ا

العمميات والوظائؼ اليامة في المجتمع، وعمى رأسيا عممية صنع القرارات السياسية، وعممية رسـ 
تأكيد العبلقة التبلزمية في العصر الراىف بيف المتغيرات الثبلثة:  أيضاً سياسات الدولة، و 

تزويد  أيضاً جيات المعمومات واالتصاؿ، وصناعة القرار السياسي وتجسيد الحكـ الراشد، و تكنولو 
صناع القرار السياسي في الجزائر بمعطيات عممية تمكنيـ مف معرفة الدور الذي يمكف أف يمعبو 

                           
خالد الصوفي وعمي البرييي "دور اإلعبلـ في تشكيؿ اتجاىات النخبة األكاديمية العربية في اليمف نحو الربيع  (1)

خامس )أبو ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات المجمد الثاني، العدد ال ،مجمة رؤى استراتيجيةالعربي: دراسة ميدانية"، 
 .   85-32ـ( ص ص 2014والبحوث االستراتيجية، 

 السياسية قراراتيـ صنع في واالتصاؿ المعمومات لتكنولوجيا الجزائرييف البرلمانييف استخداـ"، قواسـ بف عيسى (2)
 دكتوراهرسالة ، "2012-2007 سادسةال التشريعية العيدة أعضاء مف لعينة ميدانية دراسة :الراشد الحكـ وتحقيؽ

 (.ـ2013، )الجزائر: جامعة الجزائرغير منشورة 
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مجتمع المعمومات في مساعدتيـ عمى اتخاذ قراراتيـ، استخدـ الباحث منيجيف المنيج الوصفي 
تحميؿ النظـ الذي يمكف مف اكتشاؼ عممية التفاعؿ بيف صناع القرار السياسي وبيف ومنيج 

تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ، أما أدوات الدراسة فيي صحيفة االستبياف والمقابمة الشخصية، 
 .  مبحوثاً  68وتمثمت عينة الدراسة في العينة الطبقية مف مجتمع البرلمانييف بمغت 

 توصمت إلييا الدراسة: أىـ النتائج التي
% مما يعني 95.6بمغت نسبة البرلمانييف الذيف يتابعوف االنترنت ولدييـ اشتراؾ عبره  -أ

أف الغالبية العظمى مف البرلمانييف لدييـ ارتباطات باإلنترنت، فيما بمغت نسبة مف ال يممكوف 
 %.4.4اشتراؾ عبره 
الترتيب كمصدر لممعمومات يستقي احتمت الصحؼ والمجبلت المرتبة األولى في رأس  -ب

%، ثـ احتؿ االنترنت المرتبة الثانية كمصدر لممعمومات 76.6منيا البرلمانييف معموماتيـ بنسبة 
%، ثـ الياتؼ 58.8%، ثـ تقارير الخبراء بنسبة 63.2%، ثـ النشرات الرسمية 67.6بنسبة 

 %. 20.5رتيب بنسبة %، ثـ الياتؼ الثابت والفاكس في مؤخرة الت39.7النقاؿ بنسبة 
 

نخبة المجمس "النخب السياسية الفمسطينية وأثرىا عمى الوحدة الوطنية" دراسة بعنواف:   .15
 :(1)التشريعي الثاني نموذجاً 
 السياسية بتوجياتيا الفمسطينية السياسية النخب سمات عمى التعرؼىدفت الدراسة إلى 

 التعرؼ،  المطموب بالدور القياـ معوقات مف امعاناتي ومدى واالجتماعية، واإليديولوجية والثقافية
 السياسي المأزؽ في النخب ىذه دور معرفة،  ومرتكزاتيا الفمسطينية الوطنية الوحدة مقومات عمى

 نخبة أحدثتيا التي الراىف ) االنقساـ السياسي، ومعوقات المصالحة الوطنية( ومعرفة اآلثار
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي  .الوطنية حدةالو  عمى الثاني الفمسطيني التشريعي المجمس
 .التحميمي

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :
 األساس ىو الفمسطيني العمؿ فصائؿ عميو تتفؽ موحد سياسي برنامج توفر عدـ إف -أ 

 والتنظيرات والدعوات الشعارات كثرة رغـ الواقع، أرض عمى فمسطينية وطنية وحدة وجود عدـ في
 .السياسية البرامج تمؾ مثؿ ىإل

                           
: نخبة المجمس التشريعي الثاني ميسوف عمير، "النخب السياسية الفمسطينية وأثرىا عمى الوحدة الوطنية (1)

 (.ـ2012، ) نابمس: جامعة النجاح الوطنيةرسالة ماجستير غير منشورة ، نموذجًا"
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 أحزابيا مواقؼ تغيير الحد الذي يمكنيا مف إلى الفمسطينية الوطنية النخبة تصؿ لـ -ب
 الفمسطينية السياسية النخبة حيادية عدـ إف القوؿ بؿ يمكف الوطنية، الوحدة نحو وقيادتيا السياسية

 تحقيقيا. إمكانية عدـ مف وزادت نيةالوط الوحدة عمى سمباً  أثرت قد الحزبي ارتباطيا التي عززت
 

 :(1)"اتجاىات النخب المصرية تجاه المعالجة الصحفية لقضايا حقوق االنسان" دراسة بعنواف  .16
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تعرؼ النخب المصرية عمى مفاىيـ ووثائؽ حقوؽ اإلنساف، 

قراءة مختمؼ الصحؼ  رصد أنماط تعامؿ النخب المصرية مع الصحافة فيما يتعمؽ بمعدالت
التعرؼ عمى آراء وتقييمات  أيضاً المصرية اليومية وغير اليومية، القومية والحزبية والمستقمة، و 

النخب تجاه متغيرات العممية الصحفية، استخدـ الباحث منيج المسح والمنيج المقارف، أما عينة 
ا بقضاي واىتماماً  ييا إدراكاً الدراسة فتمثمت في عدد مف النخب المصرية التي مف المفترض أف لد

وتتأثر وتؤثر بيا، وتمثمت الصحؼ التي اعتمد الباحث  اإلعبلـحقوؽ االنساف وتتعرض لوسائؿ 
 15سبوعية المصرية الصادرة خبلؿ فترة الدراسة ما بيف مى دراستيا في الصحؼ اليومية واألع

 ـ.2011نوفمبر  15سبتمبر إلى 
 دراسة:أىـ النتائج التي توصمت إلييا ال

% مف الصفوة المبحوثة إلى تقييـ أداء الصحؼ في معالجة قضايا 83اتجو تقييـ  -أ
 حقوؽ االنساف بالمتوسط أو الضعيؼ وأبدوا اعتمادىـ عمى وسائؿ أخرى في متابعة الحدث.

% مف الصفوة المبحوثة عف دورىـ المفترض كقادة لمرأي نتيجة عدـ اىتماـ 65غاب  -ب
 واالعتماد عمييـ كمصادر أو مفسريف لؤلنباء. الصحؼ باالتصاؿ بيـ 

 
: "دور الصحف المصرية في تشكيل رأي الصفوة نحو القضايا العامة" دراسة  دراسة بعنواف  .17

 :(2)تحميمية وميدانية
ىدفت الدراسة إلى معرفة دور الصحؼ المصرية في تشكيؿ رأي الصفوة نحو القضايا 

ه السائد التي تتبناه الصحؼ المصرية مف خبلؿ ما العامة وذلؾ مف خبلؿ رصد وتحميؿ االتجا
تقدمو مف معمومات وما تطرحو مف آراء ومناقشات حوؿ القضايا العامة، وتأثير ىذا االتجاه في 
تشكيؿ رأي الصفوة نحوىا، والتعرؼ عمى أىـ العوامؿ المؤثرة عمى استعداد الصفوة لمتعبير عبلنية 

الدراسة نظرية دوامة الصمت، تقع الدراسة ضمف البحوث  عف آرائيا نحو تمؾ القضايا، استخدمت

                           
دكتوراه غير رسالة ، "اتجاىات النخبة المصرية تجاه المعالجة الصحفية لقضايا حقوؽ االنساف"، بسيوني محمد (1)

 (.   ـ2012 ،حمواف: جامعة القاىرة) منشورة
: دراسة تحميمية وميدانية"، "دور الصحؼ المصرية في تشكيؿ رأي الصفوة نحو القضايا العامة ،السيد بدير (2)

  ـ(.2011)بنيا: جامعة بنيا،  شورةرسالة دكتوراه غير من
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مضموف وأسموب مسح جميور وسائؿ الوصفية، استخدـ الباحث منيج المسح، أسموب تحميؿ ال
، أما أدوات الدراسة فكانت استمارة تحميؿ المضموف واستمارة صحيفة االستقصاء، أما عينة اإلعبلـ

راسة دة مف القضايا العامة التي عالجتيا الصحؼ محؿ الالدراسة التحميمية فتـ تطبيقيا عمى عين
، أما عينة الدراسة الميدانية فتـ اختيارىا بطريقة العينة العمدية  ،الوفد ،األىراـ المصري اليـو

 مف الصفوة السياسية والفكرية. مبحوثاً  200العارضة، وطبقت عمى 
 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

في احتؿ الترتيب األوؿ مف ضمف الفنوف الصحفية التي اعتمدت عميو المقاؿ الصح -أ
الصفوة لتكويف آرائيا سواء المؤيدة أو المعارضة، وىو ما اتفقت عميو نتائج الدراسة التحميمية 

 جمالي الفنوف الصحفية عينة الدراسة.% مف إ40.5والميدانية بنسبة 
وى اإلجمالي لمقضايا العامة % عمى المست61.8غمب االتجاه المعارض بنسبة  -ب

 الثبلث بالصحؼ عينة الدراسة والسبب أنيا قضايا رأي وتحتمؿ الصراعات الفكرية ووجيات النظر. 
 

: "انعكاسات الممارسة الصحفية بالصحف الخاصة المصرية عمى اتجاىات دراسة بعنواف  .18
 :(1)النخبة في مصر نحو حرية الصحافة" دراسة مسحية

مدى التزاـ الصحؼ المصرية الخاصة بأخبلقيات الممارسة  معرفة ىدفت الدراسة إلى
التعرؼ عمى أكثر الفنوف  أيضاً الصحفية عمى اتجاىات النخبة المصرية نحو حرية الصحافة، و 

والمضاميف الصحفية التي تخترؽ فييا قواعد وأخبلقيات الممارسة الصحفية بالصحؼ المصرية 
ة المصرية أخبلقيات الممارسة الصحفية، والتعرؼ عمى الخاصة، والكشؼ عف مدى معرفة النخب

درجة أىمية فئات أخبلقيات الممارسة الصحفية مف وجية نظر النخبة، والتعرؼ عمى تقييـ النخبة 
ألخبلقيات الممارسة الصحفية بالصحؼ المصرية، تقع الدراسة ضمف الدراسات الوصفية، استخدـ 

المقارف، أما أدوات الدراسة ىي استمارة تحميؿ المضموف، الباحث منيجيف المنيج المسحي والمنيج 
ليوـ والدستور وصحيفة االستقصاء، وتمثمت عينة الدراسة التحميمية في صحيفتي المصري ا

 مبحوثاً  150سبوع الصناعي، وعينة الدراسة الميدانية وىي عينة عشوائية عمى واستخدـ الباحث األ
 قتصادية.مف النخبة األكاديمية والسياسية واال

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:  

                           
انعكاسات الممارسة الصحفية بالصحؼ الخاصة المصرية عمى اتجاىات النخبة في مصر "، حسيف عبد النبي (1)

 (.   ـ2011 ،جامعة حمواف: القاىرة) رسالة ماجستير غير منشورة، "دراسة مسحية: نحو حرية الصحافة
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جمالي الموضوعات التي تجاوزت فيو الصحؼ الخاصة أخبلقيات الممارسة الصحفية إ -أ
جمالي % مف إ88.1ألخبلقيات %، مقابؿ االلتزاـ با11.7بنسبة  موضوعاً  924بمغت 

 موضوعا.  8090الموضوعات التي تـ تحميميا والبالغ عددىا 
ف عدـ انتياؾ حرمة الحياة الخاصة لؤلفراد جاءت في مقدمة أخبلقيات الممارسة إ -ب

 الصحفية مف حيث األىمية مف وجية نظر النخبة. 
 

"استخدامات النخبة لمصحافة االلكترونية وانعكاساتيا عمى مقروئية الصحف  :دراسة بعنواف  .19
 :(1)أساتذة جامعة باتنة أنموذجا الورقية"

 لمصحافة الجزائرية الجامعية النخبة تعرض درجة التعرؼ عمى قياس ىدفت الدراسة إلى
واألجنبية  والعربية الجزائرية لمصحافة تفضيبلتيـ والعربية واألجنبية، ومعرفة الجزائرية اإللكترونية

 دوافع عمى اإللكترونية والتعرؼ الصحؼ مواقع في المتعددة اإلعبلمية لممواد ـتيتفضيبل أيضاً و 
اإللكترونية ومعرفة االشباعات المتحققة منيا، ومعرفة تأثير الصحؼ  لمصحؼ داميـاستخ وأسباب

الدراسة نظرية االستخدامات  ، استخدمتااللكترونية عمى بيئة الممارسة الصحفية في الجزائر
منيج المسح الوصفي بالعينة، أما مجتمع الدراسة فتمثؿ في جامعة  استخدـ الباحثشباعات، واإل

بباتنة، وأداة الدراسة كانت صحيفة االستقصاء عمى عينة مف أساتذة الجامعة مقدارىا الحاج لخضر 
 .مبحوثاً  241

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 شبكة اإلنترنت عمى كبير بحجـ تقبؿ "األساتذة " باتنة جامعة نخبة أف الدراسة أظيرت  -أ

 تستخدـ شبكة ال جداً  ضئيمة نسبة دراسةال وسجمت المبحوثيف، مف  (% 95.44 )بنسبة وذلؾ
 الدراسة . عينة أفراد مف (% 4.56 )اإلنترنت

بحجـ  يتعرضوف " باتنة جامعة أساتذة " الجامعية النخبة أعضاء أف الدراسة أظيرت -ب
ناثاً  مف (% 75.94 ) بنسبة وذلؾ اإللكترونية الصحافة لمواقع كبير وبينت  ،المبحوثيف ذكورًا وا 

 . (24.06 )ب نسبتيا قدرت اإللكترونية الصحافة تستخدـ ال نسبة ىناؾ نوبأ الدراسة
 
 
 

 

                           
افة االلكترونية وانعكاساتيا عمى مقروئية الصحؼ الورقية: أساتذة "استخدامات النخبة لمصحمحمد حمدي،  (1)

 (.   ـ2010 )الجزائر: جامعة الحاج لخضر باتنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة باتنة أنموذجا"



 ءات المنيجية لمدراسةاإلجرا   الفصل األول

18 

الدراسات التي تناولت نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم في المحور الثالث / 
 :شبكات التواصل االجتماعي والوسائل اإلعبلمية

 

الجتماعي : "استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التواصل ادراسة بعنواف  .20
  : (1)واإلشباعات المتحققة" دراسة ميدانية

إلى معرفة استخدامات شبكات التواصؿ االجتماعي مف قبؿ طمبة الجامعات  ىدفت الدراسة
والتعرؼ عمى أبرز الشبكات االجتماعية التي يستخدميا طمبة ، الفمسطينية واإلشباعات المتحققة

دى ثقة طمبة الجامعات الفمسطينية مستخداـ، و الجامعات الفمسطينية، والتعرؼ عمى دوافع اال
يجابيات وسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي صؿ االجتماعي، والتعرؼ عمى أبرز إبشبكات التوا

 ومعرفة مقترحات طمبة الجامعات الفمسطينية لتطوير شبكات التواصؿ االجتماعي.
سة ضمف البحوث الوصفية، استخدمت الدراسة نظرية االستخدامات واإلشباعات، وتقع الدرا 

واستخدـ الباحث منيج المسح، أما أدوات الدراسة فيي صحيفة االستقصاء والمقابمة المقننة، وعينت 
الدراسة تمثمت في العينة الطبقية العشوائية عمى الجامعات الثبلث األزىر واألقصى واالسبلمية، 

 مبحوثًا. 400وبمغ قواميا 
 الدراسة:أىـ النتائج التي توصمت إلييا 

%، 89.7إقباؿ كبير مف المبحوثيف عمى استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي بنسبة  -أ
 % ال يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي.10.3و

% 59.43% مف المبحوثيف يستخدموف شبكة الفيس بوؾ، وما نسبتو 95.14 -ب
يستخدموف شبكة جوجؿ % 28.86يستخدموف شبكة اليوتيوب في التواصؿ االجتماعي، وما نسبتو 

 % يستخدموف شبكة تويتر في التواصؿ االجتماعي.27.14بمس، وما نسبتو 
 %.75مف قبؿ المبحوثيف بمغت  إف نسبة مف يقضوف أكثر مف ساعتيف يومياً  -ج

 

"اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع االلكترونية في دراسة بعنواف:   .21
 : (2)ة البلجئين الفمسطينيين" دراسة ميدانيةاكتساب المعمومات حول قضي

 

                           
استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التواصؿ االجتماعي واإلشباعات  " ،صبلح أبو صبلح (1)

  ـ(.2015)غزة: الجامعة االسبلمية،  رسالة ماجستير غير منشورة"، ميدانية دراسةالمتحققة: 
 المعمومات اكتساب في االلكترونية المواقع عمى غزة محافظات في الجامعات طمبة اعتماد " ،ىاني مرجاف (2)

عة االسبلمية، )غزة: الجام رسالة ماجستير غير منشورة"، ميدانية دراسة: الفمسطينييف البلجئيف قضية حوؿ
  ـ(.2015
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ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى متابعة طمبة الجامعات في محافظات غزة لممواقع 
االلكترونية، والتعرؼ عمى مدى اعتمادىـ عمى المواقع االلكترونية الكتساب المعمومات حوؿ قضية 

عمييا طمبة الجامعات الكتساب المعمومات البلجئيف، ومعرفة أىـ المواقع االلكترونية التي يعتمد 
حوؿ قضية البلجئيف، والكشؼ عف مدى ثقة طمبة الجامعات فيما تعرضو المواقع االلكترونية حوؿ 
قضية البلجئيف والتعرؼ عمى آثار اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع 

دمت الدراسة نظرية االعتماد عمى االلكترونية الكتساب المعمومات حوؿ قضية البلجئيف، استخ
، تقع الدراسة ضمف البحوث الوصفية، واستخدـ الباحث منيج المسح، أما أداة اإلعبلـوسائؿ 

الدراسة فيي صحيفة االستقصاء، وعينة الدراسة تمثمت في العينة الطبقية عمى الجامعات الثبلث 
 مبحوثًا. 400األزىر واألقصى واالسبلمية، وبمغ قواميا 

 

 ـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:أى
تصدرت المواقع االلكترونية عمى االنترنت لممصادر التي يعتمد عمييا المبحوثيف  -أ

%، تمييا القنوات التمفزيونية بنسبة 48.1الكتساب المعمومات حوؿ قضية البلجئيف بنسبة 
قؿ الكتب واألبحاث %، والنسبة األ13.1%، ثـ جاءت شبكات التواصؿ االجتماعي بنسبة 16.8
1.3 .% 

اعتمد المبحوثيف عمى المواقع االلكترونية الكتساب المعمومات حوؿ قضية البلجئيف  -ب
 %، وبدرجة عالية جداً 38.5%، واعتمد عميو بدرجة عالية بنسبة 38.8بدرجة متوسطة بنسبة 

بدرجة %، ثـ اعتمادىـ عمييا 5.3%، وكاف اعتمادىـ بدرجة منخفضة بنسبة 14.5بنسبة 
 %.3منخفضة جدًا بنسبة 

 % مف المبحوثيف كانوا يتابعوف المواقع اإللكترونية كؿ يوـ.  0.46 -ج
 

: "دور شبببكات التواصببل االجتمبباعي فببي توعيببة الشببباب الفمسببطيني بالقضببايا دراسػػة بعنػػواف  .22
 :(1)الوطنية" دراسة تحميمية وميدانية

تواصػؿ االجتمػاعي لمقضػايا الوطنيػة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمػى مػدى تنػاوؿ شػبكات ال
الفمسػػػػطينية، والتعػػػػرؼ عمػػػػى أىػػػػـ القضػػػػايا الوطنيػػػػة التػػػػي تناولتيػػػػا شػػػػبكات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي، 
استخدمت الدراسة نظرية االستخدامات واالشباعات، وتقع الدراسة ضمف البحوث الوصفية واسػتخدـ 

المضػػػػموف وصػػػحيفة االستقصػػػػاء الباحػػػث مػػػنيج المسػػػػح، أمػػػا أدوات الدراسػػػػة فيػػػي اسػػػػتمارة تحميػػػؿ 
والمقابمة، ومجتمع الدراسة التحميمي شبكة الفيس بوؾ، ومجتمع الدراسة الميدانية الشػباب الفمسػطيني 

                           
: دراسة تحميمية بالقضايا الوطنية"دور شبكات التواصؿ االجتماعي في توعية الشباب الفمسطيني  ،ىشاـ سكيؾ (1)

  ـ(.2014)غزة: الجامعة االسبلمية،  رسالة ماجستير غير منشورةوميدانية"، 
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فػػػي كافػػػة األراضػػػي الفمسػػػطينية، وتمثمػػػت عينػػػة  35 -18المسػػػتخدـ لشػػػبكة الفػػػيس بػػػوؾ مػػػف سػػػف 
ية والقضػايا الوطنيػة، أمػا العينػة الدراسة التحميمية في جميع الصػفحات التػي تعنػى بالقضػية الفمسػطين

 فشػػابًا وشػػابة فمسػػطينية مػػف مسػػتخدمي 426الميدانيػػة اختػػار الباحػػث عينػػة عشػػوائية بسػػيطة بمغػػت 
 شبكات التواصؿ االجتماعي.

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:  
ثيف حصمت شبكة الفيسبوؾ عمى المرتبة األولى كػأكثر الشػبكات التػي يسػتخدميا المبحػو  -أ

%، تبلىػػػػا بفػػػػارؽ كبيػػػػر تػػػػويتر بنسػػػػبة 93.3لمتوعيػػػػة بالقضػػػػايا الوطنيػػػػة الفمسػػػػطينية وذلػػػػؾ بنسػػػػبة 
 %.35%، تبلىا الشبكات األخرى بنسبة 49.65

يستخدـ الشباب الفمسطيني شبكات التواصؿ االجتماعي بيدؼ االطبلع عمػى األخبػار  -ب
 %. 78.9بنسبة قدرىا 

 
دراسة  فمسطيني عمى الشبكات االجتماعية وقت األزمات": "اعتماد الشباب الدراسة بعنواف  .23

 :(1)ميدانية
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى اعتماد الشباب الفمسطيني عمى مواقع شبكات           

التواصؿ االجتماعي وقت األزمات، ورصد أىـ األزمات التي ييتـ الشباب الفمسطيني بمتابعتيا 
، والكشؼ عف أسباب ودوافع الشباب الفمسطيني لبلعتماد عمى عبر مواقع التواصؿ االجتماعي

، اإلعبلـالدراسة نظرية االعتماد عمى وسائؿ  استخدمت ،مواقع التواصؿ االجتماعي وقت األزمات
واستخدـ الباحث منيج المسح لمجميور، أما أدوات الدراسة  ،وتقع الدراسة ضمف البحوث الوصفية
المناقشة المركزة، ومجتمع الدراسة ىو جميور الشباب مف  فيي صحيفة االستقصاء ومجموعات

 400في محافظات قطاع غزة، وتمثمت عينة الدراسة في العينة العمدية وبمغ قواميا  33-19سف 
 .مبحوثاً 

 :أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
عمى يعتمد المبحوثوف بدرجة متوسطة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي لمحصوؿ منيا  -أ

%، بينما كاف نسبة مف يعتمدوف عمييا بدرجة قوية 39.3المعمومات حوؿ األزمات المختمفة بنسبة 
% 6% مف المبحوثيف يعتمدوف عمييا بدرجة قوية جدا، بينما كاف 19.3%، في حيف كاف 30.3

 .%5.3وكانت نسبة مف يعتمدوف عميو بدرجة ضعيفة  يعتمدوف عمييا بدرجة ضعيفة جداً 
 وفالمبحوث اشبكات التواصؿ االجتماعي في مقدمة الوسائؿ التي يعتمد عمييجاءت  -ب 

                           
رسالة ماعية وقت األزمات: دراسة ميدانية"، الشباب الفمسطيني عمى الشبكات االجت"اعتماد  ،اسماعيؿ برغوث (1)

  ـ(.2014)القاىرة: معيد البحوث والدراسات العربية،  ماجستير غير منشورة
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% ثـ جاءت الصحؼ اإللكترونية في المرتبة 78لمعرفة األخبار عند حدوث األزمات بنسبة بمغت 
تماعية التي يعتمد عميو %، في حيف تصدر موقع الفيس بوؾ قائمة الشبكات االج42الثانية بنسبة 

  .%31.5%، بينما حؿ موقع يوتيوب في المرتبة الثانية بنسبة 93.8بير بنسبة بفارؽ ك وفالمبحوث

 % مف المبحوثيف كانوا يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي كؿ يوـ.  8.47 -ج

بالمعمومات حول قضايا الفساد دور الفيس بوك في إمداد الشباب الجامعي  "دراسة بعنواف:   .24
 :(1)" دراسة ميدانيةالمصري

الدراسة إلى التعرؼ عمى دور الفيس بوؾ  في إمداد الشباب الجامعي بالمعمومات  ىدفت        
منيج المسح  الباحث واستخدـوتقع الدراسة ضمف البحوث الوصفية، حوؿ قضايا الفساد في مصر، 

يناير يوـ الثورة  25، استمارة )تحميؿ المضموف( طبقت عمى صفحتي )كمنا خالد سعيدعف طريؽ 
ـ(، كما 2013ـ حتى مارس2013عذيب والفقر والفساد والبطالة( في فترة امتدت مف )ينايرعمى الت

ػ استمارة  قياس الوعي بقضايا الفساد في مصرلاستخدمت الدراسة الميدانية استمارة )االستبياف ػ 
مف الشباب الجامعي  عمديوالمستوى االجتماعي واالقتصادي( تـ تطبيقيا عمى عينة لقياس 

مفردة( تتراوح 400مفردة( مأخوذة مف عينة عشوائية قواميا ) 355الفيس بوؾ قواميا ) مستخدمي
  عيف شمس(.، القاىرة ،المنصورة ،سنة( مف كميات جامعة )الزقازيؽ21 -18أعمارىـ بيف )

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :
لمحصوؿ عمى المعمومات حوؿ لفيس بوؾ يأتي في مقدمة مصادر معرفة أفراد العينة ا -أ       

 .عبر مواقع التواصؿ االجتماعيفي مصر قضايا الفساد 
بيف زيادة اعتماد الشباب الجامعي عينة  إحصائيةذات داللة  وتوجد عبلقة ارتباطي -ب       

 ر.وحصوليـ عمى المعمومات حوؿ قضايا الفساد في مص الدراسة عمى الفيس بوؾ
  

لتواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طمبة الجامعات "دور شبكات ا :دراسة بعنواف .25
  :(2)دراسة ميدانية األردنية"

ىدفت الدراسة إلى معرفة معدالت استخداـ طمبة الجامعات األردنية لشبكات التواصؿ        
االجتماعي الرقمية، والكشؼ عف العوامؿ المؤثرة في تشكيؿ اتجاىات الرأي العاـ لدى الطمبة، 

                           
 رسالةأسامة حسانيف، دور الفيس بوؾ في إمداد الشباب الجامعي بالمعمومات حوؿ قضايا الفساد المصري،  (1)

 ـ(.2014جامعة عيف شمس، القاىرة: )دكتوراه غير منشورة 
"دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تشكيؿ الرأي العاـ لدى طمبة عبد الكريـ الدبيسي وزىير الطاىات،  (2)

البتراء: جامعة  ، المجمد األربعوف، العدد األوؿ )مجمة دراسات العموم االنسانية واالجتماعية ،الجامعات األردنية"
 .81 -66( ص ص2013البتراء، 
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التقميدية باعتمادىا مصادر لؤلخبار  اإلعبلـستوى منافسة شبكات التواصؿ االجتماعي لوسائؿ وم
المنيج  واستخدـ الباحثالدراسة نظرية االستخدامات واالشباعات،  استخدمت ،والمعمومات

 عينة ومجتمع الدراسة طمبة الجامعات األردنية، وتمثمت ،االستبانة ييف أداة الدراسةالوصفي، أما 
  .طالب مف الجامعات األردنية الستة 300قواميا بمغ  الدراسة في العينة العشوائية البسيطة،

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :
% يميو موقع تويتر بالمرتبة الثانية،  83احتؿ موقع الفيس بوؾ المرتبة األولى بنسبة  -أ

خداـ شبكات التواصؿ االجتماعي بيف طمبة ويوتيوب بالمرتبة الثالثة، وىو ما يؤكد انتشار است
 الجامعات األردنية وارتفاع نسبة المشتركيف فييا.

 شبكات التواصؿ االجتماعي أصبحت تشكؿ بالنسبة لطمبة الجامعات األردنية مصدراً  -ب
مف مصادر الحصوؿ عمى األخبار والمعمومات ينافس وسائؿ االتصاؿ التقميدية والصحافة 

 اإللكترونية .
 

أثر مواقع التواصل االجتماعي عمى المشاركة السياسية لممرأة في  راسة بعنواف:"د .26
 :(1)فمسطين"

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى مدى استخداـ النساء الفمسطينيات لمواقع التواصؿ 
االجتماعي، ومدى تأثير ىذا االستخداـ عمى عممية المشاركة السياسية لممرأة في فمسطيف، وتقع 

اسة ضمف البحوث الوصفية، استخدمت الباحثة منيج المسح، أما أداة الدراسة فيي صحيفة الدر 
 امرأة فمسطينية مف سكاف قطاع غزة. 400االستقصاء، وتمثمت عينة الدراسة في 
 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 أكثر مواقع التواصؿ االجتماعي تفضيبًل مف قبؿ المبحوثات ىو فيس بوؾ. -أ
دوافع استخداـ النساء لمواقع التواصؿ االجتماعي ىي الرغبة في التعبير عف وجية  -ب

 نظرىف تجاه القضايا النسوية السياسية بحرية، تبلىا توسيع العبلقات السياسية واالجتماعية. 
 
 
 
 
 
 

                           
رسالة ماجستير ، مواقع التواصؿ االجتماعي عمى المشاركة السياسية لممرأة في فمسطيف أثر، سمر الدريممي (1)

 ـ(.2013، جامعة األزىر: غزة)غير منشورة 
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   (1) :" تبعية صحافة الجوال وتآكل الخصوصية في األماكن العامة"دراسة بعنواف:  .27
  

دفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أسباب ودوافع اعتماد مستخدمي أجيزة االتصاؿ الحديثة ى     
عمى أجيزتيـ في األماكف العامة وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ مدخؿ نظرية االعتماد عمى وسائؿ 

والتعرؼ عمى اآلثار المعرفية والوجدانية والسموكية التي تترتب عمى اعتماد المستخدميف  اإلعبلـ
الياتؼ المحموؿ المتطورة في األماكف العامة، والدور التي تقوـ بو تمؾ اليواتؼ في عمى أجيزة 

ربط المستخدميف بشبكاتيـ االجتماعية، والوصوؿ إلى المعمومات أثناء تواجدىـ في األماكف 
 العامة، ومدى شعور المستخدميف بالقمؽ في حالة ابتعادىـ عف أجيزتيـ .

 لدراسة :أىـ النتائج التي توصمت إلييا 
يعتمد مستخدمو أجيزة االتصاؿ الحديثة عمى أجيزتيـ في بناء ىوياتيـ الذاتية، وىوية  -أ     

 مجموعاتيـ، وتحديث شبكة عبلقتيـ عبر شبكات التواصؿ .
كاف المستخدموف يعتمدوف عمى أجيزتيـ في التنقؿ في األماكف غير المألوفة بالنسبة  -ب

 ليـ .
عمى أجيزتيـ المتطورة لقراءة الكتب ومشاىدة الفيديوىات  اعتمد المستخدموف -ج    

 واالستماع إلى الموسيقى .
 

دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفمسطيني في  :" دراسة بعنواف .28
 :(2)"القضايا المجتمعية

التواصؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوؼ عمى النقاط الميمة والمؤثرة في شبكات          
وتقع ، االجتماعي وعبلقتيا بالدور التنموي لمشباب الفمسطيني ومسئولياتو المجتمعية تجاه قضاياه

ي، أما أداة الدراسة فيي اإلعبلمالراسة ضمف البحوث الوصفية، استخدـ الباحث منيج المسح 
 قواميا صحيفة االستقصاء، وتمثمت عينة الدراسة في العينة الحصصية غير االحتمالية وبمغ 

 مفردة مف الشباب الفمسطيني.410
 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 . %96.1جميع المبحوثيف يستخدموف الشبكات االجتماعية بنسبة   -أ

                           
(1)  Yi-Fan Chen, Mobile Media Dependency, Private Consumption In public Spaces, 

Paper Presented At The Meeting Of The 8th Media In Transition Conference,  Usa, 

MIT, Boston,2013.                                           

Web.Mit.Edu/CommForum/Mit8/Papers/Yi-Fan_Chen.Pdf     
أحمد حمودة، دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفمسطيني في القضايا المجتمعية،  (2)

 ـ(.2013، جامعة القاىرة: القاىرة)شورة رسالة ماجستير غير من
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% مػػػػف المبحػػػػوثيف أجػػػػابوا بػػػػأف شػػػػبكات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي تنمػػػػي 96.6أف نسػػػػبة  -ب
بػوؾ أكثػر الشػبكات االجتماعيػة اسػتخدامًا مشاركتيـ نحو القضايا المجتمعيػة. وجػاءت شػبكة الفػيس 

 وتفاعبًل.
  

 :(1): "استخدام مواقع الشبكات االجتماعية من قبل الشباب في روسيا"دراسة بعنواف .29
سعت و بالمعمومات ،  الشباب إمدادمدي ثراء ىذه الوسائؿ في  ىدفت الدراسة إلى معرفة

والتعرؼ عمى  التواصؿ االجتماعي ،إلي التعرؼ عمي استخداـ الشباب الجامعي الروسي لمواقع 
، وتقع الدراسة ضمف البحوث الوصفية مدى ثراء ىذه الوسائؿ في إمداد ىؤالء الشباب بالمعمومات

المقابمة الشخصية لمحصوؿ عمى الباحثة منيج المسح، أما أداة الدراسة فكانت  تاستخدم
مف الذكور(  5مف اإلناث و  9مفردة ) 14عينة مكونة مف ، وتمثمت عينة الدراسة في المعمومات

  سنة في مدينة ساف بطرسبرج الروسية 28-22مف الشباب الجامعي ممف تتراوح أعمارىـ مف 
 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الراسة:

و يجعميا ثريا مواقع التواصؿ االجتماعي العديد مف مزايا االتصاؿ الشخصي مم توفر -أ 
، والبحث عف معمومات معينة بسيولة  ييفالمستخدممجاني بيف مثؿ االتصاؿ السيؿ وال بالمعمومات

مكانية التعبير الذاتي عف الذات  . ويسر وبشكؿ مجاني باإلضافة إلى الخصوصية في االتصاؿ وا 
 االجتماعيعمى دراية تامة بموضوعات الخصوصية عمى مواقع التواصؿ  وفالمبحوث -ب

 .، ولكنيـ ال ييتموف بيذه الموضوعات
ب استخداـ الشباب لمواقع التواصؿ تمثمت في : الحصوؿ عمى المعمومات ، أسبا -ج

 واالتصاؿ الشخصي مع األىؿ واألصدقاء ، واالستفادة مف تجارب اآلخريف.
 

: "اعتماد الشباب الجامعي عمى موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" أثناء دراسة بعنواف  .30
 :(2)انتخابات الرئاسة المصرية"

لدراسة إلى التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة في اعتماد الشباب الجامعي عمى موقع ىدفت ا       
التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ أثناء الجولة األولى مف االنتخابات الرئاسية المصرية مايو 

الدراسة نظرية  استخدمت ، ومعرفة األىداؼ التي يتـ تحقيقيا مف استخداـ الفيسبوؾ.2012/يونيو
                           

  (1) Marina Vastly: "Use of Social Networks Sites by Young Adults in Russia " 

unpublished Master's Thesis, University of Tampere "School of social Sciences and 

Humanities"may.2012.                                                                     
  ثناء انتخابات الرئاسة "اعتماد الشباب الجامعي عمى موقع التواصؿ االجتماعي فيسبوؾ أ سماح محمدي، (2)

-119ص( ص ـ2012)القاىرة: جامعة القاىرة،  العدد األربعوف ،اإلعبلمالمجمة المصرية لبحوث  المصرية"،
196 . 
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وتقع الدراسة ضمف البحوث الوصفية،  واستخدمت الباحثة منيج ، اإلعبلـسائؿ االعتماد عمى و 
المسح ، أما أداة الدراسة فيي صحيفة االستقصاء،  ومجتمع الدراسة تمثؿ في الشباب الجامعي 

أسموب العينة المتاحة  وتمثمت عينة الدراسة فيالمستخدـ لموقع التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ، 
 طالبًا جامعيًا. 200 قوامياوبمغ 

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
ارتفاع كثافة الشباب الجامعي عمى الفيسبوؾ أثناء انتخابات الرئاسة المصرية، فأكثر   -أ

 في التواصؿ عمى الموقع. % مف المبحوثيف يقضوف ما يزيد عف ست ساعات يومياً 40مف 
وسائؿ التي في المرتبة الثانية كأكثر ال توصمت الدراسة إلى أف موقع الفيسبوؾ جاء -ب

الستيفاء معموماتيـ عف االنتخابات الرئاسة المصرية، في حيف احتؿ  وفاعتمد عمييا المبحوث
 التمفزيوف المرتبة األولى، وجاءت الصحؼ في المرتبة الثالثة.

 
نحو  "دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفمسطيني :دراسة بعنواف  .31

                                                                              :(1)دراسة وصفية تحميمية التغيير االجتماعي والسياسي"
ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى المتغيرات التي تتعمؽ بدور شبكات التواصؿ االجتماعي        

تماعي والسياسي، وذلؾ مف خبلؿ معرفة دور شبكات في تعبئة الرأي العاـ نحو التغيير االج
التواصؿ االجتماعي في تشكيؿ الرأي العاـ لدى جميور طبلب الجامعات الفمسطينية، والتعرؼ 
عمى القضايا السياسية، واالجتماعية التي يتداوليا الطمبة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي، 

 استخدمت      ،طينية لمواقع التواصؿ االجتماعيوالتعرؼ عمى أسباب ارتياد طمبة الجامعات الفمس
الدراسة نظرية االستخدامات واالشباعات، وتقع الدراسة ضمف البحوث الوصفية  واستخدـ الباحث 

، ومجتمع الدراسة طمبة الجامعات منيج المسح، أما أداة الدراسة فيي صحيفة االستقصاء
 وبمغ دراسة في العينة العشوائية الطبقية،الفمسطينية في محافظات قطاع غزة، وتمثمت عينة ال

 مفردة مف طمبة الجامعات الفمسطينية.                                                                                        500قواميا 

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.                                

مف حيث ترتيب شبكات التواصؿ االجتماعي لدى  المرتبة الثانية وؾب الفيس احتؿ -أ
        % .                  79.8بنسبة  الطمبة

                           
التواصؿ االجتماعي في تعبئة الرأي العاـ الفمسطيني نحو التغيير االجتماعي "دور شبكات ، زىير عابد (1)

، المجمد السادس والعشروف، العدد السادس )نابمس: مجمة العموم االنسانية، ": دراسة وصفية تحميميةوالسياسي
 . 1428 -1388ـ( ص ص2012جامعة النجاح الوطنية، 
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طمبة الجامعات في قطاع غزة يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي في المرتبة  -ب      
 .ساعات 3ى أقؿ مف %، وتتراوح مدة استخداميـ ما بيف الساعة إل89.6األولى في منازليـ بنسبة 

 
  .(1)"اإلعبلم"الفعالية السياسية عمى االنترنت: مدخل االعتماد عمى وسائل : دراسة بعنواف  .32

ىدفت الدراسة إلى بحث تأثير االعتماد عمى شبكة االنترنت عمى الفعالية السياسية، وكيؼ         
وفي قدرتيـ عمى المشاركة الجديد عمى ثقة الناس في العممية السياسية،  اإلعبلـتؤثر وسائؿ 

بفعالية في العممية السياسية، والتعرؼ عمى تأثير الفروؽ الفردية والمتغيرات الديموغرافية عمى 
المشاركة السياسية عبر االنترنت، وقامت الدراسة باستخداـ بيانات مف الواليات المتحدة باالستعانة 

، واستخدمت الدراسة عينة 2010داية العاـبالمسح الذي أجراه مركز المستقبؿ الرقمي األمريكي ب
الياتؼ مف خبلؿ االتصاؿ الرقمي العشوائي عمى األرقاـ األرضية، وأعطيت كؿ والية مف الواليات 

جريت أمفردة مف كؿ والية، و  50األمريكية فرصة متساوية لمتمثيؿ في العينة؛ حيث أخذ الباحث 
، فيما وصؿ عدد االستجابات 2010س مف عاـغسطأ 30ابريؿ و 27المكالمات في الفترة ما بيف 

 . مبحوثاً  1926إلى 
 

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
الجديد مف وجية  اإلعبلـالفعالية السياسية لؤلنترنت ترتبط بمصداقية وشمولية وسائؿ  -أ

ثر عمى بما يؤ  اإلعبلـنظر المبحوثيف، وبينت النتائج عدـ قناعة المبحوثيف بمصداقية وسائؿ 
 الفعالية السياسية .

في الحفاظ عمى العبلقات بيف  كبيراً  أف االنترنت يمعب دوراً  وفيرى المبحوث -ب 
 األشخاص الذيف يتبعوف األيدولوجيات السياسية والفكرية، ويساىـ في مستوى التعميـ .

ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة، بيف كؿ مف االعتماد عمى االنترنت، والتوجيات  -ج
 سياسية لممبحوثيف .ال

 
 
 

                           
(1) Katherine Ognyanova& Sandra Ball-Rokeach, "Political Efficacy On The Internet: 

A Media System Dependency Approach", Paper Presented To National 

Communication Association Convention, Orlando, Florida, November, 2012,from 
http://www.kateto.net/wordpress/w,pcontent/uploads/2012/11/MSD%20Internet%2

0Efficacy%20-%20Ognyanova,%20Ball-Rokeach%20-%202012.pdf  

http://www.kateto.net/wordpress/w,p
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"استخدامات طبلب الجامعات الفمسطينية لشبكات التواصل االجتماعي في دراسة بعنواف:   .33
                                                                            :(1)التوعية بالقضية الفمسطينية"

جامعات الفمسطينية لشبكات التواصؿ ىدفت الدراسة إلى قياس مدى استخداـ طمبة ال       
، ومدى نجاحيـ في تـ استخداميااالجتماعي في التوعية بالقضية الفمسطينية، وأىـ الشبكات التي 

الحقائؽ والمعمومات السميمة حوؿ القضية الفمسطينية إلى  إيصاؿاستغبلؿ ىذه الشبكات في 
المشاكؿ التي واجيتيـ في استخداـ ىذه الجميور العربي واألجنبي، باإلضافة إلى التعرؼ عمى أىـ 

 أداة الدراسةأما منيج المسح،  استخدـ الباحثالبحوث الوصفية،  ، وتقع الدراسة ضمفالشبكات
، ومجتمع الدراسة ىو الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة وىي جامعة األقصى االستبانة فيي

بمغ قواميا و  في العينة العشوائية البسيطة والجامعة االسبلمية وجامعة األزىر، وتمثمت عينة الدراسة
 السابؽ ذكرىا.                                           مفردة مف الجامعات الرئيسية الثبلث 300

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

بشكؿ عاـ مف قبؿ  الفيس بوؾ أكثر شبكات التواصؿ االجتماعي استخداماً  احتؿ -أ
ما أسبيس ثـ بقية المواقع ؛ ماي؛ يميو بفارؽ كبير بقية الوسائؿ وعمى رأسيا تويتر ؛ ثـ المبحوثيف 

في المقدمة وجاء بعده بفارؽ كبير  أيضاً في مجاؿ التوعية بالقضية الفمسطينية فجاء الفيس بوؾ 
  .تويتر ثـ  لينكد أف

ة بالقضية وعيالتوصمت نسبة الميتميف باستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في  -ب
    % مف إجمالي المبحوثيف .14.9الفمسطينية الى 

 

 :(2)مصداقية المضمون الخبري لمواقع التواصل االجتماعي لدي الشباب"" :دراسة بعنواف  .34

ىدفت الدراسة إلى رصد مدى اعتماد الجميور السعودي عمى المضموف الخبري عمى         
ت يزيد اعتماده، والكشؼ عف مدى وعي المبحوثيف المواقع االجتماعية وتحديد  في أية المجاال

،وتمؾ الفردية ورصد وتحميؿ لمعناصر المؤثرة عمى المبحوثيف في  اإلعبلميةبالفروؽ بيف المصادر 

                           
"استخدامات طبلب الجامعات الفمسطينية لشبكات التواصؿ االجتماعي في التوعية بالقضية ، طمعت عيسى (1)

الجديد.. التحديات  اإلعبلـ، "جمعية السعودية لئلعبلم واالتصالالمنتدى السادس لم ،دراسة مقدمة إلى، "الفمسطينية
 ـ(. 2012: جامعة الممؾ سعود، الرياض)  النظرية والتطبيقية"،

: دراسة مصداقية المضموف الخبري لمواقع التواصؿ االجتماعي لدي الشباب"بسنت العقباوي،  ،دينا عرابي (2)
المنتدى السنوي السادس لمجمعية السعودية لئلعبلم  سة مقدمة إلىدرا ،"ميدانية عمى عينة مف الشباب السعودي

 (.  ـ2012 )الرياض: جامعة الممؾ سعود، "..التحديات النظرية والتطبيقية الجديد اإلعبلـ" واالتصال
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تقييميـ لمدى مصداقية ما ينشر مف مضموف خبري في المواقع االجتماعية بيدؼ الوصوؿ إلى 
مف أخبار عمى مواقع التواصؿ االجتماعي.   نموذج مقترح لمعايير لقياس مصداقية ما ينشر

البحوث الوصفية،  ضمف، وتقع الدراسة اإلعبلـالدراسة نظرية االعتماد عمى وسائؿ  استخدمت
يي صحيفة أما أداة الدراسة فمنيج المسح والمنيج المقارف، استخدمت الباحثتاف منيجيف 

تمثمت عينة الدراسة في  جنسيف،، ومجتمع الدراسة ىو الشباب السعودي مف كبل الاالستقصاء
                 مفردة مف الشباب مف كبل الجنسيف. 200قواميا بمغ  العينة العشوائية البسيطة،

 الدراسة : توصمت إليياأىـ النتائج التي 

جاءت مصداقية معمومات مواقع التواصؿ االجتماعي في المرتبة األولي بنسبة  -أ
% ثـ حريتيا في مناقشة قضايا المجتمع 21ي نقؿ األخبار بنسبة % تبلىا مباشرة سرعتيا ف21.5
 انفرادىا% ثـ 15.5% ثـ تنوعيا في إعطاء فكرة عف كؿ ما يحصؿ في العالـ بنسبة 17بنسبة 

 % .9.5بعرض أخبار غير موجودة في الوسائؿ األخرى بنسبة 
حيث جاءت اعتماد الشباب السعودي عمى الصحؼ االلكترونية كمصدر لؤلخبار   -ب 

%، 18.5%، ثـ اليوتيوب بنسبة 27.5%، تبلىا التويتر بنسبة 36.5في الترتيب األوؿ بنسبة 
 %. 17.5قترب منو الفيس بوؾ بنسبة او 
 

التقميديببة والحديثببة كمصببدر  اإلعبببلم: "اعتمبباد الجميببور المصببري عمببى وسببائل دراسػة بعنػػواف  .35
 :(1)م" 2011يناير  25لممعمومات أثناء ثورة 

 اإلعػػػػبلـىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى كثافػػػػة اسػػػػتخداـ الجميػػػػور المصػػػػري لوسػػػػائؿ       
ـ، والتعػػػػرؼ عمػػػػى العوامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػي اعتمػػػػاد 2011ينػػػػاير  25التقميديػػػػة والحديثػػػػة أثنػػػػاء أحػػػػداث 

التقميدية والحديثة أثناء الثورة وطبيعة التفاعؿ مع ىذه الوسائؿ، ومدى  اإلعبلـالجميور عمى وسائؿ 
 التأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية المرتبطة باالعتماد عمى الوسائؿ أثناء الثورة.تحقؽ 

وتقػػع الدراسػػة ضػػمف البحػػوث الوصػػفية، ، اإلعػػبلـالدراسػػة نظريػػة االعتمػػاد عمػػى وسػػائؿ  اسػػتخدمت
 ىػػوواسػػتخدـ الباحػػث مػػنيج المسػػح ، أمػػا أداة الدراسػػة فيػػي صػػحيفة االستقصػػاء، ومجتمػػع الدراسػػة 

فػػي مسػػتخدمي االنترنػػت  وتمثمػػت عينػػة الدراسػػةينػػاير،  25يػػور المصػػري المعاصػػر ألحػػداث  الجم
 300 وبمػغ قواميػا ـ وشػممت الدراسػة2011-5-31 ـ حتػى2011- 4-15وذلؾ خبلؿ الفترة مػف 

 .مبحوثاً 

                           
التقميدية والحديثة كمصدر لممعمومات أثناء ثورة  اإلعبلـاعتماد الجميور المصري عمى وسائؿ  "حمد فاروؽ،أ (1)

 (ـ2012، العدد التاسع والثبلثوف )القاىرة: جامعة القاىرة،  اإلعبلمالمجمة المصرية لبحوث  ،"ـ2011يناير  25
 .186 -127صص 
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 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: 
اة العربيػػػة فػػػي مقدمػػػة وسػػػائؿ جػػػاءت القنػػػوات اإلخباريػػػة العربيػػػة مثػػػؿ قنػػػاة الجزيػػػرة وقنػػػ -أ
التي تابع مف خبلليػا أفػراد العينػة أحػداث وأخبػار الثػورة ،يمييػا الصػحؼ الخاصػة المصػرية،  اإلعبلـ

 البريطانية. BBCثـ القنوات األجنبية الناطقة بالعربية مثؿ 
قػػد قامػػت بػػدور إيجػػابي أثنػػاء الثػػورة مػػف خػػبلؿ  اإلعػػبلـيػػرى أفػػراد العينػػة أف وسػػائؿ   -ب

تيا لمجميور باألحداث المختمفة المصاحبة لمثورة ومسػاىمتيا فػي رفػع مسػتوى اىتمػاـ الجميػور إحاط
 بالثورة وتأييده ليا.

تعددت العوامؿ التي دفعت أفراد العينة إلى متابعة وسائؿ إعبلميػة بعينيػا أثنػاء الثػورة،  -ج
ألحػػداث ومتابعتيػػا بصػػورة حيػػث جػػاء مػػف أىػػـ ىػػذه العوامػػؿ وفقػػا لتقػػديرات أفػػراد العينػػة، سػػرعة نقػػؿ ا

مستمرة لتغطية كافة تطوراتيا، عمى جانب تدعيـ األخبار الخاصة بالثورة بالصور أو مشاىد الفيديو 
المصػػورة التػػي توثػػؽ الحػػدث وتػػدلؿ عميػػو، إضػػافة إلػػى الموضػػوعية وعػػدـ التحيػػز وثقػػة الجميػػور فػػي 

 الوسيمة.
 

نية وعبلقتيبا بدرجبة االعتمباد عمييبا كمبا : "مصداقية المواقع الصحفية اإللكترو دراسة بعنواف  .36
 :(1)المصرية" اإلعبلميةيراىا جميور الصفوة 

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى درجػػة مصػػداقية المواقػػع الصػػحفية اإللكترونيػػة وعبلقتيػػا       
المصػػرية ، والتعػػرؼ عمػػى حجػػـ كثافػػة  اإلعبلميػػةبدرجػػة االعتمػػاد عمييػػا كمػػا يراىػػا جميػػور الصػػفوة 

لممواقػػع االلكترونيػػة، وعمػػى نوعيػػة المواقػػع االلكترونيػػة ، ونوعيػػة المضػػاميف التػػي ييػػتـ بيػػا  التعػػرض
 .اإلعبلميةجميور الصفوة 

، وتقػػع الدراسػػة ضػػمف البحػػوث الوصػػفية، اإلعػػبلـالدراسػػة نظريػػة االعتمػػاد عمػػى وسػػائؿ  اسػػتخدمت
 ىػػو ، ومجتمػػع الدراسػػةواسػػتخدـ الباحػػث  مػػنيج المسػػح، أمػػا أداة الدراسػػة فيػػي صػػحيفة االستقصػػاء

 مبحوثًا. 200 وتمثمت العينة فيالمصرية،  اإلعبلميةجميور الصفوة 
 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: 

الترتيب األوؿ فػي متابعػة المواقػع الصػحفية االلكترونيػة عمػى  يحتؿ مدى المتابعة أحياناً  -أ
 المصرية. ميةاإلعبلاالنترنت مع وجود عبلقة دالة بيف جميور الصفوة 

موقػػع  اإلعبلميػػةأىػػـ المواقػػع الصػػحفية االلكترونيػػة التػػي يقبػػؿ عمييػػا جميػػور الصػػفوة  -ب
 صحيفة األىراـ واألخبار والجميورية ومايو ومصراوي والدستور واألسبوع والشارع العربي.

                           
وليد النجار، "مصداقية المواقع الصحفية اإللكترونية وعبلقتيا بدرجة االعتماد عمييا كما يراىا جميور الصفوة  (1)

( ـ2011 ،جامعة القاىرةالعدد السابع والثبلثوف )القاىرة:  ،اإلعبلمة لبحوث المجمة المصريالمصرية"،  اإلعبلمية
 .495- 377ص ص
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أىػػـ أسػػباب اختيػػار تمػػؾ المواقػػع الصػػحفية االلكترونيػػة كانػػت أنيػػا تقػػدـ تغطيػػة صػػحفية  -ج
يرتيا اممة ثػػػـ أنيػػػا مصػػػدر ثقػػػة ومعرفػػػة كػػػؿ مػػػا ىػػػو جديػػػد أواًل بػػػأوؿ، وأنيػػػا تنفػػػرد بتفاصػػػيؿ ومسػػػشػػػا

 .لؤلحداث الجارية دوف غيرىا
 

 

نياء االنقسام إالجديد في نجاح فعاليات  اإلعبلم: "فاعمية استخدام وسائل دراسة بعنواف  .37
  :(1)الفمسطيني"

 اإلعبلـاـ نشطاء المجتمع الفمسطيني لوسائؿ ىدفت الدراسة إلى قياس مدى فاعمية استخد      
نياء االنقساـ الفمسطيني مف وجية نظرىـ عبر مواقع التواصؿ إالجديد في الدعوة إلى فاعميات 

يجابيات التي االجتماعي المختمفة، وموقع يوتيوب وغيرىا، والتعرؼ عمى رأي ىؤالء النشطاء في اإل
البحوث  ضمفوتقع الدراسة  .في ىذه الفعالياتالجديد  اإلعبلـتحققت مف استخداـ وسائؿ 

، ومجتمع الدراسة منيج المسح، أما أداة الدراسة فيي صحيفة االستقصاء استخدـ الباحثالوصفية، 
مفردة  100قواميا وبمغ  الجديد، وتمثمت عينة الدراسة في العينة العشوائية البسيطة، اإلعبلـنشطاء 

                                                     مف النشطاء الفمسطينييف.  

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: 

الجديد وشبكات التواصؿ  اإلعبلـالفيس بوؾ كأكثر وسائؿ  وفيستخدـ المبحوث -أ
خرى، مثؿ الماي االجتماعي بشكؿ عاـ، وجاء بعده اليوتيوب، ثـ مواقع التواصؿ االجتماعي األ

 المدونات .  وغيرىا، ثـ التويتر، وأخيراً سبيس وىاي فايؼ 

نياء إفي الدعوة إلى فعاليات  الجديد استخداماً  اإلعبلـالفيس بوؾ أكثر وسائؿ  -ب
% مف المستخدميف، وجاء بعده وبفارؽ 71.9االنقساـ الفمسطيني، ووصمت نسبة مستخدميو إلى 

 %. 14.1كبير اليوتيوب بنسبة تصؿ إلى 

 

 

                           
: دراسة نياء االنقساـ الفمسطيني"فاعمية استخداـ وسائؿ اإلعبلـ الجديد في نجاح فعاليات إ، طمعت عيسى (1)

) بيروت: الجامعة  إلعبلميةامؤتمر محو األمية الرقمية و  ،دراسة مقدمة إلى، "عمى نشطاء اإلعبلـ الجديد
 ـ(.  2011األمريكية،
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خدامات الطمبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي وأثرىا عمى وسائل : "استدراسة بعنواف  .38
                                                                                       :(1)"دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة الكميات الفمسطينية :خرىاأل اإلعبلم

مدى استخداـ الطمبة الجامعييف الفمسطينييف لمواقع إلى التعرؼ عمى  ىدفت الدراسة     
 أيضاً األخرى، كما ىدفت الدراسة  اإلعبلـالتواصؿ االجتماعي، وأثر ذلؾ عمى متابعتيـ لوسائؿ 

 ضمفتقع الدراسة و  ،إلى التعرؼ عمى اآلثار السمبية واإليجابية الستخداـ الطمبة ليذه المواقع
 ج المسح، أما أداة الدراسة فيي صحيفة االستقصاء،منياستخدـ الباحث البحوث الوصفية، 

ومجتمع الدراسة ىو عبارة عف طمبة الكميات الفمسطينية في محافظات قطاع غزة، وتمثمت عينة 
                                                                                       .قطاع غزةبمفردة مف طمبة الكميات  500وبمغ قواميا  الدراسة في العينة الطبقية العشوائية،

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:  

 % مف المبحوثيف يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي لمدة تصؿ إلى ساعتيف52.2 -أ
 ًا.يومي

أىـ سمبيات استخداـ المبحوثيف لمواقع التواصؿ االجتماعي تكمف في تغذية األزمات  -ب
 ة وتييئة الفرصة لعمميات االستقطاب مف قبؿ اآلخريف، وزيادة االحتقاف وتعميؽ الخبلفات،السياسي

 %. 78وبنسبة وصمت إلى 
 :(2)"الفمسطينية واالشباعات لمجموعات الفيس بوك الفمسطينيةستخدامات ال: "ادراسة بعنواف  .39

 
 

بوؾ، والبحث عف  ىدفت الدراسة إلى تحميؿ عضوية الفمسطينييف في مجموعات الفيس       
االختبلفات في استخداـ الفيس بوؾ بيف الفمسطينييف المقيميف في الداخؿ والشتات مف أجؿ 

اعتمدت الدراسة عمى نظرية االستخدامات واالشباعات في جانبيا  التوصؿ إلى فيـ أعمؽ لموضع.
ومجتمع  ، أما أداة الدراسة فيي صحيفة االستقصاء،منيج المسح استخدمت الباحثةالنظري، 

 تمثمت ، المقيميف في الداخؿ والشتاتالدراسة مستخدمي الفيس بوؾ  المشتركيف في مجموعات 
 مفردة.   210بمغ قواميا  في العينة العشوائية، عينة الدراسة

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

                           
: خرىاعي وأثرىا عمى وسائؿ اإلعبلـ األ"استخدامات الطمبة الجامعييف لمواقع التواصؿ االجتم ،نعيـ المصري (1)

والتحوالت المجتمعية في  اإلعبلممؤتمر " ،مقدمة إلىدراسة ، "دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة الكميات الفمسطينية
 ـ(. 2011) األردف : جامعة اليرموؾ،  "الوطن العربي

   (2) Linda Jarada, palestinian Facebook Groups, Their Uses And Gratifications, 
Unpublished Master's thesis (Ohio,: Department Of Communication, Miami University, 

 2009).                                                                                                            
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ة، وعممية الموضوعات التي حصمت عمى أكبر قدر مف االىتماـ كانت: حؽ العود -أ      
يف والفمسطينييف، التراث الفمسطيني، القدس عاصمة فمسطيف، قضايا الجنس، اإلسرائيميالسبلـ بيف 

 حقوؽ المرأة في المساواة، الفنوف في فمسطيف، وجرائـ الشرؼ .
فارؽ ممحوظ بيف الذيف يعيشوف خارج فمسطيف وداخمو في كؿ مكاف مف  دجيو  -ب      

؛ حيث تبيف أف الفمسطينييف اإلسرائيميالسبلـ، التراث الفمسطيني، االرىاب المواضيع التالية: عممية 
الذيف يعيشوف في  يوفبيذه القضايا؛ كما أبدى الفمسطين الذيف يعيشوف في الداخؿ أقؿ اىتماماً 

 أقؿ بكثير في موضوع التراث عف الذيف يعيشوف في داخؿ فمسطيف. الخارج اىتماماً 
في موضوع اليوية خبلؿ استخداميـ لمجموعات الفيس بوؾ  اً ر كبي اً ىناؾ اختبلف -ج     

 بالمقارنة مع أولئؾ الذيف يعيشوف في الخارج.
الذيف يعيشوف في فمسطيف أنيـ أكثر حاجة الستخداـ مجموعات الفيس  ثوفأفاد المبحو  -د     

 بوؾ لمتسمية مف أولئؾ الذيف يعيشوف خارج فمسطيف .
 

الجديدة في الحصول  اإلعبلمالجامعات الفمسطينية عمى وسائل  "اعتماد طمبة دراسة بعنواف  .40
 :(1)دراسة تطبيقية عمى األزمة الداخمية الفمسطينية عمى المعمومات وقت األزمات"

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى اعتمػػػاد طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية عمػػػى وسػػػائؿ 
 حركتػيي أزمة االقتتػاؿ الػداخمي بػيف ، وفكمصدر لممعمومات في أوقات األزمات بوجو عاـ اإلعبلـ

، وتقػع اإلعػبلـنظريػة االعتمػاد عمػى وسػائؿ ، اسػتخدمت الدراسػة ) فتح( و ) حمػاس ( بوجػو خػاص
، وأداة مػنيج المسػح بشػقيو: الوصػفي، والتحميمػي استخدـ الباحثافالدراسة ضمف البحوث الوصفية، و 

الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة خػػبلؿ صػػحيفة االستقصػػاء، و مجتمػػع الدراسػػة  طمبػػة  سػػةالدرا
 200وتمثمت عينػة الدراسػة فػي العينػة العشػوائية والتػي بمػغ قواميػا ـ، 2008ـ/2007العاـ الجامعي 

 . طالباً 
 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

جاء اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الفضائيات العربية في الدرجػة األولػى فػي   -أ
%(، يمييػػػا فػػػػي الدرجػػػة الثانيػػػػة مواقػػػػع 76.6ئمػػػة الحصػػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػػات بوجػػػو عػػػػاـ بنسػػػػبة )قا

 %(.58االنترنت المختمفة بنسبة )
فػػػػػػػػػػي االعتمػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػى المواقػػػػػػػػػػع االلكترونيػػػػػػػػػػة أثنػػػػػػػػػػاء األزمػػػػػػػػػػات، جػػػػػػػػػػاءت المواقػػػػػػػػػػع  -ب

                           
الجديدة في الحصوؿ  اإلعبلـحسيف أبو شنب و ماجد ترباف، "اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى وسائؿ  (1)

مؤتمر العممي ال مة إلىمقددراسة "، دراسة تطبيقية عمى األزمة الداخمية الفمسطينية وقت األزمات":عمى المعمومات 
 .26-14ص ص( ـ2008، اإلعبلـاألكاديمية الدولية لعمـو )القاىرة:  الرابع
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%(، يمييػػػػػػػػا المواقػػػػػػػػع التابعػػػػػػػػة لحركػػػػػػػػة فػػػػػػػػتح 54.2االلكترونيػػػػػػػػة المختمفػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المقدمػػػػػػػػة بنسػػػػػػػػبة)
 %(.25%(، ويمييا المواقع التابعة لحركة حماس بنسبة)42.2نسبة)ب

أثناء األزمات، جاءت المواقع االلكترونية  اإلعبلـمف حيث درجة الثقة في وسائؿ  -ج
 لحركة فتح في المقدمة، يمييا تمفزيوف فمسطيف، يميو الصحافة الدولية والصحافة المحمية.

تمفزيون المصري أثناء األزمات بالتطبيق عمى حادث "اعتماد الجميور عمى ال دراسة بعنواف  .41
 :(1)شرم الشيخ"

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدى اعتماد الجميور عمى التمفزيوف المصري أثناء األزمات 
بالتطبيؽ عمى حادث شـر الشيخ، ومعرفة إلى أي مدى استطاع التمفزيوف المصري جذب الجميور 

المختمفة في نقؿ المعمومات  اإلعبلـتعدد وتنافس وسائؿ لمحادث في ظؿ  اإلعبلميةفي تغطيتو 
، وتقع الدراسة ضمف البحوث اإلعبلـعف الحادث، استخدمت الدراسة نظرية االعتماد عمى وسائؿ 

الوصفية، استخدمت الباحثة منيج المسح، وأداة الدراسة صحيفة االستبياف بالمقابمة، ومجتمع 
عينة الدراسة في العينة العشوائية الطبقية، وبمغ قواميا الدراسة ىو الجميور المصري، وتمثمت 

 مفردة . 400

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :                                                          

تفوؽ التمفزيوف كمصدر لممعمومات لما يتمتع بو مف مزايا وخصائص تفوؽ غيره مف  -أ
التمفزيوف المصري ثـ القنوات الفضائية العربية ثـ الصحؼ المصرية كأىـ المصادر، حيث جاء 

                                               مصادر لممعمومات في حادث شـر الشيخ.
وجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف االعتماد عمى التمفزيوف المصري كمصدر لممعمومات  -ب

عمى القنوات الفضائية العربية واألجنبية واإلذاعات والصحؼ عف حادث شـر الشيخ، واالعتماد 
                                                                                                       األجنبية واإلنترنت، حيث يقؿ االعتماد عمى التمفزيوف المصري عند توفر ىذه المصادر.

ف االعتماد عمى التمفزيوف المصري ال يعني بالضرورة تميز تغطيتو وأكدت النتائج أ -ج
المصرية تجاه  اإلعبلمية، إنما قد يرجع إلى رغبة الجميور في معرفة الرؤية السياسية و اإلعبلمية

 ىذا الحادث.

 

                           
المجمة ، "اعتماد الجميور عمى التمفزيوف المصري أثناء األزمات بالتطبيؽ عمى حادث شـر الشيخ"، وفاء ثروت (1)

 . 516 -479( ص ص 2006لقاىرة، ، العدد السادس والعشروف )القاىرة : جامعة ااإلعبلمالمصرية لبحوث 
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ي اإلعبلمالمدخل البيئي لبلتصال " الترابط عبر االنترنت وأصولو االجتماعية: دراسة بعنواف:   .42
 :(1)"المساواة االجتماعية وعدم

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة االعتمػػػاد عمػػػى االنترنػػػت وأصػػػولو االجتماعيػػػة كمػػػدخؿ بيئػػػي  
لوسائط االتصاؿ وارتباط ذلؾ بأوجو التفاوت االجتماعي وتكنولوجيا االتصاؿ، و تسػتعرض الدراسػة 

روكتػػيش، –بػػوؿ ، 1998، 1985روكيػػتش،  -ي ) بػوؿاإلعبلمػػتطػور نظريػػة االعتمػػاد عمػى النظػػاـ 
روكيػتش، كػيـ، مػاتى،  -( في إطار نظرية البنية التحتيػة لمعمميػة االتصػالية ) بػوؿ1976دى فمير، 

( خػػػبلؿ العقػػػود الثبلثػػػة الماضػػػية، وكػػػذلؾ دراسػػػة كيفيػػػة نشػػػأة نظريػػػة البنيػػػة التحتيػػػة لمعمميػػػة 2001
عمػى ىػاتيف النظػريتيف  ي، واعتمػاداً اإلعبلمػاالتصالية وانفصاليا عػف نظريػة االعتمػاد  عمػى النظػاـ 

طور الباحث مفيوـ االعتماد عمى العممية االتصالية لتوضيح العبلقات المتعددة األبعاد التي يكونيا 
كمػا شػمؿ األبعػػاد األربعػة لبلعتمػاد عمػى العمميػة االتصػالية )إمكانيػػة  المػرء مػع الوسػائط االتصػالية،

اط مػػا، فػػي إطػػار وسػػيط أو مػػف خػػبلؿ الحصػػوؿ عمػػى التكنولوجيػػا، حجػػـ عمميػػات المشػػاركة فػػي نشػػ
واعتمػػػدت  وسػػائط مختمفػػػة، قػػوة العبلقػػػات، ومركزيػػة الوسػػػائط االتصػػػالية فػػي أوجػػػو الحيػػاة اليوميػػػة(.

الدراسػػة عمػػى البحػػوث الوصػػفية، واسػػتخداـ مػػنيج المسػػح، وأداة الدراسػػة المقابمػػة عبػػر اليػػاتؼ، و تػػـ 
  .مفردة 585قائية بمغ قواميا إجراء المسح مف خبلؿ التميفوف عمى عينة عشوائية انت

 أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: 
بشػػكؿ كبيػػر عمػػى االعتمػػاد عمػػى  والديموغرافيػػةتػػؤثر العوامػػؿ االجتماعيػػة واالقتصػػادية  -أ

)المرحمة  الديموغرافيةاالنترنت، فالوضع االجتماعي االقتصادي ) مستوى الدخؿ والتعميـ(، السمات 
العرقيػػة(، الوسػػط التكنولػػوجي ) مثػػؿ تواجػػد حاسػػب آلػػي فػػي المنػػزؿ، عػػدد األمػػاكف العمريػػة والسػػبللة 

 التي يتواجد بيا االنترنت( .
ف ىنػػػاؾ اخػػػتبلؼ فػػػي الطػػػرؽ المتبعػػػة إلدراج إ، فػػػلئلنترنػػػتبعػػػد اسػػػتخداـ األشػػػخاص  -ب 

اؽ االنترنػػػت فػػػي الحيػػػاة اليوميػػػة، تعكػػػس أوجػػػو التفػػػاوت االجتمػػػاعي الػػػذي يتميػػػز بػػػو األفػػػراد فػػػي سػػػي
 حياتيـ اليومية.

إف اسػػتخداـ االنترنػػػت فقػػط  ال يمكنػػػو القضػػػاء عمػػى أوجػػػو التفػػاوت االجتمػػػاعي، لػػػذلؾ  -ج
يجب تحسيف قدرة األفراد عمى استخداـ االنترنت لغرض الحصوؿ عمى قيـ ذات مغزى قد تسػاعدىـ 

 عمى تعزيز اإلحساس  بالرفاه.

                           
(1) Jung, Joo-Young Janice ,"Internet Connectedness and its Social Origins: An 

Ecological Approach to Communication Media and Social Inequality", Ph. D. 
Dissertation, Unpublished , (California  , University of-Southern California ,2003)4 

http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=9cQpDE/search?q=aue=%22Jung%2C%20Joo-Young%20Janice.%22.&searchmode=basic
http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=9cQpDE/search?q=aue=%22Jung%2C%20Joo-Young%20Janice.%22.&searchmode=basic
http://digitallibrary.usc.edu/cdm/search/field/place/searchterm/California
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العبلقات القائمة  عمى المشاركة المباشرة المعتمدة عمى االنترنت و : "العبلقات دراسة بعنواف  .43
والرضا عن أنشطة االنترنت: مسح ميداني عمى مستوى وطني آلراء مستخدمي االنترنت في 

    :(1) الواليات المتحدة األمريكية واليند
 

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة العبلقػػػات الخاصػػػة باالعتمػػػاد عمػػػى االنترنػػػت وأنشػػػطتو،  والمشػػػاركة        
 عنيا، مف خبلؿ مسح قومي مقطعي لمستخدمي االنترنت داخؿ الواليات المتحػدة األمريكيػة والينػد. والرضا

لغػرض فيػـ  اإلعػبلـتعتبر ىذه الدراسة األولى مف نوعيا التي تستخدـ نظرية االعتماد عمػى وسػائؿ 
شػػر، تػػـ العبلقػػات بػػيف األفػػراد واسػػتخداـ مواقػػع االنترنػػت فػػي سػػياؽ النشػػاط الخػػاص باالتصػػاؿ المبا

بحػػث  العبلقػػػات القائمػػة بػػػيف مسػػتخدمي االنترنػػػت فػػػي الواليػػات المتحػػػدة األمريكيػػة والينػػػد، وبصػػػفة 
، الفيـ وىي :االجتماعي/ IDRوقوة األبعاد الستة لميدؼ الخاص بالػ  IDRعامة، استكشاؼ قوة الػ 

اسػػػة ضػػػمف البحػػػوث وتقػػػع الدر  الػػػذاتي، توجػػػو السػػػموؾ/ التفاعػػػؿ، القيػػػاـ بػػػأدوار انعزاليػػػو/ اجتماعيػػػو.
تمثمػت عينػة الدراسػة  صػحيفة االستقصػاء،ث مػنيج المسػح ، وأداة الدراسػة الوصفية، و استخدـ الباح

مفػردة  مػف مسػتخدمي مواقػع االنترنػت داخػؿ الواليػات المتحػدة  700عينة غيػر احتماليػو بمػغ قواميػا ال في
 ـ. 2002األمريكية واليند، خبلؿ شير سبتمبر عاـ 

 تي توصمت إلييا الدراسة: أىـ النتائج ال
خاصػػػة  ةيجابيػػػإتوصػػػؿ التحميػػػؿ اإلحصػػػائي إلػػػى أف ىنػػػاؾ دليػػػؿ عمػػػى وجػػػود عبلقػػػات  -أ

بالنسػبة  ىػو األكثػر وضػوحاً  IDRباالعتماد  عمى االنترنت مف جانب مسػتخدمي الػدولتيف، وكػاف الػػ
 الذاتي.  ألىداؼ الفيـ االجتماعي، التوجو السموكي والعزلة وكذلؾ بالنسبة ألىداؼ الفيـ

 ة( باعتبارىػػا أداظيػػرت )المرحمػػة العمريػة أكثػػر وضػػوحاً  الديموغرافيػةمػف بػػيف العوامػػؿ   -ب
لمتنبػػؤ أفضػػؿ مػػف الخبػػرة باسػػتخداـ االنترنػػت، باإلضػػافة إلػػى اعتمػػاد الشػػباب عمػػى االنترنػػت بدرجػػة 

 أكبر .
ة توصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى حػػػػدوث التعػػػػرض، المشػػػػاركة والرضػػػػا عػػػػف العمميػػػػة االتصػػػػالي  -ج

والسػػػعي وراء المعمومػػػات بدرجػػػة أكبػػػر مػػػف التجػػػارة االلكترونيػػػة واألنشػػػطة الترفيييػػػة بػػػيف مسػػػتخدمي 
 االنترنت في كمتا الدولتيف.

 
 

 

                           
(1) Padmini Hemant Patwardhan :Internet Dependency Relations and Relationship with 

Exposure, Involvement, and Satisfaction with Internet Activities: Across National 

Survey of United States and Indian Internet Users, Ph.D. Dissertation, Unpublished 

,( Southern-I11inois- University of -Carbondale,2003). 

http://www.bibsonomy.org/author/Patwardhan
http://www.bibsonomy.org/author/Patwardhan
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 الدراسات السابقة : التعميق عمى
 يمكن تحديد موقع الدراسة من الدراسات السابقة في ضوء النقاط التالية :        

 أوال : موضوع الدراسة :
 

اعتماد النخبة السياسية وىو: يا تختمؼ الدراسة عف الدراسات السابقة مف حيث موضوع -1     
عمى غزة  اإلسرائيمي الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف

    ـ. 2014عاـ 
التواصؿ  الدراسات السابقة اعتماد العديد مف الفئات المتنوعة عمى شبكات تناولت -2     

االجتماعي، في حيف أنيا لـ تذكر اعتماد النخبة السياسية عمييا، وتأتي ىذه الدراسة لتتناوؿ اعتماد 
 . ر لممعموماتدكمص الفمسطينية عمى ىذه الشبكاتالنخبة السياسية 

 
 بقة:بين الدراسة والدراسات السا واالختبلف أوجو الشبو :ثانيا

  من حيث نوع الدراسة: -أ
الدراسة مف الدراسات الوصفية التي تحاوؿ قياس درجة اعتماد النخبة السياسية  تعد ىذه 

الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف عمى قطاع غزة عاـ 
 ـ. بحيث تشابيت الدراسة مع غالبية الدراسات التي تـ عرضيا. 2014

 
 

 من حيث المنيج المستخدم:  -ب
ي لذلؾ معظـ الدراسات السابقة استخدمت المنيج اإلعبلمالباحث عمى منيج المسح  اعتمد

  ـ( ودراسة2015، مرجاف ) ـ( ودراسة2015أبو صبلح، ) المسحي لتناوؿ موضوعاتيا، كدراسة
 ،الدريمميودراسة ) ـ(2014 ، حسانيفودراسة ) ـ(2014 ، برغوثـ(، ودراسة )2014، سكيؾ)

ودراسة )محمدي، ( Marina Vastly ، ـ2012ـ( ودراسة )2013  ،حمودةودراسة ) ـ(2013
 ـ(2011 ،عيسىودراسة ) ـ(2012)عربي والعقباوي، ودراسة  ـ(2012)عابد،  ودراسة ـ(2012

 ـ(2012ودراسة ) بسيوني،  (Linda Jarada ـ،2009ودراسة )ـ( 2011)المصري، ودراسة 
 . مف الدراسات التي أوردىا الباحثوغيرىا  ـ(2011ـ( ودراسة )عبدالنبي، 2011ودراسة )بدير، 

ـ( ودراسة 2013ـ( ودراسة )بف عيسى، Amer ،2008)واختمفت الدراسة مع دراسة 
 ـ(2012ودراسة )عمير،  ـ(2010)حمدي، 
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 : من حيث أداة الدراسة -ج
 الباحث صحيفة االستقصاء والمقابمة استخدـ

ودراسة   ـ(2014 ، )برغوثراسة ود ـ(2014، )سكيؾ دراسة وتشابيت الدراسة مع 
                ودراسة ـ(2013)حمودة، ودراسة  ـ(2013، ودراسة )الدريممي ـ(2014 ، )حسانيف

)عربي ودراسة  ـ(2012)عابد،  ودراسة ـ(2012ودراسة )محمدي،  ( Marina Vastly ، ـ2012)
 ـ،2009ودراسة ) ـ(2011)المصري، ودراسة   ـ(2011 ،ودراسة )عيسى ـ(2012والعقباوي، 

Linda Jarada) ( 2012 ، فاروؽودراسة)ـ( 2009 ، العبدـ( ودراسة )2011 ، النجارودراسة ) ـ
ودراسة  ـ(2006ثروت، (ـ( ودراسة 2008 ، أبو شنب والتربافودراسة ) ـ(2008 ، لقافودراسة )

 Padmini Hemant،ـ2003ودراسة ) ( Jung, Joo-Young Janice ،ـ2003)

Patwardhan )  ،ودراسة  ـ(2013ـ( ودراسة )بف عيسى، 2014ودراسة )الصوفي، والبرييي
 ـ( وغيرىا.2015ـ( ودراسة ) مرجاف، 2015ـ( ودراسة )أبو صبلح، 2010)حمدي، 
ـ( ودراسة 2014، ـ( ودراسة )عوض اهلل2015)أبو حميد،  واختمفت الدراسة مع دراسة 

(Baidoun ،2014ـ( ودراسة )2011( ودراسة ) عبلونة ونجادات، ـNajjar ،2010 ودراسة )ـ
(Dagher ،2010( ودراسة )ـStawicki ،2009( ودراسة )ـAmer ،2008 ،ـ( ودراسة )عابد

 .ـ(2011ودراسة )بدير، ـ( 2008والصالح، 
 

 من حيث الفئة المستيدفة:  -د
عمير، (مثؿ دراسة  أو الصفوةفئة النخبة  في بعض الدراسات معتشابيت الدراسة  
ودراسة )بف عيسى، ـ( 2014ـ( ودراسة )الصوفي، والبرييي، 2013)الدريممي، دراسة و  ـ(2012
ـ( 2011ـ( ودراسة )عبد النبي، 2011ـ( ودراسة )بدير، 2012ـ( ودراسة )بسيوني، 2013

 .ـ(2010ودراسة )حمدي، 
 ئة المستيدفة مع باقي الدراسات األخرى.واختمفت مف حيث الف

 

 من حيث النظرية المستخدمة: -ه
) مرجاف،  وتشابيت مع دراسة اإلعبلـاستخدـ الباحث نظرية االعتماد عمى وسائؿ 

ـ(، ودراسة عرابي والعقباوي 2012ـ(، ودراسة محمدي )2014برغوث )ودراسة  ـ(2015
ـ(، ودراسة 2012) Katherine Ognyanovaـ(، ودراسة  2012ـ(، ودراسة فاروؽ )2012)

ـ(، ودراسة أبو شنب 2008ـ(، ودراسة لقاف)2009ـ(، ودراسة العبد)2011النجار)
ـJung, Joo-Young Janice (2003 ،)ـ(،  ودراسة 2006ـ(، ودراسة ثروت )2008والترباف)
 .ـPadmini Hemant Patwardhan (2003)ودراسة 

http://www.bibsonomy.org/author/Patwardhan
http://www.bibsonomy.org/author/Patwardhan
http://www.bibsonomy.org/author/Patwardhan
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ـ( ودراسة Stawicki ،2009ـ( ودراسة )2014واختمفت الدراسة مع دراسة )عوض اهلل، 
(Amer ،2008 ،2011ـ( ودراسة )بدير، 2008ـ( ودراسة )عابد، والصالح )ودراسة )حمدي، ـ

، ـ( ودراسة )عابد2013ـ( ودراسة )الدبيسي، والطاىات، 2014ـ( ودراسة )سكيؾ، 2010
 .(Linda Jarada ـ،2009) ـ( ودراسة2012

 

 

 ثالثًا : استفادة الدراسة من الدراسات السابقة :
، اإلعػػػبلـالتعػػػرؼ عمػػػى اإلطػػػار النظػػػري لمدراسػػػة، المتمثػػػؿ فػػػي نظريػػػة االعتمػػػاد عمػػػى وسػػػائؿ   .1

بشػػكؿ عػػاـ والشػػبكات االجتماعيػػة بشػػكؿ خػػاص  اإلعػػبلـوالدراسػػات التػػي تناولػػت عبلقػػة وسػػائؿ 
 ومدي اعتماده عمييا. بالجميور

 ا.المناسبة لي ةالدراسة والعين منيجالتعرؼ عمى   .2
 صياغة فروض وتساؤالت الدراسة بشكؿ عممي يحقؽ األىداؼ التي تسعى إلييا الدراسة. .3

ا بالطالػب ذاحث بأىمية موضوع الدراسة، مما حػإحساس الب بمحاورىادعمت الدراسات السابقة   .4
ي تعتبػػر مػػف الدراسػػات القميمػػة فػػي ىػػذا المضػػمار، خاصػػة وىػػي إلػػى إجػػراء الدراسػػة الحاليػػة التػػ

 .تتناوؿ موضوعًا حديثاً 

إمكانيػػػة إجػػػراء  فػػػي تػػػـ االسػػػتفادة مػػػف اإلطػػػار المعرفػػػي لمدراسػػػات السػػػابقة، والمصػػػادر العمميػػػة  .5
المقارنة بيف نتػائج تمػؾ الدراسػات والنتػائج التػي ستتوصػؿ إلييػا ىػذه الدراسػة كػؿ فػي مجالػو ممػا 

صػػؿ العممػػي بػػيف الدراسػػات العمميػػة فػػي الميػػداف المشػػترؾ ويسػػاعد فػػي تفسػػير بعػػض ايػػدعـ التو 
 النتائج الجديدة بشكؿ أكثر عمقًا.

 االستفادة مف المناىج واألدوات البحثية المستخدمة التي اعتمدت عمييا ىذه الدراسات.  .6
ؿ، كمػػا وقػػد أفػػادت مراجعػػة الدراسػػات السػػابقة فػػي التعػػرؼ عمػػى موضػػوع الدراسػػة بشػػكؿ أفضػػ  .7

  .ساعدت في االقتراب مف تحديد مشكمة الدراسة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى استكماؿ

الدراسػػة تحػػػاوؿ االسػػػتمرار فيمػػػا بػػػدأه البػػػاحثوف، أي اسػػػتكماؿ الجوانػػػب النظريػػػة العتمػػػاد النخبػػػة  .8
 عمػػػػى شػػػػبكات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي كمصػػػػدر لممعمومػػػػات أثنػػػػاء العػػػػدواف الفمسػػػػطينية السياسػػػػية

 ـ .2014عمى غزة عاـ  سرائيمياإل
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 االستدالل عمى المشكمة  :ثانيًا: 
 لعؿ مف أىـ األمور التي ساعدت الباحث عمى االستدالؿ عمى المشكمة كانت النقاط األتية :     

قسـ الصحافة االلكترونية، والعمؿ  -في كمية مجتمع األقصى ـ( محاضراً 2011عمؿ منذ عاـ )ال
شخصيات محورية سواء في المجاؿ بلميداني، األمر الذي جعمو يحتؾ قسـ التدريب ال ميدانياً  مشرفاً 

التواصؿ  بشبكاتعديد مف الفعاليات التي تتعمؽ متنظيمو لو ، األكاديمي أو المجاؿ السياسي
ـ ودعوة 2014ـ وعدواف 2012بعد انتياء عدواف  وخصوصاً االجتماعي، بالتنسيؽ مع الكمية، 

لحضور ىذه الفعاليات  -عبلمية أو سياسية أو اجتماعيةإية سواء كانت بعض الشخصيات النخبو 
جراء ىذه الدراسة ويتعرؼ عمى مدى اعتماد النخبة إاألمر الذي دفع الباحث ألف يفكر في 

 اإلسرائيمي عدوافالعمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء  الفمسطينية السياسية
متابعة صفحات النخبة السياسية ومشاركتيـ الجماىير عبر شبكات  ضاً أي، و ـ2014 عمى غزة عاـ

  التواصؿ االجتماعي في التفاعؿ مع بعض القضايا اليامة.
 

 وىي كاالتي :  عمى مراحل ولذلك أجرى الباحث الدراسة االستكشافية
 

 المرحمة األولى :
يتعرؼ عمى مدى اعتمادىا  غزة، لكي د النخبة السياسية الموجودة بمحافظاتقاـ الباحث بتحدي

عمى غزة عاـ  اإلسرائيميعمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
 أيضاً وقادة الفصائؿ الفمسطينية داخؿ قطاع غزة، و  يث شمؿ التحديد في اآلتي: مسؤولو، بح2014

العموـ السياسية والصحافة  في أقساـ تشريعي في قطاع غزة، واألكاديميوف العامموفنواب المجمس ال
)وىـ المحمموف السياسيوف أيضاً محافظات غزة، و في الجامعات الفمسطينية الموجودة داخؿ  اإلعبلـو 

 اإلعبلـوسائؿ  فيويظيروف بشكؿ متكرر كتاب المقاالت السياسية في الصحؼ الفمسطينية 
 العربية والمحمية( 

 

 المرحمة الثانية :
مبحوثًا مف النخبة  30ة االستكشافية عمى عينة طبقية عشوائية قواميا قاـ الباحث بإجراء الدراس

السياسية، بحيث قسمت إلى أربع طبقات كانت شاممة لكافة النخبة عينة الدراسة وجاءت مقسمة 
 كاآلتي :
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 فواجو الباحث خبلؿ الدراسة االستكشافية صعوبة في الوصوؿ إلى المحمميف السياسيي
بحيث أنيـ موزعوف عمى كافة ، فمحمميف السياسييال مكاف يجمععدـ وجود  ويعزو الباحث ذلؾ إلى

الباحث لموصوؿ إلييـ عمى مكاتب الفضائيات العربية والمحمية  اعتمدمناطؽ قطاع غزة، لذلؾ 
 .ذاعاتاإل أيضاً و 
 

 .  ( يوضح تقسيم النخبة السياسية عينة الدراسة االستكشافية1جدول رقم )
 

 العدد الطبقة
 10 ( دة الفصائؿ الفمسطينية )السياسيوفوقا ومسؤول

 5 نواب المجمس التشريعي
 10 اإلعبلـاـ العمـو السياسية والصحافة و األكاديميوف في أقس

 5 المحمموف السياسيوف )ومنيـ كتاب المقاالت السياسية(
 30 المجموع

 
 

 وجاءت نتائج الدراسة االستكشافية كاآلتي :
شبكات التواصؿ  يعتمدوف عؿمف المبحوثيف % ( 89.7)  ما نسبتوتشير البيانات إلى أف  .1

 %(10.3لمحصوؿ منيا عمى معمومات بشأف العدواف عمى غزة. والنسبة الباقية ) االجتماعي
 . تعتمد عمى الوسائؿ التقميدية األخرى 

المبحوثيف يتابعوف شبكات التواصؿ االجتماعي %( مف 39.2النتائج أف ما نسبتو )  تشير .2
قت يقدر مف ساعتيف ألقؿ مف ثبلث ساعات، أما مف ساعة ألقؿ مف ساعتيف جاءت بنسبة بو 
 -%(، أما النسبة األقؿ واألخيرة23.8%(، أما أقؿ مف ساعة فحصمت عمى نسبة )28.4)

%( ويرجع الباحث سبب انخفاض ىذه 8.6)  مف وقت المتابعة ثبلث ساعات فأكثر فكانت
 ؿ المختمفة التي تقـو بيا النخبة السياسية .   النسبة إلى االرتباطات واألشغا

عمى غزة  اإلسرائيميالمبحوثوف أثناء فترة العدواف  اعتمد عميياالتي  اإلعبلميةأكثر الوسائؿ  .3
الفيس بوؾ ، ثـ لمحصوؿ منيا عمى المعمومات ىي شبكات التواصؿ االجتماعي المتمثمة في: 

     سبيس  . التويتر، ثـ اليوتيوب ، ثـ قوقؿ + ، ثـ ماي
عند  شبكات التواصؿ االجتماعي عبربالرأي  ويتفاعموف يشاركوف ( مف المبحوثيف 87.5% )  .4

عمى غزة، وىي نسبة تعكس فاعمية استخداـ النخبة  اإلسرائيميمتعمؽ بالعدواف تناوؿ حدث 
 خبلؿ العدواف . ـالسياسية لشبكات التواصؿ االجتماعي في طرح آرائي
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%( مف المبحوثيف يعتمدوف شبكات التواصؿ االجتماعي 85.4نسبتو )  بينت النتائج أف ما .5
تعرؼ عمى ما يحدث في %( يتابعونيا بدافع ال82.8بدافع الحصوؿ عمى األخبار، ونسبة ) 

الناس ومعايشتيا كانت  وآالـ ىموـ ومشكبلتالتعرؼ عمى  كافة مناطؽ القطاع، أما بدافع
 اإلسرائيميحوؿ العدواف  آرائيـفي تكويف  تيـدساعأما التي ىدفت في م %(،86.7بنسبة )

%( بدافع فيـ المواقؼ اإلقميمية والدولية 84.6( ، وما نسبتو ) 81.2عمى غزة كانت بنسبة )
 عمى غزة .   اإلسرائيميمف تداعيات العدواف 

أثناء العدواف المعرفي  المبحوثيف  لفضوؿ شبكات التواصؿ االجتماعي االشباعات التي تحققيا .6
متوسطة  بينما ة،عالي (%53.7ة جدًا، و)عالي (% 21.3) عمى غزة كانت بنسبة إلسرائيميا

 (.% 3.3 ( وضعيفة جدًا )% 8.2 ( وضعيفة )% 13.5 كانت)
التقميدية في  اإلعبلـ%( مف المبحوثيف يعتمدوف عمى وسائؿ 10.3)  بينت النتائج أف ما نسبتو .7

ب إلى أف عدد منيـ ال يجيدوف التعامؿ مع الحصوؿ عمى المعمومات، ويعزو الباحث السب
 الجديد، وال يتقنوف التعامؿ مع فنيات شبكات التواصؿ االجتماعي . اإلعبلـوسائؿ 

 

 
 مشكمة الدراسة :ثالثًا: 

ة المتكررة عمى الشعب الفمسطيني، اإلسرائيميمف خبلؿ معايشة الباحث ألحدث االعتداءات 
مػػػف خػػػبلؿ  أيضػػػاً و  2014، وعػػػدواف 2012وفمبر وعػػػدواف نػػػ 2009-2008وخاصػػػة عػػػدواف عػػػاـ 

اطبلع الباحث والمتابعة لشبكات التواصؿ االجتماعي، ونتائج الدراسة االستكشافية، واالطبلع عمػى 
الدراسػػات السػػابقة، تتحػػدد مشػػكمة الدراسػػة فػػي التعػػرؼ عمػػى مػػدى اعتمػػاد  لمعديػػد مػػفالتػػراث العممػػي 

 واصػػؿ االجتمػػاعي كمصػػدر لممعمومػػات أثنػػاء العػػدوافالنخبػػة السياسػػية الفمسػػطينية عمػػى شػػبكات الت
المتحققػػة لػػدى ـ، ومعرفػػة التػػأثيرات المعرفيػػة والوجدانيػػة والسػػموكية 2014عػػاـ غػػزة  عمػػى اإلسػػرائيمي

 .النخبة السياسية نتيجة ىذا االعتماد
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 أىمية الدراسة :رابعًا: 
 تتمثل أىمية الدراسة في ضوء النقاط التالية :     

الدراسات الفمسطينية المتعمقة بدور شبكات التواصؿ االجتماعي وفعاليتيا وربطيا بالقضايا قمة  .1
االلكتروني، إال أف دراسات  اإلعبلـالمختمفة، فرغـ االىتماـ المتزايد بالدراسات المتعمقة ب

شبكات التواصؿ االجتماعي الزالت قميمة حسب عمـ الباحث، مقارنة مع المجاالت العممية 
 .ىاألخر 

وضرورة استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي  2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميخطورة العدواف  .2
 ة.اإلسرائيميكوسيمة لممعمومات لتعريؼ الناس بيا وفضح االعتداءات 

االىتماـ العالمي المتزايد بشبكات التواصؿ االجتمػاعي، وتزايػد أعػداد  مسػتخدمييا وخاصػة مػف  .3
كمصػػدر  يقتضػػي بضػػرورة وجػػود دراسػػة لمتعػػرؼ عمػػى آليػػة فعاليتيػػاكافػػة الفئػػات، األمػػر الػػذي 
 .ـ2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدواف 

الػػػدور المتزايػػػد والمػػػؤثر لشػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي ومػػػا أحدثتػػػو مػػػف تغيػػػرات عمػػػى المسػػػتوى  .4
 المحمى والدولي وآخرىا ثورات الربيع العربي.

مػف خػبلؿ التركيػز عمػى عػف شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي اع القػرار تصػورًا لصػنالدراسة  قدمت .5
الدور الذي تمعبو، وتكمف أىمية ىذه الدراسة في إبراز العديد مف النتائج مػف بيانػات ومعمومػات 

 .ستسفر عنيا
 اإلعػػبلـالدراسػػة سػػوؼ تفػػتح األفػػاؽ لمزيػػد مػػف الدراسػػات حػػوؿ أفضػػؿ السػػبؿ لتسػػخير إمكانيػػات  .6

اصػػػػؿ االجتمػػػػاعي نحػػػػو حػػػػؿ المشػػػػكبلت والقضػػػػايا الفمسػػػػطينية، ولخدمػػػػة الجديػػػػد وشػػػػبكات التو 
 المجتمع الفمسطيني. 
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 خامسًا: أىداف الدراسة:
       

تيػػدؼ الدراسػػة إلػػى التعػػػرؼ عمػػى مػػدى اعتمػػاد النخبػػػة السياسػػية الفمسػػطينية عمػػى شػػػبكات 
ـ، وينبثػؽ 2014 عػاـ غػزة عمػى اإلسػرائيمي التواصػؿ االجتمػاعي كمصػدر لممعمومػات أثنػاء العػدواف

 عف ىذا اليدؼ مجموعة مف األىداؼ الفرعية تتمثؿ في:
الكشػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػدى اعتمػػػػػػػػػاد النخبػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػػية الفمسػػػػػػػػػطينية عمػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػبكات التواصػػػػػػػػػؿ  .1

 ـ.2014االجتماعي كمصدر المعمومات أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
 لشبكات التواصؿ االجتماعي.التعرؼ عمى مدى متابعة النخبة السياسية الفمسطينية  .2
رصد األسباب المرتبطة باعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصػؿ االجتمػاعي  .3

 ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميكمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
التعرؼ عمى أنماط متابعة النخبة السياسية الفمسطينية لشبكات التواصػؿ االجتمػاعي كمصػدر   .4

 ـ. 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميعمومات أثناء العدواف لمم
رصػػػػد أسػػػػباب تفضػػػػيؿ النخبػػػػة السياسػػػػية الفمسػػػػطينية  لشػػػػبكات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي كمصػػػػدر  .5

 ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدواف 
ينية التعػػرؼ عمػػػى شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي التػػػي اعتمػػػدت عمييػػػا النخبػػػة السياسػػػية الفمسػػػط .6

 ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميكمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
ـ 2014عمى غزة عػاـ  اإلسرائيميالتعرؼ عمى الموضوعات والقضايا الخاصة بقضية العدواف  .7

 التي تابعتيا النخبة السياسية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.
ضػتو شػبكات التواصػؿ االجتمػػاعي التعػرؼ عمػى مػدى ثقػة النخبػة السياسػػية الفمسػطينية فيمػا عر  .8

 ـ.2014عمى قطاع غزة عاـ  اإلسرائيميمف معمومات أثناء العدواف 
درجػػػة إشػػػباع شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي لفضػػػوؿ المبحػػػوثيف المعرفػػػي أثنػػػاء التعػػػرؼ عمػػػى  .9

 ـ. 2014العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
متحققػػػػة لػػػػدى النخبػػػػة السياسػػػػية مػػػػف التعػػػػرؼ عمػػػػى التػػػػأثيرات المعرفيػػػػة والوجدانيػػػػة والسػػػػموكية ال .10

 ـ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميمتابعتيـ لمعدواف 
التعػػػرؼ عمػػػى المشػػػاكؿ والمقترحػػػات التػػػي تراىػػػا النخبػػػة السياسػػػية فػػػي المعمومػػػات التػػػي قػػػدمتيا  .11

 ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميشبكات التواصؿ االجتماعي حوؿ العدواف 
 
 
 
 



 ءات المنيجية لمدراسةاإلجرا   الفصل األول

44 

 تساؤالت الدراسة :سادسًا: 
 

  :ىوتساؤؿ رئيس  تحاوؿ الدراسة االجابة عف      
مبببا مبببدى اعتمببباد النخببببة السياسبببية الفمسبببطينية عمبببى شببببكات التواصبببل االجتمببباعي كمصبببدر 

ويتفػػرع عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ عػػدد مػػف ، م2014 عببام غببزة عمببى اإلسببرائيمي لممعمومببات أثنبباء العببدوان
  :دراسة اإلجابة عنيات التي تحاوؿ الالتساؤال

مػػػػػػػػا مػػػػػػػػدى اعتمػػػػػػػػاد النخبػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػية الفمسػػػػػػػػطينية عمػػػػػػػػى شػػػػػػػػبكات التواصػػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػػاعي  .1
 ـ؟2014كمصدر المعمومات أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

 ؟سطينية لشبكات التواصؿ االجتماعيما مدى متابعة النخبة السياسية الفم .2
 اسػػية الفمسػػطينية عمػػى شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعيمػػا األسػػباب المرتبطػػة باعتمػػاد النخبػػة السي .3

 ؟ـ2014كمصدر لممعمومات أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
ما أنماط متابعة النخبة السياسية الفمسطينية لشبكات التواصػؿ االجتمػاعي كمصػدر لممعمومػات  .4

 ؟ـ2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميأثناء العدواف 
سياسػػػػػية الفمسػػػػػطينية  لشػػػػػبكات التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي كمصػػػػػدر مػػػػػا أسػػػػػباب تفضػػػػػيؿ النخبػػػػػة ال .5

 ؟ـ2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدواف 
ما أىـ شبكات التواصػؿ االجتمػاعي التػي اعتمػدت عمييػا النخبػة السياسػية الفمسػطينية كمصػدر  .6

 ؟ـ2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدواف 
ـ التػي 2014عمػى غػزة عػاـ  اإلسػرائيميوالقضايا الخاصة بقضية العػدواف  ما أىـ الموضوعات .7

 ؟سية عبر شبكات التواصؿ االجتماعيتابعتيا النخبة السيا
مػػػػا مػػػػدى ثقػػػػة النخبػػػػة السياسػػػػية الفمسػػػػطينية فيمػػػػا عرضػػػػتو شػػػػبكات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي مػػػػف  .8

 ؟ـ2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميمعمومات أثناء العدواف 
باع شػػػػبكات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي لفضػػػػوؿ المبحػػػػوثيف المعرفػػػػي أثنػػػػاء العػػػػدواف درجػػػػة إشػػػػمػػػػا  .9

 ؟ـ2014اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
ما التأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية المتحققة لػدى النخبػة السياسػية مػف متػابعتيـ لمعػدواف  .10

 ؟ ـ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيمي
لمشػػاكؿ والمقترحػػات التػػي تراىػػا النخبػػة السياسػػية فػػي المعمومػػات التػػي قػػدمتيا شػػبكات مػػا أىػػـ ا  .11

 ؟ـ2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالتواصؿ االجتماعي حوؿ العدواف 
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 فروض الدراسة :سابعًا: 
 : اآلتيةبعد اطبلع الباحث المستمر وجد ضرورة صياغة الفروض      

اشباع شبكات التواصؿ االجتماعي  درجةبيف  حصائيةإتوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة  .1
عمييا كمصدر لممعمومات أثناء العدواف االعتماد  درجةبيف و  لفضوؿ المبحوثيف المعرفي
 .ـ2014اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

 

درجة ثقة المبحوثيف بشبكات التواصؿ  بيف إحصائيةتوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة  .2
عمى غزة  اإلسرائيميتماد عمييا كمصدر لممعمومات أثناء العدواف االجتماعي وبيف درجة االع

 ـ. 2014عاـ 

  

توجػػػػد عبلقػػػػة ارتباطيػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف درجػػػػة ثقػػػػة المبحػػػػوثيف فيمػػػػا تقدمػػػػو شػػػػبكات  .3
لفضػػػػوليـ المعرفػػػػي حػػػػوؿ ىػػػػذه  اشػػػػباعيا درجػػػػةوبػػػػيف التواصػػػػؿ مػػػػف معمومػػػػات حػػػػوؿ العػػػػدواف 

 القضية.
 

 

عمى  المبحوثيفالتأثيرات الناتجة عف اعتماد  درجة في مدى حصائيةإتوجد فروؽ ذات داللة  .4
)النوع، طبيعة العمؿ، لممبحوثيف  الديموغرافيةشبكات التواصؿ االجتماعي تبعا لممتغيرات 

 العمر ، نوع التخصص، ومكاف السكف، التوجو واالنتماء السياسي(.
 

واصؿ االجتماعي لفضوؿ اشباع شبكات الت درجة في إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  .5
 ،طبيعة العمؿالمتغيرات الديموغرافية )النوع، حسب  بالعدواف عمى غزة المبحوثيف المعرفي

 نوع التخصص، ومكاف السكف، التوجو واالنتماء السياسي(. ،العمر
 

في مدى ثقة المبحوثيف فيما تقدمو شبكات التواصؿ  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  .6
)النوع،  لدييـ ات حوؿ العدواف عمى غزة وفقًا لممتغيرات الديموغرافيةاالجتماعي مف معموم

 نوع التخصص، ومكاف السكف، التوجو واالنتماء السياسي(. ،العمر ،طبيعة العمؿ
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 االطار النظري لمدراسة :ثامنًا: 
  Mass Media Dependency Theory : اإلعبلمنظرية االعتماد عمى وسائل         

 : (1)عمى النحو التالي اإلعبلمص نظرية االعتماد عمى وسائل ويمكن تمخي
إف قدرة وسائؿ االتصاؿ عمى تحقيؽ قدر أكبر مف التأثير المعرفي والعاطفي والسموكي،         

سوؼ يزداد عندما تقـو ىذه الوسائؿ بوظائؼ نقؿ المعمومات بشكؿ متميز مكثؼ، وىذا االحتماؿ 
 عدـ استقرار بنائي في المجتمع بسبب الصراع والتغيير. سوؼ تزيد قوتو في حالة تواجد

وباإلضافة إلى ذلؾ فإف فكرة تغيير سموؾ ومعارؼ ووجداف الجميور يمكف أف تصبح تأثيرًا مرتدًا 
لتغيير كؿ مف المجتمع ووسائؿ االتصاؿ، وىذا ىو معنى العبلقة الثبلثية بيف وسائؿ االتصاؿ 

 والجميور والمجتمع .
 : الباحث وبناء عمى ما سبق لذا فقد رأى

مبلئمة ليذه  اإلعبلميةتعتبر مف أنسب النظريات  اإلعبلـأف نظرية االعتماد عمى وسائؿ         
تزيد قوتو وقت الصراع وعدـ  اإلعبلـعمى وسائؿ سيما وأنيا تفترض أف االعتماد ال الدراسة، 

روض نظرية االعتماد لدراسة الختبار فاالستقرار، ومف ىنا فقد وجد الباحث مجااًل جيدًا في ىذه ا
 تطبيقًا عمى شبكات التواصؿ االجتماعي . اإلعبلـعمى وسائؿ 

 
 : اإلعبلمنشأة نظرية االعتماد عمى وسائل 

عمى يد الباحثة ساندرا بوؿ  اإلعبلـكانت البدايات األولى لنظرية االعتماد عمى وسائؿ        
ا ورقة بحثية بعنواف "منظور المعمومات" وطالبوا فييا ، عندما قدمو 1974روكيتش وزمبلئيا عاـ 

 اإلعبلـإلى وجية النظر التي ترى قوة وسائؿ  اإلعبلـبضرورة االنتقاؿ مف مفيوـ اإلقناع لوسائؿ 
كنظاـ معموماتي يستمد مف اعتمادات اآلخريف عمى المصادر النادرة لممعمومات التي تسيطر عمييا 

 األخرى. اإلعبلميةواألنظمة  اإلعبلـقة اعتماد بيف وسائؿ أي أف ىناؾ عبل اإلعبلـوسائؿ 
مف قبؿ الباحثيف )دي فمور وساندرا بوؿ  اإلعبلـومف ثـ ظير مفيوـ االعتماد عمى وسائؿ      

" بعد أف قاما بمؿء الفراغ الذي خمفو نموذج اإلعبلـروكيتش( مؤلفا كتاب "نظريات وسائؿ 
، فقد اتخذ الباحثاف منيج النظاـ اإلعبلـتأثير وسائؿ  االستخدامات واإلشباعات الذي أىمؿ

، حيث اقترحا عبلقة اندماج بيف الجميور ووسائؿ اإلعبلـاالجتماعي العريض لتحميؿ تأثير وسائؿ 

                           
، الطبعة األولى ) القاىرة: الدار العالمية لمنشر مبادئ عمم االتصال ونظريات التأثيرمحمود اسماعيؿ،  (1)

  .279ص ـ(2003والتوزيع، 
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 والنظاـ االجتماعي حيث كانت ىي البداية األولى ليذه النظرية اإلعبلـ
والقوى االجتماعية  اإلعبلـيف وسائؿ ومف ىنا وضع "ديفمير وركتيش" نموذج لتوضيح العبلقة ب

 . (1)األخرى، وىو ما عرؼ بنظرية االعتماد
 

 : اإلعبلمتأثيرات االعتماد عمى وسائل 
عمى اتجاىات التأثير، ووفؽ نظرية االعتماد ال يمكف رصد  أيضاً لقد انعكس مفيوـ التبادؿ       

وحده، ألف النظاـ االجتماعي لو  علمجتمإلى ا اإلعبلـعمى الفرد وحده، أو مف  اإلعبلـالتأثير مف 
كمجتمع، ونقؿ المعمومات المكثؼ يتعامؿ مع  اإلعبلـتأثيراتو عمى األفراد والمجتمعات الفرعية و 

لتغير  مرتداً  الجميور ببناءاتو االجتماعية، والتأثير المتوقع لئلعبلـ عمى الجميور سيكوف تأثيراً 
 . (2)نفسيا اإلعبلـالمجتمع ووسائؿ 

( 3) التأثيرات المعرفية:: اوالً 
Cognitive Effects : والتي تتمثؿ في مجاالت عديدة ومنيا 

الناتجة عف تناقض المعمومات التي يعرض ليا  Ambiguityتجاوز مشكمة الغموض  -      
الفرد، أو نقص المعمومات أو عدـ كفايتيا لفيـ معاني األحداث أو تحديد التفسيرات الممكنة 

 ذه األحداثوالصحيحة لي
في تشكيؿ  اإلعبلـوىناؾ تأثيرات معرفية أخرى توضح األدوار التي تقوـ بيا وسائؿ  -      

بدفع غير محدود لآلراء  اإلعبلـحيث تقوـ وسائؿ  Attitude Formationاالتجاىات 
والموضوعات والشخصيات التي تثير المتمقيف لبلىتماـ بيا وخاصة في أحواؿ األزمات أو 

 ت أو الحروب.اإلضرابا
لنسبة لمموضوعات في ترتيب اىتمامات المتمقييف با اإلعبلـباإلضافة إلى تأثيرات وسائؿ  -     

 . اإلعبلـتنشرىا وسائؿ  أو األفكار التي
 بجانب التأثير عمى نظـ معتقدات األفراد بزيادتيا . -     
لذي تظير مف خبللو القيـ وىناؾ تأثيرات معرفية أخرى تظير في حاالت بناء السياؽ ا -     

Value Clarification  بتقديـ  أيضاً القيـ فقط، ولكنيا تقـو  إيضاحب اإلعبلـوال تقـو وسائؿ
 المعمومات التي تشترؾ فييا القيـ المتباينة .

 

                           
  .208-207ص صمرجع سابق، مناؿ المزاىرة،  (1)
، الطبعة األولى ) القاىرة: من االتصال الذاتي إلى الوسائط الرقمية المتعددة اإلعبلموسائل رضا عكاشة،  (2)

  .209ص ـ(2006الدار العالمية لمنشر والتوزيع، 
 ـ(2004) القاىرة: عالـ الكتب، ، الطبعة الثالثة واتجاىات التأثير اإلعبلمنظريات محمد عبد الحميد،  (3)

  .302ص
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    Affiective Effects:  (1): التأثيرات الوجدانيةثانياً 
احبا النظرية أف المقصود باآلثار الوجدانية يذكر "ممفيف دي فور" و"ساندرا بوؿ روكيش" ص     

 ىو المشاعر مثؿ "
يؤدي بالفرد إلى الشعور بالفتور العاطفي،  اإلعبلـ: فكرة التعرض لوسائؿ الفتور العاطفي -أ      

 وعدـ الرغبة في مساعدة اآلخريف، وىذا نتيجة التعرض لمشاىد العنؼ التي تصيب الفرد بالتبمد.
يفترض أف التعرض لمشاىد العنؼ يصيب الفرد المتمقي بالخوؼ  قمق:الخوف وال -ب      

 والقمؽ، والرعب مف الوقوع في ىذه األعماؿ، أو أف يكوف ضحية ليا.
عندما تقوـ بأدوار اتصاؿ رئيسية ترفع الروح  اإلعبلـوذلؾ أف وسائؿ الدعم المعنوي:  -ج      

الندماج في المجتمع، والعكس عندما ال تعبر المعنوية لدى الجميور نتيجة اإلحساس بالتوحد، وا
  عف ثقافتو، وانتمائو فيحس بإحساس الغربة. اإلعبلـوسائؿ 

 
   Behavioral Affects:  (2)التأثيرات السموكية :ثالثاً 

، ولكف أيضاً فالتغير في االتجاىات أو المعتقدات أو المجاالت الوجدانية ييتـ بيا الجميع       
تأثير في السموؾ الواضح. ومف أىـ التأثيرات في ىذا المجاؿ الفعالية عمى أنيا درجة لم

Activation  وعدـ الفعاليةDeactivaton  أو تجنب القياـ بالفعؿ ومفيـو الفعالية يظير عندما
. والتأثيرات السموكية في النياية ىي اإلعبلميةيقوـ الفرد بعمؿ ما كاف يعممو لوال تعرضو لمرسائؿ 

ئي لمتأثيرات المعرفية والوجدانية وعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف الناس يمكف أف ترتبط بوجية الناتج النيا
نظر أو حؿ لمشكمة نتيجة التجاىات كونتيا بالمعرفة والمشاعر التي طورتيا مف خبلؿ الرسائؿ 

عندما تثير الخوؼ مف شيء ما فإنيا  اإلعبلمية. وعمى العكس مف ذلؾ نجد أف الرسائؿ اإلعبلمية
 د تجعؿ الفرد يتجنب القياـ بعمؿ ما، وىو المقصود باالمتناع عف الفعؿ.ق
 

 :  (3)لتحقيق األىداف الفردية األتية اإلعبلموتتنوع اعتمادات األفراد عمى وسائل 
 الفيم ويشمل: -1

مثؿ التعمـ والحصوؿ عمى الخبرات، (  (Self Understandingالفيم الذاتي : - أ
 والقيـ واالتجاىات الخاصة بالفرد.وتشمؿ تقدير الذات والمعتقدات 

                           
  .305ص ـ(2010، الطبعة األولى ) القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع، نظريات االتصالمحمد حجاب،  (1)
  .305 -304محمد عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص (2)
، رسالة فمسطينيأيمف أبو عريضة، دور الصحافة الفمسطينية في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب ال (3)

 ـ(2009 اإلعبلمية) القاىرة: معيد البحوث والدراسات العربية، قسـ البحوث والدراسات  ماجستير غير منشورة
  .76ص
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والبيئة  مثؿ معرفة العالـ  (Social Understanding)الفيم االجتماعي: - ب
 المحيطة وتفسيرىا .

 التوجيو ويشمل :  -2
 كأف يعزز الفرد ماذا يفعؿ أو يمبس أو يشتري.( (Interactionتوجيو العمل:  - أ

دالالت عف  كالحصوؿ عمى (Action Orientation)توجيو تفاعمي تبادلي  - ب
 التعامؿ مع المواقؼ الجديدة.

 المعب والتسمية ويشمل: -3
 كالراحة واالسترخاء واالستثارة.( (Solitary Playالتسمية المنعزلة:  - أ

مع األصدقاء، الذىاب إلى  كالخروج( Solitary) Social  :التسمية االجتماعية - ب
التوجيو والتسمية، السينما، قضاء الوقت أماـ التمفزيوف مع األسرة، فيمثؿ الفيـ و 

 اإلعبلـاألبعاد الرئيسية لدوافع اإلنساف التي تحدد سموؾ األفراد تجاه وسائؿ 
 وتعتبر ميمة ضرورية تؤدي إلى عبلقات اعتماد رئيسية متشابية.

 
 :(1)اإلعبلمفروض نظرية االعتماد عمى وسائل 

 ، والخبرات السابقة.بيف القوة والضعؼ تبعا لمظروؼ المحيطة اإلعبلـيتراوح تأثير وسائؿ  .1
جزء مف النسؽ االجتماعي لممجتمع، وليذا النظاـ عبلقة باألفراد  اإلعبلـنظاـ وسائؿ  .2

 والجماعات والنظـ االجتماعية األخرى.
ال يحدث بمعزؿ عف تأثيرات النظاـ االجتماعي الذي يكوف فيو  اإلعبلـاستخداـ وسائؿ  .3

 الجميور ووسائؿ االتصاؿ .
وتفاعمو معيا يتأثراف بما يتعممو الفرد مف المجتمع ومف  اإلعبلـسائؿ استخداـ الجميور لو  .4

 وسائؿ االتصاؿ، ويتأثر الفرد بما يحدث نتيجة تعرضو لوسائؿ االتصاؿ.
كمما زادت التغيرات واألزمات في المجتمع زادت حاجة المجتمع لممعمومات، أي تغيير  .5

النظاـ االجتماعي وتوازنو نتيجة  اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي، وتختمؼ درجة استقرار
التغيرات المستمرة، وتبعًا ليذا االختبلؼ تزيد أو تقؿ الحاجة إلى المعمومات واألخبار، ففي 

فراد أكثر اعتمادًا عمى حالة عدـ االستقرار االجتماعي تزداد الحاجة لممعمومات فيكوف األ
 .اإلعبلـوسائؿ 

                           
  .214-213ص ،مرجع سابقمناؿ المزاىرة،  (1)
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ي قادرًا عمى االستجابة اإلعبلمكمما كاف النظاـ  اإلعبلـيزداد اعتماد الجميور عمى وسائؿ  .6
ي أف اإلعبلمالحتياجات النظاـ االجتماعي أو الجميور، وفي ىذه الحالة ينبغي عمى النظاـ 

 يتطور.
فالصفوة قمة اليـر قد يكوف ليـ  اإلعبلـيختمؼ الجميور مف حيث اعتماده عمى وسائؿ  .7

، بمعنى أف لمصفوة مصادرىا في الحصوؿ وسائؿ إعبلـ خاصة بيـ غير الوسائؿ التقميدية
 عمى المعمومات كالبرقيات أو وكاالت أنباء وغيرىا والتي ليست متاحة لكؿ الناس.

 
 :فبي الدراسة  اإلعبلممدخل االعتماد عمى وسائل  تطبيق
 مدخبًل مبلئمًا ليذه الدراسة وذلك لؤلسباب األتية: اإلعبلمتعد نظرية االعتماد عمى وسائل        

 

الستقاء المعمومات واألخبار  اإلعبلـتفترض النظرية زيادة اعتماد الجميور عمى وسائؿ  .1
مف أجؿ تكويف مداركو إزاء ما يحدث في المجتمع أوقات األزمات والصراعات 
واالضطرابات، لذا يعد ىذا النموذج ىو األنسب ألىداؼ ىذه الدراسة كونيا تحاوؿ 

ية الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي استكشاؼ مدى اعتماد النخبة السياس
 .ـ2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميكمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

تفيػػػد فػػػي المسػػػاعدة عمػػػى التعػػػرؼ عمػػػى نػػػوع وحجػػػـ التػػػأثيرات الناتجػػػة عمػػػى اعتمػػػاد النخبػػػة  .2
 اإلسػػرائيميالسياسػػية عمػػى شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي كمصػػدر لممعمومػػات أثنػػاء العػػدواف 

ـ ، وقػػد تكػػوف ىػػذه التػػأثيرات معرفيػػة أو سػػموكية أو وجدانيػػة، حيػػث 2014عمػػى غػػزة عػػاـ 
يختمؼ حجميا تبعًا لممتغيرات الديموغرافية المختمفة لممبحوثيف، وىو ما تسػعى الدراسػة إلػى 

 معرفتو. 
تفيد في التعرؼ عمى األسباب التي تزيد مف اعتماد النخبة السياسية عمى شبكات التواصػؿ  .3

 ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف االج
باألبعػػػاد االجتماعيػػػة والخصػػػائص النفسػػػػية  اإلعػػػبلـاىتمػػػاـ مػػػدخؿ االعتمػػػاد عمػػػى وسػػػائؿ  .4

والمواقػػػع واألدوار االجتماعيػػػة لؤلفػػػراد أثنػػػاء العمميػػػة االتصػػػالية، ومػػػدى تأثيرىػػػا عمػػػى درجػػػة 
، وىي عناصر أساسية ال يمكف تجاىميػا عنػد دراسػة بلـاإلعومستوى االعتماد عمى وسائؿ 

 مجتمع ذو طبيعة خاصة مثؿ النخبة السياسية الفمسطينية.
تفيػػد فػػي التعػػرؼ عمػػى دوافػػع المبحػػوثيف فػػي اعتمػػادىـ عمػػى شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي  .5

ـ ، وعبلقػة ىػذه الػدوافع 2014عمػى غػزة عػاـ  اإلسػرائيميكمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
 حجـ اعتمادىـ عمى تمؾ الشبكات الكتساب المعمومات.ب
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تفيػػػد فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػػة بػػػيف الػػػدوافع المتنوعػػػة، وبػػػيف التػػػأثيرات المعرفيػػػة والسػػػموكية  .6
 والوجدانية الواقعة عمى الجميور، بسبب االعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.

ف النسػػبي لمػػدور الػػذي تقػػـو بػػو فػػي تحديػػد الػػوز  اإلعػػبلـيفيػػد مػػدخؿ االعتمػػاد عمػػى وسػػائؿ  .7
شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي فػػي إكسػػاب النخبػػة السياسػػية الفمسػػطينية المعرفػػة والمعمومػػات 

 ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميحوؿ العدواف 
تمكف النظرية الباحث مف اختبار عدد مف المتغيرات الوسيطة التي تؤثر في طبيعة العبلقة  .8

 ت التواصؿ االجتماعي.بيف النخبة السياسية وشبكا
 

 تاسعًا: نوع الدراسة ومنيجيا وأدواتيا : 
  : نوع الدراسة .1

ىذه الدراسة ضمف البحوث الوصفية التي تستيدؼ تصوير وتحميؿ وتقويـ خصائص  تندرج
عميو صفة التحديد، ودراسة الحقائؽ الراىنة المتعمقة بطبيعة يغمب  موقؼ معيف ومجموعة معينة أ

األحداث، بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات كافية ودقيقة عنيا، مف ، أو مجموعة الظاىرة، أو موقؼ
إضافة إلى تقدير عدد مرات تكرار حدوث ظاىرة معينة ، دوف الدخوؿ في أسبابيا، أو التحكـ فييا، 

وتسعى ىذه الدراسة إلى وصؼ مدى  (1)ومدى ارتباطيا بظاىرة أو مجموعة أخرى مف الظواىر
ية الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء اعتماد النخبة السياس

 ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالعدواف 

 منيج الدراسة: .2
جمػػػػػع لاعتمػػػػدت الدراسػػػػة عمػػػػى مػػػػنيج المسػػػػح الػػػػذي يعػػػػرؼ بأنػػػػو أحػػػػد األشػػػػكاؿ الخاصػػػػة 

ا المفيـو يعد المػنيج دراكيـ ومشاعرىـ واتجاىاتيـ، وىو بيذمومات عف حالة األفراد وسموكيـ وا  المع
، كمػػا أنػػو مػػف أنسػػب المنػػاىج العمميػػة مبلئمػػة لمدراسػػات (2)اإلعػػبلـالرئيسػػي لدراسػػة جميػػور وسػػائؿ 

ويستيدؼ تسجيؿ وتحميؿ وتفسير الظاىرة في وضعيا الراىف بعد جمع المعمومات ،(3)الوصفية عامة
المنظمػػة التػػي تحػػدد نػػوع البلزمػػة والكافيػػة عنيػػا وعػػف عناصػػرىا مػػف خػػبلؿ مجموعػػة مػػف اإلجػػراءات 

الدراسػة عمػى أسػموب  اعتمػدتوفػي إطػار ىػذا المػنيج  (4)البيانات، ومصدرىا وطرؽ الحصوؿ عمييا

                           
 .131ـ( ص2006، بدوف طبعة ) القاىرة: عالـ الكتب، اإلعبلمبحوث سمير حسيف ،  (1)
  .167( ص1999) القاىرة: دار الياني لمطباعة،  اإلعبلميةنيج العممي في البحوث ، المعاطؼ العبد (2)
( ص 1993، الطبعة األولى ) القاىرة: عالـ الكتب، اإلعبلمدراسات الجميور في بحوث محمد عبد الحميد،  (3)

122. 
 .81( صـ1997) القاىرة: عالـ الكتب، الطبعة الثانية ، بحوث الصحافةمحمد عبد الحميد،  (4)
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؛ لمتعػرؼ عمػى مػدى اعتمػاد النخبػة السياسػية الفمسػطينية عمػى شػبكات اإلعػبلـمسح جميور وسائؿ 
 ـ.2014عاـ  عمى غزة اإلسرائيميالتواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

 

 أدوات الدراسة: .3

 صحيفة االستقصاء: - أ

تعػػد مػػف األسػػاليب الرئيسػػية لجمػػع المعمومػػات والبيانػػات ويػػتـ االستقصػػاء بتوجيػػو مجموعػػة  
مػػف األسػػئمة المعػػدة سػػمفًا، وتكػػوف منػػو أسػػئمة مفتوحػػة يقػػوـ المبحػػوث باإلجابػػة عمييػػا بطريقتػػو ولغتػػو 

أسئمة مغمقة يحدد منيػا المبحػوث إجابػات وخيػارات  يضاً أبخيارات معينة، وىناؾ  التقيدوأسموبو دوف 
الدراسػة عمػى صػحيفة االستقصػاء والتػي  واعتمػدت، (1)محددة يقوـ المبحوث باختيػار إجابػة أو أكثػر

عمػػػػى عينػػػػة النخبػػػػة السياسػػػػية الفمسػػػػطينية لمعرفػػػػة مػػػػدى اعتمػػػػادىـ عمػػػػى شػػػػبكات التواصػػػػؿ  طبقػػػػت
 ـ. 2014زة عاـ عمى غ اإلسرائيمياالجتماعي أثناء العدواف 

 لمخطوات التالية: وتم بناء صحيفة االستقصاء وفقاً 

 وخصوصاً  ياإلعبلمبعد إطبلع الباحث المستمر عمى الدراسات السابقة في المجاؿ 
 واالستعانة بالمختصيف واألساتذة العامميف فيالدراسات التي تناولت شبكات التواصؿ االجتماعي، 

 .جامعات في محافظات غزةال
 

 :الباحث ببناء صحيفة االستقصاء وفق الخطوات التاليةقام  
 تحديد المحاور الرئيسة التي شممتيا صحيفة االستقصاء. .1
 البدء بصياغة األسئمة والفقرات التي تتبلءـ مع طبيعة الدراسة. .2
 المتابعة مع المشرؼ في كؿ خطوة يتـ االنتياء منيا. .3
والمختصيف في المجاؿ الصحفي عرض االستبانة عمى مجموعة مف األساتذة المحكميف  .4

  .والسياسي وخبراء شبكات التواصؿ االجتماعي
 تعديؿ االستبانة بناء عمى توجييات المشرؼ المستمرة. .5
 إعداد االستبانة في صورتيا األولية والبدء بتوزيعيا لجمع البيانات البلزمة. .6

 

                           
 . 126( ص 1995، الطبعة الثانية )القاىرة: عالـ الكتب، األسس والمبادئ اإلعبلمبحوث سمير حسيف،  (1)
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 لمتالي: وتم تقسيم صحيفة االستقصاء وفقاً 
أنماط متابعة المبحوثيف لشبكات التواصؿ االجتماعي أثناء  المحور األوؿ ويحتوي عمى .1

 ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالعدواف 
االعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر المحور الثاني ويحتوي عمى  .2

 .ـ.460عمى غزة عاـ  اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدواف 
بة عمى االعتماد عمى شبكات التواصؿ التأثيرات المترتالمحور الثالث ويحتوي عمى  .3

 .ـ.460عمى غزة عاـ  اإلسرائيمياالجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
 المحور الرابع ويحتوي عمى السمات العامة لعينة الدراسة. .4

 

 :  (1)المقابمة الشخصية - ب

 وتسمى( حثالب مكتب أو الخدمة موقع إلى المبحوث دعوة الشخصية المقابمة تشمؿ عادة،       
 ويوجد المنزؿ في أو الشخص عمؿ مكاف في المقاببلت تجرى األحياف بعض وفى .((فرداً  مقابمة
 .(المقننة غير والمقاببلت المقننة المقاببلت ) :المقاببلت مف أساسياف نوعاف

مع الشخصيات النخبوية المختمفة؛ وذلؾ لمتعرؼ  الباحث بإجراء المقابمة غير المقننة قاـ
 اإلسرائيميئيا حوؿ المعمومات التي كانت تقدميا شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف عمى آرا

 ـ.2014عمى غزة عاـ 

لتطوير الدور  وذلؾ النخبة السياسية تقييـ ووجية نظرعمى  مف خبلؿ المقابمة التعرؼ وتـ
تداءات أثناء االع وخصوصاً الذي تقوـ بو شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات 

 ة عمى غزة. اإلسرائيمي
 

 

 

 

 
                           

) القاىرة: ، ترجمة د سموى أحمد، الطبعة األولىمناىج البحث وكتابة المشروع المقترح لمبحث، سامي طايع (1)
 .75 -74ص ـ(2007، مركز تطوير الدراسات والبحوث في العمـو اليندسية
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 :وعينتياعاشرًا: مجتمع الدراسة 

 مجتمع الدراسة: .1

، (1)فػػي المجػػاؿ السياسػػي والصػػحفي فبنػػاء عمػػى استشػػارة مجموعػػة مػػف الخبػػراء األكػػاديميي         
دة الفصػػائؿ الفمسػػطينية( السياسػػيوف وقػػا مجتمػػع الدراسػػة فػػي االتػػي: )مسػػؤولواجتيػػد الباحػػث بتحديػػد 

الػػذيف يسػػيؿ  مسػػؤولو وقػػادة الفصػػائؿ السياسػػيوف وىػػـ عبػػارة عػػف:غػػزة  محافظػػاتداخػػؿ  متواجػػدوفال
الوصوؿ إلييـ مف الصفوة البارزة لمفصائؿ األتية: حركة المقاومة االسبلمية حمػاس، وحركػة الجيػاد 

لفصػائؿ االسبلمي، وحركة فتح، والجبية الشعبية، والجبية الديمقراطيػة، ووقػع اختيػار الباحػث ليػذه ا
ألنيػػا تمثػػؿ غالبيػػة الشػػعب الفمسػػطيني، وكػػاف ليػػذه الفصػػائؿ دورىػػا الفاعػػؿ أثنػػاء العػػدواف عمػػى غػػزة؛ 

)نواب المجمس  أيضاً طبلؽ النار مف ىذه الفصائؿ الخمس، و المفاوض لوقؼ إ لذلؾ تـ تشكيؿ الوفد
لمجامعات الفمسطينية  (اإلعبلـفي أقساـ العموـ السياسية والصحافة و  )األكاديميوف أيضاً التشريعي( و 

(  وىػػـ الػػذيف يكتبػػوف المقػػاالت السياسػػية فػػي الصػػحؼ الفمسػػطينية ويظيػػروف )والمحممػػوف السياسػػيوف
 المحمية والعربية.                                  اإلعبلـيـ عبر وسائؿ بتحميبلت

راسة، والسبب وكاف مف الصعب عمى الباحث الوصوؿ إلى عدد يحصر مف خبللو مجتمع الد      
يعػػود إلػػى تشػػعب الفصػػائؿ الفمسػػطينية، واالمتنػػاع عػػف التصػػريح باألعػػداد الحقيقيػػة لمقػػادة السياسػػييف 

لعػدـ  نظػراً  وصػوؿ إلػى عػدد حقيقػي يمثػؿ المحممػوف السياسػيوفصعوبة ال أيضاً لدواعي أمنية، و  نظراً 
 وجود إطار نقابي يجمعيـ.

 

 

 

 

                           
 :في مكتبو بتاريخ شخصية مقابمة ، بالجامعة االسبلمية اإلعبلماستاذ الصحافة و  ،جواد الدلو*(1)

15/12/2014 .                                                                                              
 :بتاريخ ،في مكتبو  شخصية مقابمة ، الفمسطيني المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء يوسؼ رزقو،* 

.15/12/2014                                                                                               
 في مكتبو بتاريخ شخصية مقابمة، رئيس قسم العموم السياسية بجامعة األزىر، مخيمر أبو سعدة*

.16/12/2014   
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 عينة الدراسة: .2

 200صمي حيث بمغ عدد تمؾ العينة مف المجتمع األ ةحصصيث بأخذ عينة قاـ الباح
لكؿ نخبة مف النخب السياسية المحددة، وتـ توزيع أداة الدراسة  استمارة  50مفردة بحيث تـ توزيع 
نسبة مقبولة إلجراء التطبيقات % وىي 82.00استبانة أي بما يعادؿ  164عمييـ وتـ استرداد 

 .حصائيةاإل

، 10/6/2015 – 23/4/2015نية خبلؿ الفترة الزمنيػة الممتػدة مػف وطبقت الدراسة الميدا
وقد وقع اختيار الباحث عمى العينة الحصصية كونيا تساعد عمى التوزيع األمثػؿ الػذي يتناسػب مػع 

 طبيعة العينة.

 
 والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة كما يمي:

 
 النوع: - أ

 
 (2جدول رقم )

 ين حسب متغير النوعيوضح توزيع المبحوث
 

 العدد فئات السمة السمة
 المئوية النسبة

% 

 النوع
 7.48 837 ذكر

 8.41 26 أنثى

 100.0 164 المجموع

 
% ىـ مف 15.9% مف الذكور وما نسبتو 84.1تو تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسب

 ناثاإل
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 طبيعة العمل: -ب
 

 (3جدول رقم )
 متغير طبيعة العمليوضح توزيع المبحوثين حسب 

 

 العدد فئات السمة السمة
 المئوية النسبة

% 

 طبيعة العمل

 29.9 49 أكاديمي

 29.3 48 قيادي في فصيؿ سياسي

 27.4 45 محمؿ سياسي

 13.4 22 نائب في المجمس التشريعي/حالي أو سابؽ

 100.0 164 المجموع

 
% ىـ مف 29.3ف، وما نسبتو ييكاديم% ىـ مف األ29.9 نسبتوجدوؿ أف ما تبيف مف ال

، وما نسبتو % ىـ مف المحمموف السياسيوف27.4، وما نسبتو فصائؿ العمؿ السياسيقيادة 
 % ىـ مف نواب المجمس التشريعي.13.4

 

 العمر: -ج
 (4جدول رقم )

 يوضح توزيع المبحوثين حسب متغير العمر

 

 العدد فئات السمة السمة
 المئوية النسبة

% 

 العمر

 15.9 26 سنة  30 – 20

 42.1 69 سنة 40 – 30

 31.0 51 سنة   50 – 40

 8841 87 سنة فأكثر 50

 100.0 164 المجموع

 

 – 20% ىـ مف الذيف أعمارىـ تتراوح ما بيف 15.9 نسبتوتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ما 
نسبتو  سنة، وما 40 – 30% مف الذيف أعمارىـ تتراوح ما بيف 42.1سنة، وما نسبتو  30
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% ىـ مف الذيف 11.0سنة، وما نسبتو  50 – 40% ىـ مف الذيف أعمارىـ تتراوح ما بيف 31.0
 سنة فأكثر. 50أعمارىـ 

 التخصص العممي: -د
 (5جدول رقم )

 يوضح توزيع المبحوثين حسب متغير التخصص العممي
 العدد فئات السمة السمة

 المئوية النسبة

% 

 التخصص العممي

 147. 68 بكالوريوس فأقؿ

 3148 .6 ماجستير

 1148 33 فأكثر دكتوراه

 100.0 164 المجموع

 

% ىـ مف حممة المؤىؿ الجامعي بدرجة 40.8 نسبتوتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ما 
% ىـ مف حممة 20.1الماجستير، وما نسبتو  درجة% ىـ مف حممة 39.1البكالوريوس، وما نسبتو 

 الدكتوراه. درجة
 

 كن:مكان الس -ه
 (6جدول رقم )

 يوضح توزيع المبحوثين حسب متغير مكان السكن
 العدد فئات السمة السمة

 المئوية النسبة

% 

 مكان السكن

 8.46 .1 محافظة شماؿ غزة

 .84. 67 محافظة غزة

 8743 31 محافظة الوسطى

 8848 11 محافظة خاف يونس

 841 83 محافظة رفح

 100.0 164 المجموع

 

% ىـ مف سكاف محافظة شماؿ غزة، وما 14.6 نسبتوالجدوؿ السابؽ أف ما  تبيف مف
% ىـ مف سكاف محافظة الوسطى، 18.3% ىـ مف سكاف محافظة غزة، وما نسبتو 41.5نسبتو 
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% ىـ مف سكاف محافظة 7.9% ىـ مف سكاف محافظة خاف يونس، وما نسبتو 17.7وما نسبتو 
 رفح 

 التوجو واالنتماء السياسي: -و
 (7ل رقم )جدو

 يوضح توزيع المبحوثين حسب متغير التوجو واالنتماء السياسي
 

 العدد فئات السمة السمة
 المئوية النسبة

% 

التوجو واالنتماء 
 السياسي

 141. 66 حركة حماس

 .864 18 حركة فتح

 .74 .8 حركة الجياد

 843 81 الجبية الشعبية

 41. 7 الجبية الديمقراطية

 1146 38 مستقؿ

 100.0 164 المجموع

% ىـ مف المنتميف لحركة حماس، وما نسبتو 40.2 نسبتوتبيف مف الجدوؿ التالي أف ما 
% ىـ مف المنتميف لحركة الجياد 8.5% ىـ مف المنتميف لحركة فتح، وما نسبتو 16.5

تميف % ىـ مف المن4.9% ىـ مف المنتميف لمجبة الشعبية، وما نسبتو 7.3االسبلمي، وما نسبتو 
 .المستقميف% ىـ مف 22.6لمجبة الديمقراطية، وما نسبتو 

 جراءات الصدق والثبات:حادي عشر: إ
 

 إجراءات الصدق: .1

 الباحث قاـ ولتحقيقو ،(1)لقياسو وضعت لما القياس أداة صبلحية التحميؿ بصدؽ يقصد
 صالحاً  كونو مدى أو عميو، اتفاقيـ مدى لمعرفة المحكميف؛ مف مجموعة عمى المقياس بعرض
 لبعض والحذؼ التعديؿ حيث مف المحكميف راءبآ خذاأل ثـ ومف، أجمو مف أعد الذي اليدؼ لتحقيؽ

                           
)القاىرة: دار الفكر  األسموب اإلحصائي واستخداماتو في بحوث الرأي العاماطؼ العبد، زكي عزمي، ع (1)

 ـ( ص  .1993العربي، 
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 إلى المقياس تحويؿ خبللو مف تـ الذي القياس أسموب بتحديد الباحث قاـ ثـ، وتساؤالتو وفقرات
 المعطيات حدود في االستنتاج يكوف أف عمى والحرص التحميؿ، في الدقة ومراعاة ، كمية وحدات

 المطروحة.
 

 لآلتي: وقام الباحث بالتأكد من صدق صحيفة االستقصاء وفقاً 
 الصدق الظاىر لؤلداة )صدق المحكمين( -

 يمكف المعمومات جمع أداة في المتضمنة واألسئمة العبارات أف مف التأكد إلى وىو ييدؼ
دراسة  طريؽ عف يتـ ما وىو صحيحًا، قياساً  المتغيرات قياس أو بدقة جمعيا إلى أف تؤدي

 (1)محتويات أداة جمع المعمومات أو القياس وتقويميا

وتـ ذلؾ مف خبلؿ عرض االستبانة عمى مجموعة مف األسػاتذة المحكمػيف والمختصػيف فػي 
عرضيا عمػى مجموعػة مػف  أيضاً المجاؿ الصحفي والسياسي وخبراء شبكات التواصؿ االجتماعي، و 

، بحيػث طمػب الباحػث مػف المحكمػيف إبػداء آرائيػـ (2)المصػريةأعضاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػات 
في مدى مبلئمة العبارات لقياس مػا وضػعت ألجمػو، ومػدى وضػوح صػياغة العبػارات ومػدى مناسػبة 
كػؿ عبػارة لممحػػور الػذي ينتمػػي إليػو، ومػدى كفايػػة العبػارات لتغطيػػة كػؿ محػور مػػف محػاور متغيػػرات 

مػػػف تعػػػديؿ صػػػياغة العبػػػارات أو  تػػػراح مػػػا يرونػػػو ضػػػرورياً الدراسػػػة األساسػػػية، ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى اق
حذفيا، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، ومف أبرز توجييات المحكميف ضرورة التقمػيص مػف 

                           
 .314، صمرجع سابقسمير حسيف،  (1)
 األساتذة المحكمون لبلستبانة. (2)

 غزة.  -أستاذ الصحافة واإلعبلـ بالجامعة االسبلمية -أ. د. جواد الدلو 
 غزة. -أستاذ اإلعبلـ واالتصاؿ بجامعة فمسطيف -شنب أ. د. حسيف أبو 
 غزة. -خبير ومتخصص في شبكات التواصؿ االجتماعي -أ. خالد صافي 
 غزة. -أستاذ اإلعبلـ المشارؾ وعميد كمية اإلعبلـ بجامعة األقصى -د. زىير عابد 
 بية.جميورية مصر العر  -أستاذ ورئيس قسـ اإلعبلـ بجامعة القاىرة -أ. د. سامي طايع 
  غزة. -أستاذ الصحافة واإلعبلـ المساعد بالجامعة االسبلمية –د. طمعت عيسى 
 غزة. -أستاذ اإلعبلـ المشارؾ بجامعة األقصى -د. ماجد ترباف 
 جميورية مصر العربية. -القاىرة بجامعة  العبلقات العامةأستاذ  -أ. د. محمود أبو يوسؼ 
 غزة. -ة األزىرأستاذ اإلعبلـ المشارؾ بجامع -د. موسى طالب 
 غزة. -أستاذ اإلحصاء والرياضيات بالجامعة االسبلمية -د. نافذ بركات 
 غزة. -أستاذ اإلعبلـ المشارؾ بجامعة األقصى -د. نبيؿ الطيراوي 
 جميورية مصر العربية. -أستاذة اإلعبلـ بجامعة القاىرة -د. نرميف خضر 
 غزة. -التقنية بدير البمح أستاذ اإلعبلـ المساعد بكمية فمسطيف -د. نعيـ المصري 
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عادة صياغة وترتيب بعض العبارات  أف العينػة عبػارة عػف النخبػة السياسػية  وخصوصاً كـ األسئمة وا 
التػي أوصػى بيػا المحكمػوف، بنػاء عمػى التوجييػػات  تالتعػػديبلحتػى تتوافػؽ معيػـ، وقػد قػاـ الباحػث ب

 مف قبؿ المشرؼ األكاديمي.  

 جراءات الثبات:إ .2

لو تكرر تطبيقيا عمى  يقصد بثبات أداة الدراسة التأكد مف أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريباً 
ستطبلعية وقد أجرى الباحث خطوات الثبات عمى العينة اال (1)األشخاص ذاتيـ في أوقات مختمفة

( ، ومعامؿ Cronbach's Alphaمف خبلؿ احتساب عدة معامبلت لمثبات أىميا ألفا كرونباخ )
(، وىي قيمة مرتفعة مما يدلؿ 0.831قيمة  معامؿ ألفا كرونباخ ) بمغت( حيث Lambdaالمدا )

( 0.839عمى صبلحية أداة الدراسة لمتطبيؽ، وتـ احتساب معامؿ المدا لمتأكد مف النتيجة األولى )
 .وىذه النتيجة تدعـ صبلحية أداة الدراسة لمتطبيؽ

 

 :المستخدمة في الدراسة حصائيةالمعالجات اإل

 Statistical Package"  تـ تفريغ وتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي

for the Social Sciences  (SPSS)" . 

 :اآلتية حصائيةتم استخدام األدوات اإل

يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة : والوزف النسبي ،والتكرارات ،لمئويةالنسب ا .1
  .تكرار فئات متغير ما، ويتـ االستفادة منيا في وصؼ عينة الدراسة المبحوثة

لمعرفة ثبات فقرات ؛ (Lambda)واختبار   (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كرونباخ  .2
 ..المقياس

لمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصؿ  (T-Test) واحدة في حالة عينة  T اختبار .3
ولقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة ، ، أـ زاد أو قؿ عف ذلؾ(3و )الدرجة المتوسطة وى ىإل

 . المقياسالمتوسط لكؿ فقرة مف فقرات 

اؾ لمعرفة ما إذا كاف ىن  (Independent Samples T-Test)في حالة عينتيف   Tاختبار  .4
 .بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة إحصائيةفروقات ذات داللة 

لمعرفة  ( One Way Analysis of Variance - ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف األحادي .5
 .أو أكثر مف البيانات ،بيف ثبلث مجموعات إحصائيةما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة 

                           
 .314، ص مرجع سابقسمير حسيف،  (1)
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 لمعرفة العبلقة بيف المتغيرات الترتيبية. (Chi Square test)اختبار العبلقة بيف المتغيرات .6

 

 ثاني عشر: المفاىيم األساسية لمدراسة : 
 مفيوم االعتماد :  .1

ىػػو العبلقػػة التػػي تمبػػي االحتياجػػات أو تحقػػؽ األىػػداؼ مػػف خػػبلؿ طػػرؼ واحػػد يتوقػػؼ عمػػى        
  .(1)الموارد مف طرؼ آخر

 النخبة السياسية : .2

كمػػا اسػػتخدمو البػػاحثوف العػػرب فػػي المعػػاجـ العربيػػة فيػػو مصػػطمح ة: التعريببف المغببوي لمنخببب      
مترجـ، ومرادؼ لمصطمح الصفوة، فمعجـ لساف العرب البف منظور، يرجع كممة النخبة إلى انتخب 

في المغػة العربيػة، أي اختػاره والنخبػة مػا اختػاره منػو، ونخبػة القػوـ، ونخبػتيـ خيػارىـ، ويقػاؿ  ،الشيء
ذا قيؿ جاء في نخب أصحابو، أي خيارىـ النوف وفتح الخاء( ىـ نخبة القـو ) بضـ  .(2)وا 

 

 مفيوم النخبة السياسية اصطبلحًا : -
النخبة السياسية بحسب باريتو وموسكا تشمؿ الذيف يحتموف مراكز القيادة والسيادة، ويمعبوف        

تحكـ ألنيا تحتؿ المواقع  يالت جماعةال( ب Dahlداؿ )  وعرفيادورًا مؤثرًا في القرارات السياسية، 
( ميزىا؛ ألنيا تممؾ قدرًا مف التأثير  Lasswell وأف السويؿ ) ،القيادية في التراتبية االستراتيجية

 .(3)أكثر مف اآلخريف ويحصموف عمى ما يريدوف
 

 ويقصد بالنخبة السياسية : -
ح والجبية لحركة حماس والجياد االسبلمي وفت مسؤولو وقادة الفصائؿ السياسيوف ىـ

وتأثيرًا  ىذه الفصائؿ ألنيا األكثر حضوراً عؿ الشعبية والجبية الديمقراطية، ووقع اختيار الباحث 
عمى الساحة الفمسطينية، وكاف ليذه الفصائؿ دورىا الفاعؿ أثناء العدواف عمى غزة، لذلؾ تـ تشكيؿ 

ي في ب المجمس التشريعنوا أيضاً الوفد المفاوض لوقؼ اطبلؽ النار مف ىذه الفصائؿ الخمس، و 
بالجامعات الفمسطينية  اإلعبلـفي أقساـ العموـ السياسية والصحافة و  األكاديميوف أيضاً قطاع غزة، و 

وىـ الذيف يكتبوف المقاالت السياسية في  فالسياسيي المحمموف أيضاً حافظات قطاع غزة، و في م

                           
 .58، ص مرجع سابقأحمد برغوث،  (1)
 .752 -751ـ( ص1955، المجمد األوؿ ) بيروت: دار صادر، لسان العربابف منظور،  (2)
 .17، صمرجع سابقميسوف عمير،  (3)
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ة ويطرحوف وجيات نظرىـ العربية والمحمي اإلعبلـوسائؿ  فيالصحؼ ويظيروف بشكؿ متكرر 
 الميمة. 

 

 معيار الشخصية النخبوية السياسية :  -
ىي الشخصية الفاعمة في المجتمع الفمسطيني داخؿ قطاع غزة، ويكوف ليا دورىا المحػوري 

ويكػػوف ليػػا بػػالغ األثػػر فػػي نفػػوس  اإلعبلميػػةوارتباطاتيػػا السياسػػية المتعػػددة، وتظيػػر عمػػى السػػاحة 
 فمسطيني. وأذىاف الرأي العاـ ال

 

 شبكات التواصل االجتماعي : .3

ىػػػي تركيبػػػة اجتماعيػػػة إلكترونيػػػة تػػػتـ صػػػناعتيا مػػػف أفػػػراد أو جماعػػػات أو مؤسسػػػات، وتػػػتـ 
، بحيػث يػتـ إيصػاؿ ىػذه Node  –تسمية الجزء التكويني األساسي) مثؿ الفرد الواحػد( باسػـ العقػدة 

نتماء لشركة ما أو حمؿ جنسية لبمػد مػا العقد بأنواع مختمفة مف العبلقات كتشجيع فريؽ معيف أو اال
فػػػػي ىػػػػذا العػػػػالـ، وقػػػػد تصػػػػؿ ىػػػػذه العبلقػػػػات لػػػػدرجات أكثػػػػر عمقػػػػًا كطبيعػػػػة الوضػػػػع االجتمػػػػاعي أو 

وىػي مجموعػة مػف الشػبكات العالميػة التػي تجمػع  (1)المعتقدات أو الطبقة التي ينتمي إلييػا الشػخص
مف الشبكات الضػخمة، والتػي تنقػؿ  مئات األشخاص حوؿ شبكة األنترنت العالمية، لتشكؿ مجموعة

  .(2)المعمومات اليائمة بسرعة فائقة بيف دوؿ العالـ المختمفة، وتتضمف معمومات دائمة التطور
 

 ويقصد بشبكات التواصل االجتماعي : -
ىي الشبكات االجتماعية التي سنعرؼ مدى اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمييا          

 وىي تتمثؿ في: الفيس بوؾ، وتويتر، واليوتيوب، والمدونات، وجوجؿ بمس . كمصدر لممعمومات
 

 المعمومات : .4

 : ويقصد بالمعمومات
ىي عبارة عف األخبار والبيانات التي تُّقدـ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي وتكوف ىذه         

ـ، 2014غزة عاـ  عمى اإلسرائيميالمعمومات متمثمة في األخبار العاجمة المتعمقة بالعدواف 
واألخبار المحمية العامة التي تتناوؿ مختمؼ القضايا المجتمعية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 

                           
مجمة  ،ني لمواقع التواصؿ االجتماعي واشباعاتيا"عبد الرزاؽ الدليمي، "استخدامات الشباب الجامعي األرد (1)

 .124( ص2014العدد الثاني عشر )عماف: جامعة البترا، عموم اإلنسان والمجتمع، 
، الطبعة الثالثة )الرياض: مطابع الحميض، الوسائل التعميمية ومستجدات تكنولوجيا التعميمجماؿ الشرىاف،  (2)

    .134ـ( ص2003
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اجتماعية، واألخبار اإلقميمية والدولية التي ترتبط بتداعيات العدواف عمى غزة، ومدى تفاعؿ النخبة 
 السياسية معيا .   

 
  

 م.2014عمى غزة عام  اإلسرائيميالعدوان  .5

عمى الشعب الفمسطيني بقطاع غزة،  اإلسرائيمياالعتداء الذي شنو االحتبلؿ ويقصد بو       
مصطمح الجرؼ الصامد، وأطمقت عميو فصائؿ المقاومة  اإلسرائيميوالذي أطمؽ عميو االحتبلؿ 

يوما، ُمخمّفا  51 واستمر 8/7/2014الفمسطينية مصطمح العصؼ المأكوؿ، بدأ فعميا بتاريخ 
% مف العدد 70حوالى  تيـنسبشييد وتمثمت  1543بمغ عدد المدنييف منيـ ؛ شييداً  2217

% مف العدد 25، وبمغت نسبتيـ طفؿ 556 عدد الشيداء األطفاؿ كافو االجمالي لمشيداء؛ 
ؼ العدواف أكثر وخمّ  ،%13وبمغت نسبتيّف  امرأة، 293وبمغ عدد الشيداء مف النساء ، اإلجمالي

 .(1) انت غالبيتيـ مف النساء واألطفاؿصابة كإ 10895 مف
 
 

 ثالث عشر: صعوبات الدراسة:
 

 واجو الباحث مجموعة من الصعوبات التي أعاقت العمل البحثي وتمثمت في اآلتي: 
 وجود عدد قميؿ مف الكتب والمراجع المتعمقة بشبكات التواصؿ االجتماعي. .1
لحاح طويؿ ال بعصعوبة الوصوؿ لبعض الشخصيات النخبوية عينة الدراسة إ .2 د معاناة وا 

 جراء المقاببلت معيـ.وذلؾ ألجؿ إ
 عدـ تعاوف بعض المبحوثيف لئلجابة عف صحيفة االستقصاء.  .3
 االنقطاع المتكرر لمتيار الكيربائي مما سبب إعاقة وتأخير في عممية البحث والطباعة. .4

 
 
 
 
 

                           
 . سابق مرجعسمير زقوت،  (1)
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 رابع عشر: تقسيم الدراسة :
 وؿ ىي: ثبلثة فصـ الدراسة إلى يتـ تقس     

 الفصؿ األوؿ : ويشتمؿ عمى اإلطار المنيجي لمدراسة.
 

 الفصؿ الثاني: 
 ويشتمؿ عمى ثبلثة مباحث عمى غزة  اإلسرائيميشبكات التواصؿ االجتماعي والعدواف 

يتناوؿ العدواف  :الثاني والمبحث وشبكات التواصؿ االجتماعي، الجديد اإلعبلـ : األوؿ المبحث
تقيػػػيـ النخبػػة السياسػػػية لشػػػبكات  يتنػػاوؿ :والمبحػػث الثالػػػث، ـ2014اـ عمػػػى غػػزة عػػػ اإلسػػرائيمي

 ـ. 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالتواصؿ االجتماعي أثناء العدواف 
 

 الفصؿ الثالث : 
يتناوؿ مناقشة نتائج  :األوؿ المبحث ويشتمؿ عمى ثبلثة مباحث، ،نتائج الدراسة الميدانية

 أىـويتناوؿ  :يتناوؿ اختبار فرضيات الدراسة، والمبحث الثالث :نيالثا والمبحث الدراسة الميدانية،
 .نتائج الدراسة وتوصياتيا والمصادر والمراجع والمبلحؽ

 

 

 



  

 

 
 
 

 انفصم انخانٍ

ث انتىاصم االجتًاعٍ وانعدواٌ شبكا

 عهً غسة اإلسرائيهٍ

 
 

 الجديد وشبكات التواصل االجتماعي اإلعبلمالمبحث األول : 
  م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميالعدوان : المبحث الثاني

تقييم النخبة السياسية لشبكات التواصبل االجتمباعي  المبحث الثالث:
  م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميأثناء العدوان 
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 تمييد:
وصفت التطورات التكنولوجية الحديثة مع نياية القرف العشريف، بأنيا نقمة نوعية وثورة 

االتصاؿ، بحيث كاف ليا اآلثار الممموسة عمى مختمؼ مناحي الحياة، ونتيجة لذلؾ حقيقية في عالـ 
 اإلعبلـبدأت بالظيور عبر شبكة االنترنت مواقع وشبكات جديدة، حممت مسميات عديدة منيا 

البديؿ، صحافة المواطف، شبكات التواصؿ االجتماعي، وعمى الرغـ مف اختبلؼ  اإلعبلـالجديد، 
ي الفاعؿ في نقؿ المعمومات والتأثير مف اإلعبلمو ال أحد يستطيع أف ينكر دورىا مسمياتيا إال أن

 خبلليا عمى الرأي العاـ. 

عمى  اإلسرائيميوكاف لشبكات التوصؿ االجتماعي الدور البارز في تغطية أحداث العدواف 
مومات عف ـ لحظة بمحظة، لتميزىا بالسرعة الفائقة في نقؿ الحدث وتوفيرىا لممع2014غزة عاـ 

تفاصيمو وتداعياتو، مما انعكس ذلؾ باإليجاب لصالح القضية الفمسطينية، واتضح وجود التفاعؿ 
 معيا مف قبؿ الشعب الفمسطيني عامة والنخبة السياسية عمى وجو الخصوص.  

وىذا ما توصؿ إليو الباحث مف خبلؿ المقاببلت التي أجراىا مع المبحوثيف مف النخبة 
ينية المتعددة الفئات بحسب عينة الدراسة، وذلؾ الستطبلع ومعرفة آرائيـ وتقييميـ السياسية الفمسط

ومدى صبلحيتيا لبلعتماد عمييا كمصدر ، اإلسرائيميلشبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف 
 لممعمومات.

وبناء عمى ذلؾ قاـ الباحث بتقسيـ الفصؿ الثاني: إلى ثبلثة مباحث وجاءت كالتالي: 
 اإلسرائيميالمبحث الثاني، العدواف و  يد وشبكات التواصؿ االجتماعي،الجد اإلعبلـث األوؿ: المبح

تقييـ النخبة السياسية لشبكات التواصؿ االجتماعي أثناء الثالث:  والمبحثـ، 2014عمى غزة عاـ 
 .ـ2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالعدواف 

 

 

 

 

 

 
 



 شبكات التواصل االجتماعي والعدوان اإلسرائيمي عمى غزة                                         الفصل الثاني 

67 

 المبحث األول

 واصل االجتماعيالجديد وشبكات الت اإلعبلم

، اإلعبلـالجديد، بالرغـ مف أنو أحدث نقمة نوعية بمفيوـ  اإلعبلـلـ تتضح معالـ ىذا  
والمدونات والبوابات ومواقع المحادثة أو الدردشة  االجتماعيةتمثمت بالمواقع اإللكترونية والمواقع 

وتطور وسائمو المعتادة  يالتقميد اإلعبلـوغيرىا عمى شبكة اإلنترنت، وكذلؾ أثر في تغيير مفيوـ 
كالصحافة واإلذاعة والتميفزيوف، فقد شيدت جميعيا تحوالت كبيرة في السنوات القميمة الماضية، 

 الجديد. اإلعبلـولكف لغاية اليـو لـ يتـ االتفاؽ عمى تعريؼ محدد ليذا 
 اللو  الحاضر؛ العصر في الكبيريف واالنتشار المكانة يحقؽ أف الجديد عبلـلئل يكف لـ
والسرعة في نقؿ  التفاعمية مقدمتيا وفي أدائو، وعمى عميو تغمب التي والمميزات الخصائص

 المعمومات، األمر الذي جعؿ فئات كبيرة مف الجميور تقبؿ عميو.

 حدود وتخطي والسرعة، والمرونة التفاعمية عمى القائمة ومميزاتو خصائصو خبلؿ فمف
 في العاـ، الرأي في التأثير وبالغ مؤثراً  وسيطاً  نفسو يفرض فأ الجديد اإلعبلـ نجح والمكاف، الزماف
 .التقميدي اإلعبلـب المتعمقة االنتشار عقبات مف الكثير بذلؾ متجاوزاً  كبير انتشار ظؿ

في اآلونة األخيرة ازداد عدد المستخدميف لشبكات التواصؿ االجتماعي، وتعددت 
ؿ العالـ أجمع، ودوؿ الوطف العربي، وفمسطيف استخداماتيا بشكؿ ممحوظ ومتسارع عمى مستوى دو 

 اإلعبلـلوسائؿ  رساً حداث المتبلحقة، فأصبحت منافسا شعمى وجو الخصوص، وذلؾ نتيجة األ
التقميدية، وأصبحت ىذه الشبكات تستأثر قبوؿ فئات كبرى مف الجماىير المتنوعة مف أجؿ 

 .الحصوؿ عمى األخبار والمعمومات

 :الجديد اإلعبلم: المطمب األول
 الجديد اإلعبلمأواًل: مفيوم ونشأة 

 تطور يعتبره مف فمنيـ الجديد، اإلعبلـ لنشأة اً تاريخ وفثوالباح العمماء لـ يحدد      
 نشأ وأن يروف وآخريف االنترنت، ظيور مع امفز بالت نشأ أنو يروف وآخريف ،اإلعبلـ لوسائؿ طبيعي
 شكمت االتصاؿ حقؿ في المخترعات مف جممة العالـ عرؼ عندما عشر التاسع القرف منتصؼفي 
 لنقؿ المتقدمة األساليب مف مجموعة ظيرتو ، الطباعة بعد ما اإللكترونية المرحمة ىاار استقر  بعد

 والياتؼراؼ التمغ ذلؾ ومف رقمية، ثـ تناظرية بتقنية والمرئية، المسموعة راتاإلشا وعرض وتوزيع
 العشريف القرف مف الثمانينات منتصؼ ومنذ والفيديو، الفاكسو  والتمكس والتمفزيوف والسينما واإلذاعة

 اآلف إلى محطاتيا أبعد بمغت جديدة مرحمة لتتشكؿ االتصاؿ تقنيات مع اآللي الحاسب اندماج بدأ
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 وسائؿ معظـ فيو تندمج معمومات مركز إلى والمكتب المنزؿ تحوؿ فشيئاً  وشيئاً  االنترنت، بظيور
 المرحمة ىذه لىا  و  والصورة، الصوت مع البيانات اتحدت كما د،واح جياز خبلؿ مف االتصاؿ
 .(1)الجديد اإلعبلـ ينتمي

 العمـو منّظري بيف موحداً  تعريفاً  يوجد لـ لمجدؿ، فيو مثير ،الجديد اإلعبلم مفيومأما 
 High-Tech الرفيعة التكنولوجيا قاموس ويعرؼ ،دراستو في اآلراء لتداخؿ نظراً اإلنسانية، 

Dictionary (2)المتعددة والوسائط الكومبيوتر الكومبيوتر وشبكات اندماج» بأنو الجديد اإلعبلـ. 

وما سيترتب عميو مستقببًل مف مفاىيـ، فإف كؿ  الجديد اإلعبلموضوح معالـ  نتيجة لعدـ
، ومف ىذا المنطمؽ فإف اإلعبلـالتعريفات حذرة، ولـ تقدـ إجابة وافية عف تعريؼ ىذا النوع مف 

الجديد ىو  اإلعبلـالجديد يظير ىذا التحفظ إذ يقوؿ: " اإلعبلـحوؿ  (Jones)جونز  تعريؼ
 مبيوترأصبح ممكنًا باستخداـ الك مصطمح يستخدـ لوصؼ أشكاؿ مف أنواع االتصاؿ اإللكتروني،

إلى  -راديو حافة المكتوبة مف جرائد ومجبلت وتمفزيوف و كمقابؿ لئلعبلـ القديـ، التي تشمؿ الص
الجديد عف القديـ بخاصية الحوار  اإلعبلـويتميز   (Staticوغيرىا مف الوسائؿ الساكنة ) -حد ما 

الجديد والقديـ ذابت،  اإلعبلـبيف الطرفيف، صاحب الرسالة ومستقبميا، ومع ذلؾ فإف الفواصؿ بيف 
 .(3)ألف القديـ نفسو أعيد تكوينو وتحسينو ومراجعتو ليمتقي مع الجديد في بعض جوانبو"

  Multimediaبأنو إعبلـ متعدد الوسائط  الجديد اإلعبلما سميرة الشيخاني فعرّفت أم

بحيث أف المعمومات يتـ عرضيا في شكؿ مزيج مف النص والصورة والفيديو؛ مما يجعؿ المعمومات 
، ىذه المعمومات ىي معمومات رقمية يتـ إعدادىا وتخزينيا وتعديميا ونقميا بشكؿ أكثر قوة وتأثيراً 

الجديد بأنو يمتاز بتنوع وسائمو وسيولة استخداميا وىذه المميزات  اإلعبلـتروني، ووصفت إلك
   .(4)غيرت مف أنماط السموؾ الخاصة بوسائؿ االتصاؿ

 

                           
)القاىرة: دار  الطبعة األولى، تكنولوجيا المعمومات واالتصال ومستقبل صناعة الصحافةمحمود عمـ الديف،  (1)

 . 146( ص 2005السحاب لمنشر والتوزيع، 
 العدد الرابع عشر،، يالباحث اإلعبلم مجمة، "الجديد المفيـو والنماذج مدخؿ اإلعبلـ"بشرى اسماعيؿ،  (2)

 .10ص ،ـ2011
مجمة األكاديمية العربية ، "الجديد دراسة في تحوالتو التكنولوجية وخصائصو العامة اإلعبلـ"، عباس صادؽ (3)

 .188ـ، ص2007العدد الثاني، ، المفتوحة في الدانمارك
العدد  ،المجمد السادس والعشروف ،مجمة دمشق، "في عصر المعموماتالجديد  اإلعبلـ"، سميرة الشيخاني (4)

 ـ.2010، األوؿ
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عبلـ المعمومات لمداللة عمى التزاوج بيف الكمبيوتر صفة إ الجديد اإلعبلمأطمؽ عمى و 
مف تطور تكنولوجيا المعموماتية ويندمج فييا، واالتصاؿ، وعمى ظيور نظاـ إعبلمي جديد يستفيد 

مكانية خمقو لشبكة  Hypermediaويطمؽ عميو إعبلـ الوصبلت التشعبية،  لطبيعتو المتشابكة وا 
ونحف  ،Hyperlinksمف المعمومات المتصمة مع بعضيا بوصبلت تشعبية أو وصبلت قاطرة 

لما ،Linksالتشعبية والوصبلت  معنيوف ىنا بميزات خاصة بشبكة االنترنت التي أعطيت ميزة
المستخدـ إعبلـ الوسائط  اإلعبلـينشر أو يبث داخمو، كما يطمؽ عمى بعض تطبيقات ىذا 

 . (1)لحالة االندماج التي تحدث داخمو بيف النص والصورة والفيديو Multimedia المتعددة 

ؿ يختار فيو الناس ليس بثًا أحاديًا وتمقيًا إجباريًا ولكنو تفاع وعرفو محمد فضمي بأنو
أف تقدـ  اإلعبلـاحتياجاتيـ ويشاركوف ىـ في الوقت ذاتو في الرأي والبث، وتستطيع بموجبو وسائؿ 

 .(2)أيضاً لكؿ شخص ما يريد وتستمع لكؿ شخص 

 اإلعبلـ ؽ لمتعريفات أف ىناؾ حالتيف تميزيتضح مف خبلؿ العرض السابيرى الباحث و 
الجديد والكيفية التي يتـ مف خبلليا  اإلعبلـتي يتـ بيا بث مادة الجديد مف القديـ حوؿ الكيفية ال

الوصوؿ إلى خدماتو، فيو يعتمد عمى اندماج النص والصورة والفيديو والصوت مع بعضيا البعض 
فضبًل عف استخداـ الكمبيوتر كآلية رئيسية لو في عممية اإلنتاج والعرض، أما التفاعمية فيي تمثؿ 

                                                            تميزه وىي أىـ سماتو.الفارؽ الرئيس التي 

الجديد يشير إلى حالة مف التنوع في  اإلعبلـكما أف فكرة الجدة يمكف استقراؤىا مف أف 
األشكاؿ والتكنولوجيا والخصائص التي حممتيا الوسائؿ المستحدثة عف التقميدية، خاصة فيما يتعمؽ 

 ء حاالت الفردية والتخصيص، وىما تأتياف كنتيجة لميزة رئيسية ىي )التفاعمية(.بإعبل

لـ يكف بوسع الباحثيف وضع تعريفًا محدد وواضح لمفيـو  أنو :أيضاً ويضيؼ الباحث 
 اإلعبلـالجديد، وكذلؾ الباحث نفسو في ىذه الدراسة ألسباب عديدة منيا: إف صورة  اإلعبلـ

 اإلعبلـكؿ واضح ومحدد، يضاؼ إلى ذلؾ أنو ال يمكف الجـز عمى بقاء الجديد لـ تتبمور بعد بش
 اإلعبلـالجديد عمى صورتو الحالية، ألف التكنولوجيا الحديثة وثورة المعمومات وما توصؿ إليو 

اآلف، لذلؾ  اإلعبلـواالتصاؿ مف تطور وتقدـ، قد تأتي بما ىو أكثر جدة وحداثة عما ىو عميو 

                           
دار الشروؽ لمنشر : عماف) الطبعة األولىالمفاىيم والوسائل والتطبيقات،  -اإلعبلم الجديد، عباس صادؽ (1)

  .31-30ص (2008، والتوزيع
،  الصحافة االلكترونية الواقع والمستقبلمحمد فضمي،  (2)  .106ص (2009)القاىرة: مؤسسة أخبار اليـو



 شبكات التواصل االجتماعي والعدوان اإلسرائيمي عمى غزة                                         الفصل الثاني 

70 

عمومًا، فمنيا مف استند  اإلعبلـات حوؿ اآلليات المتبعة والمستخدمة في تمحورت جميع التعريف
 عمى القديـ المطور والجديد المحدث، وىناؾ مف زاوج ما بيف ىذيف الشكميف.

 اإلعبلـمع ذلؾ يمكف القوؿ بأف ىناؾ شبو توافؽ لدى الكثير مف الباحثيف عمى أف 
ائص وأشكاؿ التقنيات الجديدة، التي ليا ارتباط الجديد، يحمؿ في طياتو الكثير مف التنوع والخص

الحديثة، والتي لـ توفرىا تمؾ الوسائؿ القديمة مثؿ: الجيد الفردي والمتخصص  اإلعبلميةبالوسائؿ 
القديـ صفة القرف  اإلعبلـ، كما كاف اإلعبلـالذي أستيؿ بو القرف الجديد ىذا التطور الكبير في 

 الماضي.

                                                                    :الجديد اإلعبلم : مسمياتثانياً 

 .(1)تقؼ كذلؾ عمى اسـ موحد، ومف ىذه األسماء الجديد ولـ اإلعبلـلقد تعددت مسميات 
لوصؼ بعض تطبيقاتو التي تقوـ عمى التكنولوجيا الرقمية مثؿ التمفزيوف : الرقمي اإلعبلم .1

قمي، وغيرىما، أو لئلشارة إلى أي نظاـ أو وسيمة إعبلمية تندمج مع الرقمي، الراديو الر 
 .الكمبيوتر

طالما توفرت حالة مف العطاء واالستجابة بيف المستخدميف لشبكة : التفاعمي اإلعبلم .2
 .التفاعمية اإلعبلميةاالنترنت والتمفزيوف والراديو التفاعمييف وغيرىـ مف النظـ 

تصاؿ بالتركيز عمى تطبيقاتو في االنترنت وغيرىا مف عمى خطوط اال: الشبكي اإلعبلم .3
 .الشبكات

مف تعبير الفضاء السيبروني الذي أطمقو كاتب روايات الخياؿ : الوسائط السيبرونية .4
 .1984العممي ويمياـ جبسوف في روايتو التي أصدرىا عاـ 

نظاـ إعبلمي لمداللة عمى التزاوج بيف الكمبيوتر واالتصاؿ وعمى ظيور : إعبلم المعمومات .5
 .جديد يستفيد مف تطور تكنولوجيا المعموماتية ويندمج فييا

 .حالة االندماج التي تحدث داخمو بيف النص والصورة والفيديو: إعبلم الوسائط المتعددة .6

الجديد تعود إلى داللة معينة يحتوييا كؿ  اإلعبلـويرى الباحث أف أسباب تعدد مسميات 
نتيجة اختبلؼ وجيات النظر بيف العمماء ومنظري العمـو  اسـ مف ىذه األسماء، وكاف ذلؾ

 اإلنسانية، فكؿ عاِلـ أسماه باالسـ القريب مف وجو نظره.

                           
مكتبة الممؾ فيد  الرياض:) الطبعة األولى، اإلعبلمكيف نتعامل مع  ةاإلعبلميالتربية  فيد الشميمري، (1)

 . 184-183ـ( ص 2010الوطنية، 
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: وسميت بيذا االسـ ألنو أصبح مف صحافة المواطنمسميات أخرى مثؿ  أيضاً وىناؾ 
: ياالجتماع اإلعبلمو السيؿ عمى كؿ شخص الوصوؿ إلييا والتعامؿ معيا بكؿ سيولة ويسر، 

وأطمؽ ىذا المسمى لمداللة عمى اشتراؾ وترابط كافة أفراد المجتمع مع بعضيـ البعض مف خبلؿ 
 التفاعؿ مع ىذه الشبكات.

                                                            الجديد:       اإلعبلمثالثًا: خصائص 

ى اىتماـ الباحثيف فتارة يعبر الجديد وااللكتروني بشكؿ عاـ عم اإلعبلـ صحظيت خصائ
عنو بالحديث عف الخصائص وتارة أخرى بتناوؿ السمات، أو المميزات، وفي حقيقة األمر الحديث 

وتتمثل التقميدي،  اإلعبلـعف  اإلعبلـيدور عف جوىر واحد لو عبلقة بتميز وتمايز ىذا النمط مف 
من الطبيعة االتصالية  قاةتالمسجممة من الخصائص والسمات الجديد في  اإلعبلمخصائص 

 :(1)لئلعبلم اإللكترونية، عمى النحو التالي

حيػػث يتبػػادؿ القػػائـ باالتصػػاؿ والمتمقػػي األدوار ويطمػػؽ عمػػى القػػائميف باالتصػػاؿ  التفاعميببة: .1
 لفظ مشاركيف بداًل مف مصادر وتكوف ممارسة االتصاؿ مع المتمقي ثنائية االتجاه وتبادلية.

سػػائؿ االتصػػالية التػػػي يمكػػف االختيػػار مػػػف بينيػػا لػػتبلئـ األفػػػراد أو تعنػػي تعػػػدد الر التفتيببت:  .2
 أيضػػػاً الجماعػػػات الصػػػغيرة المتجانسػػػة بػػػداًل مػػػف توحيػػػد الرسػػػائؿ لػػػتبلئـ الجمػػػاىير العريضػػػة، وتعنػػػي 
 درجة تحكـ في نظاـ االتصاؿ بحيث تصؿ الرسالة مباشرة مف منتج الرسالة إلى مستيمكيا.

 رساؿ الرسائؿ واستقباليا في وقت مناسب لمفرد المستخدـ.وتعني إمكانية إالبلتزامنية:  .3
يمكف تحريؾ الوسػائؿ الجديػدة إلػى أي مكػاف مثػؿ الحاسػب الشخصػي أو  الحركة والمرونة: .4

 المحموؿ.
ىػػػي قػػػدرة وسػػػائؿ االتصػػػاؿ عمػػػى نقػػػؿ المعمومػػػات مػػػف وسػػػيط إلػػػى آخػػػر،  قابميبببة التحويبببل: .5

 إلى رسالة مطبوعة وبالعكس. كالتقنيات التي يمكنيا تحويؿ الرسالة المسموعة
: تعني إمكانية دمج األجيزة ذات الػنظـ المختمفػة بغػض النظػر عػف الشػركة قابمية التوصيل .6

 الصانعة.
ضػػافات إلػػى وسػػائؿ ضػػرورية  االنتشببار: .7 وتعنػػي تحػػوؿ الوسػػائؿ الجديػػدة مػػف مجػػرد تػػرؼ وا 

 ووظيفة.
 والمكاف والرقابة. أصبحت بيئة االتصاؿ بيئة عالمية تتخطى حواجز الزماف الكونية: .8

                           
)القاىرة: العربي لمنشر الطبعة األولى، وسائل االتصال الحديثة من الجريدة إلى الفيس بوكفتحي عامر،  (1)

  .46 -44ص (2011والتوزيع،
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الجديد ىو الخصائص  اإلعبلماليفرو وليفنجستون أن أىم ما يميز  وترى الباحثتان 
 :(1)التالية

بحيػػػث يسػػمح بالتواصػػػؿ مػػف عػػػدة  interconnectedness التواصببل الشببببكي المتببداخل .1
 تصػاؿاالنقاط إلى عدة نقاط أخرى، وليس فقط مف نقطة واحدة إلػى عػدة نقػاط، كمػا ىػو الحػاؿ فػي 

 الجماىيري التقميدي. 
مف قبؿ األفراد المستخدميف ليقوموا بنشاطيـ كمرسميف : accessسيولة الوصول والدخول  .2

 ومستقبميف ومنتجيف. 
وىػػػػػي قػػػػػدرة المسػػػػػتخدـ عمػػػػػى المشػػػػػاركة فػػػػػي إنتػػػػػاج المحتػػػػػوى  interactivityالتفاعميبببببة  .3
 نظػراً الجديػد،  اإلعػبلـمػا يميػز  تصالي، ويتفؽ الكثير مف الباحثيف أف ىذه الخاصية ىي مف أىـاال

 ألنيا تكاد تكوف معدومة مف االتصاؿ الجماىيري التقميدي. 
القػػديـ المحصػػور بػػأنواع وأنمػػاط محػػددة مػػف  اإلعبلـمقارنػػة بػػ التنببوع الغزيببر فببي المحتببوى: .4

 . اإلعبلميةالمضاميف 
 عمػػى كػػؿ مػػا ىػػو جديػػد موضػػوعياً  open-endedتعببدد االسببتخدامات وخاصببية االنفتبباح  .5

 . اإلعبلميةوفنيًا في محتوى وشكؿ المواد 
الجديػػػد  اإلعػػػبلـوعػػػدـ ارتبػػػاط  delocatedness سبببعة االنتشبببار والتحبببرر مبببن المكبببان .6

 بمنطقة جغرافية محددة ، أي أنو يتخطى حواجز المكاف الجغرافي.
 
 
 
 
 
 
 

 

                           
الجديد  اإلعبلمالمنتدى السنوي السادس: و في تشكيؿ الرأي العاـ، الجديد وتأثيرات اإلعبلـ"خالد الحموة،  (1)

 .4( ص2012)الرياض: الجمعية السعودية لئلعبلـ واالتصاؿ،  ..التحديات النظرية والتطبيقية المنتدى"
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الجديببد أو صببحافة الشبببكات  اإلعبببلمويببرى محمببد عبببد الحميببد، أن أبببرز خصببائص 
 :(1)يتتمثل ف

 

الجديػػػػػد اإلمكانيػػػػػات  اإلعػػػػػبلـ: وتتصػػػػػدر خصػػػػػائص  INTERACTIVITY التفاعميبببببة .1
المتاحػػة لتحقيػػؽ التفاعميػػة مػػع القػػراء والمسػػتخدميف، فالقػػارئ أو المسػػتخدـ لديػػو الخيػػار المطمػػؽ فػػي 
التجػػوؿ بػػيف الصػػفحات والعنػػاويف والموضػػوعات بمػػا يمبػػي حاجاتػػو، بالتتػػابع الػػذي يػػراه فػػي عبلقتػػو 

اف وبيئة االستخداـ باإلضافة إلى إمكانية الحصوؿ عمى التغذية العكسية أو رجع الصدى بوقت ومك
 الفوري. 

 MULTIMEDIA والوسبائل المتعبددة  HYPERTEXT استخدام نظم النص الفبائق .2
فػي إنتػاج المػواد التحريريػة، حيػث يمكػف لمقػارئ أو المسػتخدـ  HYPERMEDIAوالوسائؿ الفائقة 

إلػػى شػػروح أكثػػر تفصػػيبًل وموضػػوعات ذات عبلقػػة بمػػا ىػػو  LINKSبط الوصػػوؿ مػػف خػػبلؿ الػػروا
 منشور لمزيد مف التعمؽ واالستزادة في الموضوع. 

: تتفؽ صحافة الشبكات مع الصحافة التمفزيونية في أف الخبر لػـ اآلنية والتحديث المستمر .3
نمػػا أصػػبح الخبػػر ىػػو الحػػدث نفسػػو  ر تقنيػػات التسػػجيؿ لتطػػو  نظػػراً يعػػد تسػػجيبًل لموقػػائع واألحػػداث، وا 

نمػا بوقػت  والبث المباشػر عبػر األقمػار الصػناعية، فيػي ال تػرتبط بموعػد خػاص لمصػدور الػدوري، وا 
 الوقائع واألحداث. 

: إذ يمكػف الرجػوع لؤلرشػيؼ فػي أحػداث توفير قاعدة معمومات مبن الموضبوعات المنشبورة .4
عمومػػة وتصػػنيفيا وتبويبيػػا سػػابقة، وىػػي تقابػػؿ األرشػػيؼ الصػػحفي، مػػع تقػػدـ فػػي مجػػاؿ اسػػتدعاء الم

 وعرضيا مف خبلؿ آليات بحث خاصة.
 

تمثمػت  والسمات التي اتفؽ حوليا الباحثوف السابقوفويرى الباحث أف مف أبرز الخصائص 
فػػي التفاعميػػة واآلنيػػة وسػػعة االنتشػػار والبلتزامنيػػة، ولعػػؿ ىػػذه المميػػزات والخصػػائص فرضػػت نفسػػيا 

المتمثمػة فػي) الصػحؼ واإلذاعػة والتمفزيػوف( وىػذا األمػر جعػؿ  وبقوة عمػى الوسػائؿ التقميديػة األخػرى
الجديػػد، وتقضػػي فتػػرة زمنيػػة طويمػػة إمػػا  اإلعػػبلـفئػػات كثيػػرة مػػف الجميػػور تتػػابع وتمتفػػت إلػػى وسػػائؿ 

لمبحػػػث والمطالعػػػة أو لمحصػػػوؿ عمػػػى األخبػػػار والمعمومػػػات أو لمعػػػب مػػػف أجػػػؿ التسػػػمية والترفيػػػو كػػػؿ 
 . حسب ميولو واىتماماتو ورغباتو

 

                           
 (2007)القاىرة: عالـ الكتب، الطبعة األولى، عمى شبكة االنترنت اإلعبلماالتصال و ، محمد عبد الحميد (1)

 .146 -143ص
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الجديد يعكس جانب من خصائص ىذا  اإلعبلمكما أن الوقوف عمى الظواىر التي صاحبت رابعًا: 
والوظائف التي يؤدييا، والتي تتمثل في  ي وفي نفس الوقت أىمية الدوراإلعبلمالنمط 

 :(1)األمور التالية
  .الكبرى اإلعبلميةكسر احتكار المؤسسات  .1
، إال أنيػػـ اإلعػبلـحيانػًا مػف غيػر المتخصصػيف فػي يػيف، وأاإلعبلمظيػور طبقػة جديػدة مػف  .2

الجديػػد، بمػػا يتفوقػػوف فيػػو عمػػى أىػػؿ االختصػػاص  اإلعػػبلـأصػػبحوا محتػػرفيف فػػي اسػػتخداـ تطبيقػػات 
  .األصمييف

ظيور منػابر جديػدة لمحػوار، فقػد أصػبح باسػتطاعة أي فػرد فػي المجتمػع أف يرسػؿ ويسػتقبؿ  .3
 .وبسرعة فائقةويتفاعؿ ويعّقب ويستفسر ويعّمؽ بكؿ حرية، 

 .ظيور إعبلـ الجميور إلى الجميور .4
عبلمية جديدة .5   .ظيور مضاميف ثقافية وا 
الجديػػد أحيانػػًا فػػي تسػػميط الضػػوء بكثافػػة عمػػى  اإلعػػبلـالمشػػاركة فػػي وضػػع األجنػػدة: يػػنجح  .6

التقميدية، مما يجعؿ ىذه القضايا الميمػة ىاجسػًا لممجتمػع،  اإلعبلـقضايا مسكوت عنيا في وسائؿ 
  .ر فييا ومناقشتيا ومعالجتيالمتفكي
نشػػػوء ظػػػاىرة المجتمػػػع االفتراضػػػي والشػػػبكات االجتماعيػػػة: وىػػػي مجموعػػػة مػػػف األشػػػخاص  .7

الجديػد، ألغػراض مينيػػة أو ثقافيػة أو اجتماعيػػة أو  اإلعػػبلـيتحػاوروف ويتخػاطبوف باسػػتخداـ وسػائؿ 
نة، واألعضاء ال يحضروف تربوية، وفي ىذا المجتمع تتميز العبلقات بأنيا ال تكوف بالضرورة متزام

في نفس المكاف، والتواصؿ يتـ دوف الحضور، وقد يكوف المجتمع االفتراضي أكثػر قػوة وفعاليػة مػف 
المجتمػػع الحقيقػػي، وذلػػؾ ألنػػو يتكػػوف بسػػرعة، وينتشػػر عبػػر المكػػاف، ويحقػػؽ أىدافػػو بأقػػؿ قػػدر مػػف 

 .القيود والمحددات
بير الذي لـ يسبؽ لو مثيؿ في التاريخ فقد بػدأ تفتيت الجماىير: مع التعدد اليائؿ والتنوع الك .8

التقميديػة،  اإلعبلـالجميور يتفتت إلى مجموعات صغيرة، بداًل مف حالة الجماىير العريضة لوسائؿ 
 .المتخصص اإلعبلـالفئوي و  اإلعبلـإلى مرحمة  اإلعبلـوىكذا انتقؿ 

 

عػدـ وجػود الرقابػة أتػاح لؤلفػراد الجديػد أف  اإلعػبلـويرى الباحث مف خبلؿ العرض السابؽ لوظائؼ 
الحرية الكاممة في عرض ونشر والوصوؿ إلى المعمومات التي يريدونيا، مػف أجػؿ تحقيػؽ االسػتفادة 

 ونقؿ الثقافات المختمفة مف بمد إلى آخر بشكؿ بسيط وغير مكمؼ.
 

                           
 .130 -126ص صمرجع سابق، ،  الشميمريفيد   (1)
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 حملالجديد بين طياتو مجموعة من المميزات والخصائص إال أنو ي اإلعبلممثمما حمل خامسا: 
ي نوردىا في اإلعبلممجموعة من السمبيات التي صاحبت انتشار ىذا النمط 

 :(1)التالي
وييػا تصعوبة الوثوؽ والتحقػؽ مػف صػحة وصػدقية العديػد مػف البيانػات والمعمومػات التػي تح .1

 بعض المواقع، وتحديدًا شبكات التواصؿ االجتماعي.
يػػػػة واالجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة ضػػػػعؼ الضػػػػوابط الضػػػػرورية لضػػػػماف عػػػػدـ المسػػػػاس بػػػػالقيـ الدين .2

 لممجتمعات.
 ضعؼ ضوابط السيطرة عمى نشر العنؼ والتطرؼ واإلرىاب. .3
الموجيػة وبػػيف اسػػتعداد المتمقػي ليػػا فيمػػا  اإلعبلميػػةعػدـ التػػوازف بػيف حجػػـ ونوعيػػة الرسػائؿ  .4

 يتعمؽ بالرأي والرأي اآلخر.
صػػػػغيرة وفػػػػؽ الميػػػػوؿ تفتيػػػػت دائػػػػرة التمقػػػػي، والتركيػػػػز عمػػػػى مخاطبػػػػة األفػػػػراد والجماعػػػػات ال .5

 واالحتياجات الفردية.
 انتياؾ حقوؽ النشر والممكية الفكرية. .6
 ارتكاب الجرائـ اإللكترونية باستخداـ التقنيات الحديثة. .7
 غّير مف أنماط الحياة في المجتمع الشرقي. .8

 

 . (2)الجديد اإلعبلمسادسا: أبرز التحديات التي تواجو 
الجديػػػد، إال أف ىنػػػاؾ مجموعػػػة مػػػف السػػػمبيات  اإلعػػػبلـ التػػػي تمتػػػع بيػػػا عمػػػى الػػػرغـ مػػػف المميػػػزات

   التي تعتري، وذلؾ عمى النحو التالي: والتحديات
صػػعوبة الوثػػوؽ والتحقػػؽ مػػف صػػحة وصػػدقية العديػػد مػػف البيانػػات والمعمومػػات التػػي تحوييػػا  .1

 بعض المواقع في ظؿ الحاجة إلى التعزيز المتواصؿ لمقدرات الثقافية والتعميمية لممتمقي.
الجتماعيػة والثقافيػة عؼ ضبط الضوابط الضرورية لضماف عدـ المساس بالقيـ الدينيػة واض .2

ث مازالت بعض المجتمعات العربيػة تخشػى عمػى أبنائيػا مػف حريػة التعامػؿ يحلممجتمعات، 
 مع تمؾ الوسائؿ، لتشككيـ في ىدميا لمقيـ وثقافة المجتمع.

                           
)عماف: مدارؾ  الطبعة األولىشبكات التواصل االجتماعي وديناميكية التغيير في العالم العربي، خالد محمود،  (1)

 .69 -68ص (2011لمنشر والترجمة، 
، مجمة عموم اإلنسان ر نوذجًا"دور اإلعبلـ الجديد في تعزيز المشاركة السياسية: مص، "البصراتيمحمد  (2)

  .393-392ص ـ( ص2014، بني سويؼالعدد الثاني عشر) القاىرة: جامعة والمجتمع، 
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ستخداـ التقنيات الحديثة، وىو ما دفع معظػـ الجرائـ االلكترونية با ارتكابالتطور الدائـ في  .3
 الحكومات العربية الستحداث إدارات لمكافحة الجريمة االلكترونية.

عشػػػػوائي، وال توجػػػػد مواثيػػػػؽ شػػػػرؼ يمتػػػػـز بيػػػػا كػػػػؿ مػػػػف  اإلعػػػػبلـتوجيػػػػو النقػػػػد لػػػػو بػػػػأف ىػػػػذا  .4
يػة عبلمفاعػؿ الفػرد معػو أو إرسػالو رسػائؿ إالجديػد ال يشػترط لت اإلعػبلـيستخدمو، حيػث أف 

 بأف يكوف مؤىبًل وحاصؿ عمى دراسات معينة.
الجديػػػد فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة عامػػػة ومصػػػر خاصػػػة يفتقػػػد ألي تشػػػريع قػػػانوني  اإلعػػػبلـمػػػازاؿ  .5

 ينظمو، ويحدد قواعد العمؿ بو.
الجديػػد فػػي  اإلعػػبلـإف التنظػػيـ المينػػي والقػػانوني لمصػػحافة اإللكترونيػػة كواحػػدة مػػف وسػػائؿ  .6

العػػامميف فػػي ىػػذا القطػػاع الكتسػػابيـ الحصػػانة المينيػػة  حاجػػة ماسػػة وممحػػة لضػػماف حقػػوؽ
أماـ القانوف، باإلضافة إلى دور التنظيـ الميني في تداوؿ الخبرات وتنظيـ الػدورات المينيػة 

 وورش العمؿ التي تسيـ في رفع مستوى األداء.      
 

 :شبكات التواصل االجتماعي: المطمب الثاني
 ماعي:أواًل: نشأة شبكات التواصل االجت

وسيمة مؤثرة حظيت مواقع الشبكات االجتماعية بمعدالت استخداـ مرتفعة، وتطورت ك
والرسائؿ، وتشكيؿ جماعات افتراضية، وبناء عبلقات اجتماعية أو  اإلعبلميةلتبادؿ المحتويات 

   .(1)عبلقات مينية

ع في ـ، وكاف مف أوائؿ المواق1995بدأت شبكات التواصؿ االجتماعي في الظيور عاـ  
لمربط بيف زمبلء الدراسة، وكاف اليدؼ منو مساعدة  Classmates.comىذا المجاؿ موقع  

األصدقاء والزمبلء، الذيف جمعتيـ الدراسة في مراحؿ حياتية معينة وفرقتيـ ظروؼ الحياة العممية 
ا بينيـ في أماكف متباعدة، وكاف ىذا الموقع يمبي رغبة ىؤالء األصدقاء والزمبلء في التواصؿ فيم

، ويبمغ عدد أعضائو نحو  إلكترونيًا، وقد أسسو راندي كونرادز، والزاؿ قائماً  مميوف  50حتى اليـو
ألؼ مؤسسة تعميمية تمثؿ جميع مراحؿ  200مستخدـ في الواليات المتحدة وكندا، ينتموف إلى نحو 

نيويورؾ شبكة ـ أسس اندرو فنريتش في 1997، وفي عاـ (2)التعميـ مف الحضانة وحتى الجامعة

                           
(1) Michael Steve Stanley Laine, Effects Of Group Categories On The Structure Of 

Online Social Network, Unpublished Master's Thesis, Lawrence, Kansas, University 

Of Kansas, Department Of Electrical Engineering & Computer Science, Kansas School 

Of Engineering, 2010,P. 4.      

  .7ـ( ص2012) القاىرة: مركز األىراـ لمنشر والترجمة والتوزيع،  اإلعبلم الجديد، الطبعة األولى، محمد رياف (2)
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SixDegrees.com  ليقدـ خدمات الروابط المباشرة بيف المشتركيف، وظيرت في تمؾ المواقع
الممفات الشخصية لممستخدميف وخدمة إرساؿ الرسائؿ الخاصة مجموعة مف األصدقاء ورغـ توفير 

تطيع لـ تس تمؾ المواقع لخدمات مشابية لخدمات الشبكات االجتماعية الحالية، إال أف تمؾ المواقع
 .(1)غبلؽ بعضياأف تدر ربحًا لمالكييا وتـ إ

الميبلد الفعمي لمشبكات االجتماعية كما نعرفيا اليوـ عندما ظير موقع  2002شيد العاـ 
Friendster  في كاليفورنيا مف قبؿAbrams Jonathan  ويقوـ مفيوـ الموقع عمى دائرة

التواصؿ االجتماعي خبلؿ المجتمعات االفتراضية، األصدقاء، والتقنية المتعددة ألفراد عمى شبكات 
وسمي باألصدقاء بسبب دوائر العرض، مف صور وممفات األصدقاء واألفراد ويستخدـ عمى نطاؽ 
واسع في آسيا، وىو متاح بعدة لغات ) اإلنجميزية، والصينية واليابانية والكورية، واإلسبانية( وفيو 

 .(2)روابط يوفر لممستخدـ اختيار المغة

قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في  رض التطور التقني الكبير الذي شيدهلقد ف
العقديف األخيريف خاصة مع انتشار اإلنترنت حقائؽ جديدة عمى العالـ، جعمت الناس يتبلحموف في 

سكاف عالـ افتراضي ما فتئت إفرازاتو تتحكـ شيئًا فشيئًا في العالـ اإلنساني والسياسي واالجتماعي، ل
الكرة األرضية، "ولعؿ مف أىـ إفرازات ىذا العالـ، الذي ال يكاد يستقر عمى حاؿ ما أصبح يعرؼ 

  .(3)بالشبكات االجتماعية التي يشترؾ عبرىا مبلييف مف الناس كؿ حسب اىتمامو وميولو"

 اإلعبلـ" عف قصة ظيور New Media " في كتابو "Paul. Levinsonويتحدث "
 ي لنا كأناس عادييف أف يكوف ىناؾ إعبلمًا جديدًا(. الجديد وماذا يعن

لمتصفحييا إمكانية مشاركة الممفات والصور وتبادؿ مقاطع  االجتماعيةلقد أتاحت المواقع 
رساؿ  جراء المحادثات الفورية وا  الفيديو، وكذلؾ مكنت مستخدمييا مف إنشاء المدونات اإللكترونية وا 

ىذه ثبلثة مواقع ىامة ورئيسية ىي: الفيس بوؾ وتويتر  يةاالجتماعالرسائؿ، وتصدرت الشبكات 
، فقد أقبؿ عمييا ما االجتماعيةونتيجة لتنامي وتطور ىذه المواقع  وموقع مقاطع الفيديو اليوتيوب.

يزيد عف ثمثي مستخدمي شبكة اإلنترنت، ولعبت الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزؿ 

                           
، لكترونيةخراج في الصحافة اإلسس التغطية والكتابة والتصميـ واإلأالجديدة.. وسائل اإلعبلم ، حسني نصر (1)

  .135ـ( ص2013الطبعة األولى ) الكويت: مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع، 
دور شبكات التواصؿ االجتماعي في التغيير السياسي في تونس ومصر مف وجية نظر "، عبداهلل الرعود (2)

 .33ـ( ص2012عماف: جامعة الشرؽ األوسط،  ) الة ماجستير غير منشورةرس، "الصحفييف األردنييف
)  الطبعة األولىعمم نفس اإلعبلم الجديد ماذا فعل اإلنترنت والشبكات االجتماعية في الناس، ، حسنيف شفيؽ (3)

  .171ـ( ص2013القاىرة: دار فكر وفف لمطباعة والنشر والتوزيع، 
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الشباب منيـ، ممف  وخصوصاً ركة الجماىير الشعبية الواسعة والتسونامي، واألحداث السياسية وح
، دورًا ىامًا في شعبية ىذه الشبكات، وأصبحت الوسيمة االجتماعييرتادوف شبكات التواصؿ 

  .(1)األساسية لتبادؿ المعمومات واألخبار الفورية في متابعة مسار وتطورات األحداث
 

، Wiki ت والمنتديات بجانب مواقع عديدة مثؿ الويكيوتتمثؿ أىـ الشبكات االجتماعية في المدونا
، والتطبيقات التي قدمتيا الشركات الكبرى لدعـ الفكر Twitter، وتويتر Facebookوالفيس بوؾ 

االجتماعي في التفكير والمشاركة مع مستخدمي مواقعيا مثؿ جوجؿ، وياىو التي اىتمت بالتحرير 
في مجاالت التطبيقات   Ajaxكة، وكذلؾ مواقع أجاكس الجمعي والكتابة وتنفيذ العروض المشتر 

 Myspaceشبكات التفاعؿ االجتماعي مثؿ ماي سبيس  أيضاً المكتبية التي تتـ بشكؿ تعاوني، و 
رساليا لمغير مثؿ  عادة عرضيا وا  ونشر مقاطع الفيديو  Flickerومواقع خدمات وتخزيف الصور وا 

تقنيات التي تجد اىتماما فرديا مع تبادؿ المشاركة وغيرىا مف الخدمات وال YouTubeمثؿ يوتيوب 
  .(2)والنشر بيف المستخدميف

أحدثتو  تراكمياً  ويرى الباحث أف ظيور ونشأة شبكات التواصؿ االجتماعي كاف نتاجاً 
الثورات التكنولوجية المتبلحقة، بمعنى أف ىذه الشبكات جاءت مكممة لموسائؿ التقميدية، ولـ تظير 

 .بطريقة فجائية

 ثانيًا: مفيوم الشبكات االجتماعية:

لقد تعددت المفاىيـ التي تناولت الشبكات االجتماعية ولـ تستقر عمى مفيوـ موحد، ويرى 
الباحث أف السبب يعود إلى حداثة ظيور ىذه الشبكات، وأف العمماء يحاولوا تعريفيا كؿ حسب 

 وجية نظره.

ونية ضخمة تقدـ مجموعة مف : ىي عبارة عف "مجتمعات إلكتر ويرى بضياف سييمة
الخدمات التي مف شأنيا تدعيـ التواصؿ والتفاعؿ بيف أعضاء الشبكة االجتماعية مف خبلؿ 
نشاء  الخدمات، والوسائؿ المقدمة مثؿ التعارؼ، والصداقة، والمراسمة والمحادثة الفورية، وا 

                           
(1) Levinson, Paul. (September 5, 2009), New Media, USA: Allyn & Bacon; 1 edition 

) القاىرة: عالـ الكتب لمنشر والتوزيع والطباعة،  الطبعة األولىالمدونات اإلعبلم البديل، ، محمد عبد الحميد (2)
  .129ـ( ص2009
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مناسبات، ومشاركة مجموعات اىتماـ، وصفحات لؤلفراد، والمؤسسات المشاركة في األحداث وال
 . "(1) الوسائط مع اآلخريف كالصور والفيديو والبرمجيات

: ىي المواقع االلكترونية التي توفر فييا تطبيقات االنترنت خدمات ويرى خالد المقدادي
لمستخدمييا تتيح ليـ إنشاء صفحة شخصية معروضة لمعامة ضمف موقع أو نظاـ معيف، وتوفر 

ة أو مع غيره مف مستخدمي النظاـ وتوفر خدمات لتبادؿ فحي الصوسيمة اتصاؿ مع معارؼ منشئ
 (2)المعمومات بيف مستخدمي ذلؾ الموقع أو النظاـ عبر االنترنت

: ىي مواقع ويب تسمح لمستخدمييا بإنشاء صفحات ومساحات وعرفتيا أماني مجاىد
  .(3)االتصاالتخاصة ضمف الموقع نفسو، ومف ثمة التواصؿ مع األصدقاء ومشاركة المحتويات و 

: ىي خدمات توجد عمى شبكة الويب تتيح لؤلفراد بناء بيانات شخصية أما شريف المبان
عامة أو شبو عامة خبلؿ نظاـ محدد، ويمكنيـ وضع قائمة لمف يرغبوف في مشاركتيـ االتصاؿ، 

 .(4)ـلمذيف يتصموف بيـ، وتمؾ القوائـ التي يصنعيا اآلخروف خبلؿ النظا أيضاً ورؤية قوائميـ 

: ىي منظومة مف الشبكات اإللكترونية التي تسمح لممشترؾ فييا طاىر أبو زيد أيضاً و 
بإنشاء حساب خاص بو ومف ثـ ربطو مف خبلؿ نظاـ اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ 

 .(5)نفس االىتمامات واليوايات أو جمعو مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية

مة تتركز في بناء وتعزيز الشبكات االجتماعية لتبادؿ االتصاؿ : أنيا خدويرى جمال مختار
بيف الناس الذيف تجمعيـ نفس االىتمامات واألنشطة، أو لمف ييتموف باكتشاؼ ميوؿ وأنشطة 

  .(6)اآلخريف

                           
رسالة ماجستير ، "المدونات اإللكترونية في الجزائر: دراسة في االستخدامات واإلشباعات"، بضياؼ سييمة (1)

 . 78 -77( ص 2009) الجزائر: جامعة الحاج لخضر، غير منشورة 
 .74-71ص (2013)عماف: دار النفائس لمنشر والتوزيع، 1، طثورة الشبكات االجتماعيةخالد المقدادي،  (2)
، لمعموماتمجمة دراسات افي تقديـ خدمات مكتبة متطورة،  استخدامات الشبكات االجتماعية، أماني مجاىد (3)

 .2العدد الثامف، ص
) القاىرة: دار  الطبعة األولىمداخبلت في اإلعبلم البديل والنشر اإللكتروني عمى اإلنترنت، ، شريؼ المباف (4)

  .86ـ( ص2012العالـ العربي، 
مشاركة "دور المواقع االجتماعية التفاعمية في توجيو الرأي العاـ الفمسطيني وأثرىا عمى ال، طاىر أبو زيد (5)

  .26ـ( ص2012) غزة: جامعة األزىر،  "، رسالة ماجستير غير منشورةالسياسية: دراسة ميدانية
 9ـ، ص2008؟، الطبعة األولى، الناشر جماؿ مختارحقيقة الفيس بوك عدو أم صديق، جماؿ مختار (6)
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 : لذلك وبناء عمى ما سبق نستنتج من خبلل العرض 

جذريًا في المشيد  تغييراً أف الشبكات االجتماعية أحدثت خبلؿ السنوات القميمة الماضية 
االتصالي، وذلؾ المتبلكيا ثبلثة عناصر جعمت منيا شبكات قوية ومؤثرة وىي الفورية، واالنتشار، 

  (1).ومدى التوافر

ويرى الباحث أف الشبكات االجتماعية: عبارة عف أدوات ساىمت شبكة االنترنت بشكؿ 
ستطاعت أف تجذب فئات كبيرة مف كبير لوجودىا، تحتوي عمى مجموعة مف المميزات التي ا

الجماىير متعددي األعمار، بحيث تتيح ليـ خدماتيا التفاعؿ والتواصؿ الفوري فيما بينيـ، وذلؾ 
مف خبلؿ الصوت والصورة والفيديو والربط مع المواقع االلكترونية األخرى باإلضافة إلى العديد مف 

 عممت عمى استئثار األفراد بيا.      مف الحرية التي المميزات األخرى التي أتاحت مزيداً 

أنو وفي ظؿ الظروؼ السياسية المتقمبة التي يمر بيا العالـ العربي، واألزمات  أيضاً ويرى 
وزيادة االعتداءات المتكررة  اإلسرائيميالتي تعصؼ بفمسطيف، بيف الحيف واآلخر نتيجة االحتبلؿ 

عمى الشبكات االجتماعية المختمفة لمحصوؿ  عمى شعبنا األعزؿ، كؿ ذلؾ أدى إلى زيادة االعتماد
مف خبلليا عمى المعمومات والتفاعؿ الفوري معيا بشكؿ عاـ، أو التواصؿ بيف األفراد بغية تمبية 
المطالب االنسانية التي يحتاجونيا، أو التوعية مف خبلؿ الحمبلت التي توضح خطورة التعامؿ مع 

الظروؼ الصعبة، أو تمؾ التي تدعو بالمعونات، نتيجة العدو، أو الحمبلت التي تيدؼ إلى التبرع 
 عمار.إلعادة اإل

 ثالثًا: أنواع شبكات التواصل االجتماعي

 :الشبكات االجتماعية الشخصية .1

بالتواصؿ  وىي مجموعة مف الجيات المعروفة لفرد بعينو، والتي مف المتوقع قيامو شخصياً 
ليات معينة، واليدؼ مف تمؾ الشبكات ىو معيا عمى فترات متفاوتة قصرت أـ طالت لدعـ فعا

الفائدة المتبادلة بما يوفر سعة في فكرة العمؿ الجماعي خارج نطاؽ الزمالة في العمؿ، وىذه اآللية 
تستخدـ بكثافة في أماكف العمؿ، لكنيا مرنة بصورة تجعميا أداة طيعة في أنشطة خارج نطاؽ 

 . (2)ى اتصاؿ وقتي بيدؼ محددالعمؿ تستمر لفترات متواصمة، فيي ال تقتصر عم

                           
(1) Daniel A. Landau, How Social Media Is Changing Crisis Communication: A 

Historical Analysis, Unpublished Master's Thesis, Madison, New Jersey, Fairleigh 

Dickinson University, 2011,p.6.  

  .84اسماعيؿ برغوث، مرجع سابؽ، ص (2)
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 :الشبكات االجتماعية الثقافية .2

الشبكات االجتماعية الثقافية تعد ثورة معموماتية؛ حيث تستقطب مستخدميف مثقفيف مف كؿ 
(1)وىي شبكة خاصة لمف يريد الحديث عف الصحة Imedixأنحاء العالـ ومثاؿ عمى ذلؾ 

.  

مور الصحية، وتعتبر مف الشبكات الغير ويرى الباحث أف ىذه الشبكة طبية، تيتـ باأل
 معروفة مقارنة بالشبكات األخرى، ألنيا تعنى بالجانب الطبي.

 الشبكات االجتماعية المينية .3

ىي مف أنواع الشبكات االجتماعية األكثر أىمية فيي تربط أصدقاء العمؿ وأصحاب 
عمى سيرتيـ الذاتية وما  ممفات شخصية لممستخدميف تحتوي أيضاً األعماؿ والشركات، كما تتضمف 

 .(2)قاموا بو في سنوات دراستيـ وعمميـ ومف قاـ بالعمؿ معيـ

وىو شائع بيف األفراد الذيف  LinkedInويرى الباحث أف مف أشير تمؾ الشبكات موقع 
يعتبر  أيضاً يبحثوف عف عمؿ ويسعوف لبناء شبكات التواصؿ لدييـ لموصوؿ إلى أرباب العمؿ، و 

لمواقع قميمة االىتماـ في الوطف العربي وفمسطيف والسبب يعود لكونو بالمغة ىذا الموقع مف ا
   اإلنجميزية، لذلؾ ال يطالعو سوى الطبقة المثقفة والمتعممة مف المجتمع.

  (3)رابعًا: أىم الخدمات التي تقدميا شبكات التواصل االجتماعي

ي تستطيع مف خبلليا تسعى الشبكات االجتماعية إلى تقديـ مجموعة مف الخدمات الت
 :التأثير عمى الجميور وجذبيـ إلييا وذلؾ عمى النحو اآلتي

 الممفات الشخصية:  .1

مف خبلؿ الممفات الشخصية يمكنؾ التعرؼ عمى اسـ الشخص، ومعرفة المعمومات 
األساسية عنو، مثؿ: الجنس تاريخ الميبلد، البمد، االىتمامات والصور الشخصية، باإلضافة إلى 

                           
ـ( 2002، الطبعة األولى )دمشؽ: دار الفكر المعاصر، عموم االتصال والمجتمعات الرقميةفلاير مينا،  (1)

  . 144ص
، بدوف طبعة )القاىرة: دار الكتاب المبناني معجم مصطمحات الكمبيوتر واإلنترنت والمعموماتيةشريؼ بدوي،  (2)

  .32ـ( ص2007لمطباعة والنشر والتوزيع، 
 ،رسالة ماجستير غير منشورة، "استخدامات الشباب العربي لمواقع التواصؿ االجتماعي"عبد الكريـ باحاج،  (3)

  .83( ص2013وث والدراسات العربية، )القاىرة: معيد البح
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المعمومات، ويعد الممؼ الشخصي بوابة الدخوؿ لعالـ الشخص، فمف خبلؿ الصفحة  غيرىا مف
الرئيسة لمممؼ الشخصي يمكنؾ مشاىدة نشاط الشخص مؤخرًا، مف ىـ أصدقائو وما ىي الصور 

 الجديدة التي رفعيا إلى غير ذلؾ مف النشاطات.  
 

 المجموعات:  .2

نشاء مجموعة اىتماـ؛ حيث يمكنؾ مواقع الشبكات االجتماعية خاصية إتتيح كثير مف 
نشاء مجموعة بمسمى معيف، وأىداؼ محددة، ويوفر موقع الشبكة االجتماعية لمالؾ المجموعة إ

والمنضميف إلييا مساحة أشبو ما تكوف بمنتدى حوار مصغر، وألبوـ صور مصغر كما تتيح 
أعضاء تمؾ  ، أو األحداث ودعوةEventsخاصية تنسيؽ االجتماعات عف طريؽ ما يعرؼ ب 

 .(1)المجموعة ليا، ومعرفة عدد الحاضريف مف عدد غير الحاضريف
 األلبومات المصورة: .3

تتيح الشبكات االجتماعية لمستخدمييا إنشاء عدد غير محدود مف األلبومات ورفع الصورة 
تاحة مشاركة ىذه الصورة مع األصدقاء لبلطبلع والتعميؽ عييا.  فييا وا 

 األصدقاء/ العبلقات: .4

 األشخاص الذيف يتعرؼ عمييـ الشخص لغرض معيف. وىـ
 امكانية التواصؿ عف طريؽ البريد اإللكتروني أو عف طريؽ المحادثة الفورية. .5

 تتيح خدمة مشاركة الممفات لمستخدميف معينيف أو بشكؿ مفتوح. .6

 تقديـ خدمة ترؾ رسالة معينة تسمى حالة كي يراىا المستخدموف اآلخروف. .7

 عدة أشخاص حسب أي نوع مف االىتماـ تريد. مكانية التواصؿ معإ .8

 عبلف مصور عف نشاطؾ.إمكانية ترؾ إ .9

 
 

                           
دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تحقيؽ احتياجات الشباب األردني: دراسة مقارنة في "تحسيف منصور،  (1)

اإلعبلـ الجديد ..  ،ورقة مقدمة لممنتدى السنوي السادس لمجمعية السعودية لئلعبلم واالتصال، "النوع االجتماعي
  .2( ص2012بيقية )الرياض: جامعة الممؾ سعود، التحديات النظرية والتط
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 :(1)خامسًا: مميزات شبكات التواصل االجتماعي
تسعى شبكات التواصؿ االجتماعي إلى تقديـ مجموعة مف المميزات، بحيث تجعميا مف 

 النحو اآلتي:الوسائؿ األكثر متابعة مف قبؿ الجميور عمى مستوى العالـ، وذلؾ عمى 
 حيث الدولية، الحدود فييا وتتحطـ والمكانية، الجغرافية الحواجز تمغى حيث :العالمية  .1

 .وسيولة بساطة في الغرب، في الفرد مع التواصؿ الشرؽ في الفرد يستطيع
 تمغي فيي ومشارؾ، وكاتب مرسؿ فيو وقارئ، مستقبؿ أنو كما فييا فالفرد :التفاعمية  .2

 الفاعمة لممشاركة حيًزا وتعطي الورقية والصحؼ التمفاز - القديـ اإلعبلـ في المقيتة السمبية
 .والقارئ المشاىد مف

 الناس، وتعميـ عممو لبث والعالـ لمتعمـ، الطالب فيستخدميا ،االستعماالت وتعدد التنوع  .3
 .وىكذا... القراء مع لمتواصؿ والكاتب

 المغة، وبساطة لمحروؼ ضافةباإل تستخدـ االجتماعية فالشبكات: االستخدام سيولة .4
بحيث تتميز شبكات التواصل  .التفاعؿ لممستخدـ تسيؿ التي والصور الرموز تستخدـ

 :(2)االجتماعي بمعالم جديدة من حيث البناء واالستخدام وذلك عمى النحو اآلتي
 االشتراؾ المجاني في االستفادة منيا.  . أ

 .سيولة المشاركة في ىذه الشبكات واالستفادة منيا . ب
 لمموضوعات ذات االىتماـ المشترؾ بمواقع أخرى. طسيولة بناء الرواب . ت
استخداـ وسائؿ النشر الفوري عمى الجماعات أو التشكيبلت االجتماعية مف خبلؿ خدمة  . ث

R.S.S   
 االشتراؾ مجانية ظؿ في والماؿ، والوقت الجيد في اقتصادية: واالقتصادية التوفير .5

 وليست االجتماعي، لمتواصؿ الشبكة عمى حيز امتبلؾ يستطيع البسيط فالفرد والتسجيؿ،
 .أخرى دوف جماعة عمى حكًرا أو األمواؿ، أصحاب عمى حكًرا ذلؾ

تتمتع مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي بقدرات اتصالية متعددة، قدرات اتصالية متعددة:  .6
وتحميؿ الممفات  فيي تدمج بيف البريد اإللكتروني والرسائؿ وبناء الموقع، وكتابة اليوميات

والموسيقى والفيديو، وىذا ما يجعميا تدمج مميزات متعددة لوسائؿ اتصاؿ اخرى في باقة 
 . (3)واحدة لممستخدـ

                           
حمزة أبو شنب، تقنيات التواصؿ االجتماعي.. االستخدامات والمميزات، مقاالت منشورة عمى موقع األلوكة  (1)

 .13/4/2014لموقع: ، تاريخ دخوؿ اhttp://goo.gl/CS20xN، عبر الرابط:  31/8/2013الثقافية، بتاريخ: 
  .129صمرجع سابق، ، محمد عبد الحميد (2)
  .88صمرجع سابق، ، شريؼ المباف (3)

http://goo.gl/CS20xN
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يحسب لشبكات التواصؿ االجتماعي أنيا تتعامؿ مع اآلنية في نقل الحدث والمعمومة:  .7
قاء معززة المعمومة والحدث لحظة وقوعيا، ويمكف تبادؿ ىذه المعمومات بيف األصد

بالصور ومقاطع الفيديو والتعميؽ والرد عمى بعضيا، بحيث إذا وضع أحد المستخدميف أي 
معمومة عمى صفحتو تصؿ في نفس الوقت إلى باقي المستخدميف المشتركيف معيـ في 

 .نفس الوقت تمقائياً 
 
 
 االستخدام العالمي لشبكات التواصل االجتماعيسادسًا: 
 
 

 رتيب العالمي لشبكات التواصل االجتماعي( يوضح الت1شكل رقم )
 

 
 

 
تعرض معمومات عمى الشبكات االجتماعية األكثر شعبية  إحصائيةيوضح الشكؿ السابؽ  

خاصة بعدد  حصائية. ىذه اإل2014ارًا مف شير ديسمبر في جيمع أنحاء العالـ اعتب
ضة الفيسبوؾ لتجاوزه ، وكانت الصدارة في قب2014النشطة عمى مستوى العالـ لعاـ  الحسابات
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مميوف مستخدـ،  629عمى المرتبة الثانية لوصوليا إلى  qzone المميار حساب، وحصمت شبكة
مميوف مستخدـ،  343وىي شبكة اجتماعية صينية، في حيف جاء جوجؿ بمس في المرتبة الثالثة ب

 .(1)2014مستخدـ في عاـ  284أما عف تويتر فقد جاء في المركز السادس 
 

كبيٌر يشيده العالـ عمى نحٍو غير مسبوؽ مع انتشار ثورة العالـ الرقمي ومواقع  تغّيرٌ 
التواصؿ االجتماعي بشكؿ كبير، ىذا التغّير الذي تغمغؿ في كافة نواحي الحياة وبّدؿ الكثير مف 

 اإلعبلـالمفاىيـ التي اعتقد االنساف لوىمٍة أنيا ثابتة وصعبة التغيير، وأظير مفاىيـ أخرى كػ"
 ."جديد" و "التمفزيوف الرقميال

 
في دراسة حديثة حوؿ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في العالـ، بينت اإلحصاءات 

مميار مستخدـ، وأف  معظميـ  2.5أف عدد مستخدمي شبكات التواصؿ حوؿ العالـ تجاوز
لمتعددة يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي لتبادؿ اآلراء والبيانات النصية والوسائط ا

((Multimedia مميار مستخدـ يستخدموف اليواتؼ الذكية الستخداـ مواقع التواصؿ  1.9، وأّف
 .(2)االجتماعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           
منشورة عمى موقع شبكة أبو نواؼ،  إحصائيات، 2014الشبكات االجتماعية في السعودية لعاـ  إحصائيات (1)

  .12/4/2015،  تاريخ دخوؿ الموقع tp://goo.gl/2Bwh5Yht، عبر الرابط: 18/12/2014بتاريخ: 
تقرير منشور في فمسطين: مواقع التواصل استخداماتيا ىائمة وعمى خطين متناقضين، ، عبد الرؤوؼ زقوت (2)

، بتاريخ:  ، تاريخ دخوؿ الموقع  1Thttp://goo.gl/H4nB، عبر الرابط: 16/3/2015عمى موقع فمسطيف اليـو
12/4/2015.  

http://goo.gl/2Bwh5Y
http://goo.gl/H4nB1T
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 : أبرز شبكات التواصل االجتماعيسابعاً 
تتعدد شبكات التواصؿ االجتماعي الموجودة عمى شبكة االنترنت، لذلؾ سيتطرؽ الباحث 

مف قبؿ المشتركيف والمستخدميف وىي ) الفيس بوؾ،  شيرة واستخداماً ألبرز ىذه الشبكات وأكثرىا 
 ، والجوجؿ بمس، ليكند اف(الماي سبيسوالتويتر، و 
 

 Facebook  شبكة التواصل االجتماعي فيس بوك: .1
أظيرت ، بحيث تعتبر شبكة الفيس بوؾ مف أكثر شبكات التواصؿ االجتماعي شيرة عالمياً 

  1.15 عمى حصة األسد حيث تخطى تحاز  )Facebook( اإلحصاءات أف  شبكة التواصؿ
 .(1)مميار مستخدـ فع اؿ حوؿ العالـ

أحػػػػد مواقػػػػع شػػػػبكات التواصػػػػؿ  بأنيػػػػا: وتعببببرف شبببببكة التواصببببل االجتمبببباعي فببببيس بببببوك
االجتمػػػاعي يتػػػيح لممسػػػػتخدميف المسػػػجميف لديػػػػو إنشػػػاء ممفػػػػات تعريػػػؼ، وتحميػػػػؿ األخبػػػار والصػػػػور 

رسػاؿ الرسػائؿ،   37والبقػاء عمػى اتصػػاؿ مػع العائمػة واألصػدقاء والػزمبلء. ويػوفر الموقػػع والفيػديو، وا 
 .(2)لغة مختمفة
 

 وتنتمي Web.2 باؿ تسمي تقنية تستخدـ االجتماعي لمتواصؿ شبكة ىيوالفيس بوك: 
 والمشاركة االىتمامات وتبادؿ الصداقات تكويف لممستخدميف وتتيح االجتماعي التواصؿ لشبكات

 المحادثة خدمات تقدـ كما الصداقات، وتكويف البحث خدمات أيضاً  وتتيح فةالمختم األنشطة في
 .(3)األخرى الخدمات مف والعديد الخاصة والرسائؿ الفورية

 

 استخدام الفيس بوك عالميا إحصائية( يوضح 2شكل رقم )
 

 
 

                           
  .مرجع سابقعبد الرؤوؼ زقوت،  (1)
  .43-37ص مرجع سابق،محمد رياف،  (2)
. كتاب 81)القاىرة: الشبكة العربية لحقوؽ االنساف( ص االنترنت في خدمة حرية التعبيرعبد الكريـ راضي،  (3)

 .http://www.ctlj.org/manuel.pdf ،14/4/2015، منشور عبر الرابط: BDFبصيغة 

http://www.ctlj.org/manuel.pdf
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مميػار  1.35يوضح الشكؿ السابؽ عػدد الػزوار النشػطيف لشػبكة الفػيس بػوؾ إذ بمػغ عػددىـ 
 .(1)2014: ديسمبر  حصائية، تاريخ اإلتخدـ نشط شيرياً مس
 

 نشأة شبكة الفيس بوك: - أ
مف الناس خصوصًا مف الشباب في  كثيرىو شبكة اجتماعية استأثرت بقبوؿ وتجاوب  

(، 2004جميع أنحاء العالـ، وىي ال تتعدى حدود مدونة شخصية في بداية نشأتيا في شباط عاـ )
اليات المتحدة األمريكية، مف قبؿ طالب متعثر في الدراسة يدعى في جامعة )ىارفارد( في الو 

)مارؾ زوكربيرج(، وكانت مدونتو )الفيس بوؾ( محصورة في بدايتيا في نطاؽ الجامعة وبحدود 
أصدقاء )زوكربيرج(، الطالب الميووس في برمجة الكمبيوتر، ولـ يخطر ببالو ىو وصديقيف لو إف 

فتراضي بفترة زمنية قصيرة جدًا، فتخطت شيرتيا حدود الجامعة ىذه المدونة ستجتاح العالـ اال
وانتشرت في مدارس الواليات المتحدة األمريكية المختمفة، وظمت مقتصرة عمى أعداد مف الزوار 

 ".(2)ولو أنيا كانت في زيادة مستمرة
وقد قاـ مارؾ زوكربيرج بتأسيس شبكة الفيس بوؾ باالشتراؾ مع كؿ مف داستيف 

تر وكريس ىيوز الذيف تخصصا في دراسة عمـ الحاسوب، وكانا رفيقي زوكربيرج في موسكوفي
جامعة ىارفارد، وكانت عضوية الموقع مقتصرة في بداية األمر عمى طمبة جامعة ىارفارد، ولكنيا 

   .(3)امتدت بعد ذلؾ لتشمؿ الكميات األخرى في مدينة بوسطف وجامعة ايفي ليج وجامعة ستانفورد
تطور خدمات الفيس بوؾ أطمؽ الموقع نسختو بالمغة العربية في مارس عاـ وفي إطار 

مف حيث معدالت الدخوؿ إليو، وذلؾ حتى  واحتؿ موقع الفيس بوؾ المركز الثاني عالمياً  2009
 . (4)ـ2010فبراير 

 
 

                           
منشورة عمى  إحصائيات، حصائياتات التواصل االجتماعي حسب آخر اإلعدد مستخدمي شبكأمؿ الذىبي،  (1)

، تاريخ دخوؿ الموقع: o.gl/w38Z8jhttp://go، عبر الرابط 24/12/2014موقع أخبار التقنية، بتاريخ: 
13/4/2015.  

)القاىرة، إصدارات سطور الجديدة، الطبعة  وائؿ اليبلوي، ترجمة: قصة فيس بوك: ثورة وثروة، بف مزريتش (2)
 .132(. ص 2011العربية األولى، 

 .206( ص2012وزيع، ، الطبعة األولى )القاىرة: مؤسسة طيبة لمنشر والتالجديد اإلعبلمصبلح عبد الحميد،  (3)

رسالة دكتوراة ، "البديؿ عمى تداوؿ المعمومات في مصر: دراسة تحميمية ميدانية اإلعبلـتأثير " ، محمد عويس (4)
 .164ص(. ـ2012، القاىرة: جامعة القاىرة) غير منشورة 

http://goo.gl/w38Z8j
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 :(1)الخدمات والخصائص التي تقدميا شبكة الفيس بوك لمستخدمييا - ب
ذه الخاصػػػية لممشػػػترؾ إمكانيػػػة إعػػػداد ألبػػػـو لمصػػػور وتتػػػيح ىػػػ: photosخاصبببية الصبببور  .1

 الخاصة بو، ويستعرض مف خبلليا صور أصدقائو المضافيف إليو.
ا ومشاركتي الخاصة بو مكانية تحميؿ الفيديوىاتإ وتوفر لممشترؾ: Videoخاصية الفيديو  .2

رسػػػالو كرسػػػعمػػػى ىػػػذا الموقػػػع، باإلضػػػافة إلػػػى إ الة مكانيػػػة تسػػػجيؿ لقطػػػات الفيػػػديو مباشػػػرة وا 
 مرئية )صوت وصورة(.

 وتمكف المشتركيف مف إعداد مجموعات نقاش في موضوع ما. :Groupsخاصية الحمقات  .3
وتتػيح لممشػتركيف إمكانيػة اإلعػبلف عػف حػدث مػا جػاٍر  :Eventsخاصية األحداث الميمبة  .4

خبار األصدقاء واألعضاء بو.  حدوثو وا 
عػػػبلف عػػػف أي منػػػتج يػػػود وتمّكػػػف المشػػػترؾ مػػػف اإل :Market placeخاصبببية اإلعببببلن  .5

 اإلعبلف عنو أو البحث عف أي منتج يرغب بشرائو.
والنكػػز عمميػػة تنبيػػو لؤلصػػدقاء عمػػى الفػػيس بػػوؾ لجػػذب انتبػػاىيـ، وكػػأف  :"Poke"النكببز  .6

 .المستخدـ يقوؿ مرحباً 
: تستخدـ اإلشعارات لمحفاظ عمػى بقػاء المسػتخدـ عمػى اتصػاؿ Notifications اإلشعارات .7

 . اً لتي قاـ بالتعميؽ عمييا سابقبآخر التحديثات ا
 

 :(2)عمى شبكة الفيس بوك الخصائص المحدثةأبرز  - ت
مميػػوف، أصػػبح ىػػذا  600مػػع وصػػوؿ عػػدد مسػػتخدميو الػػى  يس بببوك ماسببنجر:فببتطبيببق  .1

لفيسػػػبوؾ، واآلف يتحػػرؾ التطبيػػؽ فػػػي  أيضػػاً افس شػػقيقو الػػػػ"واتس آب" المممػػوؾ التطبيػػؽ ينػػ
اإللكترونيػػػة، ومشػػاركة مقػػاطع الفيػػديو وأكثػػر مػػػف  اتجػػاه أف يصػػبح منصػػة مسػػتقمة لمتجػػارة

 40ذلػػؾ، وسػػوؼ يتكامػػؿ ماسػػنجر مػػع عػػدد مػػف التطبيقػػات المختمفػػة، سيصػػؿ عػػددىا إلػػى 
  .في األياـ القميمة المقبمة تطبيقاً 

يتػػػيح موقػػػع الفيسػػػبوؾ بشػػػكؿ عػػػاـ التعميػػػؽ عمػػػى  ميبببزة الوقبببت الفعمبببي، ورببببط التعميقبببات:  .2
لمختمفػة الموجػودة عميػو، أمػا عػف التحػديث الجديػد الػذي جػاء صفحات المواقع اإللكترونية ا

فػػي المػػؤتمر فيػػو أف ىػػذه التعميقػػات سػػتظير فػػي أوقاتيػػا الفعميػػة، بمجػػرد الضػػغط عمػػى زر 

                           
رسالة اب الكويتي، حسف المطيري، "االستخدامات السياسية لمواقع التواصؿ االجتماعي "تويتر" مف قبؿ الشب (1)

 .30 -29ـ( ص 2013) عماف: جامعة الشرؽ األوسط، ماجستير غير منشورة 
، إصدار منشور عمى موقع روسيا اليـو F8تحديثات أعمنت عنيا شركة فيسبوؾ في مؤتمر المطوريف  10أىـ  (2)

 .28/7/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: gl/JWMYRWhttp://goo.، عبر الرابط: 26/3/2015بتاريخ: 

http://goo.gl/JWMYRW
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اإلدخاؿ، بحيث يرى كػؿ شػخص التعميقػات فػي ترتيبيػا الزمنػي الػدقيؽ، دوف الحاجػة لعمػؿ 
لػربط التعميقػات، بحيػث تظيػر عمػى  جديػداً  أدخمت الشػبكة تحػديثاً  أيضاً ، تحديثات لمصفحة

 .موقع الفيسبوؾ والموقع اإللكتروني العاـ الخاص بكؿ صفحة موجودة عميو
أعمػػف الفيسػػبوؾ أف أشػػرطة الفيػػديو التػػي يػػتـ تحميميػػا مباشػػرة عمػػى تضببمين مقبباطع فيببديو:  .3

رة موقعو يمكف اآلف تحميميا إلى جميع أنحاء شبكة اإلنترنت، مما يجعميا في منافسة مباش
فػػي السػػابؽ كػػاف عمػػى المسػػتخدميف تضػػميف المشػػاركة كاممػػة، واآلف ، مػػع موقػػع اليوتيػػوب

أصػػبح ممكػػف تضػػميف الفيػػديو فقػػط، دوف الحاجػػة لبػػاقي المشػػاركة، ويمكػػف أف يكػػوف لػػذلؾ 
 في التعامبلت التجارية وبيف الصحفييف ودور النشر. ميزة مفيدة جداً 

، عػف ميػزة اسػتخداـ الفيػديوىات F8ؾ فػي مػؤتمر أعمػف الفيسػبو الفيديوىات متعددة الزوايا:  .4
متعػػددة الزوايػػا، والتػػي صػػورت مػػف كػػاميرات متعػػددة، وتسػػمح بمشػػاىدة مقطػػع الفيػػديو مػػف 

ومثػػؿ ىػػذه الفيػػديوىات سػػتكوف متػػوفرة عمػػى شػػريط أخبػػار ، زوايػػا متعػػددة فػػي نفػػس الوقػػت
 .المستخدميف، ويمكف التعامؿ معيا مف خبلؿ فأرة الكمبيوتر

وتعد ىذه الميزة مف أىـ وأروع التحديثات التي أعمػف عنيػا فػي مشاركة الجديدة: صفحات ال .5
المؤتمر، حيػث عػرض الفيسػبوؾ فػي المػؤتمر صػفحات مشػاركة جديػدة يمكػف لممسػتخدميف 

ومف خبلؿ ىذه الميزة سيتمكف المستخدـ مف تنفيذ جميع المياـ التي ، دمجيا في تطبيقاتيـ
مثؿ المشاركات أو التعميقات، دوف الحاجة لمغػادرة التطبيػؽ  يريد القياـ بيا عمى الفيسبوؾ،

 الموجود فيو.
أعمف الفيسبوؾ عف أداة مجانيػة تقػوؿ إنيػا ستسػمح لممطػوريف فػي فيػـ  تحميبلت التطبيقات: .6

اسػتخداـ األداة  أيضػاً كيفية اسػتخداـ النػاس لتطبيقػاتيـ عمػى األجيػزة الخاصػة بيػـ، ويمكػف 
عمى سبيؿ المثاؿ استخدـ فريؽ الفيسبوؾ لميواتؼ ، ت التسويقيةنفسيا لقياس فعالية الحمبل

المحمولة ىذه األداة لتحسػيف شػريط البحػث، وبعػد سػنة واحػدة سػاعدت ىػذه المعمومػات فػي 
 .عمؿ تغييرات أدت لزيادة عدد الباحثيف عمى اليواتؼ ثبلثة أضعاؼ

 

 :(1)المستخدمين العرب لشبكة الفيس بوك - ث
مميػػوف شػػخص. ويسػػتخدـ  62وقػػع فػػيس بػػوؾ فػػي العػػالـ العربػػي يبمػػغ عػػدد المسػػتخدميف لم

 .عبر اليواتؼ المحمولة نصفيـ ىذه الشبكة لمتواصؿ االجتماعي كؿ يوـ، خصوصاً 

                           

، بتاريخ: 24منشورة عمى موقع فرانس  مميوف مستخدـ في العالـ العربي، إحصائية 62فيسبوؾ:  (1)
 .15/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع:  http://goo.gl/TnQCsW، عبر الرابط : 17/3/2014

http://goo.gl/TnQCsW
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فػي العػالـ  مسػتخدمي الموقػع في الشػرؽ األوسػط وأفريقيػا وباكسػتاف أف عػدد موقع فيسبوؾ أكد مدير
عبػػػر  س بػػػوؾ كػػػؿ يػػػوـ، خصوصػػػاً ويسػػػتعمؿ نصػػػفيـ فػػػي  مميػػػوف شػػػخص. 62العربػػػي يصػػػؿ إلػػػى 
 .اليواتؼ المحمولة

مميػوف شػخص فػي  42واوضح جوناثاف البيف في مقابمة مع وكالة فرانس بػرس االثنػيف اف 
ي في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ افريقيا )مف دوف ايػراف(، يسػتخدموف فػيس بػوؾ أي، العالـ العرب

ف أجيزة الكمبيوتر الثابتػة إلػى األجيػزة النقالػة اف موجة االنتقاؿ م مف خبلؿ اليواتؼ الجوالة، مؤكداً 
 .يزيد مف استخداـ شبكة التواصؿ االجتماعي

وقػػػاؿ البػػػيف "إف النمػػػو فػػػي عػػػدد مسػػػتخدمي فػػػيس بػػػوؾ مسػػػتمر وبقػػػوة فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط 
مميػػوف مسػػتخدـ يتصػػموف  62، وبمػػغ 2013% منػػذ منتصػػؼ  12وشػػماؿ أفريقيػػا، وقػػد ارتفػػع بنسػػبة 

 ."ير عمى األقؿبالشبكة مرة في الش
 

 : (1)الفيس بوك في فمسطين مستخدمي إحصائية - ج
الخاصة باستخداـ الفمسطينييف  حصائياتعمف منتدى شارؾ الشبابي عف جممة مف اإلأ

مختمفة، وقد تبيف أف  ألغراضلموقع التواصؿ االجتماعي ) فيسبوؾ ( كنموذج حي يرتاده الشباب 
في الضفة الغربية وقطاع غزة بمغ ما يقارب مميوف عدد مستخدمي )مف لدييـ حسابات( الفيسبوؾ 

 ألؼ مف اإلناث. 600ألؼ مف الذكور، و 840ونصؼ المميوف، منيـ 
-15ومف بيف مستخدمي الفيس بوؾ، بمغ عدد المستخدميف مف الشباب في الفئة العمرية )

 .ألؼ مف اإلناث 460ألؼ مف الذكور، و 580عاما( حوالي مميوف وستوف ألؼ ، منيـ  29
ألؼ. أما الشباب في  116عاما(  15-13كما بمغ عدد المستخدميف في الفئة العمرية )

ألؼ مستخدـ، وما  188( فقد بمغ عدد مف لدييـ حسابات عمى الفيسبوؾ حوالي 35-29عمر )
 .يقارب ثمثييـ مف الشباب الذكور

 
 
 
 

 

                           

ميوف ونصؼ فمسطيني في الضفة العربية وقطاع غزة لدييـ حسابات عمى الفيس بوؾ، بياف صحفي حوالي م (1)
، عبر الرابط : 28/5/2014منشور عمى موقع مندى شارؾ الشبابي، بتاريخ: 

http://www.sharek.ps/ar/?p=6031  :15/4/0152، تاريخ دخوؿ الموقع. 

http://www.sharek.ps/ar/?p=6031
http://www.sharek.ps/ar/?p=6031
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 Twitter : شبكة التواصل االجتماعي تويتر .2
 

ة لنقؿ األخبار والصور والفيديو والتفاعؿ المتسارع عمى الشبكة يمثؿ "تويتر" وسيمة مميز 
وتعني كممة ، مميوف مشترؾ أي نصؼ مشتركي منافسو فيسبوؾ 500التي تعج بأكثر مف 

"Twitter( وىو ما يظير في شكؿ الطائر األزرؽ في )لوجو( الموقع، وتقـو  " باإلنجميزية )تغريد
" أو التدويف المصغر مف Micro bloggingسمى بتقنية "فكرة ىذه الشبكة التفاعمية عمى ما ي

كمشروع بحثي  2006خبلؿ تكويف شبكة اجتماعية مف األصدقاء، وقد ظير الموقع أوائؿ عاـ 
األمريكية وذلؾ عمى نطاؽ ضيؽ وغير متاح لمجميع، لكف بعد ذلؾ تـ  Obviousقامت بو شركة 
درت جمعية الميجة األمريكية قائمتيا صأ 2009. وفي عاـ 2006في أكتوبر  إطبلقو رسمياً 

السنوية لمكممات الجديدة. وقد اختارت كممة تويتر وضمنتيا بمعنى جديد يختمؼ عف المعنى 
ىو " القدرة عمى احتواء خواطر  -معربًا  –الحرفي وىو )التغريد(، والمعنى الجديد بالمغة اإلنجميزية 

 ."(1)حرؼ 140اإلنساف في 
 

معتمدًا لمتصريحات الشخصية سواء كانت صادرة عف سياسييف أـ  واليـو يعتبر مصدراً 
 .(2)ممثميف أـ صحفييف أو وجياء مجتمع

يمكف لمف لديو حساب في موقع تويتر أف يتبادؿ مع أصدقائو تمؾ التغريدات )التويتات( و 
مف خبلؿ ظيورىا عمى صفحاتيـ الشخصية، أو في حالة دخوليـ عمى صفحة المستخدـ صاحب 

مكانية الردود والتحديثات غبر البريد خدمة التدويف المصغر، ىذه تتيح إ ة، وتتيح شبكة تويترالرسال
 .SMS)( عبر الرسائؿ النصية )RSSاإللكتروني، كذلؾ أىـ األحداث مف خبلؿ خدمة )

يتيح تويتر لؾ إرساؿ رسائؿ ألصدقائؾ ومتابعيؾ أيا كاف عددىـ مرة واحدة، وبمجرد 
لدييـ تنبيو عمى أجيزة الموبايؿ أو عمى الكومبيوتر، وبالمقابؿ لو أرسؿ إرساؿ الرسالة يظير 

أصدقائؾ رسائؿ عبر تويتر ستظير لديؾ فتبقى عمى إطبلع دائـ بما يقولوف ويبقوف عمى إطبلع 
 . (3)دائما بما تقوؿ

 
 

                           
  .52ص مرجع سابق،محمد رياف،  (1)
 (2013)عماف: دار النفائس لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى ، ثورة الشبكات االجتماعيةخالد المقدادي،  (2)

 .38ص
 .79، صمرجع سابقصبلح أبو صبلح،  (3(



 شبكات التواصل االجتماعي والعدوان اإلسرائيمي عمى غزة                                         الفصل الثاني 

92 

 .(1)أىم الخدمات التي تقدميا شبكة تويتر - أ
وذلؾ  أو حالة تويتر، Twitter Status قام الموقع بتقديم خدمة 2008في مايو  .1

لمتابعة أي مشكمة تحدث مع الموقع وتبميغ المستخدميف بوقت عودة الموقع لمعمؿ إذا 
توقؼ ارساؿ وتمقي الرسائؿ والمستجدات وتحديثات األخبار العاجمة مف رسائؿ التبميغ، 

 .والمعروفة باسـ تويتس، مف خبلؿ الياتؼ أو البريد االلكتروني أو موقع انترنت
، فما أف يقوـ أحدىـ بإضافة متابعة االشخاص الذين قمت بإضافتيم لقائمة أصدقائك .2

جديد لحسابو تظير لديؾ ىذه اإلضافة في الحاؿ عمى صفحتؾ، وىو ما يعرؼ بخدمة اؿ 
RSS . 

لمتابعة األخبار الساخنة  وكاالت األنباء أصبحت ناشطة في تتبع مشتركين في الخدمة .3
 بار الشخصيات اليامة والمؤسسات المختمفة.ىنا وىناؾ، لمتابعة أخ

، مثؿ قناة الجزيرة المخصصة لغزة في تمؾ خدمة األخبار العاجمة من مصادر متعددة .4
 الخدمة عمى الموقع .

رساؿ الصور كتدوينو، ويتـ : ىذه الخدمة تتيح لممستخدميف إtwit pic يقدم الموقع خدمة .5
 مييا تظير الصورة المرسمة .رؤيتيا ـ خبلؿ المشتركيف عبر وصمة بالضغط ع

تتيح لممستخدـ ارساؿ آخر خبلصاتو إلى حسابو وتحديد فترة  Twit feed: خدمة .6
 التحديث ليا بخطوة واحدة .

: وتسمح لممستخدـ بقراءة آخر التعديبلت والرد عمييا بشكؿ Twitter Reader خدمة .7
 أفضؿ .

الخدمة متابعة  تتيح تمؾ add- ons مف خبلؿ خاصية FOX  : Twitter  خدمة .8
 التحديثات عمى التويتر .

 التي استخدمت فييا مجموعة وىذه الخدمات تعرض عدد مف التدوينات: Twistoriخدمة  .9
    believe ,wish ,feel ,think love ,hateمف الكممات المعبرة عف المشاعر مثؿ 

ـ بإرساؿ التدوينات المصغرة مف خبلؿ تشغيؿ نظا وىي خاصة: TWIDROID خدمة  .10
 اليواتؼ النقالة التي تعمؿ بنظاـ اندرويد . 

وتسمح ىذه الخدمة بإرساؿ أي مف الوصبلت أو الصفحات التي bar    : Twitter  خدمة .11
 يطمع عمييا المستخدـ إلى صفحة حسابؾ في تويتر بمجرد الضغط عميو 

                           
"، رسالة ماجستير غير ذجامبارؾ زوده، "دور اإلعبلـ االجتماعي في صناعة الرأي العاـ: الثورة التونسية أنو  (1(

  .141-140( ص2012باتنة،  -)الجزائر: جامعة الحاج لخضر منشورة
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ذه رساؿ طمب لتػويتر لمتػذكير بموعػد ىػاـ، ىػيمكنؾ إ فمف خبلؿ تمؾ الخدمة TIME خدمة .12
 تحتاج لممشاركة عبر الياتؼ المحموؿ. 

 

 وصػؿ مسػتخدمييا عػدد أف تػويتر شػركة : ذكػرت حول شببكة تبويتر عالميباً  إحصائية - ب
 وجػدير الماضػى، الربػع عػف% 23 يزيػد الػرقـ وىػذا شػيريا، نشػط مسػتخدـ مميوف 284 إلى

 .(1)الذكية ىواتفيـ خبلؿ مف الموقع يدخموف العدد ىذا مف% 80 أف بالذكر
ف عػدد مسػتخدمي أبػ كشػفت دراسػة عربيػة مػؤخراً :  حول شببكة تبويتر عربيباً  ائيةإحص - ت

مميػوف مسػتخدـ نشػط وذلػؾ  5.8شبكة " تويتر" النشطيف في العالـ العربػي سػجؿ أكثػر مػف 
فػي  اً عربيػ حتى نياية شير آذار ) مارس ( الماضي؛ حيث احتمت السعودية المرتبة األولى

%  40مميػػوف مسػػتخدـ نشػػط شػػكموا نسػػبة بمغػػت  2.4 بحػػوالي يطيفعػػدد المسػػتخدميف النشػػ
 .(2)مف إجمالي عدد المستخدميف

دقيقػػة حػػوؿ  إحصػػائياتأمػػا تػػويتر فػػبل توجػػد   حببول شبببكة تببويتر فمسببطينيًا : إحصببائية - ث
كػػػاف ىنالػػػؾ دراسػػػة بينػػػت أف عػػػدد مسػػػتخدمي تػػػويتر فػػػي  2012اسػػػتخدامو، لكػػػف فػػػي عػػػاـ 

 .(3)15,500فمسطيف ىو 
 

 + Google  تماعي جوجل بمس:شبكة التواصل االج .3
لشػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي الشػػييرة بحيػػث يحتػػؿ  قويػػاً  يعتبػػر موقػػع جوجػػؿ بمػػس منافسػػاً 

مكانة رفيعة بيف شبكات التواصؿ االجتماعي األخرى مثؿ الفػيس بػوؾ وتػويتر وليكنػد إف ولكنػو فػي 
 حقيقة األمر مختمؼ عنيا.

                           

منشورة عمى موقع كايرو دار، بتاريخ:  ويتر وكـ تبمغ األرباح الشيرية، إحصائيةكـ عدد مستخدمي موقع ت (1)
 .15/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: /sjkh4Nhttp://goo.gl، عبر الرابط: 30/10/2014

ابراىيـ المبيضيف، األردف السابع عربيا بعدد مستخدمي "تويتر" النشطاء، تقرير منشور عمى موقع صحيفة الغد  (2)
 .15/4/2015موقع: ، تاريخ دخوؿ الGhttp://goo.gl/BfF0C، عبر الرابط: 3/8/2014بتاريخ:   ،األردنية

الفمسطينيوف يتفاعموف مع "فيسبوؾ" أكثر مف "تويتر"، تقرير منشور عمى موقع القدس الرقمي، بتاريخ: غير  (3)
 .17/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/y5L2Yjموجود، عبر الرابط: 

http://goo.gl/sjkh4N
http://goo.gl/BfF0CG
http://goo.gl/y5L2Yj
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، ومنذ بداية انطبلقو تخطى 2011نيوأطمقت شركة جوجؿ موقع جوجؿ بمس رسميا في يو  
فػي بدايػة مميوف شخص خبلؿ شيرىا األوؿ وذلؾ لػـ يحققػو موقػع الفػيس بػوؾ  25عدد مستخدمييا 

  .(1)انطبلقو
 

 :أىم الخدمات والمزايا التي تقدميا شبكة جوجل بمس - أ
 Circles الدوائر  .1

 فعمى. لتصنيفاتيـ وفقا حمقات في واألقارب األصدقاء تقسيـ بعممية القياـ لممستخدميف تتيح
 األقارب وضع يتـ بينما ،معاً  حمقة في مقابمتيـ تنوي الذي األشخاص وضع يمكف المثاؿ، سبيؿ

 التي المعمومات بتحديد يقوـ أف لممستخدـ يمكف ذلؾ، بعد. وىكذا بيـ خاصة حمقة في واألىؿ
 .مجموعة كؿ تراىا أف يمكف
 Hangouts الفيديو مكالمات  .2

 ما حد إلى تشبو وىي اإلنترنت شبكة عمى الموجوديف األشخاص عمى التعرؼ لممستخدـ تضمف
 في الدخوؿ مف ستتمكف Hangouts حمقات أحد إلى االنضماـ فبمجرد. المرئية المحادثة خدمة

 Instant Upload بخاصية مزودة فالخدمة أخرى، ناحية مف. الموجوديف كؿ مع مرئية محادثة
 إلى لممستخدـ الشخصي الياتؼ عمى الموجودة الفيديو ومقاطع الصور كؿ برفع اً تمقائي تقوـ التي
 .المحتوى ىذا ورؤية تبادؿ يمكنيـ الذي األشخاص تحديد يمكنو بحيث الخدمة، في الشخصي ممفو

 Sparks االىتمامات  .3

 الموضوعات بكافة تزويده يتـ لكي اىتماماتو إدخاؿ و كتابة لممستخدـ Sparks خاصية تتيح
 بخدمة شبييا ىي المحتوى، أنواع مف وغيرىا الفيديو مقاطع و األخبار ذلؾ في بما ةالصم ذات

RSS4 
 تقدم الخدمات التالية : أيضاً و  .4

 Huddles الجماعية المحادثات . أ

 Hash-tag الوسم . ب

 communities المنتديات . ت

 Games األلعاب . ث
                           

، عبر الرابط: 12/1/2014بمس، منشور عمى موقع تسعة بتاريخ:  مصطفي فتحي، مراجعة عف جوجؿ (1)
http://goo.gl/2DhG5T :16/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع.  

http://goo.gl/2DhG5T
http://goo.gl/2DhG5T
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 سابقاً  جوجل عمييا استولت التي piknik خاصية من الصور عمى التعديل . ج

 .(1)(المميزات أجمل من وىذه) جوجل خدمات باقي مع تكاملال . ح

مميوف  300بمغت نسبة المستخدميف لجوجؿ بمس حوؿ العالـ  حصائياتآلخر اإل ووفقاً  - ب
  .(2)مستخدـ

 

    MySpace  شبكة التواصل االجتماعي ماي سبيس: .4
 ـ عمى يدي كريس دولؼ وتـو2003نشأت شبكة التواصؿ االجتماعية ماي سبيس عاـ 

أندرسوف برعاية مف براد غرينسباف وجوش بيرماف المالكيف لشركة إي يونيفرس التي مدت المولود 
 .(3)قوياً  مميوف منتسب وقدمت لو دعماً  20الجديد بشبكتيا البالغة 

وقع وتغير وجيتو األساسية مف التفاعؿ االنساني عدة تعديبلت عمى تصميـ الم وبعد
وروادىا وأحدث ما يقدـ ُمغنييا،  الشييرة  Pop الـ موسيقى الػع وباألخصلمتفاعؿ مف خبلؿ الفف 

، 2010ليصبح ُممتقى اجتماعي ترفييي عاـ   لجميوره المتراجع في ثوب جديد  MySpace خرج
تارًكا معركة التواصؿ االجتماعي بالكامؿ لمنافسيو، فضبًل عف القياـ بخطوة جريئة تمثمت في 

، وىو ما مثؿ استسبلـ Facebook حساباتيـ عمى وقع عف طريؽ الُمستخدميف لمم إمكانية اشتراؾ
 .سار مع الموقع الُمتأكؿ، خطواتو األخيرة  تاـ تحت إشراؼ ُمدير تنفيذي جديد وه مايؾ جونز الذي

ماي »سوء الوضع داخؿ جنبات  اُتخذ قرار جديد كشؼ عف  2011فبحموؿ يناير مف عاـ 
الُمستخدميف  التغير في واجية الموقع ساعد عمى عودةفعمى الرغـ مف زعـ البعض أف  ، «سبيس

% 47أي  مف موظفييا  500عما يصؿ إلى   MySpace مرة أخرى، إال أف الواقع جاء باستغناء
مف عمالتيا وىو ما خفض القائميف عمييا لما يقارب النصؼ، في قرار وصفو المدير التنفيذي 

 .شركة عمى طريؽ الربحيةلكف ضروري لوضع ال صعب،» الجديد لمموقع بقولو
إال اف التقدـ المنشود لـ يحدث بؿ، زادت خسارة الموقع لُمستخدميو حتى وصمت لفقدانو 

، وىو ما  The telegraph بحسب 2011مميوف ُمستخدـ ما بيف شيري يناير وفبراير عاـ  10
 بل مف شركةلك لبيع استثمارىا الُمتيالؾ News Corp واتجاه« ماي سبيس»شعمة  انطفاء أعمف 

Specific Media  مميوف دوالر امريكي،  35ومقابؿ  ونجـ الغناء االمريكي جاستيف تيمبرليؾ

                           
، http://goo.gl/4m26i6، عبر الرابط: 9/4/2014مزايا جوجؿ بمس، منشور عمى موقع ويكيبيديا بتاريخ:  (1)

  .17/4/2014تاريخ دخوؿ الموقع: 
، منشور عمى موقع عالـ التقنية بتاريخ: 2014عف الشبكات االجتماعية في  إحصائياتتقرير:  (2)

  .18/4/2015،  تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/B3QkhR، عبر الرابط:  14/1/2014
 .73، صمرجع سابقىشاـ سكيؾ،  (3)

http://goo.gl/4m26i6
http://goo.gl/B3QkhR
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أخيًرا « ماي سبيس»، ليخرج  2011مف يونية عاـ  29أخيرًا في اؿ «ماي سبيس»عف بيع  أعمف
 .طورات، ويختفي عف األنظار فترة قبؿ أف يعود لمحياة مف جديد بعد عدة ت« ميردوخ »عف ممكية 

نشر المغني االمريكي الشيير تدوينة قصيرة عمى موقع التواصؿ   2012ففى سبتمير عاـ 
عمى واجية الموقع الرئيسية،   عرض فييا فديو يظير تعديبلت جديدة  Twitter االجتماعي

ليتحوؿ بشكؿ رئيسي إلى موقع يخدـ عالـ الفف والغناء بمكتبة واسعو مف أشير أغنيات البوب 
الفيديو ليعمؿ كمنصة تعريؼ بالنجـو حديثي المولد والباحثيف عف فرصة لمشيرة وبناء ومقاطع 

 .قاعدة جماىيرية
 

في  نفسو ، واصفاً 2013مف يناير عاـ  15انطمؽ الموقع مرة أخرى لجموع الجماىير في الػ
 .(1)رسالة داخمية بأكبر مكتبة موسيقى رقمية في العالـ

 

 LinkedIn  إن: شبكة التواصل االجتماعي ليكند .5
موقع تواصؿ اجتماعي مرتبط بالوظائؼ الشبكات المينية بحيث تتيح تكويف شبكة خاصة 

بًل حاصًا بمستحدميو مف زمبلء العمؿ حتى يمكف االستعانة بيـ عند الحاجة، ويوفر إعداد سج
فرص مع أصدقائيـ وزمبلئيـ وعمبلئيـ وشركائيـ ويتيح الموقع معمومات وأفكار و  حيث يتواصموف

 .     (2)لتقوية الحياة المينية
وجو لمجاؿ موقع شبيو بمواقع التواصؿ االجتماعي مثؿ فيسبوؾ وتويتر ولكنو م أيضاً ىو 

ىـ ما تستفيده مف الموقع ىو سيولة الوصوؿ لمعمؿ او العامميف بدوف أالعمؿ وليس لمترفيو، و 
مؿ وكؿ ىذا مجاني وال عبلنات لوظائؼ والبحث عف عإوكذلؾ وضع  ألعماؿتكاليؼ وتسويؽ 

 . شيءي أ ؼيكم
بمغ عدد المسجميف في الموقع  2012ويستخدـ الموقع أساًسا كشبكة تواصؿ مينية، وفي 

 دولة. 200مميوف عضو مف أكثر مف  175أكثر مف 
وأعمنت لينكد إف شبكة التواصؿ االجتماعي الخاصة باألعماؿ، وصوؿ عدد مستخدمييا 

بالمئة، بعد حوالي عاـ مف افتتاح أوؿ 100مبلييف، بنسبة نمو  10بمنطقة الشرؽ األوسط إلى 
 مكاتبيا في المنطقة.

                           
سنوات ، منشور  8أالء عثماف، ماي سبيس.. قصة موقع تواصؿ اجتماعي سبؽ فيس بوؾ وانيار أمامو في  (1)

 ، تاريخ دخوؿ الموقع:http://goo.gl/rrN8Cl، عبر الرابط: 7/2/2015عمى موقع المصري اليـو بتاريخ: 
17/4/2015.  

االنتماء الوطني لدى مستخدمي بعض شبكات التواصؿ االجتماعي مف معممي مدارس التعميـ "، محمد خميؿ (2)
  .322ـ( ص2014العدد الثاني عشر) القاىرة: جامعة الزقازيؽ، ، مجمة عموم اإلنسان والمجتمع، صر"العاـ في م

http://goo.gl/rrN8Cl
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مميوف، أف  277وأوضحت لينكد إف التي أعمنت عف تخطي عدد مستخدمييا النشطيف 
المستخدميف الحالييف لخدمة مطابقة الوظائؼ التي توفرىا برايت سيكونوف قادريف عمى الوصوؿ 

 .(1)رالثامف والعشريف مف شباط/فبراي إلى بياناتيـ حتى تاريخ
 

 :(2)مميزات شبكة التواصل االجتماعي ليكند إن
 . نشاء صفحة خاصة بؾإ .1
 .نشاء صفحة خاصة بشركتؾإ .2
 .عبلنات عمى الموقع ولكنيا ليست كثيرة مقارنة بالمواقع االخرىإيوجد  .3
 .دراجيا في نتائج البحث في قوقؿ وغيرهإعند عمؿ صفحة شخصية يتـ  .4
 . قع مجاني لممستخدميف العادييفالمو  .5
 .ظيار اعمالؾ وخبراتؾ في السيرة الذاتيةإسيولة  .6
ف الموقع موجو ى الموقع ولكنيا ستكمفؾ الكثير ألعبلنات ممولة عمإيمكنؾ وضع  .7

 .االعماؿ ألصحاب
 .لى حساب مدفوع لتحظى بامتيازات متعددةإيمكنؾ ترقية حسابؾ  .8
يا عمى االنترنت واالستفادة مف خبراتؾ بشكؿ ضعتـ و الموقع عبارة عف سيرة ذاتية لعممؾ ي .9

 .جدي
 .يمكنؾ الخوض في نقاشات حوؿ العمؿ واالستفادة مف خبرات الغير في مجاالت العمؿ  .10
 .خبار الشركات المطموبة في الموقع ومعرفة الجديد لتمؾ الشركاتأمتابعة   .11
البحث المختمفة عمؿ بروفايمؾ باسمؾ لتحسيف عمميات البحث في محركات  بإمكانؾ  .12

 .وسيولة الوصوؿ لصفحتؾ
 
 
 
 
 

                           
، عبر 8/2/2014مى موقع ميدؿ ايست أوف اليف بتاريخ: برايت.. دماء جديدة في عروؽ ليكند إف، منشور ع (1)

  .19/4/2015،  تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/y7vNsDالرابط: 
، 14/4/2015ما ىو موقع ليكند إف.. تعريؼ شبكة ليكند إف، منشور عمى موقع التحميؿ العربي بتاريخ:  (2)

  .19/4/2015،  تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/5PBceuعبر الرابط: 

http://goo.gl/y7vNsD
http://goo.gl/5PBceu
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 Youtube  :يوتيوبشبكة التواصل االجتماعي  .6
تشاد “عمى يد كؿ مف  2005تـ تأسيس موقع مشاركة الفيديوىات الشيير في فبراير 

القانطيف بوالية كاليفورنيا األمريكية، والثبلثة قد كانوا موظفيف ” ىيرلي، وستيؼ تشيف، وجاود كريـ
ة باي باؿ.. صاحب الفكرة األولى كاف تشاد ىيرلي الدارس لفنوف التصميمات بجامعة لدى شرك

بنسيمفينيا، وبعد انضماـ شريكيو الدارسيف لعموـ الحاسب اآللي بجامعة إيمينوي أصبح  -إنديانا
 .(1)تحقيؽ الفكرة ممكناً 

 
 ل موقع عمل يوتيوب ممنظومة ع

 :(2)يعمل موقع اليوتيوب وفق المنظومة األتية 
يستطيع المستخدميف تحميؿ وتبادؿ مقاطع الفيديو وتسميتيا في جميع أنحاء العالـ وتصفح  .1

 مبلييف المقاطع األصمية التي قاـ بتحميميا المستخدميف األعضاء . 
وااللتحاؽ بيا وتسييؿ االتصاؿ مع مف لدييـ االىتمامات  العثور عمى جماعات فيديو  .2

المقصورة عمى األعضاء، وحفظ المقاطع  مقاطع الفيديوفي خدمة تبادؿ  نفسيا واالشتراؾ
 المفضمة، ووضع قوائـ تشغيؿ المقاطع . 

دمج مقاطع الفيديو الخاصة بيوتيوب مع مواقع الشبكة التي تستخدـ تقنيات حديثة وأيضا  .3
 جعؿ مقاطع الفيديو عامة أو خاصة .

ركة أصدقائيـ يستطيع المستخدموف اختيار مقاطعيـ وعرضيا بشكؿ عاـ، أو بمشا .4
 وعائبلتيـ فييا بصورة خاصة عند التحميؿ .

تحتوي الصفحة الرئيسية لمموقع عمى المقاطع األحدث والحاصمة عمى أعمى تقييـ، والتي   .5
 تحظى بأكبر قدر مف النقاش واألكثر تفضيبل واألكثر اتصاال بمواقع اخرى .

والرسـو المتحركة إلى العمـو  تصنؼ مقاطع الفيديو إلى أبواب مختمفة مف الكوميديا والقف .6
 والتكنولوجيا .

 
 

                           
بدوف تاريخ، عبر الرابط تعمـ بالبيت، ، إصدار عمى موقع مواقع إلكترونية عمى االنترنت 5تاريخ نشأة أشير  (1)

http://goo.gl/uDgwYC ـ.24/8/2015يخ دخوؿ الموقع: ، تار 
مريـ نومار، "استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العبلقة االجتماعية: دراسة عينة مف مستخدمي  (2(

الفيس بوؾ في الجزائر"، رسالة ماجستير غير منشورة )الجزائر: جامعة الحاج لخضر، باتنة، قسـ العمـو االنسانية، 
 .65( ص2012العبلـ،شعبة عمـو االتصاؿ وا

http://goo.gl/uDgwYC
http://goo.gl/uDgwYC
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 :   (1)وتخضع خدمات يوتيوب لعدد من الشروط وذلك عمى النحو التالي
 أال يكوف لؤلفبلـ حقوؽ نشر محفوظة مف دوف إذف صاحب العمؿ . .1
 ال يسمح الموقع بنشر األفبلـ االباحية . .2
 ال يسمح الموقع األفبلـ التي تشجع عمى االجراـ . .3
يسمح الموقع بنشر األفبلـ التي تسئ لشخصيات معينة أو األفبلـ الفاضحة أو  ال  .4

 االعبلنات التجارية .
 جيجا بايت . 8الممفات المرفوعة لمموقع ال تزيد عف  .5

 أىم الخواص المشتركة لموقع يوتيوب مع الشبكات االجتماعية األخرى 
 انشاء بروفايؿ عاـ أو شبو عاـ داخؿ نظاـ مترابط  .1
 قائمة بالمستخدميف األخريف ممف يرتبطوف معيـ بعبلقات  انشاء .2
 مشاىدة وتغيير قوائـ اتصاالتيـ واتصاالت األخريف عبر النظاـ . .3
 تبادؿ التعميقات واالعجابات عبر مقاطع الفيديو . .4

 
 التجارب العربية لمشبكات االجتماعية:ثامنًا: 

ولة التي ربما كاف أحد الخج والتجارب ىناؾ بعض المبادرات العربية والمحاوالت
ومن  :جنبية التي غطت عمييامشبكات األأسباب عدـ نجاحيا الكبير ىو الشيرة الواسعة ل

 :(2)األمثمة عمى شبكات اجتماعية عربية
بمثابة فيس بوؾ العرب، شعارىا فرنداوي، دليؿ األصدقاء  وتعتبر نفسياشبكة فرنداوي:  .1

انشاء مدونات لؤلعضاء، إنشاء مجموعات، العرب، تقدـ خدمات متعددة، منيا إمكانية 
 الدردشة، مشاركة الصور، إضافة إلى األلعاب.

شبكة اجتماعية تتيح لؾ التواصؿ مع أصدقاء، والتعرؼ عمى آخريف مف  شبكة ارابز: .2
مختمؼ أنحاء العالـ، تقدـ خدمة مشاركة الصور والمدونات، إضافة إلى إمكانية التواصؿ 

 الفيس بوؾ الخاص بؾ. عمى الشبكة بواسطة حساب 

                           
 .195،  ص مرجع سابقعبد الرزاؽ الدليمي،  (1(
مجمة رضواف بمخيري، "اإلعبلـ الجديد... مرحمة جديدة مف التنافس" توسع االستخداـ وتجسيد المصطمح"  (2)

 .53ـ( ص2014، العدد الثاني عشر )الجزائر: جامعة تبسة، عموم اإلنسان والمجتمع
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ِمف أشير الشبكات االجتماعية العربية موِقع )أصحاب  :(1)" أصحاب مكتوب" شبكة .3
(، وىي ِخدمة التشبيؾ االجتماعي المقد مة مف as7ab.maktoob.comكوـ(، ) مكتوب.

ـ  االستحواذ عميو ِمف قبؿ شركة "ياىو" في  الموقع العربي الشيير "مكتوب"، والذي ت
 ، وقد ساَعد ىذا عمى إتاحة العديِد مف األدوات والِخْدمات بالمغة العربية.2009أغسطس 

وموقع "أصحاب مكتوب" ىو موِقٌع اجتماعي، يعمؿ عمى تقديـ ِخْدمات، مثؿ: البحث عف 
نشاء  أصحاب، وتكويف َصداقات، ورْفع ممف ات الفيديو والصور، ومشاركتيا مع األصدقاء، وا 

ة بكؿِّ عضو، المجموعات، والمشاركة ف ي األحاديث ِمف خبلؿ نماذَج معينة، وتصميـ نوافَذ خاص 
ة، تتوافؽ مع احتياجات  بيا لمحة مختَصرة عنو، باإلضافة إلى إمكانية إْنشاء تطبيقات خاص 

 األعضاء، والتي ُيمكف أف ُيغيِّرىا أو يعدِّليا في أي وقت.
الموقع عمى صفحتو الرئيسة،  ألؼ مستخِدـ عربي حسَب ما يذكره 600ويضُـّ الموقع 

وحَصؿ عمى جائزتيف، ىما: "أفضؿ موقع عربي"، و"الجائزة الذىبية ألْفضؿ موِقع اجتماعي"، وذلؾ 
 ".2008خبلَؿ حفؿ توزيع جوائز "باف آراب ويب أواردز 

شبكة اجتماعية تقنية تجمع الريادييف والتقنييف العرب وتدعـ الريادة : شبكة عرب كرنش نت .4
 .واإلبداع

ىذا الموقع يقدـ حبل لممشكمة التي ذكرتيا قبؿ قميؿ ، فيذا الموقع  :شبكة تويتر بالعربي .5
سيقمب واجية تويتر لتصبح مف اليميف إلى اليسار وتصبح قراءة الرسائؿ العربية أسيؿ 

 بكثير.
عبارة عف مفضمة لممواقع العربية واألجنبية ، حيث يحاوؿ جمع أفضؿ  :شبكة قول قال .6

 .(2)نترنت في موقع واحدمحتويات اإل
 
 
 
 
 

 
                           

، عبر الرابط: 17/7/2010ظرة تقيمية، إصدار عف شبكة األلوكة بتاريخ: الشبكات اإلجتماعية ن (1)
http://goo.gl/OM2PFw،  :28/7/2015تاريخ دخوؿ الموقع.  

 ، عبر الرابط:11/5/2010شبكة اجتماعية قد ال تعرفيا، إصدار عف موقع عرب كرنش بتاريخ:  20 (2)

http://goo.gl/kRw6O،  :28/7/2015تاريخ دخوؿ الموقع.  

http://goo.gl/OM2PFw
http://goo.gl/OM2PFw
http://goo.gl/kRw6O
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  :(1): السمات األساسية لشبكات التواصل االجتماعيتاسعاً 
أنيا مزيج مف الطابع الشخصي والبيئة االجتماعية، حيث أف الجوانب المثيرة لبلىتماـ في  .1

التفاعؿ االجتماعي في مواقع الشبكات االجتماعية ىو أف نقطة البداية ىي الفردية/ 
وجد لكؿ فرد في مواقع التواصؿ االجتماعي صفحة لمتعريؼ الشخصي الشخصية حيث ي

 لو وأي تعديؿ أو تطوير يجرى عمييا.
ال تقتصر الشبكات االجتماعية فقط عمى كونيا مجرد وسائؿ إعبلـ ومشاركة كما ىو  .2

، اإلعبلميةحوؿ تقاسـ مواقع المواد  اإلعبلـالحاؿ في فميكر ويوتيوب حيث تدور وسائؿ 
نقطة انطبلؽ مواقع الشبكات االجتماعية ىي استخداـ خدمات الوعي  في حيف أف

ىي  ةاالجتماعي مثؿ تويتر أو فريند فيد فالسمة الفريدة ليذا النوع مف الشبكات االجتماعي
 التركيز عمى العبلقة بيف الشخصية والتنشئة االجتماعية.

مف التعبير عف ال تقتصر فقط عمى مقابمة أشخاص جدد؛ ولكنيا تمّكف مستخدمييا  .3
ظيار المعمومات الشخصية الخاصة بيـ مثؿ حاالتيـ االجتماعية وبعض العبلقات  وا 

 الخاصة بيـ.
 السماح لممستخدـ بتعديؿ قاعدة البيانات مف خبلؿ إضافة أو تغيير أو حذؼ المعمومات. .4
يمكف وصفيا بأنيا  اإلعبلميةتساىـ شبكات التواصؿ االجتماعي في إيجاد مناخ لمحرية  .5

ببل سقؼ محدد، وقد ساىـ في إشعاؿ ثورات وتأجيج أخرى واستطاع أف ينقؿ ىمـو الناس 
التقميدي  اإلعبلـويجعميـ يتشاركوف في حؿ مشكبلتيـ ويوصموف صوتيـ الذي طالما خنقو 

 عبر فمترتو وتدقيقاتو.
إلى آفاؽ غير مسبوقة،  اإلعبلـفي نقؿ  ثورياً  وفرت شبكات التواصؿ االجتماعي فتحاً  .6

وأعطى لمستخدميو فرصة كبيرة لمتأثير واالنتقاؿ عبر الحدود ببل قيود وال رقابة إال بشكؿ 
 نسبي محدود.

في عممية النشر اإللكتروني فأي  ساىمت الشبكات االجتماعية وبخاصة الفيس بوؾ تمقائياً  .7
رتفع بشكؿ كبير وعمى مختمؼ جد أف معدؿ كتاباتو وقراءاتو قد امستخدـ لئلنترنت ي

 احي.  المن

 

 

 

                           
  .323ص ،مرجع سابق، محمد خميؿ (1)
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 المبحث الثاني

 2014عمى غزة عام  اإلسرائيميالعدوان 

أبرزىا مذبحة بمدة منذ القدـ،  أبشع المجازر بحؽ الفمسطينييف اإلسرائيميارتكب االحتبلؿ 
ـ ومذبحة كفر قاسـ 1955ـ ومذبحة خانيونس 1948ـ ومذبحة دير ياسيف عاـ 1947الشيخ عاـ 

ـ ومذبحة المسجد 1984ـ ومذبحة عيف الحموة 1982اـ ـ ومذبحة صبرا وشاتيبل ع1956عاـ 
فكانت ـ، 1996ـ ومذبحة قانا عاـ 1994ـ ومذبحة الحـر اإلبراىيمي عاـ 1990األقصى عاـ 

ـ، واعتداء 2009 -ـ2008متوالية وكاف أحدثيا اعتداء  عمى المدنييف الفمسطينييف االعتداءات
    .بأعنؼ االعتداءات السابقةؼ الذي وص 2014ـ، إلى أف وصؿ الحاؿ باعتداء 2012

ة الفمسطينية مرحمة جديدة مف التصعيد بشف اإلسرائيميالمواجية  وكاف ذلؾ عقب دخوؿ
 -ة عدوانًا شامبًل عمى قطاع غزة، وذلؾ بعد تجميد المفاوضات الفمسطينيةاإلسرائيمي قوات االحتبلؿ

األنشطة االستيطانية في الضفة  ، عمى خمفية استمرار2014ة في شير نيساف )أبريؿ( اإلسرائيمي
الغربية ومدينة القدس المحتمة، ومراوغة إسرائيؿ في تمبية استحقاقات التسوية السياسية، وعدـ 

  .إطبلؽ سراح الدفعة الرابعة مف األسرى الفمسطينييف القدامى

ثبلثة مف مستوطنييا في محافظة الخميؿ في الضفة  وبعد أف استغمت إسرائيؿ اختفاء
حزيراف )يونيو(، وبعد  30، ومف ثـ العثور عمى جثثيـ في 2014حزيراف )يونيو(  12ية، في الغرب

تزايد أعماؿ العنؼ مف جانب المستوطنيف ضد الفمسطينييف في الضفة الغربية، وقد وصؿ األمر 
تموز )يوليو(  2لذروتو مع اختطاؼ وقتؿ الفتى "محمد أبو خضير"، مف مدينة القدس، في 

 ."افة إلى االعتداء المبرح عمى ابف عمو "طارؽ أبو خضير، باإلض2014

ـ واستمر ألكثر مف خمسيف يومًا، وىذا 8/7/2014ووقع االعتداء الفعمي عمى غزة بتاريخ 
ما وضحو الباحث في ىذا المبحث بحيث تـ تقسيمو إلى عشرة مطالب، حاوؿ مف خبلليا الباحث 

  جاىدا تغطية وتوثيؽ أحداث العدواف. 
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 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيمياالعتداءات التي سبقت العدوان  :المطمب األول
 مجموعة مف ت ىناؾبؿ كان ،عمى غزة بشكؿ مفاجئ اإلسرائيميلـ يحدث العدواف 

 وىي كاآلتي:التي كانت تنذر بوقوعو المقدمات و  المؤشرات

 :(1)ثبلثة مستوطنين في الضفة الغربية أسر .1

حزيراف تحوال في مجرى األحداث  12ستوطنيف الصياينة الثبلثة في الم أسرشكمت عممية 
في الضفة الغربية، فكانت أف قامت قوات االحتبلؿ بحمبلت اجتياح ومداىمة لعدد مف مدف الضفة 

مدينة الخميؿ المدينة التي ينتمي إلييا منفذي العممية " عامر  وعمى مدار أكثر مف شير، وتحديداً 
 .اإلسرائيمي واسمي" حسبما أعمنت قوات االحتبلؿأبو عيشة ومرواف الق

عمى مدينة الخميؿ ألكثر مف شيريف، تخممتيا  شامبلً  وفرضت قوات االحتبلؿ طوقاً  
جيش االحتبلؿ  زجعمميات مداىمة لمدف وبمدات تابعة لممدينة بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ، حيث 

 تتيميـ بالوقوؼ خمؼ العممية.عف المستوطنيف وممف  االالؼ مف عناصره في المدينة، بحثاً 

وتعرضت منازؿ كؿ مف المتيميف في العممية حينيا " عامر ومرواف" لعمميات مداىمة  
 واعتقاؿ ألقاربيـ وىدـ لمنازليـ فيما بعد.

خبلؿ أربعة أياـ فقط، معظميـ مف  فمسطينياً  160ومف أبرز اإلحصاءات كاف اعتقاؿ 
مف  20لضفة، إلى جانب إعادة اعتقاؿ أكثر مف كوادر و نواب و قيادات حركة حماس في ا

 محرري صفقة وفاء األحرار و إعادتيـ إلى أحكاميـ السابقة فيما بعد.

 حرق الطفل محمد خضير: .2

 األربعاء، فجر عاما 16 العمر مف البالغ خضير أبو حسيف محمد الفمسطيني الطفؿ خرج
 مف بالقرب دكاف أماـ انتظر ثـ دس،الق مدينة غرب شعفاط بمدة في الكائف منزلو مف 2/7/2014

 مف بالقرب مسجد إلى الذىاب ينوي كاف وعندما الفجر، آذاف موعد لحيف خفيفاً  سحوراً  يتناوؿ سكنو
 السيارة ركوب عمى أجبروه ما سرعاف وفيإسرائيم بداخميا يتواجد "ىونداي" نوع مف سيارة أوقفتو داره
 البمدة. ارجخ مسرعة السيارة وانطمقت السبلح تيديد تحت

                           
وكالة فمسطيف اليـو منشور عمى موقع  تقرير، ... الضفة تتنفس مقاومة واالحتبلؿ يكتوي بنيرانيا2014 (1)

  18/3/118.4خول الموقع: دتاريخ ،  http://goo.gl/izAMkOعبر الرابط 20/12/2014، بتاريخ: اإلخبارية

http://goo.gl/izAMkO
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 ولـ أبيب، تؿ مف القريبة كركشياف طريؽ نحو بسيارتيـ توجيوا يفاإلسرائيمي أف الطفؿ عـ ابف وذكر
 بيـ. المحاؽ أحد يستطع
 دير أحراش في وممقاة محروقة وجدت طفؿ جثة وجود عف الشرطة مف ببلغاً  تمقت العائمة أف وأوضح
 .(1)محمد الطفؿ لمشييد تعود أنيا ليتضح ياسيف،

 
 :الساعات األخيرة التي سبقت العدوان .3

ـ، عقب تصعيد تدريجي خاضو االحتبلؿ 2014عمى غزة  اإلسرائيميكاف العدواف 
بقصؼ أىداؼ مختمفة في قطاع غزة، في حيف كانت حركة المقاومة االسبلمية حماس  اإلسرائيمي

 .(2)كيمومتر 40وباقي الفصائؿ ترد بصواريخ محدودة ال يزيد مداىا عمى 

مقاوميف مف  7استشياد  بساعات اإلسرائيميمف المقدمات التي سبقت العدواف  أيضاً و 
ـ جراء الغارة 7/7/2014كتائب القساـ الجناح العسكري لحركة حماس وذلؾ يـو االثنيف الموافؽ 

 .(3)ة ألحد أماكف عمؿ المقاومة بمدينة رفح جنوب قطاع غزةاإلسرائيمي

عمى غزة  اإلسرائيمية ساعدت عمى اشعاؿ فتيؿ العدواف أف المقدمات السابق ويرى الباحث
منذ اختطاؼ الجنود الثبلثة بادرت اسرائيؿ باتياـ غزة: حركة المقاومة  وخصوصاً ـ، 2014

يؿ فمسطيني لمعممية في االسبلمية حماس وتحميميا المسؤولية، عمى الرغـ مف عدـ تبني أي فص
  ذلؾ الوقت.

 

 

 

 
 

                           
جي بي سي منشور عمى موقع  خبر، القصة الكاممة لعممية حرؽ وقتؿ الشييد الفمسطيني محمد أبو خضير (1)

 . .18/3/118خول الموقع: دتاريخ ،  gl/eYMde9http://goo.عبر الرابط: 2/7/2014، بتاريخ: نيوز
، العربي الجديد، مقاؿ منشور عمى موقع المتوقعة والنتائج واألغراض عمى غزة... المقدمات الصييونيالعدواف  (2)

 . .18/3/118خول الموقع: دتاريخ ، http://goo.gl/2clz6z عبر الرابط: 10/7/2014بتاريخ: 
، فمسطيف أوف اليفمنشور عمى موقع  تقرير، مف القساـ في غارات صييونية عمى القطاع  7شيداء بينيـ  9 (3)

  .31/3/2015تاريخ دخوؿ الموقع: ، http://goo.gl/Z98avy عبر الرابط: 7/7/2014بتاريخ: 

http://goo.gl/eYMde9
http://goo.gl/2clz6z
http://goo.gl/Z98avy
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 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميدوان بداية الع :المطمب الثاني
عمى قطاع غزة بعد الساعة الواحدة مف فجر يوـ الثبلثاء  اإلسرائيميبدأ اليجوـ العسكري 

ـ باستيداؼ منزؿ المواطف الفمسطيني محمد العبادلة في بمدة القرارة 2014يوليو/تموز  8الموافؽ 
بدء حممة عسكرية أطمؽ عمييا "الجرؼ  الواقعة جنوب القطاع، وتبع اليجوـ إعبلف "اسرائيؿ" عف

الصامد" وردت كتائب القساـ الجناح العسكري لحركة المقاومة االسبلمية حماس بإطبلؽ اسـ 
، بينما اختارت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجياد  "العصؼ المأكوؿ" عمى تصدييا لميجـو

 .(1)االسبلمي اسـ "البنياف المرصوص"

 منزؿ قصفت حينما االحتبلؿ طائرات ارتكبتيا المجازر التي أولى نتوفي نفس اليوـ كا
 إلى إضافة بالسكاف مأىوال المنزؿ كاف حيث غزة، قطاع جنوب يونس خاف في كوارع عائمة

 عائمة مف جميـ الغارة ىذه في فمسطينياً  12 استشياد إلى أدى ما وىو المنزؿ، اعتموا الذيف الجيراف
 .وجيرانيا كوارع

 حانوف بيت بمدة في حمد عائمة منزؿ االحتبلؿ طائرات قصفت كوارع عائمة زرةمج بعد
 .(2)أشخاص ستة وعددىـ العائمة أفراد جميع فقتمت القطاع شماؿ

عمببببى غببببزة عببببام  اإلسببببرائيميتسببببمية العببببدوان ل األبعبببباد النفسببببية :المطمببببب الثالببببث
 م2014

مف شأنيا رفع الروح المعنوية لكبل  ة والفمسطينية مدلوالتاإلسرائيميعادة ما يكوف لمتسميات 
 الطرفيف، وكؿ اسـ يحمؿ بيف جنباتو معاف عديدة. 

 
 

 ة "الجرف الصامد أو الصخرة الصمبة":اإلسرائيميالتسمية  .1
الكتاب المقدس، تعني الدـ والتطيير وفى تفسير  مف مسمياتىذه التسمية ىي في األصؿ 

أنتـ بيـ ىكذا" في  فعموااف يفعؿ الناس بكـ أتريدوف ليا في إحدى آيات لوقا في التوراة تقوؿ "كما 
شارة الي تدمير العدو بالنسبة ليـ ، وىكذا تتفؽ كممة )الصمد( في الييودية، مع فكرة الدرع إ

                           
 :الرابط عبر 4/12/2014، تقرير منشور عمى موقع الجزيرة نت، بتاريخ: 2014ة عمى غز  الصييونيالعدواف  (1)

http://goo.gl/FgGg54،  :24/3/2015تاريخ دخوؿ الموقع.  
طيف وكالة فمسمنشور عمى موقع  خبر، فمسطينياً  83مجزرة في غزة قتؿ فييا  18االحتبلؿ ارتكب  :إحصائية (2)

تاريخ دخوؿ الموقع: ، http://goo.gl/AJkiET عبر الرابط: 41/7/2014، بتاريخ: اليـو اإلخبارية
31/3/2015 . 

http://goo.gl/FgGg54
http://goo.gl/FgGg54
http://goo.gl/AJkiET
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والبحث عف الحماية، . وبالتالي الصمد عندىـ يرمز إلى السيد أو اإلنساف الذي ال يجوع وال 
 .(1)يعطش في الحرب

 
اليدؼ منيا ضعضعة  اإلسرائيميىذه التسميات مف جانب االحتبلؿ ويرى الباحث أف 

خافتيـ، ولكف نجد أف الناس في قطاع  الجبية الداخمية الفمسطينية والتأثير عمى نفوس المواطنيف وا 
الرصاص المصبوب  غزة قد تعودوا عمى مثؿ ىذه التسميات بعدما شيدنا تسميات سابقة مثؿ

 وغيرىا مف المسميات السابقة. 

ـ، وىو مرجعية توراتية 2012إطبلؽ اسـ عممية "عمود سحاب"، قبؿ ذلؾ عمى عدواف 
واضحة المقصود بيا قيادة الرب ليذه الحرب، كما كانت إرادة الرب تتجمى في "عمود السحاب" 

في فترة تيو بني إسرائيؿ في برية سيناء في زمف موسى عميو السبلـ،  – نياًرا، و"عمود النار" ليبلً 
فيو مصطمح  2009 -2008دة في سفر الخروج، ومثؿ "الرصاص المصبوب" وىو عدواف الوار 

  "(2)لشاعر الييودي "حاييـ نحماف بياليؾיمقتبس مف أفكار 

 تسمية الفمسطينية "العصف المأكول" "والبنيان المرصوص"األبعاد النفسية لم .2

 والطير لسجيؿ،ا حجارة: ) الكريمة السورة ومفردات الفيؿ أصحاب قصة استحضار إف
 نفسيات في عظيـ معنوي أثر لو األسمحة، وأسماء المعركة عناويف في( المأكوؿ والعصؼ األبابيؿ،

 العربي العمؽ كذلؾ تشمؿ والتي عمومًا، األصدقاء وجبية الفمسطيني والشعب المجاىديف
 ما جميعاً  وفويعرف الفيؿ، سورة قمب ظير عف وكبارىا صغارىا يحفظ التي الجبية ىذه واإلسبلمي،

 ودعي وسمـ، عميو اهلل صمى محمد النبي بمولد والسورة القصة ارتبطت حيث ،(3)أبرىة لجيش جرى
 رفع إلى تؤدي التسميات رمزية خبلل من القصة فاستحضار ولذلك.. الفيؿ بعاـ مولده عاـ

 :يأتي ما خبلل من المعنويات

                           
منشور  تقرير، \\\.. والصخرة الصمبة \\\الجرؼ الصامد  \\\ ماذا تعني مسميات الجيش لمضربة عمى غزة .. (1)

تاريخ دخوؿ الموقع: , http://goo.gl/q3Tnde عبر الرابط: 8/7/2014، بتاريخ: ة برسالكرامعمى موقع 
31/3/2015.  

اصدار عبر مدونتو الشخصية، بتاريخ:  ,"איתן-צוק" משמעות" سامي االماـ، معنى الجرؼ الصامد (2)
 .31/3/2015تاريخ دخوؿ الموقع , http://goo.gl/XGNgA9عبر الرابط،  27/7/2014

، بتاريخ: المجد األمنيمنشور عمى موقع  تقرير، الحرب النفسية بيف العصؼ المأكوؿ والجرؼ الصامد  (3)
  .1/4/2015الموقع: تاريخ دخوؿ ، http://goo.gl/nhlJoj عبر الرابط:، 9/9/2014

http://goo.gl/q3Tnde
http://goo.gl/XGNgA9
http://goo.gl/nhlJoj
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 وىنا ىناؾ، الكعبة المقدس، كافالم يستيدؼ العدو حيث :المعركة قدسية عمى التأكيد -أ
 واالحتبلؿ الحاليف، في ومعتد ظالـ ىو المياجـ والطرؼ..  المقدسة واألرض األقصى المسجد
 فيو، وأف ومف غزة قطاع عمى بالعدواف ومبادر وبادئ حولو، وما األقصى في جاثـ الييودي
 مصيبة بد ال فيي لسجيؿ،ا حجارة وسبلحيـ اهلل جنود فيـ األبابيؿ؛ الطير يشبيوف المقاوميف
 .فعميا فييـ وفاعمة أىدافيا

 أعدائو عمى تعالى اهلل حرب فتمؾ األعداء، بيزيمة واليقيف ،المؤزر االنتصار حتمية -ب
 وىو األبابيؿ، وطيره جنوده والمجاىدوف المقدسة، واألرض األقصى المسجد عمى يعتدوف الذيف

 يقاتؿ ىنا ومف جنوده، ناصر وبالتالي المأكوؿ، عصؼكال وجاعميـ دينو، أعداء ىاـز بد ال سبحانو
 .ليـ اهلل ونصر قضيتيـ عدالة مف متيقنوف وىـ شعبيـ، معيـ ويصمد المجاىدوف

 أولى كاف وربما الفصائؿ، تعدد بحسب التسميات تعدد قبميا والتي المعركة ىذه في الفتاً  كاف وقد
 ذلؾ يتركو ما مع واحداً  صفاً  باعتبارىا تسميةال توحد أف صغراىا، قبؿ كبراىا المقاومة، بجماعات

 أماـ الواحد الجسـ بمظير الظيور عف فضبلً  عمومًا، والشعب المقاوميف لمعنويات رفع مف
 كتائب اختارتو الذي غير اسماً  اختيارىا مف وبالرغـ أنيا القدس لسرايا يحسب ولكف... األعداء
 الصؼ، سورة مطمع مف والمشتؽ( المرصوص بنيافال: ) وىو اختارتو الذي االسـ أف إال القساـ،
 ما وىو المرصوص، كالبنياف واحد صؼ المقاتميف أف سواء حد عمى واألعداء لؤلصدقاء يؤكد
 .(1)والسياسي ياإلعبلمو  العسكري الفعؿ ميداف في الجميع سموؾ عززه

 

 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميأىداف العدوان  :المطمب الرابع
متبمورة  اإلسرائيميةعمى قطاع غزة، لـ تكف األىداؼ  اإلسرائيميالعدواف بداية  منذ 

ة تتمحور وتتكوف وفؽ اإلسرائيميوواضحة، ولكف بعد أياـ وأسابيع مف العدواف أخذت األىداؼ 
 ، وجاءت كاآلتي:مجريات األمور وتطوراتيا

 :(2)2014عمى غزة عام  اإلسرائيميخمسة أىداف رئيسية وراء العدوان 

يتعمؽ بطبيعة التحالؼ الحكومي الذي يقوده نتنياىو، وحرصو عمى إظيار  : األوؿيدؼ ال .1
  .أف التزامو بأمف الدولة العبرية ال يقؿ عف التزاـ ىؤالء الحمفاء

                           
المركز الفمسطيني منشور عمى موقع  مقاؿ، (" 2الحرب النفسية في معركة العصؼ المأكوؿ)طارؽ حميدة،  (1)

  .1/4/2015تاريخ دخوؿ الموقع: ، http://goo.gl/CNz8Vq عبر الرابط:، 9/9/2014، بتاريخ: لئلعبلـ
لثالثة: حدود القوة الصييونية وأفؽ المقاومة، تقدير موقؼ منشور عمى موقع مركز الجزيرة حرب غزة ا (2)

 .3/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/rEiQO2، عبر الرابط 24/7/2014لمدراسات، بتاريخ: 

http://goo.gl/CNz8Vq
http://goo.gl/rEiQO2
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يتصؿ بطبيعة التحالؼ اإلقميمي الذي ربط الدولة العبرية بعدد مف الدوؿ   :الثانياليدؼ  .2
واسعة ضد قوى اإلسبلـ السياسي. في محاولتو اقتبلع العربية، التي تقود منذ شيور حممة 

حماس والقوى اإلسبلمية المسمحة في قطاع غزة، أو إضعافيا بصورة فادحة عمى األقؿ، 
أراد نتنياىو أف يقوـ بدوره في موسـ الحرب اإلقميمية الشاممة عمى القوة اإلسبلمية وتعزيز 

  .تحالفاتو العربية
السبلـ المتعثرة، وغضب نتنياىو مف قرار رئيس السمطة  يتعمؽ بعممية :الثالثاليدؼ  .3

الفمسطينية محمود عباس الذىاب إلى المصالحة مع حماس وتشكيؿ حكومة التوافؽ 
الوطني الفمسطينية؛ فقد أصبح واضًحا خبلؿ األسابيع القميمة السابقة عمى حادثة 

وليتو في إفشاؿ الجيود ة، بداًل مف أف يتحمؿ مسؤ اإلسرائيمياالختطاؼ أف رئيس الحكومة 
األميركية لمتوصؿ إلى تسوية، يعمؿ عمى إحياء تصنيؼ حماس كمنظمة إرىابية، والربط 

 .بيف اتفاؽ المصالحة الفمسطينية وادعاء عدـ وجود شريؾ فمسطيني في عممية السبلـ
ة التي ترى في الحرب الدورية النيج اإلسرائيمييعود إلى سياسة الحكومة  :الرابعاليدؼ  .4

  .الوحيد لتحجيـ إمكانات المقاومة الفمسطينية التسميحية
أف  اإلسرائيمييتعمؽ بتطور سياؽ الحرب، فبعد أف أدرؾ رئيس الوزراء  :الخامساليدؼ  .5

عربي إلنياء -مف الصعب تحقيؽ أىدافو السابقة بالقوة، بات يحاوؿ بناء تحالؼ عالمي
 .الحرب باتفاؽ يتضمف نزع سبلح قطاع غزة

 

عمى غزة عام  اإلسرائيميأىداف العدوان  لمعرفةمحمود الزىار:  ابمة مع د.وخبلل مق
 وجاءت األىداف كاآلتي: (1)م2014

 القضاء عمى حركة حماس. .1
 نزع سبلح المقاومة. .2
عادة اليدوء إلى المنطقة.يسرائيمتوفير األمف لئل .3  يف وا 
 ىدـ األنفاؽ  .4
 .(2)تمثمت في اآلتي اإلسرائيميأىداف العدوان  أنعدنان أبو عامر د. ويرى 

 من لو أىداف جممة غزة قطاع عمى الجاري لعدوانيا األوؿ اليوـ منذ إسرائيؿ أعمنت
  :أىميا

                           
 :بتاريخ بمكتبو، ، مقابمة شخصيةاس بقطاع غزةعضو المكتب السياسي لحركة حممحمود الزىار،  (1)
1/4/2015. 
 . 4/4/2015 :بتاريخ بمكتبو، ، مقابمة شخصيةرئيس قسم الصحافة واإلعبلم بجامعة األمةعدناف أبو عامر،  (2)
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 حماس. لحركة قاسية ضربة توجيو .1
 الصواريخ. إطبلؽ ووقؼ .2
 األنفاؽ. شبكة وضرب .3
 .اإلسرائيمي الجنوب لسكاف اليدوء واستعادة .4

 األىداؼ تمؾ لـ تحقؽ إسرائيؿ أي ىدؼ مف العدواف، بدأ عمى الشير قرابة بعد مرور لكف
 بحؽ بشرية مجازر بارتكاب متمثبلً  الكتماف، طي بقي آخر ىدؼ بتحقيؽ نجاحيا رغـ المعمنة،
 والنساء األطفاؿ مف معظميـ شييد 2000ألكثر مف  العدد زاد حيث الفمسطينييف، المدنييف
 .والمسنيف
 

 .م2014عمى غزة عام  ئيمياإلسراويرى الباحث أن من أبرز أىداف العدوان 
بعد اإلخفاؽ في عدواف  وخصوصاً  اإلسرائيميالحفاظ عمى المكانة األمنية لبلحتبلؿ  .1

 ـ.2012
 اإلسرائيميبعد تفاجئ االحتبلؿ  وخصوصاً محاولة التعرؼ عمى قدرات المقاومة الفمسطينية  .2

 .  2012مف قدراتيا في معركة حجارة السجيؿ عاـ 
متار إلظيار قوتيـ، وحفظ ماء وجييـ أماـ شعبيـ، وحتى يظيروا محاولة التقدـ لمئات األ .3

 تدمير ما يمكف تدميره مف أنفاؽ المقاومة الفمسطينية. أيضاً و  ،أنيـ حققوا نجاح
 

 .2014عمى غزة عام  اإلسرائيميأىداف المقاومة الفمسطينية أثناء العدوان 
سبوؽ بيف الشعب والمقاومة، عمى غير م ، تبلحماً اإلسرائيميشيد قطاع غزة أثناء العدواف 

الرغـ مف الدمار في كافة األحياء والمناطؽ إال أف الشعب أبى إال أف يناصر المقاومة الفمسطينية 
 .مف أزرىاويؤيدىا ويشد 

، كانت آذانؾ تستمع إلى األصوات المساندة ةوالشوارع والبيوت المدمر  األزقةأينما كنت تذىب بيف  
لذلك تمسكت المقاومة الفمسطينية بمجموعة من الشروط التي تمثمت لممقاومة الفمسطينية، 

 : (1)باألىداف من أبرزىا
رفع الحصار بشكؿ كامؿ عف القطاع وفتح كؿ المعابر بيف القطاع وكؿ مف مصر  .1

سرائيؿ بشكؿ دائـ.   وا 

                           
سعيد عكاشة، النتائج المترتبة عمى الحرب في غزة، مقاؿ منشور موقع المركز العربي لمدراسات واالبحاث،  (1)
 .9/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/ibRiSX، عبر الرابط 22/9/2014ريخ:بتا

http://goo.gl/ibRiSX
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، مع إقامة ميناء ومطار في ميبلً ٢١توسيع نطاؽ منطقة الصيد البحري لمقطاع إلى  .2
  القطاع.

  اإلفراج عف األسرى والمعتقميف الفمسطينييف في سجوف إسرائيؿ. .3
  بينما جاء اتفاق التيدئة بمثابة تعيد ببل آليات ممزمة لتحقيق التالي:

 في إطار االتفاق ىناك خطوات فورية سيبدأ الطرفان في تنفيذىا، أبرزىا:
العمميات البرية في توقؼ إسرائيؿ كؿ العمميات العسكرية بما في ذلؾ الضربات الجوية و  .1

 غزة.
 عمى إسرائيؿ. والفصائؿ الفمسطينية في غزة إطبلؽ القذائؼ والصواريخ توقؼ حماس  .2
توافؽ إسرائيؿ عمى فتح المزيد مف معابرىا الحدودية مع غزة لمسماح بتدفؽ البضائع، بما  .3

 في ذلؾ المعونات اإلنسانية ومعدات إعادة اإلعمار إلى القطاع.
اؽ الفمسطينية قيادة تنسيؽ جيود إعادة اإلعمار في غزة مع المانحيف حكومة الوف تتولى .4

 الدولييف.
متر  300ينتظر مف إسرائيؿ تضييؽ المنطقة األمنية العازلة داخؿ حدود قطاع غزة مف  .5

متر إذا صمدت اليدنة. وتسمح ىذه الخطوة لمفمسطينييف بالوصوؿ إلى مزيد مف  100إلى 
 .األراضي الزراعية قرب الحدود

توسع إسرائيؿ نطاؽ الصيد البحري قبالة ساحؿ غزة إلى ستة أمياؿ بدال مف ثبلثة أمياؿ،  .6
ويريد الفمسطينيوف العودة في نياية األمر  ،إذا صمدت اليدنة مع احتماؿ توسيعو تدريجياً 

 .ميبلً  12إلى النطاؽ الدولي الكامؿ وىو 
 

عمى  اإلسرائيميناء العدوان ة أثاإلسرائيميأبرز منطمقات الدعاية  :المطمب الخامس
 :(1)م2014غزة عام 

أثناء العدواف األخير عمى قطاع غزة، بمبمة الرأي  اإلسرائيميلطالما سعى االحتبلؿ     
العاـ الفمسطيني مف خبلؿ نشر الفوضى واالشاعات التي تيدؼ إلى اضعاؼ الجبية الداخمية 

التعرف عمى أبرز منطمقات الدعاية لذلك تم ، الفمسطينية باستخداـ شتى الطرؽ والوسائؿ
 اآلتي:كاإلسرائيمية أثناء العدوان وىي 

الدولي إلي صفيـ، وأنيـ وذلؾ مف خبلؿ حشد الرأي العاـ االقميمي و التعبئة والتحريض :  -1
بتصوير أماكف سقوطيا  بلؽ الصواريخ الفمسطينية، ويقوموفطالمظموموف والمعتدى عمييـ نتيجة إ

                           
 ـ27/7/2015بالجامعة اإلسبلمية، بتاريخ:  ، مقابمة شخصيةباحث ومحمل سياسيحمزة أبو شنب،  (1)
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يقوؿ ما حدا  اإلسرائيمييا، وكأنيـ يييئوا إلى رد قريب، وكأف لساف حاؿ االحتبلؿ واالحتفاظ بأجزائ
 يمومنا إذا قمنا بشف عدواف عمى قطاع غزة.

وىي البداية الفعمية لمعدواف وكانت بحدث لو بالغ األثر عمى نفوس الفمسطينييف، الصدمة:  -2
الصدمة؟؛ كانت مف خبلؿ قصؼ وىي المجزرة التي ارتكبت بحؽ عائمة أؿ كوارع، كيؼ كانت 

 اإلسرائيميأف يبدأ االحتبلؿ  منزؿ كاف يتجمير فوقو مجموعة مف المواطنيف، بحيث لـ يكف متوقعاً 
عدوانو بقصؼ المنازؿ، ثـ تطور ىذا األمر في األياـ األخيرة مف العدواف إلى قصؼ األبراج 

 تيدئة.السكنية، كورقة ضغط عمى المقاومة الفمسطينية لمرضوخ إلى ال

وركزت عمى أف المواطف الفمسطيني ىو يتحمؿ تحميل الجميور الفمسطيني المسؤولية:  -3
مسؤولية ما يحدث بسبب سكوتو ودعمو وتأييديو لممقاومة الفمسطينية، وكاف أجدر بيـ أف يعترضوا 

 عمى المقاومة ويكوف ليـ موقؼ ضدىا.

الحرب األخيرة إلقاء المناشير التي تيدؼ إلى  خبلؿ اإلسرائيميتّعمد االحتبلؿ إلقاء المناشير:  -4
المناشير التي كانت تحمؿ في  وخصوصاً بث الخوؼ والذعر في نفوس المواطنيف الفمسطينييف، 

محتواىا بضرورة إخبلء سكاف المناطؽ الشرقية مف القطاع والتوجو الفوري إلى مراكز المدف وكانت 
تحت  يختبؤوفمقاومة الفمسطينية مثؿ أنيـ تحمؿ بعض المصطمحات التي تحرض عمى ال أيضاً 

المصطمحات التيديدية التي كانت تقوؿ بأف  أيضاً األرض ويتركوكـ أنتـ لمموت واليبلؾ، وكانت 
 المنطقة التي سيطمؽ منيا الصواريخ سوؼ تباد عف بكرة أبييا. 

براج السكنية؛ حينما كاف يقوـ بقصؼ المنازؿ واأل اإلسرائيمياالحتبلؿ  حينما كافالتبرير:  -5
كاف يبرر ذلؾ بأف ىذه المناطؽ يطمؽ منيا الصواريخ، وأف المقاومة  -ويرتكب أفظع المجازر

 الفمسطينية تختبأ خمفيا وأنو سينتيج ىذا النيج إف تكرر ذلؾ.

وذلؾ بيدؼ التأثير عمى نفوس الشعب الفمسطيني وتخويفو ذاعات المحمية: اختراق اإل -6
لفمسطينية، وكاف يقوـ ببث تشكيكو بالمقاومة، واضعافو لمجبية الداخمية ابالمصطمحات المّدوية و 

خبارية يّدعى مف خبلليا بأنو قتؿ العديد مف المقاوميف، وكاف يدّعى بوجود مكاف لمعبلج نشرات إ
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لنشر ما يعرؼ  أيضاً " لعبلج الفمسطينييف المصابيف، وكاف يستخدميا اإلسرائيميوّفره "الجيش 
خبلئيا والتوجو لمراكز المدفبالتعميمات ال  .(1)تي كاف محتواىا ترؾ المواطنيف لمنازليـ وا 

سواء االتصاؿ بالياتؼ األرضي أو الجواؿ المحموؿ، تمحورت فحوى االتصاالت الياتفية:  -7
ىذه االتصاالت بإببلغ المواطنيف أصحاب المنازؿ بضرورة إخبلئيا في أسرع وقت ممكف ألنيا 

سموب اليدؼ منو ايصاؿ ولـ تقصؼ وكاف ذلؾ أير مف البيوت التي ىددت ستقصؼ، والكثير الكث
مف فأنت ميدد وحياتؾ في خطر أينما يني مفادىا أنت في قطاع غزة غير آرسالة لممواطف الفمسط

 كنت وأينما ذىبت.

: وكاف اليدؼ منيا التحريض عمى المقاومة الفمسطينية، وأنيا عبر الجوال SMSرسائل  -8
لياوية والموت واليبلؾ، وكانوا يستخدموف نفس األرقاـ المخزنة في الجواؿ بحيث تجركـ إلى ا

 يظير لؾ بأف صديقؾ ىو الذي أرسميا وىذا يؤدي إلى الفوضى وبمبمة المجتمع.

وىذا المنطمؽ في غاية األىمية بحيث كمما كاف يتـ االتفاؽ عمى وقؼ المراوغة والتضميل:  -9
ىو مف يخترؽ ىذا االتفاؽ  اإلسرائيميددة أو ألياـ كاف االحتبلؿ اطبلؽ النار؛ سواء لساعات مح

وال ننسى قبؿ اسبوع تقريبا مف نياية العدواف اختراقيـ لوقؼ اطبلؽ النار بداعي سقوط صواريخ 
فمسطينية، وتبيف فيما بعد أف ىذا االختراؽ جاء بسبب حصوليـ عمى معمومات حوؿ وجود مكاف 

الخروقات  أيضاً كتائب القساـ وتـ قصؼ المكاف بأكممو، وال ننسى محمد الضيؼ القائد العاـ ل
 .، فيـ ال عيد وال ميثاؽ ليـالمستمرة في حؽ الصياديف والمزارعيف

كاف يتكتـ عف األضرار والخسائر التي لحقت  اإلسرائيمينجد أف االحتبلؿ التكتم والتعتيم:   -10
اظ عمى جبيتو الداخمية أف تبقى قوية ومتماسة، بو أو بجنوده أو بممتمكاتو العسكرية، وذلؾ لمحف

مة يوما بعد يوـ تكشؼ أكاذيب طالما أخفاىا االحتبلؿ وتكتـ عمييا و ولكف وبحمد اهلل ىا ىي المقا
 .(2)ولـ يعمنيا مف قبؿ

                           
مؿ حوؿ اإلعبلـ الصييوني،  عقدت في ، ورشة عكاتب ومختص بالشأن الصييونيتوفيؽ أبو شومر،  (1)

 ـ7/12/2014الجامعة اإلسبلمية، بتاريخ 
 ـ7/6/2015 :بتاريخ بالجامعة اإلسبلمية، ، مقابمة شخصيةمتخصص بالشأن الصييونيمحمود بداوي،  (2)
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ادعائيـ مف ىذا المنطمؽ االنسانية ولعؿ الصورة األبرز التي تبيف ىذا المنطمؽ : نسانية: اإل  -11
االحتبلؿ وىـ يسقوف عجوزا مف خزاعة شرؽ خانيونس بالماء، ىـ في ىذا الموقؼ  صورة جنود

يّدعوف االنسانية فقط لمصور ال أكثر، وبعد ذلؾ قاموا بقتميا بدـ بارد، لعؿ ىذا المنطمؽ يوضح 
 فيا.يفظاعة ىذا المحتؿ وكيفية قمبو لمحقائؽ وتزي

عمى  اإلسرائيميقدـ جيش االحتبلؿ يوبرز ىذا المنطمؽ حينما كاف المعرفة بكل شيء:  -12
كاف جيش االحتبلؿ يتصؿ مرة أخرى بصاحب ؛ قصؼ منزؿ ويأمر أصحابو باإلخبلء عمى الفور

وىنا تكمف الخطورة  ذىب إلحضارىاافي الطابؽ الثاني مثبل ف البيت ويقوؿ لو نسيت عجوزاً 
أنا أعمـ كؿ شيء عنؾ  باإليحاء بالمعرفة بكؿ شيء، حتى يوحي لممواطف الفمسطيني ويقوؿ لو

 فيشعر المواطف بالضعضعة وعدـ الثقة والخوؼ مف كؿ شيء. 

الرسائؿ التي تبث عبر اختراؽ  بحيث استخدـ ىذا المنطمؽ مف خبلؿ التركيز عمىالتكرار:  -13
ضعاؼ الروح المعنوية ار بعض المصطمحات التي مف شأنيا إذاعات المحمية الفمسطينية وتكر اإل

 لمفمسطينييف.

واستخدـ ىذا المنطمؽ مف أجؿ التأثير عمى الشباب الفمسطيني الجديد:  اإلعبلموسائل  -14
مجموعة مف  اإلسرائيميبحيث جّند االحتبلؿ  ،اإلسرائيميومحاولة اسقاطو وتجنيده لصالح االحتبلؿ 

 بوؾ الفيس وخصوصاً الجديد  اإلعبلـبعة منشورات الشباب عبر وسائؿ الناشطيف مف أجؿ متا
 .(1)يتروتو 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
اء العدواف ، محاضرة بعنواف دور اإلعبلـ الجديد أثنأستاذ الصحافة المساعد بالجامعة اإلسبلميةأحمد الترؾ،  (1)

 .9/12/2014ـ، بتاريخ 2014اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
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 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميالعدوان  نتائج وآثار :المطمب السادس
تواترت التحميبلت السياسية حوؿ ميزاف الربح والخسارة في المستوييف السياسي 

، 2014-7-7 الثبلثاءعمى قطاع غزة منذ فجر يـو  اإلسرائيميوالعسكري، الناتج عف العدواف 
األسطوري الذي أبداه أىؿ غزة، لكف ثمة آثارًا كارثية لحقت بالغزييف  وعمى الرغـ مف الصمود

 .(1)عمى كافة األصعدة والبنى التحتية
 

 (8جدول رقم )
 .(2)م2014يوضح حصيمة الشيداء الفمسطينيين أثناء العدوان عمى غزة عام  

 

 %100 2217 اجمالي

 %70 1543 مدنيين

 %30 674 مقاومة

 %25 556 أطفال

 %13 293 نساء

 
 ويبين الجدول السابق ما يمي:

بحيث بمغ عدد المدنييف  شييدًا، 2172بمغ عدد شيداء العدواف  حصائياتبحسب اإل .1
% مف نسبة العدد اإلجمالي لمشيداء، وبمغ عدد شيداء عناصر 70شييد ويمثموف  1543

عدد  % مف العدد اإلجمالي، وبمغ30شييد ويمثموف حوالي  674المقاومة الفمسطينية 
% مف العدد اإلجمالي لمشيداء، 25شييد ويمثموف حوالي  556الشيداء مف األطفاؿ 

 %.13شييدة ويمثمّف مف العدد اإلجمالي حوالي  293وبمغت نسبة الشيداء مف النساء 

 

 

 

                           
نبيؿ السيمي، اآلثار الكارثية لمعدواف الصييوني، مقاؿ منشور عمى موقع الحياة تجربتي،  (1)

 .5/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع:  http://goo.gl/9Jywlq ، عبر الرابط28/8/2014بتاريخ:
تقرير صادر عف مؤسسات حقوؽ اإلنساف األربع ، مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف، والمركز الفمسطيني لحقوؽ  (2)

 .10/6/2015اإلنساف، ومؤسسة الضمير لحقوؽ االنساف، ومؤسسة الحؽ، صدر بتاريخ 

http://goo.gl/9Jywlq
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 (9جدول رقم )
 (1)والمحافظة النوعيوضح توزيع الشيداء حسب  

 

 المجموع انثى ذكر المحافظة
 369 88 486 شمال غزة

 515 064 413 غزة

 286 .4 404 دير البمح

 602 060 160 خانيونس

 445 004 348 رفح

 2217 483 1734 المجموع
 

بحيث نبلحظ حسب الجدوؿ السابؽ أف الغالبية مف الشيداء كانت في محافظة خانيونس  .2
فظة شييد، تمييا محا 515شييد، تمييا محافظة غزة وبمغ عدد الشيداء فييا  602وبمغت 

 369شييد، تمييا محافظة شماؿ غزة وبمغ عدد الشيداء فييا  445رفح وبمغ عدد شيدائيا 
 شييد.  286شييد، وأخيرا محافظة دير البمح وبمغ عدد الشيداء 

ىجـو  8210ىجمة، منيا  60664منذ بدء عدوانو عمى غزة  اإلسرائيميونفذ الجيش  .3
 (2)مدفعية قذيفة 36718قذيفة مف البحرية،  15736صاروخي، 

 (10جدول رقم )
 (3)توزيع المنازل السكنية المتضررة حسب حجم الضرر والمحافظة 

 

 المحافظة
 ضرر جزئي ضرر كمي

 % العدد % العدد
 %27 6257 %24 1998 شمال غزة

 %30 7191 %32 2718 غزة

 %15 3604 %13 1060 دير البمح

                           
 مرجع سابق.تقرير صادر عف مؤسسات حقوؽ اإلنساف،  (1)
راف احصاءات خمسيف يوما مف العدواف عمى غزة، إحصاءات منشورة عمى موقع صفا و"األورومتوسطي" ينش (2)

، تاريخ http://goo.gl/fbYYsO، عبر الرابط 26/8/2014مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، بتاريخ: 
 .7/4/2015دخوؿ الموقع: 

 مرجع سابق. تقرير صادر مؤسسات حقوؽ اإلنساف، (3)

http://goo.gl/fbYYsO
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 %15 3504 %17 1435 خانيونس

 %13 3041 %14 1166 رفح

 %100 23597 %100 8377 المجموع
 

ويوضح الجدوؿ السابؽ أف مجموع المنازؿ السكنية المتضررة بشكؿ كمي بمغ حوالي  .4
 منزؿ. 23597منزؿ، في حيف مجموع المنازؿ المتضررة بشكؿ جزئي بمغ حوالي  8377

 (11جدول رقم )
 (1)الذي يوضح توزيع المنشآت العامة المتضررة حسب نوع المنشأة

 

 المجموع جزئي كمي وع المنشأةن
 11 06 0 مستشفيات

 23 04 0 عيادات طبية

 192 048 .0 مساجد

 1 0 6 كنائس

 4 3 0 بنك

 79 8. 36 مؤسسات أىمية

 65 18 4 مدارس

 52 .. 8 رياض أطفال

 6 1 0 كميات وجامعات

 22 4 01 مراكز شرطة

 7 0 0 مراكز رياضية

 462 328 134 المجموع
لممرافؽ والممتمكات العامة بحيث تـ  اإلسرائيميلجدوؿ السابؽ استيداؼ االحتبلؿ يوضح ا .5

منشأة عامة ما بيف اليدـ الكمي والجزئي، وذلؾ عمى النحو  462استيداؼ ما يقارب 
 23مستشفى، والعيادات الطبية  11التالي مجموع ما تـ استيدافو مف المستشفيات بمغ 

 65مؤسسة أىمية، و 79بنؾ واحد، و أيضاً احدة و ، وكنيسة و مسجداً  192عيادة، و 
 7مركز لمشرطة، و  22كميات وجامعات، و  6مؤسسة رياض أطفاؿ، و  52مدرسة، و 

اؼ الكمي والجزئي مراكز رياضية، معظـ المجموعات السابقة تمثؿ مجموع االستيد
  لممنشآت العامة.

                           
 .نفس المرجع السابق (1)
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 اإلسرائيميي يوصؿ االحتبلؿ جاءت عمى ىذا النحو لك االستيدافات: أف ىذه ويرى الباحث
رسالة مفادىا أف الجميع جميع سكاف محافظات غزة مستيدفيف أيف ما كانوا، ولكي يبثوا الخوؼ 

 والفزع في نفوس المواطنيف بشكؿ مستمر.
المتواصؿ قرابة النصؼ مميوف مشرد  اإلسرائيميووصؿ عدد المشرديف جراء العدواف  .6

 .(1)لؤلمـ المتحدة ممجًأ تابعاً  90(، غالبيتيـ توزعوا عمى 462،090)

 ة:اإلسرائيمي: أبرز المجازر أوالً 
 

ىو منظمة مستقمة غير ربحية تأسست في نوفمبر/تشريف الثاني مف و  األور ومتوسطيقاؿ 
( وتتخذ مف جنيؼ مقرًا ليا، وليا CH-660.0.748.015-1مة في سويسرا )جمس 2011العاـ 

 حصائيةفي اإل قاؿ - بما فييا الضفة الغربية ومدينة غزةمكتب إقميمي في األراضي الفمسطينية، 
ة لـ تأخذ بالتدابير البلزمة لحماية المدنييف، وشنت اإلسرائيميالتي صدرت عنو إف القوات المسمحة 

 17,132عمييـ وعمى ممتمكاتيـ ىجمات عشوائية في العديد مف األحياف، وقد أدى ىذا إلى تدمير 
منزاًل ُدمِّرت بشكؿ جزئي، إضافة إلى  14,667ُدمِّرت بشكؿ كمي، و منزالً  2,465منزاًل، منيا 

مسجدًا،  171ة بتدمير اإلسرائيميمف المنازؿ لحقت بيا أضرار. كما تسببت اليجمات  39,500
عدد مف ىـ ببل مأوى جراء ىدـ منازليـ تجاوز ، و بشكؿ جزئي 109منيا بشكؿ كمي، و 62ُدّمر 

 .(2)شخصاً  100,000
 

 :(3))إسرائيل( ارتكبت جرائم حرب بغزة أمنيستي: .1
منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضـ ما وىي  تيمت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"ا

 مف أجؿ عالـ يناضموف ىـمميوف شخص يأخذوف الظمـ عمى محمؿ شخصي. و  7يربو عمى 
  رائـ حرب خبلؿبارتكاب ج اإلسرائيمياالحتبلؿ اتيمت ، يتمتع فيو الجميع بحقوؽ اإلنساف

 .العدواف األخير عمى قطاع غزة، مطالبًة بإجراء تحقيؽ دولي في ىذه االتيامات
 

( في اإلسرائيميوأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بياف ليا أف تدمير الجيش )
 .ياألياـ األربعة األخيرة مف العممية أربعة أبراج سكنية ُيشكؿ انتياكا لمقانوف الدولي اإلنسان

                           
 مصدر سابق.صفا و"األورومتوسطي"  (1)
حصيمة شاممة لنتائج العدواف الصييوني عمى غزة، إحصائية منشورة عمى موقع مجمة الحرية، بتاريخ  (2)
 .7/4/2015موقع: ، تاريخ دخوؿ الhttp://goo.gl/SFfKqw، عبر الرابط 4/9/2014
، 9/12/2014، تقرير مترجـ منشور عمى موقع الرسالة نت، بتاريخ بغزة حرب جرائـ ارتكبت إسرائيؿ أمنيستي (3)

 .7/4/2015تاريخ دخوؿ الموقع:   ،http://goo.gl/2eF7o5عبر الرابط 

http://goo.gl/SFfKqw
http://goo.gl/2eF7o5
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جميع األدلة  أفوقاؿ "فيميب لوثر" مدير منظمة العفو الدولية لمشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا 
 .التي لدينا تظير أف التدمير واسع النطاؽ جرى بشكؿ متعمد وبدوف أي مبرر عسكري

 

حالة المسؤوليف عنيا  وأضاؼ: "يجب التحقيؽ بجرائـ الحرب بشكؿ مستقؿ وحيادي وا 
 .عادلةلمقضاء في محاكمات 

 

وف( يوميا تشير إلى أف اإلسرائيميوأكد أف التصريحات التي أدلى بيا القادة العسكريوف )
 ."بحؽ سكاف غزة جماعياً  تمؾ اليجمات كانت "عقاباً 

 

 :(1)اإلسرائيمي العدو ارتكبيا التي المجازر أبشع .2
ألبرياء الذيف العديد مف المجازر بحؽ المدنييف الفمسطينييف ا اإلسرائيميارتكب االحتبلؿ 

 كاف غالبيتيـ مف النساء واألطفاؿ وذلؾ عمى النحو اآلتي:
  

 شييدًا. 21مجزرة عائمة كوارع والتي خمفت  .1
 يمعبوف أطفاالً  ةاإلسرائيمي الطائرات استيدفت إذ: البحر شاطئ عمى بكر آؿ أطفاؿ مجزرة .2

 .أعواـ عشرة عمره أكبرىـ منيـ 4 فاستشيد غزة، شاطئ عمى القدـ بكرة
 وسط في كاممة عائمة ةاإلسرائيمي القتؿ آلة قضت اإلفطار مائدة فعمى: اإلسراء برج مجزرة .3

 .األـ وأشقاء الخمسة وأطفاليما واألـ األب وىـ فردًا، 11 مف مكونة غزة مدينة
 أياـ أوؿ في مجزرة االحتبلؿ ارتكب حيث: غزة مدينة غرب الشاطئ مخيـ متنزه مجزرة .4

 .األطفاؿ مف الشيداء ومعظـ جريحاً  40 و شيداء 10 وعوق إلى أدى ما الفطر عيد
 بمدينة سييؿ بني في منزالً  اإلسرائيمي االحتبلؿ طائرات دمرت إذ: جامع أبو عائمة مجزرة .5

 .شييداً  26 الشيداء عدد وبمغ يونس خاف
 .والنساء األطفاؿ مف جميعيـ شييداً  20 أوقعت التي: يونس خاف في النجار عائمة مجزرة .6
 مف المواطنيف خروج مع بالتزامف ةاإلسرائيمي الطائرات قصفت إذ: البطش عائمة مجزرة .7

 البطش تيسير المواء منزؿ الشعؼ منطقة في الحرميف مسجد مف التراويح صبلة
 .فمسطينياً  مدنياً  18 استشياد إلى أدى ما األقؿ، عمى بصاروخيف

 جراء مف استشيدوا وفتاة طفاؿأ ثبلثة بينيـ أفراد ستة مف المكونة: الخميمي عائمة مجزرة .8
 .غزة في التفاح حي في منزليـ عمى ةيإسرائيم غارة

                           
 ، عبر الرابط31/7/2014منشور عمى موقع قناة المياديف، بتاريخ: أبرز مجازر االحتبلؿ الصييوني، تقرير  (1)

http://goo.gl/t4aV2r :6/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع. 

http://goo.gl/t4aV2r
http://goo.gl/t4aV2r
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 مف معظميـ جريحاً  20 مف وأكثر شييداً  19 ضحيتيا راح التي: األونروا مدرسة مجزرة .9
 .واألطفاؿ النساء

 
 

ة المتعمقة بالصحفيين أثناء العدوان عمى غزة عام اإلسرائيمي: االنتياكات ثانياً 
 :(1)م2014

 حصيمة يتضمف إحصائياً  تقريراً  واالتصاؿ لئلعبلـ الدولي فمسطيف منتدى أصدر
 308 وقوع التقرير وكشؼ ـ،2014 عاـ خبلؿ فمسطيف في الصحفيوف ليا تعرض التي االنتياكات

 .2014 العاـ خبلؿ الصحفييف بحؽ انتياكاً 
 

 فمسطينياً  16 وىـ يراألخ العدواف خبلؿ غزة في استشيدوا صحفياً  17 أسماء التقرير ووثؽ
يطالي  أثناء أصيبوا جريحاً  58 أفّ  التقرير أوضح كما ،اإلسرائيمي الجيش بنيراف سقطوا كميـ واحد وا 
 .فمسطيف أرض عمى لؤلحداث تغطيتيـ

 

 لصحفييف اعتقاؿ حالة 25 وقوع التقرير أكد الصحفي العمؿ خمفية عمى االعتقاؿ وحوؿ
 النشاط خمفية عمى استدعاء أو الصحفي العمؿ ممارسة ءأثنا احتجاز حالة 53 أيضاً  سجؿ كما

 .التغطية مف منع حالة 42 رصد تـ كما ي،اإلعبلم
 

 

 ة بحق الصحفييناإلسرائيمي( يوضح االنتياكات 3شكل رقم )
 

 

 
                           

، تقرير مدعـ بانفوجرافيؾ منشور عمى موقع ديار 2014انفوجرافيؾ: حصيمة االنتياكات بخؽ الصحفييف في  (1)
 .7/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/toIq0p، عبر الرابط 4/1/2015: ، بتاريخ48

http://goo.gl/toIq0p
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 23 و السفر مف منع حاالت 4 و تيديد حاالت 9 إلى التقرير حسب الصحفيوف وتعرض
 .مختمفة بأساليب اتحري مصادرة حالة 11 و ضرب حالة

منزاًل لصحفييف خبلؿ العدواف  32ولـ تسمـ منازؿ الصحفييف مف العدواف حيث سجؿ التقرير تدمير 
 .عمى غزة بعضيا دمر بشكؿ كمي واآلخر بشكؿ جزئي

 
مؤسسة بشكؿ كمي  21لعدة انتياكات حيث ُدمرت  أيضاً  اإلعبلميةوتعرضت المؤسسات         

 .مؤسسة لبلقتحاـ أو التشويش المتعمد 13وتعرضت  أو جزئي خبلؿ العدواف،
 

% مف تمؾ االنتياكات في الضفة الغربية 54وحوؿ مكاف االنتياكات سجؿ التقرير وقوع          
 .% في مدينة القدس13% في قطاع غزة و 33و 

 

 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي: خسائر القطاع االقتصادي أثناء العدوان ثالثاً 
اسة أعدتيا وزارة االقتصاد الوطني في غزة، أف القيمة اإلجمالية لؤلضرار التي فادت در أ

األخير عمى القطاع صيؼ العاـ الماضي، بمغت  اإلسرائيميلحقت بقطاع الصناعة إثر العدواف 
 .مبلييف دوالر 106

 

حدة وأوضحت الدراسة التي شارؾ في إعدادىا "االتحاد العاـ لمصناعات" و"برنامج األمـ المت
اإلنمائي" وعدد مف المؤسسات الشريكة، أف األضرار المذكورة توّزعت عمى القطاعات الصناعية 

 7,7في المائة لئلنشائية، وبنسبة  14,2في المائة لمصناعات الغذائية، و 55,2األساسية بنسبة 
في المائة  2,8في المائة لمكيميائية، و 5,1في المائة لممعدنية، و 6,9في المائة لمببلستيكية، و

 .(1)في المائة 7,2لمخشبية، وباقي الصناعات األخرى بنسبة 
 

وعمى صعيد المجتمع المدني وخسائر االقتصاد، قدر المرصد األورومتوسطي مجموع 
 3الخسائر االقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع االقتصادي في قطاع غزة بنحو 

 18محطات لمعالجة المياه، و 9لمرصد بأف االحتبلؿ استيدؼ مميوف دوالر. وأفاد ا 6مميار و
مؤسسة صناعية وتجارية، إضافة إلى  372مؤسسة مالية ومصرفية، و 19منشأة كيربائية، و

سيارة إسعاؼ. بينما بمغ  36مركزًا صحيًا، و 19مستشفيات، و 10قارب صيد، و 55استيداؼ 
مدرسة منيا تابعة لوكالة  76رسة حكومية، مد 141مدرسة، منيا  222عدد المدارس المستيدفة 

 6مدارس خاصة. فيما بمغ عدد الجامعات المستيدفة  5الغوث وتشغيؿ البلجئيف "األونروا"، و

                           
مميوف دوالر خسائر الصناعة بغزة بسبب العدواف، خبر اقتصادي منشور عمى موقع فمسطيف أوف اليف،  106 (1)

 .7/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: Yhttp://goo.gl/nVEAV، عبر الرابط 30/3/2015بتاريخ: 

http://goo.gl/nVEAVY
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غاثية لما  48جامعات، وبمغ عدد الجمعيات الخيرية المستيدفة  جمعية، تقدـ خدمات اجتماعية وا 
 ؿ محطة توليد كيرباء واحدة.يزيد عف مائتي ألؼ شخص. كما استيدفت ىجمات االحتبل

 
وفي ختاـ بيانو، دعا المرصد األورومتوسطي المجتمع الدولي ودوؿ العالـ إلى العمؿ 
الفاعؿ إلعادة إعمار قطاع غزة، وبناء ما دمرتو الحرب. مشددًا عمى ضرورة أف تقـو السمطة 

نوعًا مف العدالة ومحاسبة الفمسطينية باالنضماـ عاجبًل إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمف 
 .(1)مرتكبي جرائـ الحرب الكارثية التي تظير واضحة مف خبلؿ ىذه اإلحصاءات

 

 :(2)م2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي: خسائر القطاع الصناعي أثناء العدوان عاً برا
 

 لمصناعات العاـ االتحاد مع بالتعاوف غزة، في الوطني االقتصاد وزارة أعدتيا دراسة كشفت
 التي لؤلضرار اإلجمالية القيمة أف الشريكة، المؤسسات مف وعدد اإلنمائي، المتحدة األمـ وبرنامج
 . دوالر مبلييف 106 بمغت غزة عمى األخيرة الحرب إثر الصناعة بقطاع لحقت

 األساسية الصناعية القطاعات عمى توزعت  المذكورة األضرار أف ذاتيا الدراسة وأوضحت
 ،%7.7 بنسبة والببلستيكية ،%14.2 بنسبة واإلنشائية الغذائية، عاتلمصنا% 55.2 بنسبة

 الصناعات وباقي ،%2.8 بنسبة والخشبية ،%5.1 بنسبة والكيميائية ،%6.9 بنسبة المعدنيةو 
 %.7.2 بنسبة األخرى

 الناصر عبد األضرار حصر لجنة ورئيس الصناعة عاـ مدير أعدىا التي الدراسة وتطرقت
 وأضرار اإلنتاج وخطوط اليندسية المعدات و والمركبات بالمباني لحقت التي راألضرا إلى عواد
 . المنتجة والمواد الخاـ والمواد الغيار قطع

 لضرورة الصناعي القطاع إنعاش إلعادة المستقبمية النظرة سياؽ في الدراسة ولفتت
 عمى والعمؿ الوطني، المنتج جودة وتحسيف حماية برامج وتبني الصناعة، بيانات قاعدة استكماؿ
 . الوطني المنتج تصدير و لترويج سياسات ورسـ الميني، الكادر لتطوير برامج وضع

                           
حصيمة شاممة لنتائج اليجـو الصييوني عمى غزة، بياف صحفي منشور عمى موقع المرصد األورومتوسطي  (1)

، تاريخ دخوؿ الموقع: OoCI7Ghttp://goo.gl/، عبر الرابط 28/8/2014لحقوؽ االنساف، بتاريخ:
6/4/2015. 
مبلييف دوالر خسائر قطاع الصناعة جراء الحرب الصييونية عمى غزة، تقرير منشور عمى  106، حامد جاد (2)

لموقع: ، تاريخ دخوؿ ا http://goo.gl/RO5dLv، عبر الرابط 29/3/2014موقع صحيفة األياـ، بتاريخ: 
9/4/2015. 

http://goo.gl/OoCI7G
http://goo.gl/RO5dLv
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 ومتابعة وتنفيذ اإلعمار، إعادة مشاريع مقترحات تمبية عمى العمؿ أىمية الدراسة وأكدت
 المنشآت كافة بيانات استكماؿ ومتابعة الخاص، القطاع مؤسسات مع بالتنسيؽ المشاريع ىذه

 .المحمية الصناعة قدرات وتحديد الصناعية،
 

 :(1)م2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي: خسائر القطاع الزراعي أثناء العدوان خامساً 
اعمنت وزارة الزراعة وشبكة المنظمات االىمية الفمسطينية اف التقديرات األولية لقيمة 

مميوف  350يوف دوالر منو امم 550األضرار والخسائر لمقطاع الزراعي في قطاع غزة تجاوزت 
  .رةمميوف دوالر امريكي خسائر غير مباش 200دوالر أضرار و خسائر مباشرة و

 

شارت الوزارة والشبكة في مؤتمر صحفي مشترؾ عقد في ميناء الصياديف بغزة بمشاركة أو          
كة ونقابة لزراعي بالشبعضاء في القطاع اىمية األف عف وزارة الزراعة والمنظمات األممثمي

 200.4والخسائر المباشرة عمى القطاعات الزراعية الفرعية بواقع  نو توزعت األضرارأالصياديف 
كثر مف نصؼ أحيث استيدؼ االحتبلؿ بشكؿ مباشر مميوف دوالر أضرار وخسائر اإلنتاج النباتي 

خر نتيجة آبو أ، و تضررت المساحة الباقية بشكؿ الؼ دونـ 140المساحة الزراعية التي تقدر ب 
 .لييا نتيجة الجفاؼإ عدـ القدرة لموصوؿ

 

وقاؿ الدكتور نبيؿ ابو شمالة مدير عاـ السياسات والتخطيط بوزارة الزراعة اف أضرار         
مميوف دوالر ، و 68.2مميوف ، أضرار قطاع التربة و المياه 70.8وخسائر اإلنتاج الحيواني بمغت 

مميوف  1.16الر ، كما قدرت خسائر المحاصيؿ المخزنة بػمميوف دو  10أضرار الثروة السمكية
 .دوالر

نو تقدر قيمة الخسائر غير المباشرة الناتجة عف تكمفة الفرصة البديمة و تعطؿ أضاؼ أو 
ىي  كثر المحافظات تضرراً أمميوف دوالر وكانت  200زراعي بػ األيدي العاممة في القطاع ال

 مميوف 48.5مميوف دوالر تمييا شماؿ غزة  60افظة غزة مميوف دوالر ثـ مح 79محافظة خانيونس 
 .دوالر

 
 
 
 

 

                           
كـ تبمغ خسائر القطاع الزراعي جراء العدواف عمى غزة؟، تقرير منشور عمى موقع دنيا الوطف، بتاريخ:  (1)
 .7/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/QyLBCM، عبر الرابط 6/9/2014

http://goo.gl/QyLBCM
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 (1)م2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي: خسائر القطاع التعميمي أثناء العدوان سادساً 
أصدرت وزارة التربية والتعميـ العالي تقريرًا مفصبًل ونيائيًا عف األضرار التي لحقت بالتعميـ 

 .2014ى قطاع غزة عم اإلسرائيمينتيجة العدواف 
أف تكمفة األضرار التي  ،ويبيف التقرير الذي أعدتو اإلدارة العامة لؤلبنية والمشاريع بالوزارة

 ة ورياض أطفاؿ ومؤسسات تعميـ عاؿٍ لحقت بقطاع التعميـ مف مدارس حكومية ووكالة وخاص
 .دوالر 33,130,687.2حكومية وغير حكومية بمغت 

 14,440,076مدرسة حكومية قد تضررت بتكمفة تصؿ  187وأوضح التقرير أف ىناؾ 
، وىاؾ تضرر دوالر 3.866.2552مدرسة تابعة لؤلونروا قد تضررت بتكمفة  92دوالر ، وىناؾ 

 ؿٍ مؤسسات تعميـ عا 9ف ىناؾ أدوالر ، كما  502,800مية بتكمفة حكو  مؤسسات تعميـ عاؿٍ  3ؿ
مدرسة خاصة تضررت بتكمفة  49 دوالر، وىناؾ 10,595,116غير حكومية تضررت بتكمفة 

 .دوالر 1,145,240روضة أطفاؿ تضررت بتكمفة  199دوالر، وىناؾ  2,581,200
 

م في الجانب 2014عمى غزة عام  اإلسرائيمينتائج وآثار العدوان  :المطمب السابع
 اإلسرائيمي

 سرائيمياإل، تكاليؼ العدواف عمى غزة في الجانب موف، مبدئياً وف يقيّ اإلسرائيميلقد شرع 
ف أالحكومي . ويتضح مف تحميبلتيـ  االئتبلؼعمى مستوى  وداخمياً   واستراتيجياً  واقتصادياً  إعبلمياً 

العدواف عمى غزة كانت لو تبعيات ونتائج ربما اف المسؤوليف عف شف ىذه الحرب لـ يحسبوا ليا 
 نما كانت مكمفة دائماً ا  ة و اف حروبيـ السابقة لـ تكف نزى نيا فاقت توقعاتيـ .. عمماً أو أ، حساباً 

 ة .اإلسرائيميبالمقاييس 
 

م في الجانب 2014أوال: أبرز اإلحصاءات المتعمقة بنتائج العدوان عمى غزة عام 
 :اإلسرائيمي

ة اإلسرائيمية تنشر تفاصيؿ عف حصاد الخسائر اإلسرائيميبدأت الصحؼ ومراكز األبحاث 
بجانب األضرار المادية ىناؾ أضرار معنوية  غزة، مؤكدة أّنو عؿيوًما مف الحرب  51جّراء 

خفاقات استراتيجية وفشؿ استخباري، حتى قالت إّف المجنة المركزية لميكود ” معاريؼ“إّف صحيفة   وا 
 .في حرب غزة” الفشؿ“ستعقد اجتماًعا بعد أسبوعيف لمناقشة 

                           
لحصيمة النيائية لمخسائر جراء العدواف، تقرير منشور عمى موقع وكالة الحياة وزارة التربية والتعميـ توضح ا (1)

 .7/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: iJR6LIhttp://goo.gl/، عبر الرابط 30/8/2014برس اإلخبارية، بتاريخ: 

http://goo.gl/iJR6LI
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شّنتيا شاممة حوؿ العممية العدوانية التي  إحصائية” يديعوت أحرنوت“ونشرت صحيفة 
 70قوات االحتبلؿ ضد قطاع غزة، بعد التوقيع عمى اتفاؽ وقؼ إطبلؽ النار، ذكرت فييا أف 

ضابًطا وجنديًّا سقطوا أثناء المعارؾ مع  65قد قتموا خبلؿ العدواف عمى غزة منيـ  اً يإسرائيم
لى القطاع، المقاومة الفمسطينية عمى حدود قطاع غزة عندما حاولت قوات االحتبلؿ الدخوؿ بريًّا إ

مدنييف في سقوط المئات مف صواريخ المقاومة عمى المستوطنات والمدف  5في حيف ُقتؿ 
بجراح مختمفة أكثر مف نصفيـ مف  يإسرائيم 2300ة، في حيف أصيب ما ال يقؿ عف اإلسرائيمي
 .(1)الجنود

 
 

 :(2)اإلسرائيميثانيًا: أبرز الخسائر االقتصادية التي تكبدىا االقتصاد 
مميوف  15صحيفة معاريؼ بأف الكمفة المباشرة لكؿ يوـ قتاؿ في غزة تقدر بنحو  أفادت

 الغذاء والعتاد. مبلييف دوالر(، متضمناً  4.3شيكؿ )
 اإلسرائيميونقمت الصحيفة عف مصدر كبير في القسـ التكنولوجي والموجستي في الجيش 

ويض عف أياـ الخدمة مميارات شيكؿ لدفع التع 4-2أنو ينبغي أف يضاؼ إلى ذلؾ مبمغ 
االحتياطية لممجنديف، والذخيرة وقطع الغيار، وذلؾ دوف أف يدرج في الحساب التكاليؼ اإلضافية 

 التي تكبدىا سبلح الجو الذي قاـ بغارات يومية في غزة.
% مقارنة 90وحسب ضابط كبير في القسـ، فإف استيبلؾ وقود الطائرات في الحممة قفز بنسبة 

وزيادة  -2012في إشارة إلى الحرب التي شنتيا إسرائيؿ عمى غزة عاـ -حاب" بحممة "عمود الس
 %.70 في استيبلؾ السوالر بنسبة

 
 :(3)م2014في القطاع السياحي أثناء العدوان عمى غزة عام  اإلسرائيميثالثًا: خسائر االحتبلل 

 وفقاً  ،(دوالر مميوف 560) شيكؿ ممياري بنحو السياحة قطاع في األضرار قيمة وتقدر
 يشيد الذي الصيؼ موسـ انتياء مع يوماً  51 استمرت التي الحرب انتيت حيث ية،إسرائيم لتقديرات

 .منيا أو" إسرائيؿ" باتجاه سواء السياحة حركة ذروة

                           
حرب عمى غزة، تقرير منشور عمى موقع التقرير، عادؿ القاضي، باألرقاـ: حصاد خسائر إسرائيؿ في ال (1)

 .9/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: Qhttp://goo.gl/WaUNE، عبر الرابط 28/8/2014بتاريخ: 
ة عوض الرجوب، العدواف عمى غزة يكّبد االحتبلؿ خسائر اقتصادية ضخمة، تقرير منشور عمى موقع الجزير  (2)

 .7/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع:  http://goo.gl/0rA0Wr، عبر الرابط 16/8/2014نت، بتاريخ: 
جراء الحرب عمى غزة.. خسائر "اسرائيؿ" االقتصادية في أرقاـ، تقرير منشور عمى موقع المركز الفمسطيني  (3)

 .7/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/OfOiVKالرابط  ، عبر30/8/2014لئلعبلـ، بتاريخ: 

http://goo.gl/WaUNEQ
http://goo.gl/0rA0Wr
http://goo.gl/OfOiVK
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 السياحة شركات إف إذ القطاع، أداء عف تتحدث كانت التي السابقة التوقعات كؿ تبددت وقد
 الحجوزات تجميد مع ة،اإلسرائيمي الفنادؽ في األخيرة حظاتالم في الحجوزات إللغاء اضطرت
 السياح أعداد في الكبير االنخفاض بأف توقعات ظؿ في األجانب، والسياح لمصياينة المستقبمية
 .المقبؿ العاـ مف األوؿ الربع إلى سيستمر الوافديف

 
ء العدوان عمى غزة عام في القطاع الصناعي والزراعي أثنا اإلسرائيميرابعًا: خسائر االحتبلل 

 :(1)م2014
وفي قطاع الصناعة، يقدر الضرر غير المباشر الذي لحؽ بالمشاريع الصناعية مع نياية  
 174مميوف شيكؿ ) 625مميوف دوالر(، منيا  370مميار شيكؿ ) 1.32ة بنحو اإلسرائيميالحرب 

مميوف دوالر(  160شيكؿ ) مميوف 575مميوف دوالر( في المناطؽ الجنوبية القريبة مف القطاع، و
في الوسط والشماؿ، وىي معطيات خمص إلييا استطبلع رأي شمؿ مائة مصنع بػ"إسرائيؿ"، وأجراه 

 .قسـ البحوث االقتصادية في اتحاد أرباب الصناعة
 

 

ة تراجع أرباح الصناعييف، فقد انخفض اإلسرائيميومف أوجو الضرر الذي أصاب الصناعة          
 .%8و 7%، وفي باقي مناطؽ "إسرائيؿ" بما بيف 30طؽ الجنوب بنسبة ربحيـ في منا
 .مف جانب آخر

 

قاؿ رئيس اتحاد المزارعيف في "إسرائيؿ" أبشالوـ فيبلف إف إصبلح األراضي الزراعية التي تضررت 
 14جراء حركة الدبابات والمجنزرات في اتجاه قطاع غزة سيتطمب ما بيف خمسيف مميوف شيكؿ )

 (مميوف دوال 28ر( ومائة مميوف شيكؿ )مميوف دوال
 

مميوف دوالر( وىي تتضمف  14وستصؿ األضرار غير المباشرة إلى خمسيف مميوف شيكؿ )
الخسائر التي لحقت بالمزروعات نتيجة تعطؿ النشاط إباف العدواف عمى غزة، ورد المقاومة عميو 

 .سرائيمياإلبإطبلؽ آالؼ الصواريخ والقذائؼ عمى مدف وبمدات في العمؽ 
 

 

 

 

 

                           
جراء الحرب عمى غزة.. خسائر "اسرائيؿ" االقتصادية في أرقاـ، تقرير منشور عمى موقع المركز الفمسطيني  (1)

 .مصدر سابقلئلعبلـ، 



 شبكات التواصل االجتماعي والعدوان اإلسرائيمي عمى غزة                                         الفصل الثاني 

126 

 

عمى غزة  اإلسرائيميالمطمب الثامن: مواقف الدول العربية واألوروبية من العدوان 
 م2014عام 

قالت رئاسة المجمس التشريعي الفمسطيني، إف الموقؼ العربي الرسمي مف العدواف 
 ." عمى قطاع غزة المتواصؿ منذ الثامف مف تموز/ يوليو الماضي "ىزيؿ وغامض اإلسرائيمي

وأكدت رئاسة المجمس في بياف ليا، فجر اليوـ الثبلثاء، أف الموقؼ العربي وتخاذلو غير 
المسبوؽ ال يقؿ قسوة عف صواريخ وقذائؼ االحتبلؿ، معربة عف استغرابيا الشديد لحالة الخذالف 

دارة الظير إلخوانيـ في قطاع غزة   .(1)وا 
  

 م 2014عمى غزة عام  رائيمياإلس: موقف جامعة الدول العربية من العدوان أوالً 

دعا األميف العاـ لمجامعة العربية، نبيؿ العربي، إلى اجتماع عاجؿ لمجمس األمف الدولي 
حوؿ غزة. وقاؿ العربي لمصحفييف أنو يدعو "مجمس األمف لبلنعقاد الفوري التخاذ التدابير البلزمة 

 عمى قطاع غزة". اإلسرائيميلوقؼ العدواف 
الجامعة لوكالة "فرانس برس" أف العربي "كمؼ ممثؿ الجامعة وأكد مصدر رسمي في 

العربية في األمـ المتحدة أحمد فتح، بالتشاور العاجؿ مع المجموعة العربية في المنظمة الدولية 
 . (2)لطمب عقد اجتماع عاجؿ لمجمس األمف"

 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي: موقف الدول العربية من العدوان ثانياً 
ياـ األوائؿ مف العدواف عمى غزة، لـ تتوقع الدوؿ العربية أف يكوف بيذه الضراوة، في األ

فأخذت تطمؽ التصريحات التي مجمميا تحميؿ حركة حماس المسؤولية عف ىذا الوضع، ولكف بعد 
بعدما ارتكب االحتبلؿ أفظع المجازر بحؽ المدنييف  وخصوصاً فترة زمنية أخذت المواقؼ بالتغير 

  جاءت كاآلتي:، و العّزؿ
 2014عمى غزة عام  اإلسرائيميموقف  جميورية مصر العربية من العدوان  .1

حالة مف االقتتاؿ والعنؼ   وصؼ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما يحدث في غزة
مسؤولية ما يحدث، كما أعمف مبادرة مشروطة ” حماس واالحتبلؿ“ليس إال، وحمؿ الطرفيف 

                           
ىزيؿ، خبر منشور عمى موقع فمسطيف أوف اليف، بتاريخ:  التشريعي: الموقؼ العربي مف عدواف غزة (1)

 .12/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/vfCXvb، عبر الرابط 26/8/2014
راسات نبيؿ العربي يدعو إلى اجتماع عاجؿ لمجمس األمف حوؿ غزة، خبر منشور عمى موقع مركز الزيتونة لمد (2)

 .10/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/ueDzb1، عبر الرابط 9/7/2014واألبحاث، بتاريخ: 

http://goo.gl/vfCXvb
http://goo.gl/ueDzb1
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ة ووقؼ العدواف، وكاف ذلؾ دوف مشاورة حركة المقاومة اإلسبلمية باستمرار الحصار عمى غز 
 .ورفضتو تماًما” حماس“

الحدودي، بعد يوـ واحد مف فتحو أماـ الجرحى، « رفح»وأغمقت السمطات المصرية معبر 
 .عمى القطاع اإلسرائيميإلى قطاع غزة المحاصر، في حيف تواصؿ العدواف 

ؾ بعد ما كاف مقرًرا أف ُيفتح المعبر استثنائًيا أماـ الجرحى وجاء ىذا القرار بشكؿ مفاجئ، وذل
 .(1)وحاممي الجوازات المصرية مف أىالي قطاع غزة

 
ويرى الباحث أف ىذا الموقؼ كاف قبؿ اشتداد وتيرة األحداث بيف الطرفيف، وتغير ىذا 

   :ليليصبح موقف مصر كالتاعمى غزة  اإلسرائيميالموقؼ بعد أياـ قبلئؿ مف العدواف 
 بداية التحركات المصرية . أ

 ضد اإلسرائيمي التصعيد إف قاؿ، عادؿ طارؽ العربية الجامعة لدي الدائـ مصر مندوب
 العربي، نبيؿ العاـ األميف بيف ،4/7/2014أمس  صباح جرت مباحثات محور كاف الفمسطينييف

 .(2)شكري سامح المصري الخارجية ووزير
 ينائيمياإلسر مصر تتوسط بين الفمسطينيين و  . ب

ف مصر تبذؿ كؿ الجيود الممكنة لمتيدئة بيف أالخارجية المصري سامح شكري عمف وزير أ
الفمسطينية، بحسب ما عف قمؽ ببلده حياؿ التصعيد في االراضي  سرائيؿ، معرباً ا  الفمسطينييف و 
 .نباء الشرؽ االوسط الرسميةأذكرت وكالة 

مصرية مستمرة لمتيدئة بيف ف "الجيود الأقاؿ شكري في تصريحات في القاىرة و 
عفاء الشعب أضاؼ أيف"، و اإلسرائيميالفمسطينييف و  نو "يبذؿ كؿ الجيود الممكنة لحؿ األزمة وا 

 الفمسطيني مف التعرض لميجمات والضغط المتواصؿ عميو".
عرب عف قمؽ مصر حياؿ التصعيد في األراضي الفمسطينية وتداعياتو المحتممة أو 

 .(3)عمى الشعب الفمسطيني

                           
كشؼ حساب: موقؼ كؿ دولة عربية مف الحرب عمى غزة، تقرير منشور عمى موقع التقرير، ، عمر أمينو (1)

 .12/4/2015،  تاريخ دخوؿ الموقع:http://goo.gl/j4GGQ8، عبر الرابط 4/7/2014بتاريخ: 
مندوب مصر في الجامعة العربية: اتصاالت مصرية لمتيدئة بيف الجانبيف الفمسطيني والصييوني، خبر منشور  (2)

، تاريخ http://goo.gl/ueDzb1بط ، عبر الرا4/7/2014عمى موقع مركز الزيتونة لمدراسات واألبحاث، بتاريخ: 
 .12/4/2015دخوؿ الموقع:

سرائيؿ مع تصاعد التوتر ، تقرير منشور عمى موقع ميدؿ ايست أوف اليف،  (3) مصر تتوسط بيف الفمسطينييف وا 
 .12/4/2015، تاريخ دخوؿ الموقع:tp://goo.gl/TX0RMKht، عبر الرابط 6/7/2014بتاريخ: 

http://goo.gl/j4GGQ8
http://goo.gl/ueDzb1
http://goo.gl/TX0RMK
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 م2014 عام موقف الكويت من العدوان عمى غزة .2
دعا مصدر مسؤوؿ في وزارة الخارجية الكويتية إلى دعـ الجيود المبذولة لفرض 

 . 2012االلتزاـ ببنود اتفاقية اليدنة التي تـ التوصؿ إلييا في نوفمبر 
مندوب دولة الكويت الدائـ لدى الجامعة السفير عزيز  خبلؿ تصريح دعت الكويت

الديحاني، الجامعة العربية إلى عقد اجتماع عاجؿ لمجمس الجامعة عمى المستوى الوزاري  رحيـ
 .الغاشـ" عمى القطاع اإلسرائيميلمتابعة تدىور األوضاع في قطاع غزة إثر "العدواف 

 

 م2014 عام موقف اإلمارات من العدوان عمى غزة .3
 الفريؽاف رئيس اإلمارات، و أعمنت اإلمارات بتوجييات مف الشيخ خميفة بف زايد آؿ نيي

أوؿ الشيخ محمد بف زايد آؿ نيياف ولي عيد أبو ظبي ونائب القائد األعمى لمقوات المسمحة 
مميوف دوالر( "كمساعدات إنسانية عاجمة لدعـ صمود أبناء  52مميوف درىـ ) 192بتخصيص 

قامة  يإسرائيمالشعب الفمسطيني الذي يتعرض لعدواف  مستشفى ميداني غاشـ عمى قطاع غزة وا 
 .متكامؿ في القطاع"

 م2014عام موقف األردن من العدوان عمى غزة  .4

واالتصاؿ، محمد المومني،  اإلعبلـدعا المتحدث باسـ الحكومة وزير الدولة لشؤوف 
يف بالعودة إلى طاولة المفاوضات إلقامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى التراب اإلسرائيمي"

 .الشريؼصمتيا القدس الوطني الفمسطيني وعا
 م2014 عام موقف الجزائر من العدوان عمى غزة .5

قالت الخارجية الجزائرية إف صمت المجتمع الدولي "شجع )إسرائيؿ( عمى المضي في 
سياستيا التوسعية واإلجرامية في األراضي الفمسطينية المحتمة" مضيفة أف الجزائر "لف تألو 

 .مع الشعب الفمسطينيفي سبيؿ تعزيز التضامف الدولي  جيداً 
 

 م2014عام موقف سوريا من العدوان عمى غزة  .6

 اإلسرائيميأداف االئتبلؼ الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ما وصفو بػ"العدواف 
الغاشـ" عمى الشعب الفمسطيني، مؤكدًا وقوفو صفًا واحدًا إلى جانب أبناء غزة المحاصرة في 

 .ي يمروف بياالظروؼ "الصعبة والخطيرة" الت
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دعت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي )الحزب الحاكـ( إلي تنظيـ وقفات 
 .تضامنية معو والخروج إلى المياديف في كؿ أنحاء الوطف العربي والعالـ استنكارا ليذا العدواف

لفمسطيني الوحشي ضد الشعب ا اإلسرائيميمجمس الشعب السوري يديف العدواف 
كد أنو حرب إبادة تستوجب المحاكمة الدولية لسمطات االحتبلؿ ؤ في قطاع غزة وي المحاصر

 .وكؿ مف يدعميا
 م2014 عام موقف السعودية من العدوان عمى غزة .7

المندوب السعودي الدائـ لدى األمـ المتحدة، عبد اهلل المعممي، يرى أف كممة نظيره 
 ." ة، أشبو "بالتمثيمية السخيفةالدائـ أماـ مجمس األمف اليوـ بشأف غز  اإلسرائيمي

مميوف لاير  200بتقديـ  -الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ سعود ممؾ السعودية أمر 
 .(1)لميبلؿ األحمر الفمسطيني في غزة

 

 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميالدول اإلسبلمية من العدوان  أىم فموقثانيًا: 
اف لمدوؿ اإلسبلمية مواقؼ مناىضة لمعدواف ك عمى غزة اإلسرائيميمنذ بداية العدواف 

 يقافو، وجاءت مواقؼ الدوؿ اإلسبلمية كاآلتي:إلى تظافر الجيود مف أجؿ إ تدعوكانت و 
 

 .(2)م2014الجميورية اإلسبلمية اإليرانية من العدوان عمى غزة عام  موقف .1
 

دواف ة تجاه العوصؼ قائد الثورة اإليرانية عمي خامنئي تعامؿ الدوؿ العربية واإلسبلمي 
في عدوانو عمى  اإلسرائيميالجرائـ التي يرتكبيا الكياف ، مؤكد بأف عمى غزة بأنو لـ يكف مناسباً 

أىالي قطاع غزة، بأنيا مؤشر عمى وحشية قادة ىذا الكياف مشيرًا إلى الصبلفة الفظيعة ألمريكا 
 زة.وبريطانيا وفرنسا في تأييدىا لقتؿ أىالي غ

 

تجاه أحداث غزة لـ يكف  أيضاً : إف تعامؿ الدوؿ العربية واإلسبلمية وأردؼ قائد الثورة
 دينوا الصياينة بالكبلـ، ألف البعض اكتفوا بالكبلـ فقط، فيما البعض اآلخر لـ يُ مناسباً  تعامبلً 

دخموف بصراحة في القضايا توتابع إف الذيف يدعوف وحدة العالـ اإلسبلمي وقيادتو، ي ،ىحت

                           
دولة مف العدواف الصييوني عمى غزة ، تقرير منشور عمى موقع فمسطيف أوف اليف، بتاريخ:  19رصد مواقؼ  (1)

 .12/4/5201،  تاريخ دخوؿ الموقع:http://goo.gl/4oJlw8، عبر الرابط 14/7/2014
، خبر منشور عمى موقع وكالة خامنئي: رد الدوؿ العربية واإلسبلمية حياؿ العدواف عمى غزة لـ يكف مناسب (2)

، بتاريخ:  ، تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/QfFmpb، عبر الرابط  21/7/2014فمسطيف اليـو
30/7/2015. 

http://goo.gl/4oJlw8
http://goo.gl/QfFmpb


 شبكات التواصل االجتماعي والعدوان اإلسرائيمي عمى غزة                                         الفصل الثاني 

130 

صالحيـ، إال أنيـ في ىذا الموضوع يمتنعوف حتى عف اإلدانة الصريحة األخرى التي تضمف م
فيو، وكأقصى أمر ممكف، يكتفوف بالدعـ المفظي عديـ  لمصياينة ألف أمريكا وبريطانيا طرفاً 

الدوؿ العربية اف توحد جيودىا  اإلماـ الخامنئي آف عمى الدوؿ اإلسبلمية وخاصة وشدد، القيمة
 .غزة المضطيديف ورفع الحصار عنيـ ف تسعى لمساعدة أىاليأو 

 

 .(1)م2014الجميورية التركية من العدوان عل غزة عام موقف  .2
 2012نتيػػػػػاء عػػػػػدواف العػػػػػػاـ إنسػػػػػاني فػػػػػي قطػػػػػاع غػػػػػزة بعػػػػػد لػػػػػـ يتػػػػػأثر دور تركيػػػػػا اإل

بإنشػػػػػػاء مستشػػػػػػفى الصػػػػػػداقة التركػػػػػػي الفمسػػػػػػطيني  زداد كّمػػػػػػا ونوعػػػػػػا، فقػػػػػػد باشػػػػػػرت فعميػػػػػػاً إبػػػػػػؿ 
عمػػػػار مػػػػا دمػػػػره االحػػػػتبلؿ، إمرت فػػػػي المسػػػػاعدة فػػػػي عمميػػػػات واسػػػػت عمػػػػى أرض قطػػػػاع غػػػػزة،

غاثيػػػػػة لؤلسػػػػػر المحتاجػػػػػة. كػػػػػؿ ذلػػػػػؾ الدراسػػػػػية لمطػػػػػبلب، والمسػػػػػاعدات اإل وفػػػػػي تقػػػػػديـ المػػػػػنح
تجػػػػػاه الفمسػػػػػطينييف فػػػػػي قطػػػػػاع غػػػػػزة، نسػػػػػاني اطف الفمسػػػػػطيني يثػػػػػؽ بػػػػػدور تركيػػػػػا اإلجعػػػػػؿ المػػػػػو 

يشػػػػرؼ عميػػػػو األتػػػػراؾ وقػػػػد مينػػػػاء بحػػػػري  بإنشػػػػاءحتػػػػى وصػػػػؿ األمػػػػر إلػػػػى تفكيػػػػر الفمسػػػػطينييف 
قطعػػػػوا شػػػػوطا كبيػػػػرا فػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػف حيػػػػث التفكيػػػػر والمشػػػػاورات، إال أف الحصػػػػار عمػػػػى قطػػػػاع 

ـ وىػػػػػػػو 2014و غػػػػػػػزة اشػػػػػػػتد أكثػػػػػػػر، حتػػػػػػػى جػػػػػػػاء العػػػػػػػدواف الثالػػػػػػػث عمػػػػػػػى القطػػػػػػػاع فػػػػػػػي يوليػػػػػػػ
المػػػػػػػػػدنييف  سػػػػػػػػػتيداؼوايومػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف القتػػػػػػػػػؿ والتػػػػػػػػػدمير  51 سػػػػػػػػػتمراالعػػػػػػػػػدواف األطػػػػػػػػػوؿ حيػػػػػػػػػث 

 ة والمدارس واألبراج السكنية.والمنازؿ والبنية التحتي
 

عمػػػػػػػى  سػػػػػػػرائيمي وطالبػػػػػػػت بوقفػػػػػػػو فػػػػػػػوراً نػػػػػػػذ اليػػػػػػػـو األوؿ أدانػػػػػػػت العػػػػػػػدواف اإلتركيػػػػػػػا وم
لسػػػػػػاف رئاسػػػػػػة الجميوريػػػػػػة ورئاسػػػػػػة الػػػػػػوزراء والخارجيػػػػػػة وحتػػػػػػى عمػػػػػػى لسػػػػػػاف نػػػػػػواب البرلمػػػػػػاف 

واف ومطالبػػػػػػػَة بوقفػػػػػػػو. كمػػػػػػػا ودعػػػػػػػا بالعػػػػػػػد تنديػػػػػػػداً  ةاإلسػػػػػػػرائيميتظػػػػػػػاىروا أمػػػػػػػاـ السػػػػػػػفارة  فالػػػػػػػذي
. وقػػػػػػػػد قػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػرائيمي فػػػػػػػػوراً مػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى وقػػػػػػػػؼ العػػػػػػػػدواف اإللػػػػػػػػى العإمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة تػػػػػػػػراؾ األاأل

لػػػػػػزمبلئيـ الفمسػػػػػػطينييف ودعػػػػػػوة لوقػػػػػػؼ  دعمػػػػػػاً  أيضػػػػػػاً الصػػػػػػحفيوف والعمػػػػػػاؿ األتػػػػػػراؾ بالتظػػػػػػاىر 
 ىذا العدواف.

 

سػػػػػرائيؿ لػػػػػف تػػػػػتـ إتأكيػػػػػد عمػػػػػى أف تطبيػػػػػع العبلقػػػػػات مػػػػػع ال أيضػػػػػاً لقػػػػػد عػػػػػاود أردوغػػػػػاف 
ادثػػػة سػػػفينة "مػػػافي تركيػػػا فػػػي ح شػػػترطتار عػػػف قطػػػاع غػػػزة كمػػػا عػػػدـ رفػػػح الحصػػػافػػػي ظػػػؿ 

لفمسػػػػػػػػطيني. كمػػػػػػػػا وقامػػػػػػػػت العػػػػػػػػدواف والظمػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػى الشػػػػػػػػعب ا سػػػػػػػػتمرارامرمػػػػػػػػرة" وفػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ 
 ألىػػػػػػػػالينسػػػػػػػػانية التركيػػػػػػػػة بتقػػػػػػػػديـ المسػػػػػػػػاعدات العينيػػػػػػػػة والطبيػػػػػػػػة غاثيػػػػػػػػة واإلالمؤسسػػػػػػػػات اإل

                           
، مقاؿ منشور عمى موقع نوف بوست، بتاريخ: واقؼ تركيا خبلؿ العدواف عمى غزةممحمد أبو فوؿ،  (1)
 .30/7/2015،  تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/wGJZlS، عبر الرابط  7/9/2014

http://goo.gl/wGJZlS
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صػػػػػابي العػػػػػدواف، وقػػػػػد الػػػػػى اسػػػػػتقباؿ المستشػػػػػفيات التركيػػػػػة العديػػػػػد مػػػػػف م باإلضػػػػػافةالقطػػػػػاع، 
بزيػػػػارة المصػػػػابيف فػػػػي  أغمػػػػوردوغػػػػاف ورئػػػػيس الػػػػوزراء داوود أالجميوريػػػػة قػػػػاـ كػػػػؿ مػػػػف رئػػػػيس 

 ىذه المستشفيات.
 .(1)م2014من العدوان عمى غزة عام  جميورية إندونيسياموقف  .3

سرائيمي عمى قطاع غزة الفمسطيني، وقالت اف ندونيسيا العدواف العسكري اإلإأدانت 
 سرائيؿ.ا  لسبلـ بيف فمسطيف و حبلؿ اإما يفسد العمؿ تجاه لؾ اليجـو ربذ

وا "ىناؾ حاجة لمعارضة ندونيسي مارتي ناتاليجوقاؿ وزير الشؤوف الخارجية اإل 
يعاني الفمسطينيوف في غزة والضفة الغربية مف عدواف عسكري يفاقـ  ، بحيثسرائيميالتحرؾ اإل

قيقة عقاب جماعي ضد الشعب معاناتيـ حتى اليوـ بسبب الحصار الذي ىو في الح
ندونيسيا إف ممثؿ أغزة، قاؿ الوزير األخير عمى سرائيمي يني". وفيما يتعمؽ بالعدواف اإلالفمسط

ومنظمة المؤتمر  االنحيازثؼ تعاونو مع فمسطيف ودوؿ عدـ الدائـ لدى األمـ المتحدة، سيك
 .وضع في غزةالدولي بتطور ال ىتماـاالمف أجؿ  بحثخرى لمسبلمي والدوؿ األاإل

 .(2)م2014من العدوان عمى غزة عام  جميورية باكستانموقف  .4
أكػػػػدت الحكومػػػػة الباكسػػػػتانية عمػػػػى لسػػػػاف رئػػػػيس وزرائيػػػػا السػػػػيد محمػػػػد نػػػػواز شػػػػريؼ، موقفيػػػػا 

لفمسػػػػػػطينية وعاصػػػػػػمتيا القػػػػػػدس قامػػػػػػة الدولػػػػػػة اإو الثابػػػػػػت لمقضػػػػػػية الفمسػػػػػػطينية حتػػػػػػى الػػػػػػداعـ 
 .الشريؼ

اقػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػير العػػػػػػػػػدواف االسػػػػػػػػػرائيمي عمػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػعب  فػػػػػػػػػيف و لممػػػػػػػػػرة الرابعػػػػػػػػػة اكمػػػػػػػػػا أد 
بػػػػػػادة جماعيػػػػػػة بجريمػػػػػػة حػػػػػػرب و إسػػػػػػرائيؿ مػػػػػػف عمميػػػػػػات إمػػػػػػا تقػػػػػػوـ بػػػػػػو  الفمسػػػػػػطيني واصػػػػػػفاً 

مراكػػػػز  فػػػػيالمػػػػدنييف العػػػػزؿ  سػػػػتيداؼانسػػػػاف خاصػػػػة بعػػػػد لمقػػػػانوف الػػػػدولي وحقػػػػوؽ اإل نتياكػػػػاا
 اإليواء التابعة لؤلمـ المتحدة.

عمػػػػػػػى حػػػػػػػؽ  مريكػػػػػػػي إلسػػػػػػػرائيؿ مؤكػػػػػػػداً األ ازنحيػػػػػػػاالف شػػػػػػػريؼ الصػػػػػػػمت الػػػػػػػدولي و اكمػػػػػػػا أد
 عمى أرضو ووطنو. ستقبلليةواالشعب الفمسطيني في حياة كريمة بحرية وكرامة 

باكستاف بيـو استقبلليا، حيث أثنى الرئيس الباكستاني في كممتو بيذه  حتفاؿاجاء ذلؾ خبلؿ 
المجتمع  طالباً المناسبة عمى صمود الشعب الفمسطيني وتصديو لمعدواف الغاشـ عمى غزة، م

                           
وف بوست، بتاريخ: ، مقاؿ منشور عمى موقع نمواقؼ تركيا خبلؿ العدواف عمى غزةمحمد أبو فوؿ،  (1)
 .30/7/2015،  تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/wGJZlS، عبر الرابط  7/9/2014
، خبر منشور عمى موقع وزارة الخارجية في ذكرى يـو إستقبلليا، باكستاف تؤكد عمى موقفيا الداعـ لفمسطيف (2)

 .30/7/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/qtu7FO، عبر الرابط 16/8/0142الفمسطينية، بتاريخ: 

http://goo.gl/wGJZlS
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الدولي بالعمؿ فورًا عمى وقؼ العدواف ورفع الحصار عف الشعب الفمسطيني وتمكينو مف 
 العيش بحرية وكرامة.

 

 :(1)م2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي: موقف الدول األوروبية من العدوان ثالثاً 
نقاط  وعف مواقؼ الدوؿ األوربية منفردة، فقد عكست البيانات الرسمية لتمؾ الدوؿ

 :االنطبلؽ الرئيسية المتفؽ عمييا، وىي كالتالي
 .حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا بكؿ األشكاؿ .1
ـ استخداـ مصطمح الجماعات المسمحة في بعض البيانات_ مسئولية ثتحميؿ حماس_  .2

 ."ة، و"ترويع األبرياءاإلسرائيميتفاقـ األوضاع بسبب إطبلقيا الصواريخ عمى المدف 
 .العسكرية المستمرة عمى غزةشجب العمميات  .3

 
 :من االقتراحات لمواجية األزمة، كالتالي وبناء عمى ذلك، قدمت ىذه البيانات الرسمية عدداً 

، واالستمرار في المفاوضات لموصوؿ 2012عمى الطرفيف احتراـ اليدنة الموقعة عاـ  .1
 .إلى تسوية سممية نيائية

والذي يمكف أف يخرج عف نطاؽ  التعبير عف القمؽ مف تصاعد العنؼ في المنطقة، .2
 .السيطرة، وىو ما ال يصب في مصمحة أي مف طرفي النزاع

 .الدعوة إلى ضبط النفس، واالبتعاد عف العمميات العسكرية .3
 .عمى الدور المصري في احتواء األزمة دعـ جيود الوساطة المصرية، والتعويؿ كثيراً  .4
يوليو، بقيمة   24الة الفرنسية فيتقديـ مساعدات استثنائية لمسمطة الفمسطينية كالح .5

مميوف دوالر لدعـ ميزانيتيا، وفي ظؿ الحاجة لئلغاثة اإلنسانية في األراضي   15
الفمسطينية _ستخصص لحاالت الطوارئ المتعمقة بالميزانية وبالشئوف اإلنسانية في 

 .األراضي الفمسطينية
 

الغاشـ عمى  اإلسرائيمياف وعمى المستوى الشعبي، فقد تعالت األصوات لمتنديد بالعدو 
بالواليات المتحدة  ،قطاع غزة، حيث تحركت المسيرات في عدد مف دوؿ العالـ رافضة لمحرب

 رؾ.سبانيا وفرنسا والدنماأوبريطانيا والسويد وكندا و 
 

 

                           
، بتاريخ: Arabic.people، خبر منشور عمى موقع عمى غزة الصييونيةاندونيسيا تديف اليجمات  (1)
 .30/7/2015،  تاريخ دخوؿ الموقع::goo.gl/OeoWgMhttp//، عبر الرابط 11/7/2014

http://goo.gl/OeoWgM
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عمى غزة  اإلسرائيميالمطمب التاسع: أىم مبادرات وقف إطبلق النار أثناء العدوان 
 م2014عام 

عمى غزة العديد مف مبادرات  الواحد والخمسيف يوماً  اإلسرائيميلعدواف شيدت أياـ ا
 :(1)وقؼ إطبلؽ النار المؤقت بيف الجانبيف وكانت عمى النحو التالي

يوليو: سجمت في ىذا اليوـ أوؿ محاولة لعقد ىدنة إنسانية، بعد دعوة مف  15 بتاريخ .1
اؼ بوقؼ إطبلؽ النار، قبؿ األمـ المتحدة، واستمرت ست ساعات والتزمت فييا األطر 

بسبب اتياـ إسرائيؿ لحركة حماس  أف تنفجر االشتباكات عمى نحو أعنؼ مجدداً 
 .برفض المبادرة المصرية

"، وفصائؿ المقاومة الفمسطينية بغزة عف موافقتيما عمى اإلسرائيمي"االحتبلؿ أعمف  .2
الموافؽ  خميسال يوـمف صباح  00: 7ساعات بدء مف الساعة  5تيدئة ميدانية لمدة 

، استجابة لطمب مف األمـ المتحدة ظيراً  00: 12وحتى الساعة  ـ17/7/2014
(2)لتتمكف مف توصيؿ مساعدات إنسانية

. 
 لساعتيف إنسانية ىدنة أجؿ مف إسرائيؿ لدى األحمر الصميب تدخؿ: يوليو 20بتاريخ  .3

 ىدنة طاءإع عمى إسرائيؿ ووافقت الضحايا، انتشاؿ مف السكاف يتمكف حتى غزة في
 ساعة اليدنة صمدت ،فمسطينياً  90 نحو فيو قتمت بعدما فقط الشجاعية حي في

. بخرقيا الفمسطينييف متيمة ،مجدداً  الحي إسرائيؿ تقصؼ أف قبؿ الساعة ونصؼ
 القصؼ تجدد بعد الحي مف يفروف وىـ اإلسعاؼ وطواقـ الصحفيوف وشوىد

 .اإلسرائيمي
 استبقتيا ساعة 12لػ إنسانية ىدنة وطمبت حدةالمت األمـ عادت: يوليو 26بتاريخ  .4

 وقصفت يونس، خاف في واحدة عائمة مف 20 بينيـ فمسطينيا، 30 نحو بقتؿ إسرائيؿ
. بسيطة خروؽ مف إال النار إطبلؽ الطرفاف أوقؼ التيدئة أثناء لكف إسرائيؿ الفصائؿ
 أنقاض تتح مف جثة 120 عف يقؿ ال ما التيدئة ىذه أثناء الفمسطينيوف وانتشؿ
 القطاع محافظات مختمؼ في المدمرة، المنازؿ

                           
يومًا أغمبيا فشؿ...وأطوليا األخيرة،  تقرير منشور عمى  29العدواف عمى غزة: تسع ىدف في ، كفاح زبوف (1)

، تاريخ دخوؿ nl7ehttp://goo.gl/Ebمركز الزيتونة لمدرات واالستشارات، بدوف تاريخ، عبر الرابط 
 ـ.13/7/2015الموقع:

ساعات، خبر منشور عمى موقع وكالة فمسطيف الحرة،  5بدأ سرياف التيدئة اإلنسانية في غزة لمدة  (2)
 ـ.13/7/2015،  تاريخ دخوؿ الموقع:http://goo.gl/gV9cCmـ، عبر الرابط 17/7/2014

http://goo.gl/Ebnl7e
http://goo.gl/gV9cCm
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 الفور عمى فشمت لكنيا ساعات ألربع ىدنة المتحدة األمـ عرضت :يوليو 26بتاريخ  .5
 في المجتمعيف مف ثانية دعوة تمؽ لـ نفسو اليوـ وفي النار إطبلؽ استمرار بسبب
 ساعات، أربع دنةى إعطاء إسرائيؿ وحاولت. صاغية آذاناً  ساعة 12 مف ليدنة باريس
 .إسرائيؿ عمى الصواريخ إطبلؽ المقاوموف واستأنؼ ذلؾ، رفضت حماس لكف

 إلى ليبل 12 مف تبدأ الفطر عيد أجؿ مف ىدنة طمبت المتحدة األمـ: يوليو 27بتاريخ  .6
 مخيـ في ومتنزه الشفاء مستشفى بقصؼ أفشمتيا إسرائيؿ لكف ،28 يوـ ليبل 12

 المواجيات واندلعت آخريف، 50 نحو وجرح أطفاؿ عشرة مقتؿ إلى أدى ما الشاطئ
 .وأعنؼ أوسع نطاؽ عمى بعدىا

 العاـ واألميف كيري جوف األمريكي الخارجية وزير(: آب) أغسطس مف األوؿبتاريخ  .7
 في مفاوضات إطبلؽ أجؿ مف ساعة 72 ليدنة يدعواف موف كي باف المتحدة لؤلمـ
 فمسطيف، بتوقيت صباحاً  الثامنة لساعةا تماـ في بدأت التي اليدنة وصمدت. القاىرة
 .القطاع جنوب رفح مدينة عمى مكثفاً  قصفا إسرائيؿ تبدأ أف قبؿ فقط دقيقة 90

. متعددة خروؽ تخمميا ساعات سبع ليدنة توسطت المتحدة األمـ: أغسطس 4بتاريخ  .8
 في تشمميا أف إسرائيؿ رفضت التي رفح في فمسطينياً  20 نحو قتؿ اليدنة ىذه وفي
 .(1)تيدئةال

 القاىرة في مفاوضات بدء قبؿ مصر إلييا دعت ساعة 72 ىدنو: أغسطس 5بتاريخ  .9
سرائيمو  فمسطيني وفديف بيف  أمس يتخمميا ولـ فمسطيف بتوقيت الثامنة الساعة بدأت. يا 
 لمتمديد قابمة أنيا األطراؼ وأعمنت. السابقة اليدف بخبلؼ واحد خرؽ حتى وال

عزاـ األحمد رئيس الوفد الفمسطيني في مباحثات القاىرة "  أعمفأغسطس:  14. بتاريخ 81
ليؿ ساعة تبدأ مف منتصؼ  120تـ االتفاؽ عمى تمديد وقؼ إطبلؽ النار في غزة 

 . (2)ساعة 72وتستمر لمدة  "ـ14/8/2014األربعاء الموافؽ 
 
 
 

 

                           
ريكي صييوني أدى إلى انييار اليدنة بيف إسرائيؿ وحماس، خبر منشور عمى موقع شبكة عيوف سوء فيـ أم (1)

 ـ.13/7/2015، تاريخ دخوؿ الموقع:http://goo.gl/EqoFYvـ، عبر الرابط 17/7/2014حوؿ العالـ، بتاريخ 
غزة خمسة أيتـ، خبر منشور عمى موقع الشرؽ األوسط، بتاريخ:  تـ االتفاؽ عمى تمديد وقؼ اطبلؽ النار في (2)

 ـ.13/7/2015، تاريخ دخوؿ الموقع:http://goo.gl/NNhcW6ـ، عبر الرابط 14/8/2014

http://goo.gl/EqoFYv
http://goo.gl/NNhcW6
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 المطمب العاشر: توقيع اتفاقية وقف اطبلق النار النيائية:

التفاؽ حوؿ ىدنة طويمة األمد، حسب ما  اإلسرائيميسطيني و توصؿ الطرفاف الفم
وجاء في بياف ، السمطات المصرية ورئيس السمطة الفمسطينية، محمود عباس، بالتزامف أعمنت

عمى أرواح األبرياء وحقنًا لمدماء، واستنادًا إلى  صادر عف الخارجية المصرية أنو "حفاظاً 
 اإلسرائيمي، دعت مصر الطرفيف 2012ىرة وتفاىمات القا 2014المبادرة المصرية 

غزة  والفمسطيني إلى وقؼ إطبلؽ النار الشامؿ والمتبادؿ بالتزامف مع فتح المعابر بيف قطاع
سرائيؿ بما يحقؽ سرعة إدخاؿ المساعدات اإلنسانية واإلغاثية ومستمزمات إعادة اإلعمار،  وا 

لمفاوضات غير المباشرة بيف الطرفيف أمياؿ بحرية، واستمرار ا 6والصيد البحري انطبلقا مف 
بشأف الموضوعات األخرى خبلؿ شير مف بدء تثبيت وقؼ إطبلؽ النار، وفي ضوء قبوؿ 

بتوقيت  19:00بما ورد بالدعوة المصرية، فقد تحددت ساعة  اإلسرائيميالطرفيف الفمسطيني و 
 ."(1)لبدء سرياف وقؼ إطبلؽ النار 2014-8-26القاىرة يوـ 

 الفمسطيني الوفد إف ،(2)الرشؽ عزت حماس لحركة السياسي لمكتبا عضووأضاؼ 
 والتي المصري الجانب قدميا التي المبادرة وفؽ غزة، قطاع عمى العدواف ينيي اتفاؽ عمى وقع
 .االحتبلؿ عمييا وافؽ

 إطبلؽ وقؼ يشمؿ االتفاؽ أف الثبلثاء، اليوـ لمجزيرة تصريحات في الرشؽ وأوضح
 ادخاؿ سرعة يحقؽ بما واسرائيؿ غزة قطاع بيف المعابر فتح مع مفبالتزا الشامؿ النار

 ستة مف انطبلقاً  البحري والصيد االعمار عادةإ ومستمزمات واالغاثية االنسانية المساعدات
 .بحرية مياؿأ

 والمطار كالميناء حوليا التفاؽ التوصؿ يتـ لـ التي القضايا بباقي يتعمؽ وفيما
. النار إطبلؽ وقؼ تثبيت مف شير بعد القضايا ىذه في البحث يتـس إنو الرشؽ قاؿ واألسرى،

 في جرت التي المفاوضات ضمف يكف لـ أنو الرشؽ أكد البري، رفح بمعبر يتعمؽ فيما وأما
 .كامؿ بشكؿ مفتوح األصؿ في المعبر أف إلى الفتاً  القاىرة،

                           
، 26/8/2014 غزة.. شروط المبادرة المصرية لوقؼ إطبلؽ النار، تقرير منشور عمى موقع العربية، بتاريخ: (1)

 .17/5/2015، تاريخ دخوؿ الموقع:http://goo.gl/rJOvMeعبر الرابط 
التوصؿ إلى اتفاؽ شامؿ "وقؼ إطبلؽ نار شامؿ"، تقرير منشور عمى موقع مركز الزيتونة لمدراسات  (2)

 .17/5/2015، تاريخ دخوؿ الموقع:http://goo.gl/HXdI0G، عبر الرابط 27/8/2014واألبحاث، بتاريخ: 

http://goo.gl/rJOvMe
http://goo.gl/HXdI0G
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 يبدأ حيث اع،القط إعمار إلعادة العالـ مف الدعـ كؿ يحتاج القطاع أف إلى ولفت
 ىو المطموب أف إلى مشيراً  سبتمبر، شير بداية النرويج لو دعت اإلعمار إلعادة بمؤتمر
 .لئلعمار المواد مرور االحتبلؿ تسييؿ

 الرئيس بيا يصدر وطنية فمسطينية ىيئة سيتوالىا االعمار قضية اف إلى وأشار
 .فؽاالتو  حكومة معيا وتتعامؿ مرسوـ عباس محمود الفمسطيني
 كوف االحتبلؿ التزاـ لضماف االتفاؽ ىذا رعى الذي المصري الراعي الرشؽ دعاو 

 .االلتزاـ ىذا لضماف دولي تحالؼ بوجود مطالباً  ليا، ميثاؽ ال" إسرائيؿ"
 مف تأسفو مبدياً  النار، إطبلؽ وقؼ أجؿ مف جيود بذلت وقطر وتركيا مصر أف وأكد

 .وافالعد بداية منذ الضعيؼ العربي الرسمي الموقؼ
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 المبحث الثالث

عمى غزة عام  اإلسرائيميتقييم النخبة السياسية لشبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان 
 م2014

 
 تمييد:

لكي يستطيع الباحث التعرؼ عمى رؤية وتقييـ النخبة السياسية الفمسطينية لشبكات 
ـ، كاف ال 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيمياف التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدو 

بد مف عممية الربط بيف المبحث األوؿ والمبحث الثاني، حتى يتـ التعرؼ عمى الدور الحقيقي 
 اإلسرائيميلشبكات التواصؿ االجتماعي ومعرفة مدى مبلئمتيا كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

 ـ.2014عمى غزة عاـ 

ويأتي ذلؾ مف أجؿ  -أداة المقابمة –داة البحثية الثانية لذلؾ قاـ الباحث باستخداـ األ
الخروج بنتائج تثري البحث وتدعمو، بحيث تـ طرح مجموعة مف األسئمة المفتوحة واالستنباطية 
عمى أعضاء مف النخبة السياسية، وشممت مسؤوليف وقادة الفصائؿ، والمحمميف السياسييف، 

 ـ السياسية، ونواب في المجمس التشريعي.واألكاديمييف في أقساـ الصحافة والعمو 

وحتى يحقؽ الباحث الموضوعية المنشودة في البحث، لـ تقتصر المقاببلت عمى فصيؿ 
سياسي بعينو، بؿ كانت شاممة لجميع الفصائؿ المتمثمة في مجتمع الدراسة، وكذلؾ األمر بالنسبة 

 لممحمميف السياسييف، وباقي أفراد العينة.

المبحث مميء باآلراء المتنوعة، التي تقدـ وجية نظرىا وتقييميا لشبكات لذلؾ نجد أف ىذا 
 .ـ 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالتواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
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تقييم النخبة السياسية لتغطية شبكات التواصل االجتماعي لمعدوان : المطمب األول
 :م2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

أثناء العدواف، والسبب سعة  متزايداً  جماىيرياً  نالت شبكات التواصؿ االجتماعي اقباالً 
ومرونتيا وتفاعميا المستمر مع األحداث وتطوراتيا وتميزىا عف الوسائؿ التقميدية، لذلؾ  انتشارىا

 سنتعرؼ عمى مدى نجاحيا في التغطية.
نجاح شبكات التواصؿ االجتماعي  عند حديثو عف مدى د. نبيل الطيراوي مع وفي مقابمة
 :في تغطية العدواف

الفيس بوؾ وتويتر، عمى الرغـ  وخصوصاً استطاع نشطاء شبكات التواصؿ االجتماعي  .1
مف الصعوبات والعقبات في ذلؾ الوقت؛ المتمثمة في التيديد المستمر والمخاطرة بحياتيـ 

نيـ تمّكنوا مف التغطية المستمرة واالنقطاع المتكرر لمتيار الكيربائي لساعات طويمة؛ إال أ
 .(1)لكافة أحداث العدواف المتواصمة لحظة بمحظة

شبكة الفيس  وخصوصاً ساعدت شبكات التواصؿ االجتماعي  أحمد المدللد.  مقابمة معو  .2
بوؾ عمى أف تبقى مع الحدث فيي أبدعت في إظيار األخبار والمعمومات التي لـ تستطع 

، فيي استطاعت نقؿ التصريحات الميمة لمشخصيات الوسائؿ األخرى الوصوؿ إلييا
 . (2)والقيادات السياسية عبر صفحاتيـ الشخصية

 ف التفاعؿ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي كاف قوياً إحسن أبو حشيش د.  ومقابمة مع .3
البديؿ عف الوسائؿ التقميدية  اإلعبلـوعمى مدار الساعة بحيث كانت ىذه الشبكات تمثؿ 

ع السبب إلى سيولة استخداميا وعدـ التشويش عمييا، بحيث كاف يتـ تمقي األخرى، ويرج
رساؿ المعمومات عبرىا، و  نقؿ االنطباعات والمشاعر واألحاسيس واآلراء  أيضاً وا 

والتحميبلت والمواقؼ السياسية والميدانية المختمفة والمتنوعة بحيث يمكف القوؿ أف االعتماد 
 . (3)رئيسي واألساسيعمييا في التغطية كاف بالشكؿ ال

 وخصوصاً ال شؾ أف دور شبكات التواصؿ االجتماعي مشير المصري  أ. مع ومقابمة .4
إلى حد كبير، وارتقى لمستوى الحدث مف خبلؿ  شبكة الفيس بوؾ وتويتر كاف جيد جداً 

وكاف ذلؾ باستخداـ المغة العربية والمغات األجنبية  اإلسرائيميفضح جرائـ االحتبلؿ 
مغة اإلنجميزية وكاف مف المفترض التركيز عمى المغات األجنبية، لكي نضمف األخرى كال

                           
 .15/4/2015بتاريخ:  بمكتبو، ، مقابمة شخصيةاألستاذ المشارك في جامعة األقصى نبيؿ الطيراوي، (1)
 .1/6/2015بتاريخ:  ، بمكتبو، مقابمة شخصيةقيادي سياسي في حركة الجياد اإلسبلمي أحمد المدلؿ، (2)
بتاريخ: بمكتبو،  مقابمة شخصية، أستاذ الصحافة المساعد بالجامعة اإلسبلمية حسف أبو حشيش، (3)

 ـ.30/5/2015
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وصوؿ الرسالة إلى أكبر كـ ممكف عمى مستوى العالـ والتأثير عمييـ لصالح القضية 
 . (1)الفمسطينية

استطاعت شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف اسماعيل أبو سعدة: أ.  مع ومقابمة .5
ؿ صورة صادقة عف األلـ والمعاناة الفمسطينية وذلؾ بالمغتيف العربية مف ايصا اإلسرائيمي

 .(2)واإلنجميزية إلى العالـ الخارجي مف أجؿ التأثير فيو، ونجحت في ذلؾ

شبكة  وخصوصاً أف استخدامو لمشبكات االجتماعية : سويرجوذو الفقار  د. مع ومقابمة .6
، بحيث كاف يؤخذ بتصريحاتو بأنيا ائيمياإلسر أثناء العدواف  الفيس بوؾ كاف نشطًا وفعاالً 

ممثمة عف الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، ويوضح بأف العاطفة الجياشة سيطرت عمى 
نشطاء شبكات التواصؿ االجتماعي، بحيث كانت التغطية مستمرة لكافة األحداث بمختمؼ 

والمعمومات المناطؽ، ويضيؼ بأف النشطاء تحمو بالمسؤولية، بحيث كانت معظـ األخبار 
المتداولة عبر الشبكات االجتماعية دقيقة، وتعبر عف مدى الوعي لمجميور الفمسطيني 
وقت العدواف واألزمات، باستثناء بعض السقطات والسيوات التي وصفت بأنيا قميمة، 
ويضيؼ بأف الشبكات االجتماعية مصدر ووسيمة تخدـ الوطف والمواطف في شتى 

 . (3)المجاالت
مما ال شؾ فيو بروز دور شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء  عبداهلل شمح:د.  ومحادثة مع .7

عممت عمى االرتقاء الفاعؿ بالحدث، وكاف ليا مردوداتيا في حيث  اإلسرائيميالعدواف 
التأثير بالرأي العاـ ليس فقط العربي بؿ امتد التأثير إلى الرأي العاـ العالمي، وسعت 

 .(4)اه طبيعة الموقؼجاىدة في تحمؿ مسؤولياتيا تج
    

شبكة  وخصوصاً التفاعؿ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي  إفباسم نعيم: د.  ومقابمة مع .8
فيو مصدر ميـ الستقاء  اإلسرائيميالعدواف وبعد أثناء قبؿ و الفيس بوؾ كاف عاليًا 

                           
بتاريخ:  بالمجمس التشريعي، ، مقابمة شخصيةنائب في المجمس التشريعي الفمسطينيمشير المصري،  (1)

 ـ.24/5/2015
بتاريخ:  بمكتبو، ، مقابمة شخصيةبابي اإلعبلميالمدير التنفيذي لممركز الشإسماعيؿ أبو سعدة،  (2)

 ـ.24/6/2015
بتاريخ:  في إذاعة صوت الشعب ، مقابمة شخصيةعضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية، سويرجوذو الفقار  (3)
 ـ.3/7/2015
ؾ، بتاريخ: ، محادثة كتابية عبر شبكة الفيس بو رئيس المكتب السياسي لحركة الجياد اإلسبلميعبداهلل شمح،  (4)
 ـ.9/7/2015
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الحد األوؿ  حديف، فيو شبكة ذات سبلح ذو منو، المعمومة عبره، لكف يجب الحذر
التقميدية لممعمومة والحد السمبي تمرير عبره  اإلعبلـبي تمثؿ في كسر احتكار وسائؿ اإليجا

   . (1)بعض المعمومات الدخيمة ومجيولة المصدر ويتـ التعاطي معيا
استطاعت مما ال شؾ فيو أف شبكات التواصؿ االجتماعي  صبلح البردويل:د.  مع ومقابمة .9

العاـ العالمي، لسرعتيا في نقؿ المعمومة،  الرأي وخصوصاً التأثير عمى الرأي العاـ 
واستطاعت جذب التعاطؼ الدولي لصالح القضية الفمسطينية، ولكف عمى الصعيد 

  . (2)لدواعي أمنية نظراً الشخصي لـ أتفاعؿ عبرىا أثناء العدواف 
 

أف جميع المبحوثيف أجمعوا عمى أف شبكات التواصؿ االجتماعي قامت  ويرى الباحث:
ية كافة أحداث العدواف وذلؾ لتميزىا بالسرعة ومبلحقتيا لكافة األحداث وىذه النتيجة بنقؿ وتغط

 (. 25تتوافؽ مع نتيجة جدوؿ رقـ )
 

: تفاعؿ المبحوثيف مع شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ نشط وقوي أثناء أيضاً و 
ة تؤكدىا نتيجة وىذه النتيج مف خبلؿ المحادثة الكتابية عف طريؽ الدردشة والتعميقات العدواف

 (.   23جدوؿ رقـ)
 

طبيعة المعمومات التي تداولتيا شبكات التواصل االجتماعي أثناء : المطمب الثاني
 :م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميالعدوان 

جابات النخبة السياسية التي قابميا الباحث، بأف طبيعة المعمومات التي كانت إأكدت معظـ 
ـ، كانت 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالجتماعي أثناء العدواف متداولة عبر شبكات التواصؿ ا

ة المتبلحقة مف قصؼ اإلسرائيميوىي المرتبطة باالستيدافات  ميدانية:معمومات ميدانية وسياسية، 
والمعمومات التي تنشرىا  اإلسرائيمي اإلعبلـالمعمومات المنقولة عف  أيضاً ومجازر وما إلى آخره، و 

فتمثمت مف خبلؿ نشر تداعيات وردود األفعاؿ  أما المعمومات السياسية:ية، المقاومة الفمسطين
مف خبلؿ متابعة مجريات التيدئة وشروطيا وموعدىا  أيضاً العربية والدولية لما يحدث داخؿ غزة، و 

 .  (3)والتحميبلت السياسية المرتبطة بيا
 

                           
 ـ.5/7/2015بتاريخ:  بمكتبو، ، مقابمة شخصيةقيادي بارز في حركة المقاومة اإلسبلمية حماسباسـ نعيـ،  (1)
بتاريخ:  بمكتبو، ، مقابمة شخصيةقيادي بارز في حركة المقاومة اإلسبلمية حماسصبلح البردويؿ،  (2)
 ـ.5/7/2015
 التي قابميا الباحث. معظم شخصيات النخبة السياسيةمعمومات تـ التوافؽ عمييا مف  (3)
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ميدانية ىي أكثر عمى أف المعمومات السياسية والالباحث: أجمع المبحوثوف  ويوضح
 المعمومات تداواًل عبر شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف.

ـ( التي أظيرت أف أىـ المجاالت المتابعة 2014وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )سكيؾ، 
   .(1)%84ىي المجبلت السياسية وجاءت بنسبة  عبر شبكات التواصؿ االجتماعي

اصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان اعتبار شبكات التو : المطمب الثالث
 :م2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

اعتمدت مراكز ومؤسسات إخبارية رسمية عربية وعالمية بشكؿ كبير عمى عدد مف  .1
 اإلعبلميةالنشطاء والمغرديف مف غزة كمصدر موثؽ لؤلخبار وأضافت كثير مف الجيات 

لتزودىا باألخبار كما استعانت كثير مف وسائؿ حسابات المغرديف ضمف قوائـ عمى تويتر 
الغربية في نشراتيا بالصور والتصاميـ واإلنفوجرفيؾ والمعمومات الواردة عمى ىيئة  اإلعبلـ

تغريدات أو منشورات أو مقاطع مرئية عمى حسابات النشطاء مف فمسطيف، وفي األماكف 
ي المصدر الوحيد لنشر التي لـ تصميا عدسات الفضائيات كانت كاميرات المحموؿ ى

 .(2)ةاإلسرائيميوتوثيؽ جرائـ الحرب 
أنو يجب معرفة مف المرسؿ لممعمومة، بحيث إذا كنت تتابع عمى ويرى أبو حشيش:  .2

مجموعات خاصة مكونة مف الصحفييف المعروفيف فإنؾ تثؽ فييـ، وتػأخذ المعمومات عمى 
تتوقؼ وتحتاج لمتأكد مف  محمؿ الجد، أما إذا كانت المعمومة مف مصدر مجيوؿ فإنؾ

المعمومات الموثوقة وغير الموثوقة التي تصؿ لمنخبة السياسية ليا  أيضاً ويضيف  المصدر،
مفاعيؿ بغض النظر عف تصديقيا، بحيث يتـ التأكد مف مصداقية الخبر وتصبح المعمومة 

مف  تشغؿ الباؿ ونحتاج لمتيقف مف صدقيا أو عدـ صدقيا، بحيث ال يمكف تجاىؿ ما يرد
 .(3)معمومات عبر شبكات التواصؿ االجتماعي

أنو ال يمكف االعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ كمي، بحيث ويرى المدلل  .3
تكوف معمومات مجيولة المصدر ويجب التيقف منيا، في بعض األوقات تصبح ىذه 

                           
 .134، صمرجع سابقىشاـ سكيؾ،  (1)
، محادثة عبر شبكة الفيس بوؾ، في شبكات التواصؿ االجتماعيخبير ومتخصص خالد صافي،  (2)

 .ـ2/5/2015بتاريخ 
 .مرجع سابقحسف أبو حشيش،  (3)
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بحيث  لممعمومة والحدث حينما يصرح مسؤوؿ أو قيادي بارز عبرىا الشبكات مصدراً 
 . (1)نصبح في ىذه الحالة مستيقنيف مف مصدر المعمومة

أنو ال يمكف االعتماد بشكؿ مطمؽ عمى شبكات التواصؿ االجتماعي ويرى أبو شنب  .4
كمصدر لممعمومة، إال في حاالت مثؿ االعتماد عمى صفحات الشخصيات السياسية 

 .(2)ية المعمومة وصحتياوالصحفية البارزة بحيث نكوف في ىذه الحالة مستيقنيف مف مصداق
أكد أنو ال يمكف االعتماد عمى شبكات التواصؿ مع رأي أبو شنب:  سويرجووتشابو رأي  .5

االجتماعي كمصدر لممعمومات بشكؿ صريح، ولكنيا مفيدة كبوصمة لئلرشاد نحو الحقيقة 
 .(3)بحيث يجب الحذر مف مضامينيا إال إذا تـ التأكد مف مصداقية معموماتيا

إذا كاف األمر يتعمؽ بمجموعات يثؽ فييا الشخص، أو أصدقاء  المدلل: ويرى وليد .6
 في ىذه الحالة يمكف االعتماد عمييامسؤوليف أو صحفييف فيـ مصدقوف وبالتالي  

 .(4)مصدر لمحصوؿ عمى المعموماتك
 

أف المبحوثيف أكدوا أنو يمكف االعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي  ويرى الباحث:
، ولكف بحذر ويجب التيقف مف مصداقية اإلسرائيميكمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

تعتبر شبكات التواصؿ  أيضاً و  ويجب معرفة مف مرسؿ ىذه المعمومة، المعمومة المنقولة،
ومات المتوافرة عبرىا، وتتفؽ ىذه النتيجة مع المؤشر والبوصمة التي توجينا نحو المعم

 (.  28( وجدوؿ رقـ)27( وجدوؿ رقـ )20( وجدوؿ رقـ )17نتيجة جدوؿ رقـ )
 

قدرة شبكات التواصل االجتماعي في دحض ومجابية الدعاية : المطمب الرابع
 :ة أثناء العدواناإلسرائيمي

موعة مف األساليب الدعائية أثناء العدواف عمى غزة مج اإلسرائيمياستخدـ االحتبلؿ 
 المتعددة والمتنوعة وسنتعرؼ ىؿ يمكف مجابيتيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي:

لقد استطاعت شبكات التواصؿ االجتماعي  الدكتور خميس النجار: مع وخبلل مقابمة
 رباؾ وتخويؼبو الدعائية التي كانت تيدؼ إلى إوفضح أسالي اإلسرائيميكشؼ أكاذيب االحتبلؿ 

                           
 .مرجع سابقأحمد المدلؿ،  (1)
 .رجع سابقمحمزة أبو شنب،  (2)
 مرجع سابق.، سويرجوذو الفقار  (3)
 .5/7/2015محادثة عبر الياتؼ بتاريخ أستاذ العموم السياسية في الجامعة اإلسبلمية، وليد المدلؿ،  (4)
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ة اإلسرائيميالمواطف الفمسطيني، ويجب ىنا استغبلليا بأكثر مف لغة لكي نثبت لمعالـ األكاذيب 
 .(1)مف قبميـ الحقائؽ بشكؿ مستمر يتـ قمبوكيؼ 

ة اإلسرائيميأنو مف الممكف لشبكات التواصؿ االجتماعي كشؼ الدعاية المصري:  ويضيف
مف التركيز والعمؿ الوحدوي المنظـ الذي  يداً أثناء العدواف، ولكف يتطمب األمر مف النشطاء مز 

ة مف أجؿ توعية الناس بكافة اإلسرائيمييصب في مصمحة الفمسطينييف، بيدؼ تعرية الدعاية 
 . (2)مخاطرىا قبؿ أف يكوف ليا مردودات سمبية

أف ىناؾ دور كبير لشبكات التواصؿ االجتماعي في مجابية أبو حشيش:  ويضيف
وذلؾ لخصائص الشبكات االجتماعية السيمة بحيث ال تحتاج لحرفية عالية،  ة،اإلسرائيميالدعاية 

ة عمى صفحتو، ويعمؿ عمى دحضيا مف اإلسرائيميويستطيع أي ناشط أف يتمقؼ مضاميف الرواية 
خبلؿ عرض الرواية الفمسطينية، ومف ىنا يمكف القوؿ بأف شبكات التواصؿ االجتماعي نجحت 

ة وخمقت رواية فمسطينية مضادة اإلسرائيميفي تفنيد األكاذيب  2014وبنسبة عالية خبلؿ عدواف 
 . (3)ةاإلسرائيميلمرد عمى الدعاية 

يمكف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي كسبلح واسع وقوي إلى جانب المدلل:  ويضيف
 ة الند بالند، وتسخيرىااإلسرائيميسبلح المقاومة في الميداف وذلؾ لدحض األكاذيب والدعايات 

لخدمة القضية الفمسطينية، وكاف ليذه الشبكات بالغ األثر خبلؿ العدواف السابؽ بحيث أف االحتبلؿ 
مف إمكانيات المقاومة اإللكترونية لذلؾ سخر طاقـ كامؿ لمرد ومتابعة الشبكات  تفاجأ اإلسرائيمي
 .(4)المتعمقة بالمقاومة الفمسطينية وخصوصاً الفمسطينية 

ة اإلسرائيمي الدعايةشبكات التواصؿ االجتماعي مجابية  طعلـ تستأبو شنب:  ويضيف
بالصورة المباشرة، لكف كانت ىناؾ بعض المحاوالت مف قبؿ السياسييف والنشطاء الذيف عمموا عمى 

 ة، إال أنو بالمجمؿ كاف في بعض األحياف عمى العكس تماماً اإلسرائيميتكذيب ودحض الرواية 
ت التواصؿ االجتماعي لؤلخبار غير الدقيقة والتي تخدـ صورة غير مقصودة عبر شبكاترويج 
 . اإلسرائيمي االحتبلؿمصمحة 

                           
بتاريخ: بالمجمس التشريعي، ، مقابمة شخصية نائب مستقل في المجمس التشريعي الفمسطينيخميس النجار،  (1)

24/5/2015. 
 .مرجع سابقالمصري، مشير  (2)
 .مرجع سابقحسف أبو حشيش،  (3)
 .مرجع سابقأحمد المدلؿ،  (4)
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وىذا ال ينفي بطبيعة الحاؿ أف شبكات التواصؿ االجتماعي استطاعت أف تسيـ في رفع 
الروح المعنوية وتقوية الجبية الداخمية الفمسطينية، وىذا األمر يحتاج إلى مزيد مف التطوير 

   .  (1)ةاإلسرائيميأوقات األزمات واالعتداءات  وخصوصاً تمرة لمخروج بأفضؿ الحاالت والمتابعة المس

لوحظ أثناء العدواف الحس الوطني العالي لدى مستخدميف شبكات : سويرجو ضيفوي
ة وكاف يتـ تفنيدىا وىذا يرجع إلى اإلسرائيميالتواصؿ االجتماعي، بحيث لـ يتـ التعامؿ مع الرواية 

مف قبؿ وزارة الداخمية التي كاف ليا  أيضاً وقادة الفصائؿ و  منية مف قبؿ مسؤولوالتوجييات األ
 .  (2)ـ2014مردود إيجابي أثناء العدواف عمى غزة عاـ 

كشؼ زيؼ  استطاعت شبكات التواصؿ االجتماعينعيم المصري:  د. وخبلؿ مقابمة مع
نمطية السمبية التي تكونت لدى وتغيير الصورة الذىنية ال اإلسرائيميوخداع وتضميؿ االحتبلؿ 

الغرب عف الفمسطينييف وقضيتيـ والعمؿ عمى إبراز الحقيقة الصادقة أماـ المجتمع الدولي مف 
خبلؿ مساىمة نشطاء مواقع التواصؿ االجتماعي عبر التغريدات والصور والرسوـ ومقاطع الفيديو 

وتنافي مف خبلؿ  جرائـ وانتياكاتالتي تبيف وتوضح لمرأي العاـ الدولي ما يحدث في فمسطيف مف 
  .(3)ة الكاذبةاإلسرائيميذلؾ الرواية 

في كشؼ زيؼ الرواية  اً كبير  اً كاف لشبكات التواصؿ االجتماعي دور البردويل:  ويضيف
الذي أكد تفوؽ  اإلسرائيمية وفي فضح سموؾ االحتبلؿ اإلجرامي، وباعتراؼ مف العدو اإلسرائيمي

ة، أنيـ صرحوا في تحميؿ ليـ عمى اإلسرائيميالفمسطينية عمى الشبكات شبكات التواصؿ االجتماعي 
ذلؾ بأف التفاعؿ عبر الياشتاجات  وما يؤكدالقناة العاشرة بأف تويتر يمثؿ العدو الحقيقي إلسرائيؿ، 

 . (4)المناصرة لغزة ولفمسطيف تفوقت عمى الياشتاجات المؤيدة إلسرائيؿ

سابقة أنو يمكف لشبكات التواصؿ االجتماعي مجابية ويرى الباحث: ومف خبلؿ اآلراء ال
ة، ولكف وفؽ ضوابط أىميا ضرورة توحيد جيود النشطاء اإلسرائيميوفضح وتكذيب الدعاية والرواية 

ة اإلسرائيميضرورة تشكيؿ لجنة وطنية ميمتيا تعرية وفضح وتكذيب الرواية  أيضاً أثناء العدواف، و 
   مف لغة، والتركيز في ذلؾ عمى مخاطبة الرأي  العاـ العالمي.ونشر الرواية الفمسطينية وبأكثر 

                           
 .مرجع سابقحمزة أبو شنب،  (1)
 .مرجع سابق، سويرجوذو الفقار  (2)
 .7/5/2015 :، بتاريخبمكتبو مقابمة شخصيةاألستاذ المساعد في كمية فمسطين التقنية، نعيـ المصري،  (3)
 .ع سابقمرجصبلح البردويؿ،  (4)
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يجابيات شبكات التواصل كمصدر لممعمومات أثناء العدوان إ: المطمب الخامس
 :م2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

مف أىـ إيجابيات شبكات التواصؿ االجتماعي أنيا ببل رقابة تحد مف انتشار الموضوعات  .1
مومة، وبالتالي فالمجاؿ مفتوح أماـ كؿ شخص ليصبح وكالة أنباء أو تقمؿ مف وصوؿ المع

كما ، متنقمة بما يممؾ مف أخبار ومعمومات وأدوات تؤىمو لمنشر والتأثير عمى نطاؽ واسع
دة الوسائط وكؿ ىذه أنيا تفاعمية متجددة المحتوى سريعة التحديث التزامنية رقمية ومتعد

 .(1)ياا ونسبة وصوليا وانخراط أكبر عدد ممكف فينيا أف تزيد جماىيريتيأالميزات مف ش
الكشؼ مف خبلليا عمى مظمومية الشعب الفمسطيني وأنو الضحية أماـ الجبلد المحتؿ،  .2

المتعمقة بيدـ البيوت السكنية عمى رؤوس ساكنييا العزؿ الذيف  وخصوصاً وكشؼ جرائمو 
ة الفمسطينية مف خبلؿ إظيار قدرتيا عمى تقوية الجبية الداخمي أيضاً مف بينيـ األطفاؿ، و 

 .(2)حالة الصمود والثبات وعدـ االنكسار لممحتؿ
تثبيت الرواية الفمسطينية فيما يخص مجريات العدواف ومجريات المقاومة الفمسطينية ونقؿ  .3

صمود الشعب الفمسطيني وىي معادلة صعبة تحتاج إلى دقة عالية ىذا مف جانب ومف 
والتأثير عميو مف خبلؿ  اإلسرائيميمع الغربي والمجتمع جانب آخر استطاعت اختراؽ المجت

وصوؿ المعمومات إلييـ مما نتج عف ذلؾ المسيرات التي جابت العالـ المؤيدة لمشعب 
 . (3)الفمسطيني والقضية الفمسطينية

التقميدية،  اإلعبلـالكشؼ مف خبلليا عمى معمومات ال يمكف أف نصؿ إلييا عبر وسائؿ  .4
 .(4)ىذه المعمومات معمومات سياسية وكانت طبيعة معظـ

شاركت شبكات التواصؿ االجتماعي وبشكؿ كبير في خمؽ حقائؽ جديدة عف العدواف  .5
لمنشورات التي لدى الكثيريف في العالـ العربي والغربي، بحيث كاف يتـ ترجمة ا اإلسرائيمي

يرالندية مف أجؿ وقادة المقاومة إلى المغة اليونانية واال يصرح بيا المسؤولوف السياسيوف
إيصاليا إلى أبعد الحدود وىذا إف دؿ عمى شيء يدلؿ عمى أىمية الشبكات االجتماعية 

 ـ. 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميأثناء العدواف 
 

                           
 مرجع سابق.خالد صافي،  (1)
 .مرجع سابقمشير المصري،  (2)
 .مرجع سابقحسف أبو حشيش،  (3)
 .مرجع سابقأحمد المدلؿ،  (4)
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سرعتيا في ايصاؿ المعمومات وىذا سيؿ عمى الكثير أخذ االحتياطات الفورية فيما يتعمؽ  .6
 .(1)بالمعمومات المضممة

 

سمبيات شبكات التواصل كمصدر لممعمومات أثناء العدوان : سالمطمب الساد
 :م2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

مف سمبيات ىذه الشبكات أنيا صنعت لترفيو المستخدميف وليس لئلعبلـ، ومف صنعيا  .1
ىدؼ الوصوؿ لمماؿ مف خبلؿ ما يتـ نشره وتواجد المستخدميف ألطوؿ مدة ممكنة وبالتالي 

ر مف األدوات والتنبييات والخدمات والتطبيقات التي مف شأنيا أف أضاؼ أصحابيا الكثي
تشتت رسالة المستخدـ وتستيمؾ الكثير مف وقتو بعيًدا عف ىدفو، وبالتالي ليس مف 

 .(2)السيولة ألي شخص أف يصؿ لدرجة التأثير المنشودة
قاومة كاف لنشطاء شبكات التواصؿ االجتماعي سقطات وسيوات فيما يتعمؽ بتحركات الم .2

والتصريح بأماكف إطبلؽ الصواريخ، ولكنيا كانت بدوف قصد مف أجؿ إظيار مكانة وقوة 
 .(3)المقاومة

عبر تمؾ  اإلسرائيميوجود المعمومات مجيولة المصدر وغير الموثوقة أثناء العدواف  .3
 .(4)الشبكات بحيث كاف يتـ باستمرار التأكد مف مصداقيتيا

 . (5)منيةاألي كانت تضر بالمصمحة العامة والمصمحة نشر بعض األخبار والمعمومات الت .4
لعؿ مف أبرز سمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي محاولة دخوؿ رجاؿ المخابرات  .5

ة واختراؽ حسابات الشخصيات السياسية مف خبلؿ عمؿ أسماء لصفحات مشابية اإلسرائيمي
 .(6)لمصفحات السياسية، وكاف يتـ التصريح عمى ألسنتيـ

 .(7)ف منيا مف أجؿ الحصوؿ عمى السبؽ في النشريقنشر المعمومات دوف الت فيالتسرع  .6
 

                           
 .مرجع سابق، سويرجوذو الفقار  (1)
 .نفس المرجع السابق  خالد صافي، (2)
 .مرجع سابقمشير المصري،  (3)
 .مرجع سابقأحمد المدلؿ،  (4)
 .مرجع سابقشيش، حسف أبو ح (5)
 .مرجع سابق، سويرجوذو الفقار  (6)
 .مرجع سابقباسـ نعيـ،  (7)
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أبرز المقترحات لتطوير شبكات التواصل االجتماعي كمصدر : المطمب السابع
 :(1)لممعمومات أثناء االعتداءات المتبلحقة

ضرورة مخاطبة الغرب بالمغة وبطريقة وأسموب يتناسب مع طبيعتو ويستطيع أف يفيميا ال  .1
 .العقمية المنطقية وإلقناعاتوألفاظيا العاطفية الوجدانية  واستمالتياسيما المغة اإلنجميزية 

الجديد أو وجود جية منظمة  اإلعبلـجياز أو مركز إعبلمي متخصص في تأسيس  .2
ميمتيا التخطيط والتنظيـ والتنفيذ واإلشراؼ ومتابعة العمؿ عمى مواقع التواصؿ االجتماعي 

 .ؼ معدة سابقًا يسعى لتحقيقيا بما يخدـ القضية الفمسطينيةبغية تحقيؽ أىدا
االىتماـ بنشر وعرض القصص اإلنسانية التي تركز عمى األطفاؿ والنساء التي تثير  .3

 .مشاعر اآلخريف وتكسب تعاطؼ الرأي العاـ بما بخدـ القضية الفمسطينية
تشتت في العديد مف توحيد الجيود بالتركيز في التغريد عمى وسوـ محددة بداًل مف ال .4

الوسومات ذات المتابعة قميمة العدد واالتجاه نحو الوسومات ذات المتابعة األجنبية الكثيفة 
 .مثؿ الوسومات المختصة بالرياضة وجذب متابعييا

سف قوانيف وأخبلقيات ومواثيؽ شرؼ لضبط ىذه الشبكات واالستفادة منيا في خدمة  .5
 .(2)المصمحة العامة

اء والمواطف الصحفي المستخدـ لمواقع التواصؿ االجتماعي في وصؼ تعزيز دور النشط .6
ونقؿ ومتابعة األحداث بسرعة مف أماكف حدوثيا والتعبير عف الرأي بحرية دوف قيود 

 .وشروط ضمف حدود وضوابط المسئولية االجتماعية
 اإلعبلـوالميتميف في مجاؿ  فخريجيالضرورة عقد دورات تدريبية متخصصة لمعديد مف  .7

 ةاإلسرائيمياالعتداءات في كيفية استثمار مواقع التواصؿ االجتماعي ال سيما وقت 
واألزمات والتخفيؼ مف الضغط النفسي وأجواء الحرب ، واىتماميـ بكؿ ما ىو جديد في 

 .اإلعبلـالجديد ومتابعة التكنولوجيا الحديثة في مجاؿ  اإلعبلـعالـ 
يؿ عممية االتصاؿ والتواصؿ ومتابعة االحداث وفير بدائؿ لوجود تيار كيربائي متصؿ يست .8

 .مف قبؿ المستخدميف لمواقع التواصؿ االجتماعي
زالة العراقيؿ وتذليؿ  .9 تكثيؼ المضاميف واألساليب المقدمة عبر مواقع التواصؿ االجتماعي وا 

 ة.اإلسرائيميأثناء االعتداءات  وخصوصاً  العقبات أماـ المستخدميف

                           
 .مرجع سابقنعيـ المصري،  (1)
 .مرجع سابقحسف أبو حشيش،  (2)
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االىتماـ ببناء مجموعات الحشد والتأييد والمناصرة والتنسيؽ يمكف التأكيد عمى ضرورة   .10
بيف المغرديف والنشطاء مف خبلؿ صفحات خاصة يتـ تكثيؼ الجيود والنشر عمييا بشكؿ 
غزير، إضافة إلى التواصؿ المباشر مع جيات إعبلمية أجنبية وعربية وتزويدىا مف خبلؿ 

 .(1)عتداءات واألزماتىذه القنوات باألخبار أوال بأوؿ السيما وقت اال
اف يكوف ىناؾ مؤسسة وطنية برعاية مف فصائؿ المقاومة يتـ تشكيميا مف كافة األلواف   .11

السياسية واألكاديمية مف أجؿ خمؽ مراكز بحثية لمسيطرة والضبط المتوازف ليا، واستخداميا 
عمومات في الحروب اإللكترونية بشكؿ فعاؿ، تكوف مف أبرز ميماتيا توثيؽ ومتابعة الم

 . (2)ةاإلسرائيميالفمسطينية، ونفي ودحض وتكذيب المعمومات التي تعّبر عف الرواية 
 

 

 

 

                           
 .مرجع السابق  خالد صافي، (1)
 .مرجع سابق، سويرجوذو الفقار  (2)
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 الفصل الثالث

 نتائج الدراسة الميدانية

انية حوؿ اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية يعرض ىذا الفصؿ النتائج العامة لمدراسة الميد
عمى غزة عاـ  اإلسرائيميعمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

وقد أجريت الدراسة الميدانية عمى عينة حصصيو مف ـ، ونتائج اختبار فروض الدراسة، 2014
لكؿ نخبة مف النخب  50ث تـ توزيع مفردة بحي 111المجتمع االصمي حيث بمغ عدد تمؾ العينة 

% 71411استبانة أي بما يعادؿ  164السياسية المحددة، وتـ توزيع أداة الدراسة عمييـ وتـ استرداد 
 وجاءت نتائج الدراسة عمى النحو اآلتي:، حصائيةنسبة مقبولة إلجراء التطبيقات اإلوىي 

 المبحث األول
 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتيا

 

 :شبكات التواصل االجتماعيعادات وأنماط متابعة  :أوالً 
 درجة الحرص عمى متابعة شبكات التواصل االجتماعي .1

 (12جدول رقم )
 حرص عمى متابعة شبكات التواصل االجتماعياليوضح درجة 

 

 المتابعة
عالية 
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 يةاالحتمال

 1 8 6. 61 1. ك
 3471 88471  0.000 

% 1141 3646 1741 .43 841 

  0.05انًتىسط انحسابٍ دال إحصائياً عند يستىي دالنت 
 

% ىـ مف الذيف يحرصوف بدرجة عالية 29.9 نسبتوتشير نتائج الجدوؿ السابؽ أف ما 
عمى  اإلسرائيميلعدواف كمصدر لممعمومات أثناء اجدًا عمى متابعة شبكات التواصؿ االجتماعي 

 نسبتو% ىـ مف الذيف يحرصوف بدرجة عالية، بينما ما 36.6 نسبتو، بينما ما ـ.460غزة عاـ 
% ىـ مف الذيف يحرصوف 4.3 نسبتو% ىـ مف الذيف يحرصوف بدرجة متوسطة، بينما ما 28.0

بشكؿ % ىـ مف الذيف يحرصوف بدرجة منخفضة جدًا، و 1.2 نسبتوبدرجة منخفضة، بينما ما 
وىو أقؿ  0.000%، والقيمة االحتمالية تساوى 77.80عاـ فقد تبيف أف الوزف النسبي يساوي 
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شبكات مما يشير عمى الموافقة العالية عمى درجة الحرص عمى متابعة  0.05مف مستوى الداللة 
 . ـ.118عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالتواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

مف النتائج أف درجة حرص المبحوثيف عمى متابعة شبكات التواصؿ االجتماعي ويتضح 
كاف أكثر مف المتوسط، بحيث تصدرت درجة عالية درجات حرص المبحوثيف بفارؽ درجة عالية 

 جدًا.

وىذا يشير بوضوح إلى أىمية شبكات التواصؿ االجتماعي، ومتابعتيا مف قبؿ النخبة 
ـ، بحيث كانت 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميديد أثناء العدواف السياسية الفمسطينية، وبالتح

الشبكات االجتماعية تبلحؽ الحدث وتتسارع لتغطيتو، لذلؾ نالت متابعتيا كافة شرائح المجتمع 
 الفمسطيني بما فييا النخبة السياسية.

 سبوعيا:   أشبكات التواصل االجتماعي لمتابعة المعدل  .2
 (13جدول رقم )

 متابعة لشبكات التواصل االجتماعي اسبوعياً لايوضح معدل 
 

النسبة  التكرار معدل المتابعة
 المئوية % 

 59.8 98 يومياً 

 8848 17 ثبلثة أو أربعة أياـ

 8.46 .1 خمسة أياـ فأكثر

 .74 .8 يـو أو يوماف

 100.0 164 المجموع 
 

وف شبكات التواصؿ % ىـ مف الذيف يتابع147. ونسبتتشير نتائج الجدوؿ السابؽ أف ما 
 يتابعونيا ثبلثة أو أربعة أياـ خبلؿ االسبوع %8848 نسبتوبينما ما  االجتماعي في االسبوع يوميًا،

% .74 نسبتوبينما ما ، % يتابعونيا خمسة أياـ أو أكثر خبلؿ االسبوع8.46 نسبتوبينما ما 
 يتابعونيا يـو أو يوماف خبلؿ االسبوع، ، 

ف معظـ المبحوثيف يتابعوف شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ وتوضح النتائج السابقة أ
الذي  اإلسرائيميأثناء العدواف  وخصوصاً يومي، بحيث أنيا جزءًا مف حياة المبحوثيف اليومية، 

استمر ألكثر مف واحد وخمسيف يومًا، فيي مكّنت المبحوثيف مف االطبلع المستمر عمى األحداث 
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واء عمى الصعيد المحمي لمحصوؿ عمى المعمومات المتجددة والقضايا والتطورات المتبلحقة س
 ، أو عمى الصعيد العربي والدولي.  اإلسرائيميوالمتسارعة حوؿ العدواف 

ـ( التي 4601وتتفؽ ىذه النتيجة مع عدد مف الدراسات السابقة منيا دراسة )مرجاف، 
 .  (1)رونية كؿ يوـ% مف المبحوثيف كانوا يتابعوف المواقع اإللكت0.46أظيرت أف نسبة 

% مف المبحوثيف 8.47ـ( التي أظيرت أف نسبة 4601تتفؽ مع دراسة )برغوث،  أيضاً و 
 .  (2)كانوا يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي كؿ يوـ

% مف المبحوثيف 7148ـ( التي أظيرت أف نسبة .460كما وتتفؽ مع دراسة )أبو صبلح، 
    .(3)يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي

 عدد ساعات متابعة شبكات التواصل االجتماعي يوميًا: .3

 (14جدول رقم )
 يوضح معدل متابعة شبكات التواصل االجتماعي يومياً 

 

النسبة  التكرار المتابعةساعات  عدد
 المئوية % 

 .3.4 7. مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثبلث ساعات

 1641 3. ثبلث ساعات فأكثر

 1.41 8. ساعة إلى أقؿ مف ساعتيفمف 

 13.4 11 أقؿ مف ساعة

 100.0 164 المجموع 

 

في  يتابعوف شبكات التواصؿ االجتماعي% 35.4 نسبتوأف  السابؽالجدوؿ  نتائج تشير
% يتابعونيا في اليوـ مف ثبلث 26.2 نسبتوبينما ما ، اليوـ مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثبلث ساعات

، بينما في اليوـ مف ساعة إلى أقؿ مف ساعتيف% يتابعونيا 25.0 نسبتوبينما ما ، ساعات فأكثر
 .% ىـ مف الذيف يتابعوف شبكات التواصؿ االجتماعي أقؿ مف ساعة في اليوـ13.4 ما نسبتو

                           
  .84، صمرجع سابقىاني مرجاف،  (1)
  .163ص ،مرجع سابقإسماعيؿ برغوث،  (2)
  .163، صمرجع سابقصبلح أبو صبلح،  (3)



 نتائج الدراسة الميدانية    الفصل الثالث

153 

وتوضح النتائج السابقة أف معظـ المبحوثيف يتابعوف شبكات التواصؿ االجتماعي في اليـو 
حث ذلؾ إلى طبيعة عمؿ النخبة لمدة تصؿ مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثبلث ساعات، ويرجع البا

السياسية بحيث ال تسمح ليـ المتابعة لمشبكات االجتماعية بشكؿ أكثر مف ذلؾ بسبب الضغوطات 
 الوقتية التي يمروف بيا. 

عمى وسائؿ  كاف أغمبيـ يكوف ظاىراً  اإلسرائيمينجد أف المبحوثيف أثناء العدواف  أيضاً و 
ية، أو لتوضيح قضية أو موقؼ معيف، وىذا يتطمب منيـ المرئية إما لمتحميبلت السياس اإلعبلـ

 اإلعداد القبمي ويأخذ ذلؾ مزيدًا مف الوقت 

% 58.8( التي أظيرت أف ما نسبتو 2014وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )حمودة، 
 .(1)يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي مف ساعتيف فأكثر يومياً 

% يستخدموف 34.5التي أظيرت أف ما نسبتو ( 2014)سكيؾ،  اتفقت مع دراسة أيضاً و 
  .(2)شبكات التواصؿ االجتماعي مف ساعة إلى أقؿ مف ثبلث ساعات

% مف 41.7ـ ( التي أظيرت أف ما نسبتو 2012اتفقت مع دراسة ) الشرافي، أيضاً و 
 .(3)التفاعمي مف ساعة إلى ثبلث ساعات يومياً  اإلعبلـالمبحوثيف يستخدموف 

 

 

 

 

 

 

 

                           
  .112-111، صمرجع سابقأحمد حمودة،  (1)
  .132، صمرجع سابقىشاـ سكيؾ،  (2)
في تشكيؿ الثقافة السياسية لدى الشباب الفمسطيني: دراسة ميدانية عمى  التفاعمي اإلعبلـ"دور رامي الشرافي،  (3)

  .113ص (2012)غزة: جامعة األزىر،  ماجستير غير منشورةرسالة طمبة الجامعات في قطاع غزة"، 
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 :يفييا متابعة شبكات التواصل االجتماع مفضلالالفترات  .4
 (15جدول رقم )

 فييا متابعة شبكات التواصل االجتماعي المفضليوضح الفترات 
 

النسبة  التكرار فترات المتابعة
 المئوية % 

 48.. .8 ال يوجد فترة محددة

 1341 37 الفترة المسائية

 1843 .3 الفترة الصباحية

 41. 7 الظييرةفترة 

 41. 7 ة الميؿ المتأخرفتر 

 100.0 164 المجموع 
 

، بينما ،% يتابعونيا في فترات غير محددة45.7 نسبتوما  أف تشير نتائج الجدوؿ السابؽ
% ىـ مف الذيف يتابعوف 21.3 ونسبتما  بينما % يتابعونيا في الفترة المسائية23.2 نسبتوما 

% يتابعونيا في فترة الظييرة، 4.9 نسبتوما ما شبكات التواصؿ االجتماعي في الفترة الصباحية، بين
  المتأخر. % يتابعونيا في فترة الميؿ4.9 نسبتوبينما ما 

وتوضح النتائج السابقة أف غالبية المبحوثيف ال يوجد لدييـ فترة محددة مفضمة لممتابعة، 
ـ، وبالتالي كاف بشكؿ متبلحؽ طواؿ فترة اليو  اإلسرائيميوُيرجع الباحث ذلؾ إلى استمرار العدواف 

، لذلؾ تطمب مف المبحوثيف المتابعة المستمرة  القصؼ، وارتكاب المجازر في أي وقت مف اليـو
 دوف وجود فترة محددة لممتابعة.

% مف 141.ـ( التي أظيرت أف نسبة .460وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )أبو صبلح، 
 .   (1)المبحوثيف ال يوجد لدييـ وقت محدد لممتابعة

 

 

 
 

                           
  .163، صمرجع سابقصبلح أبو صبلح،  (1)
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 فييا متابعة شبكات التواصل االجتماعي: المفضلاألماكن  .5

 (16جدول رقم )
 فييا متابعة شبكات التواصل االجتماعي المفضليوضح األماكن 

 

النسبة  التكرار أماكن المتابعة
 المئوية % 

 88.41 145 المنزؿ 

 42.68 81 مكاف العمؿ

 7.93 13 عند االصدقاء واألقارب

 6481 81 االماكف العامة

 418. 8 مقاىي االنترنت

 2.44 . أخرى

 00، ن = اختيار من متعدد.  
 

% ىـ مف الذيف يفضموف متابعة شبكات 88.41 ونسبتأف ما  السابؽالجدوؿ  تشير نتائج
% يفضموف ذلؾ في أماكف العمؿ، بينما 42.68 نسبتوالتواصؿ االجتماعي في منازليـ، بينما ما 

% يفضموف ذلؾ 6.10 نسبتوبينما ما  د االصدقاء واالقارب،% يفضموف ذلؾ عن7.93 نسبتوما 
 نسبتو% يفضموف ذلؾ في مقاىي االنترنت، بينما ما 4.27 نسبتوبينما ما  في االماكف العامة،

 % يفضموف ذلؾ في أماكف أخرى.2.44

وتوضح النتائج السابقة أف غالبية المبحوثيف يفضموف متابعة شبكات التواصؿ االجتماعي 
نزؿ، وُيرجع الباحث ذلؾ إلى الحالة األمنية الصعبة التي كاف يعيشيا المبحوثيف أثناء في الم
، والتي فرضت عمى غالبيتيـ البقاء في المنازؿ، بحيث لـ تكف تسمح األوضاع اإلسرائيميالعدواف 

 المطربة بالخروج إلى أماكف أخرى.

ينية، وقدرة المبحوثيف عمى وقد يرجع ذلؾ إلى انتشار االنترنت في معظـ المنازؿ الفمسط
( الذي أكد فيو 15متابعة الشبكات االجتماعية في أي وقت، وىو ما تأكده نتيجة الجدوؿ رقـ )

 حوالي نصؼ المبحوثيف أنو ال يوجد وقت محدد لمتابعة شبكات التواصؿ االجتماعي.

مف % 85.9ـ( التي أظيرت أف ما نسبتو 2014وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )حمودة، 
 .(1)المنزؿ فيالمبحوثيف يتابعوف شبكات التواصؿ االجتماعي 

                           
  .116، صمرجع سابقأحمد حمودة،  (1)
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التي أظيرت أف األماكف المفضمة لجميور  ـ(2011تتفؽ مع دراسة )النجار،  أيضاً و 
 . (1) في تصفح وقراءة المواقع اإللكترونية المنزؿ اإلعبلميةالصفوة 

% مف 94.86 ـ( التي أظيرت أف ما نسبتو2014كما تتفؽ مع دراسة )أبو صبلح، 
 .(2)المبحوثيف يفضموف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في المنزؿ

% مف 95.8ـ( التي أظيرت أف ما نسبتو 2014تتفؽ مع دراسة )برغوث،  أيضاً و 
 .(3)المبحوثيف يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي مف المنزؿ

المبحوثيف  % مف1844ـ( التي أظيرت أف نسبة 4601وتتفؽ مع دراسة )مرجاف، 
 .(4)يفضموف متابعة المواقع اإللكترونية مف المنزؿ

% مف 91.06ـ( التي أظيرت أف ما نسبتو 2012تتفؽ مع دراسة )الشرافي،  أيضاً و 
 .(5)التفاعمي مف المنزؿ اإلعبلـالمبحوثيف يستخدموف 

 % مف المبحوثيف89.6ـ( التي أظيرت أف ما نسبتو 2012تتفؽ مع دراسة )عابد،  أيضاً و 
 .(6)يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي في المنزؿ

 

 

 

 

 

                           
اإللكترونية وعبلقتيا بدرجة االعتماد عمييا كما يراىا جميور الصفوة  الصحفيةمصداقية المواقع "وليد النجار،  (1)

( 2011، العدد السابع والثبلثوف )القاىرة: جامعة القاىرة، اإلعبلمالمصرية لبحوث  المجمةاإلعبلمية المصرية"، 
  .490ص

 .106، ص مرجع سابقصبلح أبو صبلح،  (2)
 .157، ص مرجع سابقإسماعيؿ برغوث،  (3)
  .86، صمرجع سابقىاني مرجاف،  (4)
 .112، ص مرجع سابقرامي الشرافي،  (5)
 .1406، ص مرجع سابقزىير عابد،  (6)
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 اإلسرائيمياالعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان  ثانيًا:
 م2014عمى غزة عام 

 
عمى غزة عام  اإلسرائيميعمييا كمصدر لممعمومات أثناء العدوان  المعتمدالوسائل  .1

 م:2014
 (17جدول رقم )

 اإلسرائيميكمصدر لممعمومات أثناء العدوان  عمييا المعتمدضح الوسائل يو 
 

النسبة  التكرار  اإلعبلميةالوسائل 
 المئوية % 

 79.27 130 شبكات التواصؿ االجتماعي

 67411 881 اإلذاعات

 64.02 105 القنوات التمفزيونية

 3411. 88 المواقع اإللكترونية

 3.05 5 الصحؼ والمجبلت

 1.83 3 أخرى

 00، ن = اختيار من متعدد. 
 

ات التواصؿ االجتماعي % يعتبروف شبك79.29 نسبتوأف ما  السابؽالجدوؿ  تشير نتائج
% يعتبروف 68.29التي يعتمدوف عمييا  كمصدر لممعمومات، بينما ما نسبتو  الوسيمة اإلعبلمية

% 43.29بينما ما نسبتو  % يعتبروف القنوات التمفزيونية،64.02بينما ما نسبتو  اإلذاعات،
% يعتبروف الصحؼ والمجبلت، بينما ما نسبتو 3.05يعتبروف المواقع االلكترونية،  بينما ما نسبتو 

 % يعتبروف وسائؿ أخرى. 1.83

ويتضح مف النتائج السابقة أف المبحوثيف يعتمدوف عمى وسيمة شبكات التواصؿ االجتماعي 
 ـ.2014عمى غزة عاـ  ئيمياإلسراكمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

ويرجع الباحث سبب تصدر وسيمة شبكات التواصؿ االجتماعي واالعتماد عمييا كمصدر 
يا في ، إلى استخداميا بسيولة وسرعتاإلسرائيميلممعمومات مف قبؿ المبحوثيف أثناء العدواف 

 .االنتشار والتغطية



 نتائج الدراسة الميدانية    الفصل الثالث

158 

بكؿ سيولة ويسر في أي  بحيث أصبح بإمكاف المبحوثيف الدخوؿ إلييا والتفاعؿ معيا 
وقت يشاؤوف، ونجد أف مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي في تزايد مستمر ليس عندنا فقط 

 في فمسطيف ولكف في مختمؼ أنحاء العالـ.

في دراسة حديثة حوؿ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في العالـ، بينت اإلحصاءات 
مميار مستخدـ، وأف  معظميـ  2.5ـ تجاوزأف عدد مستخدمي شبكات التواصؿ حوؿ العال

يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي لتبادؿ اآلراء والبيانات النصية والوسائط المتعددة 
((Multimedia مميار مستخدـ يستخدموف اليواتؼ الذكية الستخداـ مواقع التواصؿ  1.9، وأّف

 .(1)االجتماعي

مميوف  62واصؿ االجتماعي في العالـ العربي ويبمغ عدد المستخدميف النشطيف لشبكات الت
عربي مف خبلؿ اليواتؼ النقالة، لذلؾ أحدثت اليواتؼ النقالة نقمة نوعية في زيادة استخداـ شبكات 

 .(2)التواصؿ االجتماعي

أما دولة فمسطيف فتتصدر أعمى الدوؿ في استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي بالمقارنة 
 .Social Watch(3)أوردتيا شبكة  إحصائيةلعالـ بحسب مع المستخدميف ليا حوؿ ا

ويرجع الباحث سبب االستخداـ العالي لشبكات التواصؿ االجتماعي في فمسطيف، إلى 
وطبيعة األزمات والظروؼ الصعبة  اإلسرائيمياالعتداءات المتكررة والمتواصمة مف قبؿ االحتبلؿ 

كمما الذي يقوؿ:  اإلعبلـتماد عمى وسائؿ لمسكاف بشكؿ عاـ، وىذا ما يؤكده فرض نظرية االع
زادت التغيرات واألزمات في المجتمع زادت حاجة المجتمع لممعمومات، أي تغيير اجتماعي أو 
سياسي أو اقتصادي، وتختمؼ درجة استقرار النظاـ االجتماعي وتوازنو نتيجة التغيرات المستمرة، 

معمومات واألخبار، ففي حالة عدـ االستقرار وتبعًا ليذا االختبلؼ تزيد أو تقؿ الحاجة إلى ال
 .(4)اإلعبلـاالجتماعي تزداد الحاجة لممعمومات فيكوف األفراد أكثر اعتمادًا عمى وسائؿ 

 
وبحسب النتائج السابقة التي أظيرت تراجع الفت وممحوظ في درجة االعتماد عمى 

اد العينة وىـ النخبة السياسية الصحؼ المطبوعة أثناء العدواف، وىو ما يمكف تفسيره إلى أف أفر 

                           
  .مرجع سابق، في فمسطيف: مواقع التواصؿ استخداماتيا ىائمة وعمى خطيف متناقضيف، عبد الرؤوؼ زقوت (1)
  .2ص، مرجع سابق، ىشاـ سكيؾ (2)
  .1صنفس المرجع السابق،  (3)
  .214-213ص ،مرجع سابقمناؿ المزاىرة،  (4)



 نتائج الدراسة الميدانية    الفصل الثالث

159 

اعتمدوا أثناء العدواف عمى شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ كبير، كما أف عامؿ الوقت لعب دورا 
ومبلحقة تطوراتو أوؿ  إلى سرعة في النشر ومواكبة أحداثويحتاج  اإلسرائيميكبيرا سيما أف العدواف 

 بأوؿ. 

ياسية بحاجة الستخداـ شبكات التواصؿ ويجب التنويو أف المبحوثيف مف النحبة الس
االجتماعي وذلؾ لجمع المعارضة العالمية الحقيقية والفعمية لمصفوة السياسية التقميدية أو خمؽ 

الحاكمة والسائدة ورجاؿ الصفوة،  اإلعبلـأماكف بديمة لمناقشة القضايا التي أىممت مف وسائؿ 
ف والمتحدثيف الرسميف الدخوؿ وحتى فشبكات التواصؿ االجتماعي أتاحت الفرصة لممرشحي

المساعدة في تشكيؿ المناظرة العامة، وأصبح إمكاف المواطنيف الوصوؿ إلى معمومات عف الحياة 
مف خبلؿ  اإلسرائيمي، وبرز دور النخبة السياسية أثناء العدواف (1)السياسية ليذه النخبة أو الصفوة

 ت.   التصريحات التي كانوا يطمقونيا عبر ىذه الشبكا

 وـ( والتي أظيرت أف ما نسبت2014وتتفؽ نتيجة الجدوؿ السابؽ مع دراسة )برغوث، 
وث األزمات والحصوؿ عمى د% يعتمدوف عمى وسيمة شبكات التواصؿ االجتماعي عند ح77.9
  .(2)األخبار

% 52.6 وـ( والتي أظيرت أف ما نسبت2014تتفؽ مع دراسة ) أبو صبلح،  أيضاً و 
 .(3)ة شبكات التواصؿ االجتماعي لمحصوؿ منيا عمى األخبار والمعموماتيعتمدوف عمى وسيم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           
  .63ص (2010ـ الكتب، ) القاىرة: عال اإلعبلم والديمقراطيةفاروؽ أبو زيد،  (1)
 .165، ص مرجع سابقإسماعيؿ برغوث،  (2)
  .133صمرجع سابق، صبلح أبو صبلح،  (3)
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 م:2014عمى غزة عام  اإلسرائيميأثناء العدوان  المصادر المعتمد عمييا .2

 (18جدول رقم )
 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميعمييا أثناء العدوان  المعتمديوضح المصادر 

 

النسبة  ارالتكر  مصادر اكتساب المعمومات 
 المئوية % 

 78.66 129 شبكات التواصؿ االجتماعي

 81481 .88 اإلذاعات

 60.98 100 القنوات التمفزيونية

 43.29 71 المواقع االلكترونية

 ..184 .. خدمة الرسائؿ عبر الياتؼ المحموؿ

 19.51 32 االتصاؿ الشخصي

 2.44 . الصحؼ والمجبلت

 0.61 1 أخرى

 00، ن = اختيار من متعدد.   

% يعتبروف شبكات التواصؿ االجتماعي 78.66 نسبتوأف ما  السابؽالجدوؿ  تشير نتائج
% 70.12ـ، بينما ما نسبتو 2014عمى غزة  اإلسرائيميمصدر اكتساب المعمومات أثناء العدواف 

بينما ما نسبتو  % يعتبروف القنوات التمفزيونية،60.98بينما ما نسبتو  يعتبروف اإلذاعات،
% يعتبروف خدمة الرسائؿ عبر 27.44بينما ما نسبتو  % يعتبروف المواقع االلكترونية،43.29

% 2.44بينما ما نسبتو  % يعتبروف االتصاؿ الشخصي،19.51الياتؼ المحموؿ، بينما ما نسبتو 
 % يعتبروف وسائؿ أخرى. 0.61يعتبروف الصحؼ والمجبلت، بينما ما نسبتو 

أف المبحوثيف يعتمدوف عمى شبكات التواصؿ االجتماعي  ويتضح مف النتائج السابقة
ـ، وأيضًا يعتمدوف عمى 2014اـ عمى غزة ع اإلسرائيميكمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

 ذاعات وىذه النتائج تتشابو مع  نتائج الجدوؿ السابؽ في الترتيب حسب االعتماد عمييا.اإل
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اعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان أسباب االعتماد عمى شبكات التواصل االجتم .3
 م:2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

 (19جدول رقم )
 اإلسرائيميأثناء العدوان  يوضح أسباب االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي

النسبة  التكرار االجتماعياالعتماد عمى شبكات التواصل  أسباب
 المئوية % 

 76.22 125 الحصوؿ عمى المعمومات وأخبار العدواف

 72.56 119 سرعتيا في نقؿ معمومات وأخبار العدواف دوف معوقات

 40.24 66 متابعة الصور والفيديوىات المتعمقة بالعدواف

 38.41 63 امكانيتيا تحديث المعمومات وفقا لتطورات األحداث

 31.71 52 معايشة آالـ وىمـو الناس

 11418 7. دمياتتيح خاصية التفاعمية مع المعمومات التي تق

 24.39 40 التعامؿ السمس وسيولة استخداميا

 23.17 38 ة المتبلحقةاإلسرائيميمتابعة المجازر 

 9.15 15 يفاإلسرائيميمتابعة اختطاؼ الجنود 

 8.45 14 الجرأة في تناوؿ قضايا العدواف المختمفة

 2.44 . الثقة فيما تقدمو مف معمومات وأخبار

 0.61 1 أخرى

 00ن =  ،من متعدد اختيار. 

  

% يعتبروف الحصوؿ عمى المعمومات 76.22و بتأف ما نس السابؽالجدوؿ  تشير نتائج
وأخبار العدواف ىو سبب اعتمادىـ عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات، بينما ما 

، بينما % يعتبروف السبب ىو سرعتيا في نقؿ معمومات وأخبار العدواف دوف معوقات72.56نسبتو 
بينما ما  % يعتبروف السبب ىو متابعة الصور والفيديوىات المتعمقة بالعدواف،40.24ما نسبتو 

بينما ما  لتطورات األحداث، % يعتبروف السبب ىو امكانيتيا تحديث المعمومات وفقاً 38.41نسبتو 
% 29.27بينما ما نسبتو  % يعتبروف السبب ىو معايشة آالـ وىموـ الناس،31.71نسبتو 

بينما ما نسبتو  يعتبروف السبب ىو أنيا تتيح خاصية التفاعمية مع المعمومات التي تقدميا،
% 23.17بينما ما نسبتو  % يعتبروف السبب ىو التعامؿ السمس وسيولة استخداميا،24.39

% يعتبروف السبب 9.15بينما ما نسبتو  ة المتبلحقة،اإلسرائيمييعتبروف السبب ىو متابعة المجازر 
% يعتبروف السبب ىو الجرأة في 8.54بينما ما نسبتو  يف،اإلسرائيميو متابعة اختطاؼ الجنود ى
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% يعتبروف السبب ىو الثقة فيما تقدمو مف 2.44بينما ما نسبتو  تناوليا قضايا العدواف المختمفة،
دواف % يعتبروف السبب ىو الجرأة في تناوليا قضايا الع0.61معمومات وأخبار، بينما ما نسبتو 

 .المختمفة

ويتضح مف النتائج السابقة وجود تقارب كبير في النسب بيف أوؿ سببيف مف أسباب اعتماد 
المبحوثيف عمى شبكات التواصؿ االجتماعي وىما الحصوؿ عمى المعمومات وأخبار العدواف، 

ية وسرعتيا في نقؿ المعمومات دوف أي معيقات، بحيث تميزت شبكات التواصؿ االجتماعي بالتغط
 الفاعمة مف قبؿ النشطاء.

ـ( والتي أظيرت أف أسباب االعتماد 2014وتتفؽ النتيجة السابقة مع دراسة ) برغوث، 
عمى شبكات التواصؿ االجتماعي وقت األزمات ىو تميزىا بالسرعة في نقؿ األخبار حوؿ األزمات 

 .(1)%67.7فور وقوعيا وكانت بمتوسط حسابي 

اعتمدت مراكز ومؤسسات إخبارية الذي وضح ما يمي: كما وتتفؽ مع رأي خالد صافي 
رسمية عربية وعالمية بشكؿ كبير عمى عدد مف النشطاء والمغرديف مف غزة كمصدر موثؽ 

حسابات المغرديف ضمف قوائـ عمى تويتر لتزودىا  اإلعبلميةلؤلخبار وأضافت كثير مف الجيات 
ة في نشراتيا بالصور والتصاميـ الغربي اإلعبلـباألخبار كما استعانت كثير مف وسائؿ 

واإلنفوجرفيؾ والمعمومات الواردة عمى ىيئة تغريدات أو منشورات أو مقاطع مرئية عمى حسابات 
النشطاء مف فمسطيف، وفي األماكف التي لـ تصميا عدسات الفضائيات كانت كاميرات المحموؿ 

 .(2)ةاإلسرائيميىي المصدر الوحيد لنشر وتوثيؽ جرائـ الحرب 

تتفؽ مع رأي حسف أبو حشيش الذي وضح: أنو يمكف الكشؼ مف خبلليا عمى  أيضاً و 
التقميدية، وكانت طبيعة معظـ ىذه  اإلعبلـمعمومات ال يمكف أف نصؿ إلييا عبر وسائؿ 

 .(3)المعمومات معمومات سياسية متعمقة بطبيعة أحداث العدواف المتسارعة

اعدت شبكات التواصؿ االجتماعي عمى كما وتتفؽ مع رأي أحمد المدلؿ الذي وضح: س
أف تبقى مع الحدث فيي أبدعت في إظيار األخبار والمعمومات التي لـ تستطع الوسائؿ األخرى 

                           
 .189ص مرجع سابق، إسماعيؿ برغوث،  (1)
 .مرجع سابقخالد صافي،  (2)
 .مرجع سابقحسف أبو حشيش،  (3)
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الوصوؿ إلييا، فيي استطاعت نقؿ التصريحات الميمة لمشخصيات والقيادات السياسية عبر 
 . (1)صفحاتيـ الشخصية

 

 اعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان: عمى شبكات التواصل االجتم االعتماددرجة  .4
 (20جدول رقم )

 اإلسرائيمييوضح درجة االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان 
 

درجة 
 االعتماد

عالية 
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 االحتمالية

 8 7 6. 66 33 ك
 348. 8.471  0.000 

% 1148 .141 3.48 .41 146 

  141المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة. 
 

% ىـ مف الذيف يعتمدوف بدرجة عالية جدًا 20.1 نسبتوأف ما  السابؽالجدوؿ  تشير نتائج
عمى غزة عاـ  اإلسرائيميعمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

% ىـ 34.1 نسبتو% ىـ مف الذيف يعتمدوف بدرجة عالية، بينما ما 40.2 نسبتوينما ما ـ، ب2014
% ىـ مف الذيف يعتمدوف بدرجة منخفضة، 4.9 نسبتومف الذيف يعتمدوف بدرجة متوسطة، بينما ما 

% ىـ مف الذيف يعتمدوف بدرجة منخفضة جدًا، وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف الوزف 0.6 نسبتوبينما ما 
 0.05وىو أقؿ مف مستوى الداللة  0.000%، والقيمة االحتمالية تساوى 74.80يساوي النسبي 

مما يشير عمى الموافقة العالية عمى درجة االعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر 
 ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدواف 

شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر  وتبيف النتائج السابقة أف اعتماد المبحوثيف عمى
ـ، كاف بدرجة عالية، وقد يرجع ذلؾ إلى 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدواف 

بقاء المبحوثيف عمى عمـ ودراية بكافة تطورات العدواف المتبلحقة، وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى 
  .اإلسرائيميمعمومات حوؿ أعداد الشيداء وأماكف القصؼ 

( بحيث كانت نسبة المتابعة 12وتتوافؽ نتيجة الجدوؿ السابؽ مع نتيجة جدوؿ رقـ )
لشبكات التواصؿ االجتماعي عالية، إذف يمكف القوؿ أف درجة المتابعة واالعتماد مف قبؿ 

                           
 مرجع سابق. أحمد المدلؿ، (1)
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كانت  ياإلسرائيمالمبحوثيف عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
 في ظؿ استمرار العدواف آنذاؾ. وخصوصاً متقاربة 

وبالتالي ىذه النتائج تؤكد ما يشير إليو الفرض الرئيسي في مدخؿ االعتماد عمى وسائؿ 
شباعو جة اعتماد المجتمع عميو في حالة إي ميـ لممجتمع، وتزداد در اإلعبلمأف النظاـ  اإلعبلـ

كمما توافرت إليو مصادر  ،اإلعبلـالحتياجات الجميور، كما يقؿ اعتماد الجميور عمى وسائؿ 
أخرى بديمة لممعمومات أو مصادر إعبلمية خارجية، حيث يختمؼ الجميور في درجة اعتماده عمى 

 . (1)نتيجة الختبلفاتيـ في األىداؼ والمصالح والحاجات الفردية اإلعبلـوسائؿ 

 اـاستخدـ( التي أوضحت أف 2015وتتقارب النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة )المصري، 
  .جداً  مرتفع العدواف كاف خبلؿ اإلنترنت شبكة عمى االجتماعي لشبكات التواصؿ المبحوثيف

ـ، المرتبة الثامنة 2014وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف نؤكد أف اسـ فمسطيف احتؿ خبلؿ عاـ 
، وىذا ما (2)ضمف قائمة الدوؿ العربية الذيف يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي األشير عالميا

 وخصوصاً تؤكده النتيجة السابقة بأف درجة االعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كانت عالية 
 ـ. 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميأثناء العدواف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
  .91، صمرجع سابقىاني مرجاف،  (1)
  ؿ ستديو، مرجع سابؽ.سوشا (2)
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عمييا كمصدر لممعمومات أثناء العدوان  المعتمدات التواصل االجتماعي أىم شبك .5
 م:2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

 (21جدول رقم )
عمييا كمصدر لممعمومات أثناء العدوان  المعتمديوضح أىم شبكات التواصل االجتماعي 

 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي
 

النسبة  التكرار أىم شبكات التواصل االجتماعي 
 المئوية % 

 96.34 158 الفيس بوؾ

 31.71 52 رالتويت

 22.56 37 اليوتيوب

 6481 81 أخرى

 4.1. 1 جوجؿ بمس

 1.83 3 مدوناتال

 1468 8 ليكند اف

 1468 8 ماي سبيس

 00، ن = اختيار من متعدد.   
 

% يعتبروف الفيس بوؾ أىـ شبكات 96.34 نسبتوأف ما  السابؽالجدوؿ  تشير نتائج
عمى غزة  اإلسرائيميالتواصؿ االجتماعي التي يعتمدوف عمييا كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

% يعتبروف 22.56% يعتبروف التويتير، بينما ما نسبتو 31.71 ـ، بينما ما نسبتو2014
% يعتبروف 5.49نسبتو  بينما ما % يعتبروف شبكات  أخرى.6.10بينما ما نسبتو اليوتيوب، 
% يعتبروف لينكد 0.61ا نسبتو بينما م ،% يعتبروف المدونات1.83ا نسبتو بينما م ،جوجؿ بمس

 .ي سبيس% يعتبروف ما0.61ما نسبتو بينما  ،اف

ويتضح مف النتائج السابقة حصوؿ شبكة الفيس بوؾ عمى المرتبة األولى بفارؽ كبير عف 
 شبكة تويتر، وىذا يتفؽ مع العديد مف الدراسات السابقة التي أثبتت ىذه النتيجة.
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ويؤكد الناشط الشبابي خالد صافي أف شبكة الفيس بوؾ مف أكثر الشبكات متابعة 
 .  (1)الفمسطيني عالمجتم واستخداما مف قبؿ أفراد

وتتصدر دولة فمسطيف قائمة أعمى الدوؿ في استخداـ شبكة التواصؿ االجتماعي الفيس 
عالمية  إحصائيةبوؾ، وقالت حنيف طو اخصائية سوشياؿ ميديا في شركة )سبارؾ ميديا( إف آخر 

-ـ2012يا( لمعاـ ) السوشياؿ ميد حصائياتبحسب ما أوردتو تقارير شركة "زومسفير"  العالمية إل
، أظيرت أف فمسطيف تحتؿ أعمى دولة مف حيث استخداـ الفيس بوؾ بالمقارنة مع عدد 2013

السنوي لمسوشياؿ ميديا في الشرؽ األوسط  ر%، وأف التقري40السكاف حيث وصمت النسبة إلى 
حيث  أظير أف معدؿ الزيادة السنوية لمستخدمي تويتر في فمسطيف ىو األعمى في الوطف العربي

 .  (2)%232.48بمغ 

ـ( 4603وتتفؽ نتيجة الجدوؿ السابؽ مع عدد مف الدراسات السابقة منيا دراسة )حمودة، 
 .  (3)%8440التي أظيرت حصوؿ شبكة الفيس بوؾ عمى المرتبة األولى بنسبة 

ـ( التي أظيرت حصوؿ شبكة الفيس بوؾ عمى 2013تتفؽ مع دراسة )الشرافي،  أيضاً و 
 . (4)%82.11ى بنسبة المرتبة األول

ـ( والتي أظيرت حصوؿ شبكة الفيس بوؾ عمى الترتيب 2012وتتفؽ مع دراسة )عيسى، 
 .(5)%99.1األوؿ بنسبة 

ـ( والتي أظيرت حصوؿ شبكة الفيس بوؾ عمى 2014كما وتتفؽ مع دراسة)أبو صبلح، 
 . (6)%89.0المرتبة األولى بنسبة 

كة الفيس بوؾ عمى المرتبة األولى كأكثر وحصمت شبـ( 2014وتتفؽ مع دراسة )سكيؾ، 
%، تبلىا بفارؽ كبير تويتر بنسبة 93.3الشبكات التي يستخدميا المبحوثيف وذلؾ بنسبة 

 %.35%، تبلىا الشبكات األخرى بنسبة 49.65

                           
 .مرجع سابقخالد صافي،  (1)
 .129ص ، مرجع سابقىشاـ سكيؾ،  (2)
  .117، صمرجع سابقأحمد حمودة،  (3)
  .109، صمرجع سابقرامي الشرافي،  (4)
  .24، صمرجع سابقطمعت عيسى،  (5)
  .112، صمرجع سابقصبلح أبو صبلح،  (6)
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( ودراسة 2013ـ( ودراسة )الدبيسي والطاىات، 2014تتفؽ مع دراسة )برغوث، أيضاً و 
 ـ(.2011المصري،  ( ودراسة )2013)الدريممي، 

أثناء العدواف  وخصوصاً ويعزو الباحث حصوؿ شبكة الفيس بوؾ عمى المرتبة األولى 
تحديث معموماتيا اآلني وفقًا  أيضاً سرعة انتشارىا، و  أيضاً و إلى سيولة االستخداـ،  اإلسرائيمي

المتعمقة  لتطورات األحداث، بحيث كاف يتـ استخداميا مف قبؿ المبحوثيف لمتصريحات اإلخبارية
 بالعدواف، عبر صفحاتيـ الشخصية.

وبمغ عدد دوف القدس،  1.520.000بمغ عدد مستخدمي الفيس بوؾ في فمسطيف 
، وىذا (1)ألؼ 660% بواقع 42وبمغت نسبة اإلناث  ،860.000% بواقع 58المستخدميف الذكور 

  ستخداـ.يدلؿ عمى أف شبكة الفيس بوؾ تحتؿ المرتبة األولى في فمسطيف مف حيث اال

 اإلسرائيميلشبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان  التفضيلأسباب  .6
 :و2014عمى غزة عام 

 (22جدول رقم )
 اإلسرائيميأثناء العدوان  كمصدر لممعمومات لشبكات التواصل االجتماعي التفضيليوضح أسباب 

 م2014عمى غزة عام 

النسبة  التكرار الجتماعي لشبكات التواصل ا التفضيلأسباب  
 المئوية % 

 76.22 125 تمكنني مف استخداميا بكؿ سيولة

 .6.41 818 سرعتيا في نقؿ األخبار والمعمومات دوف معوقات

 483.. .8 اشتماليا عمى الصور وخدمات الفيديو والصوت

 3.417 1. تتيح مجااًل أوسع لحرية الرأي والتعبير

 3.438 7. لما تقدمو مف معمومات المتابعة اآلنية والمحظية

 .1841 36 تشعرني أني موصوؿ مع الحدث المتعمؽ بالعدواف

 87411 31 ةتعتبر متميزة إذا ما قورنت بالوسائؿ التقميدي

 6488 88 أثؽ في المعمومات التي تقدميا حوؿ العدواف

 3.05 5 أخرى

 00، ن = اختيار من متعدد.   
 

                           
  .مرجع سابقسوشاؿ ستديو،  (1)
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تمكنيـ مف استخداميا بكؿ % يعتبروف 86411 نسبتوأف ما تشير نتائج الجدوؿ السابؽ 
كمصدر لممعمومات أثناء العدواف سبب تفضمييـ لشبكات التواصؿ االجتماعي السابقة  سيولة

بسبب سرعتيا في نقؿ األخبار % 65.24بينما ما نسبتو  ،ـ.118عمى غزة  اإلسرائيمي
اشتماليا عمى الصور وخدمات الفيديو  % بسبب45.73بينما ما نسبتو  والمعمومات دوف معوقات،

بينما ما  ،تتيح مجااًل أوسع لحرية الرأي والتعبير% بسبب أنيا 35.98بينما ما نسبتو والصوت، 
بينما ما نسبتو  ،بسبب المتابعة اآلنية والمحظية لما تقدمو مف معمومات% 35.37نسبتو 
% 18.90بينما ما نسبتو  ،دوافشعورىـ أنيـ موصولوف مع الحدث المتعمؽ بالع% بسبب 21.95
بسبب الثقة في % 6.71بينما ما نسبتو  ،ةاعتبارىا متميزة إذا ما قورنت بالوسائؿ التقميديبسبب 

  .أخرى % ألسباب3.05بينما ما نسبتو المعمومات التي تقدميا حوؿ العدواف، 

ويتضح مف عرض النتائج السابقة أف أسباب تفضيؿ المبحوثيف لشبكات التواصؿ 
ـ، كانت االستخداـ السيؿ وسرعتيا في .460عمى غزة عاـ  اإلسرائيمياالجتماعي أثناء العدواف 

 نقؿ األخبار.

وىذه النتيجة تتفؽ مع رأي أبو سعدة: الذي أكد أف شبكة الفيس بوؾ أصبح استخداميا 
نما مف كافة فئات المجتمع الفمسطيني ، وىذا سيبل وميسرًا ليس فقط مف قبؿ النخبة السياسية وا 

باإلضافة إلى نقميا لؤلخبار والمعمومات بشكؿ فوري وسريع إلى الجميور العربي والغربي بشكؿ 
فيما شيدناه مف مسيرات حاشدة متضامنة مع الشعب  وخصوصاً مما كاف لو بالغ األثر 

 .  (1)الفمسطيني

، دراسة تتفؽ ىذه النتيجة مع عدد مف نتائج الدراسات السابقة وذلؾ عمى النحو التاليو 
ـ( التي أظيرت أف دوافع استخداـ المبحوثيف ىو الحصوؿ عمى األخبار وذلؾ 2014)سكيؾ، 

 . (2)%78.9بنسبة 

 

                           
  .مرجع سابقعيؿ أبو سعدة، إسما (1)
  .13ص ، مرجع سابقىشاـ سكيؾ،  (2)
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والتي أظيرت أف الحصوؿ عمى االخبار مف  (ـ2013 تتفؽ مع دراسة )حمودة، أيضاً و 
 .(1)أكثر الفوائد التي تعود عمى المبحوثيف مف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي

عبر شبكات التواصل االجتماعي لمحصول عمى المعمومات أثناء  المستخدمةساليب األ .7
 م 2014عمى غزة عام  اإلسرائيميالعدوان 

 (23جدول رقم )
 عبر شبكات التواصل االجتماعي لمحصول عمى المعمومات ةالمستخدميوضح األساليب 

 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميأثناء العدوان 
 

النسبة  التكرار عبر شبكات التواصل االجتماعي  دمةالمستخاألساليب 
 المئوية % 

 51.22 84 المحادثة الكتابية عف طريؽ الدردشة والتعميقات

 .643. 86 متابعة المجموعات االخبارية

 3.438 7. المشاركة والتعميقات المفتوحة مع الجميور

 34.76 57 متابعة صفحات الصحفييف البارزيف

 30.49 50 عةالرسائؿ السري

 8.54 14 االتصاؿ بالصوت فقط

 6.71 11 االتصاؿ بالصوت والصورة

 1.83 3 أخرى

 00، ن = اختيار من متعدد. 
 

عف طريؽ % يعتبروف المحادثات الكتابية 51.22 نسبتوتشير نتائج الجدوؿ السابؽ أف ما 
ؿ االجتماعي لمحصوؿ ساليب التي تـ استخداميا عبر شبكات التواصمف األ الدردشة والتعميقات

% 46.34بينما ما نسبتو  ـ،2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميعمى المعمومات أثناء العدواف 
% أسموبيـ المستخدـ 35.37بينما ما نسبتو  ،متابعة المجموعات االخباريةأسموبيـ المستخدـ 

متابعة مستخدـ % أسموبيـ ال34.76بينما ما نسبتو  المشاركة والتعميقات المفتوحة مع الجميور،
بينما الرسائؿ السريعة، % أسموبيـ المستخدـ 30.49بينما ما نسبتو   ،صفحات الصحفييف البارزيف

% أسموبيـ 6.71% أسموبيـ المستخدـ االتصاؿ بالصوت فقط، بينما ما نسبتو 8.54ما نسبتو 
  % أساليبيـ أخرى.1.83بينما ما نسبتو االتصاؿ بالصوت والصورة،  المستخدـ

                           
  .123ص، مرجع سابقأحمد حمودة،  (1)
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ضح مف خبلؿ النتائج السابقة أف المحادثة الكتابية عف طريؽ الدردشة والتعميقات مف ويت
عمى  اإلسرائيميأكثر األساليب التي استخدميا المبحوثوف لمحصوؿ عمى المعمومات أثناء العدواف 

 ـ..460غزة عاـ 

: أف التفاعؿ عبر شبكات التواصؿ موضحاً وىذه النتيجة تتفؽ مع رأي أبو حشيش 
البديؿ عف  اإلعبلـوعمى مدار الساعة بحيث كانت ىذه الشبكات تمثؿ  تماعي كاف قوياً االج

الوسائؿ التقميدية األخرى، ويرجع السبب إلى سيولة استخداميا وعدـ التشويش عمييا، بحيث كاف 
رساؿ المعمومات عبرىا، و  نقؿ االنطباعات والمشاعر واألحاسيس واآلراء  أيضاً يتـ تمقي وا 

ت والمواقؼ السياسية والميدانية المختمفة والمتنوعة بحيث يمكف القوؿ أف االعتماد عمييا والتحميبل
 . (1)في التغطية كاف بالشكؿ الرئيسي واألساسي

ـ( والتي أظيرت أف المحادثة الكتابية 2013، وتتفؽ النتيجة السابقة مع دراسة ) حمودة
في  وفاالتصاؿ التي يستخدميا المبحوث عف طريؽ الدردشة والتعميقات مف أكثر أساليب وأدوات

 .(2)%83.9التواصؿ مع اآلخريف عبر شبكات التواصؿ االجتماعي، وذلؾ بنسبة 

تظير أف المبحوثيف كانوا يجيدوف التعامؿ مع شبكات التواصؿ  ونتيجة الجدوؿ السابؽ
التي منيا االجتماعي، وأنيـ عمى إطبلع بكؿ التحديثات التي تطمقيا الشبكات االجتماعية، و 

المحادثة والتعميقات والمشاركة مع األصدقاء، وذلؾ لمبقاء عمى متابعة مجريات األمور والحصوؿ 
 عمى المعمومات واألخبار عبرىا.  

 

 

 

 

 

 

 

                           
 مرجع سابق. حسف أبو حشيش، (1)
  .122ص، مرجع سابقأحمد حمودة،  (2)
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عبر شبكات التواصل االجتماعي المعتمد عمييا كمصدر أىم الصفحات اإلخبارية  .8
 م2014لممعمومات أثناء العدوان االسرائيمي عمى غزة عام 

 (24جدول رقم )
أىم الصفحات اإلخبارية عبر شبكات التواصل االجتماعي المعتمد عمييا كمصدر يوضح 

 م2015اإلسرائيمي عمى غزة عام  لممعمومات أثناء العدوان
 

النسبة  التكرار أىم الصفحات اإلخبارية 
 المئوية % 

 47.56 78 معا اإلخبارية

 44.51 73 دنيا الوطف

 42.07 69 غزة األف

 35.98 59 صفا

 29.88 49 شياب اإلخبارية

 24.39 40    فمسطيف اآلف

 21.34 35 المركز الفمسطيني لئلعبلـ

 20.12 33 شبكة قدس االخبارية

 18.90 31 سما اإلخبارية

 17.68 29 وكالة فمسطيف اليوـ

 10.98 18 فمسطيف أوف اليف

 8.54 14 وكالة األنباء الفمسطينية وفا

 5.49 9 أخرى

 00، ن = اختيار من متعدد. 

 

بينما ما  % يعتبروف شبكة معا،47.56ما نسبتو  نسبتوتشير نتائج الجدوؿ السابؽ أف ما 
زة األف مف أىـ غ% يعتبروف 42.07 بينما ما نسبتو % يعتبروف شبكة دنيا الوطف،44.51نسبتو 

لتي تـ االعتماد عمييا كمصدر الصفحات اإلخبارية الفمسطينية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ا
% يعتبروف شبكة 35.98بينما ما نسبتو  ـ،2014عمى غزة  اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدواف 

% يعتبروف 24.39بينما ما نسبتو  % يعتبروف شياب االخبارية،29.88بينما ما نسبتو  صفا،
بينما ما نسبتو  ني لئلعبلـ،% يعتبروف المركز الفمسطي21.34بينما ما نسبتو  شبكة فمسطيف االف،

% يعتبروف شبكة سما 18.90% يعتبروف شبكة قدس االخبارية، بينما ما نسبتو 20.12
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، بينما ما نسبتو 17.68االخبارية، بينما ما نسبتو  % 10.98% يعتبروف شبكة فمسطيف اليـو
نباء الفمسطينية % يعتبروف شبكة وكالة اال8.54يعتبروف شبكة فمسطيف أوف اليف ، بينما ما نسبتو 

 .أخرى صفحات% يعتبروف 5.49وفا ، بينما ما نسبتو 

حازت عمى الترتيب  اإلخباريةويتضح مف خبلؿ النتائج السابقة أف صفحة وكالة معا 
لمحصوؿ  مد عمييا المبحوثوفاألوؿ مف بيف صفحات التواصؿ االجتماعي الفمسطينية التي اعت

ىناؾ تقارب في النسب  أيضاً ـ، و 2014عمى غزة عاـ  يمياإلسرائعمى المعمومات أثناء العدواف 
بينيا وبيف صفحة دنيا الوطف وصفحة غزة األف، وىذا يدلؿ عمى أف ىذه  الصفحات الثبلثة كانت 

 األكثر نشاطًا أثناء العدواف.

ويعزو الباحث حصوؿ صفحة وكالة معا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي عمى الترتيب 
مف خبلؿ البرامج المترجمة فوريًا مف المغة  اإلسرائيميتابع عف كثب الشأف األوؿ ألنيا كانت ت

برنامج د. ناصر المحاـ جولة في الصحافة العبرية، بحيث  وخصوصاً العبرية إلى المغة العربية 
 ةكانت تنشر عبر صفحاتيا االجتماعية آخر المستجدات والتحميبلت المتعمقة بالساحة الفمسطيني

وىذا األمر الذي جعؿ نسبة عالية مف المبحوثيف يعتمدوف عمييا كمصدر لمحصوؿ ة، اإلسرائيميو 
 عمى المعمومات المتعمقة بالعدواف. 

ىاتؼ السيد اسماعيؿ ىنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة وبعد انتياء العدواف بأياـ 
لمحاـ وىنأه بنصر حماس ، رئيس تحرير وكالة معا ومدير مكتب قناة المياديف بفمسطيف د. ناصر ا

مف  العدوافالمقاومة وأىؿ غزة وأعرب عف اعتزازه بالدور الذي قامت بو وكالة معا وقناتيا فترة 
 .خبلؿ حماية المقاومة ورص الصفوؼ واعطاء مثاؿ حي عمى الوحدة الوطنية

: "البرنامج حافظ وخص السيد ىنية برنامج جولة في الصحافة العبرية بالمديح وقاؿ حرفياً 
ىؿ غزة وأثنى عمى المتابعة الحثيثة ألكنو حمؿ رسائؿ لنصرة المقاومة و ى مينية الصحافة و عم

ف ىذا البرنامج كاف مف عوامؿ صمود المقاومة وأىؿ غزة أة"، وأضاؼ "اإلسرائيميوالمينية لمشؤوف 
 .(1)"واستطاع اف يساىـ في وحدة الصؼ والعزيمة

                           
معا ىنية وشمح ومشعؿ والسرايا واأللوية والقساـ والشعبية وفتح ىاتفوا المحاـ، خبر منشور عمى موقع وكالة  (1)

، تاريخ دخوؿ الموقع http://goo.gl/sbVQLI، عبر الرابط التالي 30/8/2014اإلخبارية، بتاريخ: 
28/6/2015.  

http://goo.gl/sbVQLI
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عجابو ببرنامج إياسي خالد مشعؿ، لـ يخؼ مكتب السرئيس الوتجدر اإلشارة ىنا إلى أف 
نامج الميني الذي يضع جولة في الصحافة العبرية وقاؿ لمزميؿ المحاـ : أكمؿ وواصؿ في ىذا البر 

 .(1)ماـ الجميور العربي وبطريقة تحفظ كرامة الوطف وكرامة المقاومةأالمعمومات 

ألخبار عمى مدار الساعة دأبت "وكالة معا" عمى نشر ا 2005منذ انطبلقتيا في العاـ و 
بالمغتيف العربية واإلنجميزية، وتعتبر مف أكثر المواقع اإللكترونية التي يزورىا القراء في األراضي 

 .الفمسطينية إذ ينوؼ عدد زوار الموقع ثبلثة مبلييف شيريا

متمـ "لشبكة معا"، وىي مؤسسة إعبلمية غير ربحية جزءًا وكالة معا" اإلخبارية ىي "
قامة عبلقات بيف وسائؿ  اإلعبلـبيدؼ تعزيز  2002عاـ تأسست   اإلعبلـالمستقؿ في فمسطيف، وا 

كعناصر  اإلعبلميةالمحمية واإلقميمية والدولية وكذلؾ تعزيز حرية الكممة والتعددية في التغطية 
 محورية لتعزيز مفيوـ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف. "شبكة معا" عبارة عف كياف مشترؾ يضـ عدداً 

في أنحاء فمسطيف بما في ذلؾ تسع محطات تمفزة محمية وتسع محطات  المستقميفمف الصحفييف 
إذاعية. وباإلضافة إلى "وكالة معا" اإلخبارية، تقوـ "شبكة معا" بنشاطات أخرى مثؿ األعماؿ 
ف التمفزيونية وتصوير الفيديو واإلنتاج اإلذاعي، كما تقيـ دورات تدريبية لمصحفييف الفمسطينيي

 .اإلعبلـورجاالت 

 مف بيف صفحات شبكات 44.51وجاءت صفحة دنيا الوطف بالمرتبة الثانية بنسبة 
التواصؿ االجتماعي التي اعتمد عمييا المبحوثيف كمصدر لممعمومات أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى 

ا في نقؿ ـ، ويرجع الباحث تقارب النتائج بيف صفحة معا ودنيا الوطف إلى سرعتيم2014غزة عاـ 
 األخبار والمعمومات التي تتعمؽ بتطورات العدواف المتبلحقة.

كأوؿ صحيفة إلكترونية فمسطينية تيتـ بالشأف الفمسطيني  2003تأسست دنيا الوطف عاـ 
 .وتواكب األحداث المحمية والعربية والعالمية

 

القضايا التي تيـ  استطاعت دنيا الوطف منذ نشأتيا الوصوؿ إلى الصدارة مف خبلؿ تركيزىا عمى
تاحتيا مساحة مف الرأي والتعبير الحر في وقت تراجعت فيو الصحؼ الورقية  القارئ الفمسطيني وا 

 .وعجزت وسائؿ اإلعبلـ الرسمية عف مجاراة اىتماـ القارئ
 

صنفت دنيا الوطف واحدة  2006ووفؽ لدراسة ألمانية أجراىا الباحث البرشت ىوفياينز في العاـ 
 .اقع العربية التي تمعب دورا في تعزيز الديموقراطيةمف اىـ المو 

                           
 مرجع سابق.ال (1)
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وبناء عمى النجاح الذي حققتو دنيا الوطف في أف تصبح الموقع الفمسطيني األوؿ لعدة سنوات ، 
وسعت دنيا الوطف خططيا لتشمؿ القارئ العربي واستطاعت الوصوؿ إلى مراكز ىامة ومتقدمة 

 .دف واإلمارات والسعودية والمغربعمى عدد مف الدوؿ العربية مثؿ مصر واألر 
قررت دنيا الوطف االنطبلؽ عربيا بتوسعة نشاطيا لمواكبة األحداث العربية  2008وفي العاـ 

والتركيز عمى القضايا التي تيـ القارئ العربي واستطاعت استقطاب عدد قياسي مف القراء 
 .ضايا التي تيـ القارئ العربيوالمتصفحيف لمموقع مف خبلؿ تغطيتيا الصحفية ألىـ األحداث والق

مف اإلطاحة بالموقع األكثر  2013وواصمت دنيا الوطف صعودىا حتى تمكنت في مطمع العاـ 
شيرة في العالـ "فيس بوؾ" وتصدرت المركز األوؿ ببل منازع في فمسطيف وفؽ العداد العالمي 

 .ؿ ويوتيوب وياىوو وتويترلقياس الزوار اليكسا واجتازت بذلؾ عددا مف المواقع اليامة مثؿ جوج
ووفقا لدراسة أجراىا معيد تابع لجامعة أكسفورد البريطانية لقياس اآلثار االجتماعية لؤلنترنت 

صنفت دنيا الوطف كأوؿ موقع في العالـ يتخطى مواقع  2013صدرت حديثا في أغسطس 
 .التواصؿ االجتماعي في بمده

 

بداء الرأي أماـ  وتعد دنيا الوطف مف أوائؿ المواقع المستقمة التي فتحت باب المشاركة والحوار وا 
الجميور مف دوف أي قيود ،كما تحرص دنيا الوطف عمى مد القارئ بكؿ روافد المعرفة واالطبلع 
مف خبلؿ تغطيتيا الصحفية الجريئة والمؤثرة عبر المواد الصحفية والقصص اإلخبارية والمواد 

ر وفتح باب التعميقات ومشاركات القراء عمى مختمؼ التفاعمية والوسائط كالفيديوىات والصو 
 .الموضوعات واألقساـ في الموقع

 

عددا مف الصفحات المتخصصة التابعة ليا عبر  2013يذكر أف دنيا الوطف أطمقت في العاـ 
الشبكات االجتماعية لتواكب تطور واىتمامات القارئ العربي فأنشأت صفحات إضافية لمتابعة 

ة والفنية والرياضية ،وقد بمغ عدد مشتركي الصفحة الرئيسية الخاصة بدنيا الوطف األخبار السياسي
 .(1)ألؼ مشترؾ 300عمى موقع الفيسبوؾ اكثر مف 

   

 

 

                           
تاريخ دخوؿ   http://goo.gl/SmZjiPمعمومات متاحة عبر الصفحة الرئيسية لدنيا الوطف، عبر الرابط  (1)

 .23/8/2015الموقع: 

http://goo.gl/SmZjiP
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متابعتيا عبر شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان  المفضلأشكال المواد اإلخبارية  .9
 م.2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

 (25جدول رقم )
متابعتيا عبر شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان  المفضلشكال المواد اإلخبارية يوضح أ

 م.2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي
 

النسبة  التكرار أشكال المواد اإلخبارية
 المئوية % 

 90.24 148 األخبار السريعة 

 40.24 66 التحميبلت والتعميقات

 31.10 51 التقارير 

 16.46 27 قات المفتوحة مع الجميورالمشاركة والتعمي

 15.85 26 اإلسرائيميالدراسات واألبحاث الخاصة بالعدواف 

 10.37 17 الكاريكاتير والرسومات المتنوعة

 10.37 17 التحقيقات المعمقة

 9.76 16 القصص اإلخبارية

 00د، ن = اختيار من متعد. 
 

بروف أشكاؿ المواد اإلخبارية التي % يعت90.24 نسبتوأف ما  السابؽالجدوؿ  تشير نتائج
ـ 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميفّضموا متابعتيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف 

بينما ما نسبتو  ،% يعتبروف التحميبلت والتعميقات40.24بينما ما نسبتو  ىي االخبار السريعة ،
عتبروف المشاركة والتعميقات المفتوحة مع % ي16.46بينما ما نسبتو % يعتبروف التقارير، 31.10

% يعتبروف شبكة الدراسات واألبحاث الخاصة بالعدواف 15.85بينما ما نسبتو  الجميور،
% يعتبروف الكاريكاتير والرسومات المتنوعة، بينما ما نسبتو 10.37بينما ما نسبتو ، اإلسرائيمي
% يعتبروف شبكة القصص 9.76% يعتبروف التحقيقات المعمقة، بينما ما نسبتو 10.37
 .اإلخبارية

ويتضح مف خبلؿ النتائج السابقة أف الحصوؿ عمى األخبار السريعة أىـ أشكاؿ المواد 
متابعتيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف  النخبة السياسية اإلخبارية التي فّضمت

  ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيمي
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مف جية وتسارع وتبلحؽ األحداث  ضيؽ وقت المبحوثوفحث سبب ذلؾ إلى ويرجع البا
 أثناء العدواف وتطوراتيا مف جية أخرى بحيث يسعى المبحوثيف لبلرتباط باألحداث بشكؿ مستمر.

ىذا يرتبط بطبيعة المنطقة الجغرافية لمحافظات غزة بحيث تعتبر مف المناطؽ  أيضاً و 
 الساخنة والمميئة باألحداث واألخبار المتواصمة.

وتتميز شبكات التواصؿ االجتماعي بالسرعة والتفاعمية والتحديث اآلني لؤلخبار الواردة 
 اإلسرائيميعبرىا األمر الذي جعؿ مف المبحوثيف يعتمدوف عمييا كمصدر لؤلخبار أثناء العدواف 

 ـ.2014عمى غزة عاـ 

الي، دراسة تتفؽ ىذه النتيجة مع عدد مف نتائج الدراسات السابقة وذلؾ عمى النحو التو 
ـ( التي أظيرت أف دوافع استخداـ المبحوثيف ىو الحصوؿ عمى األخبار وذلؾ 2014)سكيؾ، 

 .(1)%78.9بنسبة 

ـ( والتي أظيرت أف الحصوؿ عمى األخبار مف 2013مع دراسة )حمودة،  أيضاً واتفقت 
  . (2)أكثر الفوائد التي تعود عمى المبحوثيف مف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي

ـ( والتي أظيرت أف أىـ الموضوعات التي 2011مع دراسة )المصري،  أيضاً واتفقت 
يفضميا المبحوثيف ىي المشاركة والتفاعؿ معيا خبلؿ استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي السياسية 

 .  (3)%56واالخبارية إذ جاءت نسبتيا 

لمبحوثيف مف استخداـ ـ( التي أظيرت أف دوافع ا2013كما وتتفؽ مع دراسة )الشرافي، 
 . (4)%75.87التفاعمي، أنيا مصدر ميـ لممعمومات في القضايا المختمفة وذلؾ بنسبة  اإلعبلـ

 األساسي عبر شبكات التواصؿ االجتماعي المرتبة األولى بأنو المصدراحتؿ الفيس بوؾ 
 . (5)لمحصوؿ مف خبللو عمى األخبار

 

 
                           

  .13ص ، مرجع سابقىشاـ سكيؾ،  (1)
  .123ص ، مرجع سابقأحمد حمودة،  (2)
  .23ص ، مرجع سابقنعيـ المصري،  (3)
  .115، صمرجع سابقرامي الشرافي،  (4)
 .مرجع سابقسوشاؿ ستديو،  (5)
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عمى  اإلسرائيميصل االجتماعي أثناء العدوان عبر شبكات التوا متابعةً أىم الموضوعات  .10
 م2014غزة عام 

 (26جدول رقم )
عمى  اإلسرائيميعبر شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان  متابعةً يوضح أىم الموضوعات 

 م.2014غزة عام 
 

النسبة  التكرار متابعةً  أىم الموضوعات
 المئوية % 

 .148. 18 لشيداءوزارة الصحة اليومية ألعداد ا إحصائيات

 6481. 11 سكاف المشرديف أثناء العدوافالأوضاع 

 54.88 90 خطابات المقاومة الفمسطينية

 53.66 88 متابعة تداعيات التيدئة المصرية االولى

 34.15 56 ة لمتيدئات المتبلحقةاإلسرائيميالخروقات 

 33.54 55 ةاإلسرائيميالموضوعات الخاصة باألوضاع 

 32.93 54 مجمس الوزاري المصغر في اسرائيؿتصريحات ال

 23.78 39 مظاىرات التضامف العربية والدولية

 18.90 31 اعداـ العمبلء أثناء العدواف

 1.22 2 أخرى

 00ن = , اختيار من متعدد. 
 

وزارة الصحة  إحصائيات% يعتبروف 59.15ما نسبتو  أف تشير نتائج الجدوؿ السابؽ
% يعتبروف أوضاع سكاف قطاع غزة المشرديف 56.10بينما ما نسبتو  ،اليومية ألعداد الشيداء

 نسبتو بينما ما % يعتبروف خطابات المقاومة الفمسطينية،54.88بينما ما نسبتو  أثناء العدواف،
ولى مف أىـ الموضوعات التي تـ متابعتيا ابعة تداعيات التيدئة المصرية األ% يعتبروف مت53.66

بينما ما نسبتو  ـ،2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميجتماعي أثناء العدواف عبر شبكات التواصؿ اال
% يعتبروف 33.54بينما ما نسبتو  ة لمتيدئات المتبلحقة،اإلسرائيمي% يعتبروف الخروقات 34.15

% يعتبروف تصريحات 32.93بينما ما نسبتو  ة،اإلسرائيميالموضوعات الخاصة باألوضاع 
% يعتبروف مظاىرات التضامف 23.78بينما ما نسبتو  سرائيؿ،مجمس الوزاري المصغر في اال

عداـ العمبلء عمى مرأى الناس أثناء إ% يعتبروف 18.90بينما ما نسبتو  العربية والدولية، 
 % يعتبروف موضوعات أخرى.1.22العدواف، بينما ما نسبتو 
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عبر شبكات ف وضوعات التي كاف يتابعيا المبحوثو وتوضح النتائج السابقة أف أىـ الم
 وزارة الصحة ألعداد الشيداء. إحصائياتجتماعي أثناء العدواف ىي متابعة التواصؿ اال

ويرجع الباحث ذلؾ إلى أف أعداد الشيداء والجرحى وأسمائيـ لـ تكف معروفة بحيث كاف  
في كؿ نياية يوـ أثناء العدواف يخرج الدكتور أشرؼ القدرة المتحدث الرسمي باسـ وزارة الصحة 

حصيمة شيداء اليوـ الحالي جراء  ، موضحاً اإلعبلميةمى المؤل خبلؿ مؤتمر صحفي لموسائؿ ع
 العدد اإلجمالي لمشيداء. العدواف، ومبيناً 

وكانت شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف تتناقؿ بشكؿ فوري وسريع ىذه 
ف أثناء العدواف لمبحوثو وضوعات التي كاف يتابعيا ااألمر الذي جعؿ منيا أىـ الم حصائياتاإل

 ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيمي

 إحصائياتويورد الباحث ما اجتيد بو لموصوؿ إلى العدد اإلجمالي لمشيداء بحسب 
اف عدد شيداء العدواف بمغ  حصائيةالمؤسسات الدولية لحقوؽ اإلنساف األربع،  وتؤكد ىذه  اإل

% مف نسبة العدد 70شييد ويمثموف  3154بحيث بمغ عدد المدنييف  شييدًا، 2172 حوالي
شييد ويمثموف حوالي  674اإلجمالي لمشيداء، وبمغ عدد شيداء عناصر المقاومة الفمسطينية 

% مف 25شييد ويمثموف حوالي  556% مف العدد اإلجمالي، وبمغ عدد الشيداء مف األطفاؿ 30
دة ويمثمّف مف العدد اإلجمالي شيي 293العدد اإلجمالي لمشيداء، وبمغت نسبة الشيداء مف النساء 

 .(1)%13حوالي 

عمى غزة تقريرىا،  2014صيؼ  "حرب"نشرت المجنة األممية الخاصة بالتحقيؽ في جرائـ 
لكنو جاء أقؿ قمًقا لمجبلد وأقؿ   الضحية بأمؿ ورجاء وانتظره القاتؿ بقمؽ وخوؼ، هالذي انتظر 

 .(2)ستمرت أكثر مف خمسيف يوًمارجاًء، وربما حمؿ خيبة أمؿ، لضحايا الجريمة التي ا

 فويرى الباحث أف ىذا التقرير لـ ينصؼ أىالي الشيداء والجرحى وساوى بيف الفمسطينيي
يف بارتكاب مجازر في حؽ االنسانية وىذا يدلؿ عمى أف المجنة األممية منحازة لبلحتبلؿ اإلسرائيميو 

 .  اإلسرائيمي

 

                           
 مرجع سابق.ألربع، تقرير صادر مؤسسات حقوؽ اإلنساف ا (1)
بتاريخ: ، تقرير منشور عمى موقع وكالة فمسطيف اليـو" التقرير الدولي" تنقصو النزاىة لكنو يمنحنا فرصة جديدة (2)

 .10/7/2015، تاريخ دخوؿ الموقع: http://goo.gl/M7Kkt7، عبر الرابط التالي: 26/6/2015

http://goo.gl/M7Kkt7
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 اإلسرائيمير لممعمومات أثناء العدوان بشبكات التواصل االجتماعي كمصد الثقةدرجة  .11
 م.2014عمى غزة عام 

 (27جدول رقم )
 اإلسرائيميبشبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان  الثقةيوضح درجة 

 م2014عمى غزة عام 
 

درجة 
 الثقة

عالية 
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة ال
 االحتمالية

 1 8 88 .6 .8 ك
 34.1 61471  0.000 

% 74. 3141 .841 .43 841 

  141المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة. 
 

% ىـ مف الذيف درجة ثقتيـ بشبكات 8.5 نسبتوأف ما  السابؽالجدوؿ  تشير نتائج
ـ عالية 2014عمى غزة عاـ  ائيمياإلسر التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

% ىـ مف 47.0 نسبتودرجة ثقتيـ عالية، بينما ما % ىـ مف الذيف 39.0 نسبتوجدًا، بينما ما 
% ىـ مف الذيف درجة ثقتيـ منخفضة، بينما ما 4.3 نسبتوالذيف درجة ثقتيـ متوسطة، بينما ما 

فقد تبيف أف الوزف النسبي % ىـ مف الذيف درجة ثقتيـ منخفضة جدًا، وبشكؿ عاـ 1.2 نسبتو
مما يشير  0.05وىو أقؿ مف مستوى الداللة  0.000%، والقيمة االحتمالية تساوى 69.80يساوي 

عمى الموافقة العالية عمى درجة الثقة بشبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء 
 ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالعدواف 

ف درجة ثقة المبحوثيف بشبكات التواصؿ االجتماعي كانت ويتضح مف النتائج السابقة أ
ـ( والتي أظيرت أف نسبة الثقة كانت 2013متوسطة، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )حمودة، 

% لئلناث األمر الذي يبيف وسطية الثقة بمضاميف شبكات التواصؿ 66.6% لمذكور، و69.7
 .(1)االجتماعي لدى جماىيرىا

ـ( والتي أظيرت بأف المستخدميف يثقوف بمضاميف 2012)عابد، كما وتتفؽ مع دراسة 
 .(2)%58شبكات التواصؿ االجتماعي بنسبة تصؿ إلى 

 
                           

  .123ص ، مرجع سابقدة، أحمد حمو  (1)
  .1407ص ، مرجع سابقزىير عابد،  (2)
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ـ( التي أظيرت ثقة المبحوثيف بدرجة متوسطة في 2014تتفؽ مع دراسة )برغوث،  أيضاً و 
 .(1)المعمومات التي ترد عبر شبكات التواصؿ االجتماعي حوؿ أي مف األزمات

ـ( التي توصمت إلى أف النسبة األكبر مف 2012ؽ مع دراسة )محمدي، كما وتتف
 .(2)%65المبحوثيف يثقوف بدرجة متوسطة في المعمومات المنشورة عمى االنترنت بنسبة 

أنو يجب معرفة مف المرسؿ لممعمومة، بحيث إذا كنت تتابع عمى ويرى أبو حشيش: 
تثؽ فييـ، وتػأخذ المعمومات عمى محمؿ  مجموعات خاصة مكونة مف الصحفييف المعروفيف فإنؾ

ويضيف  الجد، أما إذا كانت المعمومة مف مصدر مجيوؿ فإنؾ تتوقؼ وتحتاج لمتأكد مف المصدر،
المعمومات الموثوقة وغير الموثوقة التي تصؿ لمنخبة السياسية ليا مفاعيؿ بغض النظر عف  أيضاً 

المعمومة تشغؿ الباؿ ونحتاج لمتيقف مف  تصديقيا، بحيث يتـ التأكد مف مصداقية الخبر وتصبح
صدقيا أو عدـ صدقيا، بحيث ال يمكف تجاىؿ ما يرد مف معمومات عبر شبكات التواصؿ 

 .(3)االجتماعي

اعتمدت مراكز ومؤسسات إخبارية رسمية عربية وعالمية بشكؿ كبير عمى ويرى صافي :
 .(4)شبكات التواصؿ االجتماعيعبر  عدد مف النشطاء والمغرديف مف غزة كمصدر موثؽ لؤلخبار

ويرى الباحث بحسب اآلراء السابقة أف درجة الثقة بمعمومات ومضاميف شبكات التواصؿ 
االجتماعي آخذ بالزيادة واالرتفاع، والسبب زيادة الخبرة التي اكتسبيا النشطاء خبلؿ تجارب 

 ة السابقة وتعمميـ مف أخطائيـ الماضية.اإلسرائيمياالعتداءات 

الباحث سبب ثقة المبحوثيف بدرجة متوسطة بشبكات التواصؿ االجتماعي إلى عدـ ويعزو 
وجود جية رقابية ورسمية لمتابعة مضاميف شبكات التواصؿ االجتماعي بحيث تكوف غالبيتيا ببل 
رقابة، وىذا األمر يتطمب ضرورة توحيد الجيود والعمؿ المكثؼ لمخروج بتشكيؿ جية أو ىيئة إلدارة 

 .ةاإلسرائيميأثناء االعتداءات  وخصوصاً ، اميف شبكات التواصؿ االجتماعيومتابعة مض

 

                           
 .179، ص مرجع سابقإسماعيؿ برغوث،  (1)
 . 154، ص مرجع سابقسماح محمدي،  (2)
 .مرجع سابقحسف أبو حشيش،  (3)
 .مرجع سابق خالد صافي،  (4)
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 اإلسرائيميالمعرفي أثناء العدوان  لمفضولدرجة اشباع شبكات التواصل االجتماعي  .12
 م.2014عام  عمى غزة

 (28جدول رقم )
 اإلسرائيميالمعرفي أثناء العدوان  لمفضوليوضح درجة اشباع شبكات التواصل االجتماعي 

 م2014عام  عمى غزة
 

درجة 
 اإلشباع

عالية 
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 االحتمالية

 1 . 86 81 1 ك
34.1 61471  0.000 

% .4. .341 .643 341 841 

  141المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة. 
 

بشبكات  يـ% ىـ مف الذيف درجة اشباع5.5 نسبتوسابؽ أف ما تشير نتائج الجدوؿ ال
ـ عالية جدًا، 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالتواصؿ االجتماعي لفضوليـ المعرفي أثناء العدواف 

% ىـ مف الذيف 46.3 نسبتو% ىـ مف الذيف بدرجة اشباعيـ عالية، بينما ما 43.9 نسبتوبينما ما 
% ىـ مف الذيف درجة اشباعيـ منخفضة، بينما ما 3.0 نسبتوما  درجة اشباعيـ متوسطة، بينما

% ىـ مف الذيف درجة اشباعيـ منخفضة جدًا، وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف الوزف النسبي 1.2 نسبتو
مما يشير  0.05وىو أقؿ مف مستوى الداللة  0.000%، والقيمة االحتمالية تساوى 69.80يساوي 

شباع شبكات التواصؿ االجتماعي لفضولؾ المعرفي أثناء العدواف عمى الموافقة العالية عمى درجة ا
 ـ.2014عاـ  عمى غزة اإلسرائيمي

%، ويجدر بالذكر 46.3وتبيف النتائج السابقة أف درجة االشباع المعرفي متوسطة بنسبة 
أف درجة االعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي مف قبؿ المبحوثيف كانت عالية بنسبة 

% وىذه نتيجة جدوؿ 47( ودرجة الثقة كانت متوسطة بنسبة 20نتيجة جدوؿ رقـ ) % وىذه40.2
 ( بحيث يوجد تقارب في النسب.27رقـ )

وىذا يدلؿ عمى أف المبحوثيف اعتمدوا واىتموا بمتابعة شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء 
 ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالعدواف 

ير إليو الفرض الرئيسي في مدخؿ االعتماد عمى وسائؿ وبالتالي ىذه النتائج تؤكد ما يش
ي ميـ لممجتمع، وتزداد درجة اعتماد المجتمع عميو في حالة اشباعو اإلعبلمأف النظاـ  اإلعبلـ

، كمما توافرت إليو مصادر اإلعبلـالحتياجات الجميور، كما يقؿ اعتماد الجميور عمى وسائؿ 
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ة خارجية، حيث يختمؼ الجميور في درجة اعتماده عمى أخرى بديمة لممعمومات أو مصادر إعبلمي
 . (1)نتيجة الختبلفاتيـ في األىداؼ والمصالح والحاجات الفردية اإلعبلـوسائؿ 

عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر  االعتمادالمتحققة نتيجة  اإلشباعات  .13
 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدوان 

 (29جدول رقم )
عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات  االعتمادشباعات المتحققة نتيجة يوضح اإل

 م.2014عمى غزة عام  اإلسرائيميأثناء العدوان 
 

النسبة  التكرار شباعات المتحققةاإل
 المئوية % 

 84.76 139 متابعة الحصوؿ عمى األخبار لحظة وقوعيا

 45.12 74 عف العدواف الوصوؿ إلى كـ ىائؿ مف المعمومات

 44.51 73 معايشة أوجاع الناس المتضرريف مف العدواف 

 39.63 65 زيادة المعرفة بأحداث العدواف المتبلحقة

 39.02 64 التواصؿ االجتماعي المستمر مع اآلخريف

 25.61 42 المشاركة في أحداث المجتمع الجارية

 25.00 41 القدرة عمى التحميؿ والتنبؤ باألحداث

 25.00 41 اإلسرائيميالمتابعة المستمرة لمخسائر في الجانب 

 23.17 38 متابعة تداعيات التيدئات المتبلحقة

 19.51 32 ةاإلسرائيميكشؼ أساليب الدعاية 

 14.63 24 المعرفة التامة بالمواقؼ العربية والدولية نحو العدواف

 00، ن = اختيار من متعدد. 
 

% يعتبروف االشباعات المتحققة نتيجة 84.76 نسبتوأف ما  بؽالساالجدوؿ  تشير نتائج
عمى غزة  اإلسرائيمياالعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

% 45.12بينما ما نسبتو  ـ ىي متابعة الحصوؿ عمى األخبار لحظة وقوعيا، 2014عاـ 
بينما ما نسبتو  غزة المشرديف أثناء العدواف،يعتبروف االشباع المتحقؽ أوضاع سكاف قطاع 

بينما ما نسبتو  % يعتبروف االشباع المتحقؽ معايشة أوجاع الناس المتضرريف مف العدواف،44.51
بينما ما نسبتو  % يعتبروف االشباع المتحقؽ زيادة المعرفة بأحداث العدواف المتبلحقة،39.63

                           
  .91، صمرجع سابقىاني مرجاف،  (1)
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بينما ما نسبتو  الجتماعي المستمر مع اآلخريف،% يعتبروف االشباع المتحقؽ التواصؿ ا39.02
بينما ما نسبتو  % يعتبروف االشباع المتحقؽ المشاركة في أحداث المجتمع الجارية،25.61
بينما ما نسبتو ، % يعتبروف االشباع المتحقؽ القدرة عمى التحميؿ والتنبؤ باألحداث25.00
بينما ما  ،اإلسرائيميلمخسائر في الجانب  % يعتبروف االشباع المتحقؽ المتابعة المستمرة25.00
بينما ما نسبتو  % يعتبروف االشباع المتحقؽ متابعة تداعيات التيدئات المتبلحقة،23.17نسبتو 
% 14.63ة، بينما ما نسبتو اإلسرائيمي% يعتبروف االشباع المتحقؽ كشؼ أساليب الدعاية 19.51

 اقؼ العربية والدولية نحو العدواف.يعتبروف االشباع المتحقؽ المعرفة التامة بالمو 

تبيف النتائج السابقة أف االشباعات المتحققة لممبحوثيف ىي الحصوؿ عمى األخبار لحظة 
( وىذا يدلؿ عمى أف شبكات التواصؿ االجتماعي كانت تبلحؽ 25وقوعيا وتتوافؽ مع نتيجة رقـ )

خبلؿ التعريؼ بأماكف القصؼ الحدث وتغطيو لحظة وقوعو، وكاف ليا دورىا أثناء العدواف مف 
 المستمر وحصيمة الشيداء والجرحى طواؿ فترة العدواف.

تتفؽ ىذه النتيجة مع عدد مف نتائج الدراسات السابقة وذلؾ عمى النحو التالي، دراسة و 
ـ( التي أظيرت أف دوافع استخداـ المبحوثيف ىو الحصوؿ عمى األخبار وذلؾ 2014)سكيؾ، 

 .(1)%78.9بنسبة 

ـ( والتي أظيرت أف الحصوؿ عمى األخبار مف أكثر 2013تتفؽ مع دراسة )حمودة، كما و 
 .  (2)الفوائد التي تعود عمى المبحوثيف مف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي

ـ الموضوعات التي ـ( والتي أظيرت أف أى2011مع دراسة )المصري،  أيضاً واتفقت 
يا خبلؿ استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي السياسية ف ىي المشاركة والتفاعؿ معيفضميا المبحوثو 

 .  (3)%56واالخبارية إذ جاءت نسبتيا 
ـ( التي أظيرت أف دوافع المبحوثيف مف استخداـ 2013كما وتتفؽ مع دراسة )الشرافي، 

 . (4)%75.87التفاعمي، أنيا مصدر ميـ لممعمومات في القضايا المختمفة وذلؾ بنسبة  اإلعبلـ
ـ( التي أوضحت أف أىـ الفنوف الصحفية التي يحرص 2011دراسة ) النجار،  مع أيضاً و 

 .(5)عمى متابعتيا كانت األخبار اإلعبلميةجميور الصفوة 
 

                           
  .13ص ، مرجع سابقىشاـ سكيؾ،  (1)
  .123ص ، مرجع سابقأحمد حمودة،  (2)
  .23ص ، مرجع سابقنعيـ المصري،  (3)
  .115، صمرجع سابقرامي الشرافي،  (4)
  .490، صمرجع سابقوليد النجار،  (5)
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 ثالثًا: تأثيرات االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي 

التأثيرات المعرفية الناتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر  .1
 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميت أثناء العدوان لممعموما

لمعينة الواحدة واحتساب المتوسط الحسابي والوزف  tولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار 
 (30النسبي والقيمة االحتمالية لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )

 (30جدول رقم )
لوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات درجة التأثيرات يوضح المتوسط الحسابي وا

عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات  اعتماد المبحوثينالمعرفية الناتجة عن 
 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميأثناء العدوان 

 

 التأثيرات المعرفية م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 قيمة
 االختبار

(T) 

لقيمة ا
 االحتمالية

(Sig). 

 الترتيب

 2 14111 16.637 80.80 .41. اإلسرائيميالتعرؼ عمى أماكف القصؼ  .1

التعرؼ عمى حصيمة الشيداء والجرحى نتيجة المجازر  .2
 ة المتتاليةاإلسرائيمي

.488 82.20 19.123 14111 1 

3. 
التعرؼ عمى بنود المبادرة المصرية األولى لوقؼ إطبلؽ 

 وآراء الفصائؿ والشخصيات السياسية حولياالنار 
346. 72.80 9.051 14111 10 

4. 
التعرؼ عمى تداعيات خطؼ المقاومة الفمسطينية لمجنود 

 يف، والتعرؼ عمى النتائج المترتبة عمى ذلؾاإلسرائيمي
3473 76.60 11.863 14111 5 

التعرؼ عمى الظروؼ الحياتية لمميجريف مف بيوتيـ نتيجة  .5
 وافالعد

3471 76.40 11.972 14111 6 

 9 14111 9.226 73.60 3467 التعرؼ عمى خطابات قادة االحتبلؿ وتداعياتيا .6

 3 14111 15.860 80.60 413. التعرؼ عمى خطابات قادة المقاومة وتداعياتيا .7

 8 14111 3.593 74.00 3481 ةاإلسرائيميالتعرؼ عمى أساليب الدعاية  .8

 11 14111 4.576 67.60 3437رود األفعاؿ العربية والدولية نتيجة استمرار  التعرؼ عمى .9
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 عمى غزة اإلسرائيميالعدواف 

التعرؼ عمى خروقات االحتبلؿ المستمرة لمتيدئات  .10
 المتبلحقة

3488 75.40 10.385 14111 7 

 4 14111 12.667 78.60 3413 التعرؼ عمى تطورات التيدئة النيائية ووقؼ إطبلؽ النار .11

 االتجاه العام لدرجة التأثيرات المعرفية
3478 86411 88411. 14111  

   قيمةt 1.96" تساوي 163ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة 

 

تشير نتائج الجدوؿ السابؽ أف المتوسط الحسابي العاـ لبلتجاه العاـ لمتأثيرات المعرفية الناتجة عف 
عمى غزة عاـ  اإلسرائيميلتواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف اعتمادؾ عمى شبكات ا

وىي أقؿ مف مستوى  0.000%  والقيمة االحتمالية تساوي 76.20بوزف نسبي  3.81ـ يساوي 2014
مما يدلؿ عمى أف االتجاه العاـ لمتأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد المبحوثيف عمى شبكات  0.05الداللة 

 ـ  كاف كبيرًا. 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف الت
 

 وتبين النتائج من خبلل الجدول أن أعمى فقرتين حسب الوزن النسبي ىي:

( التػػػي نصػػػت عمػػػى " التعػػػرؼ عمػػػى حصػػػيمة الشػػػيداء والجرحػػػى نتيجػػػة المجػػػازر 2الفقػػػرة رقػػػـ )  .7
، ممػػػا يػػدؿ عمػػػى أف )%82.20قػػػد احتمػػت المرتبػػة األولػػػى بػػوزف النسػػبي  ) ة المتتاليػػة. "اإلسػػرائيمي

 الفقرة قد حصمت عمى درجة  موافقة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.
" قػػد احتمػػت المرتبػػة  اإلسػػرائيمي( التػػي نصػػت عمػػى " التعػػرؼ عمػػى أمػػاكف القصػػؼ 1الفقػػرة رقػػـ ) .8

قرة قػد حصػمت عمػى درجػة  موافقػة )كبيػرة( ، مما يدؿ عمى أف الف)%80.80الثانية بوزف النسبي  )
 مف قبؿ أفراد العينة.

 المتتاليةة اإلسرائيميويرى الباحث أف التعرؼ عمى حصيمة الشيداء والجرحى نتيجة المجازر 
( الذي 26وىذه النتيجة تتفؽ مع نتيجة جدوؿ رقـ )يتصدر التأثيرات المعرفية لدى المبحوثيف، 

 العرؼ عمى كانت ،تي تابعيا المبحوثيف أثناء العدوافأكدت عمى أف أىـ الموضوعات ال
،  وىذا يدلؿ عمى اىتماـ المبحوثيف أثناء العدواف وزارة الصحة اليومية ألعداد الشيداء إحصائيات
 بكؿ ما ىو جديد حوؿ تطورات األوضاع الميدانية في محافظات غزة. اإلسرائيمي
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 :ىيحسب الوزن النسبي  ينفقرت أدنىوتبين النتائج من خبلل الجدول أن 

( التػػػي نصػػػت عمػػػى"  التعػػػرؼ عمػػػى رود األفعػػػاؿ العربيػػػة والدوليػػػة نتيجػػػة اسػػػتمرار 9الفقػػػرة رقػػػـ ) - أ
، مما يدؿ )%67.60عمى غزة." قد احتمت المرتبة األخيرة بوزف النسبي  ) اإلسرائيميالعدواف 

 عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة  موافقة )متوسطة( مف قبؿ أفراد. 

( التػػي نصػػت عمػػى" التعػػرؼ عمػػى بنػػود المبػػادرة المصػػرية األولػػى لوقػػؼ إطػػبلؽ 3الفقػػرة رقػػـ ) - ب
النػػػار وآراء الفصػػػائؿ والشخصػػػيات السياسػػػية." قػػػد احتمػػػت المرتبػػػة قبػػػؿ األخيػػػرة بػػػوزف النسػػػبي  

 ، مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة  موافقة )كبيرة( مف قبؿ أفراد.)72.80%)

 
ف التعرؼ عمى ردود األفعاؿ العربية والدولية نتيجة استمرار العدواف ويرى الباحث أ

عمى غزة، نالت أدنى التأثيرات المعرفية لدى المبحوثيف، وذلؾ لمصمت العربي والدولي  اإلسرائيمي
ألكثر  اإلسرائيميالذي كاف يخيـ عمى مواقفيـ الرسمية مف العدواف عمى غزة، بحيث استمر العدواف 

الفوري  ادة لنصرة غزة والمطالبة بالوقؼىناؾ مواقؼ دولية وعربية ج يكفولـ يوما  50مف 
 وعفوية. ء بعض المظاىرات التي كانت شعبيةلمعدواف، باستثنا
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التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر  .2
 م2014ة عام عمى غز  اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدوان 

لمعينة الواحدة واحتساب المتوسط الحسابي والوزف  tولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار 
 ( 31النسبي والقيمة االحتمالية لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )

 (:31جدول رقم )
التواصل االجتماعي كمصدر  يوضح التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد عمى شبكات

 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدوان 
 

 التأثيرات الوجدانية م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 قيمة
 االختبار

(T) 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 الترتيب

1. 
وأوجاعيـ نتيجة سكاف القطاع وجدانيًا في آالميـ مشاركة 

 . 14111 22.955 84.80 .41. خبلؿ فترة العدواف المعاناة المستمرة 

2. 
الشعور بالحزف الشديد نتيجة استشياد األطفاؿ بشكؿ 

 1 14111 27.437 88.00 4.1. مستمر بحيث كانت غالبية الشيداء مف األطفاؿ

3. 

زيادة التعاطؼ مع الناس المدمرة بيوتيـ نتيجة اليجمات 
أثناء عدواف  ئيمياإلسراالشرسة بحقيـ مف قبؿ االحتبلؿ 

 ـ.460
.437 87.60 24.871 14111 3 

4. 

الشعور بالقمؽ عمى العائبلت الفمسطينية التي اتخذت مف 
مدارس األونروا إيواء ليـ نتيجة تدمير بيوتيـ مف قبؿ 

  اإلسرائيمياالحتبلؿ 
.481 83.80 18.007 14111 . 

ارتكابو نتيجة  اإلسرائيميزيادة الشعور بالكراىية لبلحتبلؿ  .5
 لممجازر المستمرة

.4.8 88.20 24.969 14111 8 

6. 

سياسة  اإلسرائيميالشعور بالذعر نتيجة اتّباع االحتبلؿ 
خبلؿ األياـ األخيرة مف العدواف  تدمير األبراج السكنية

 عمى غزة
341. 79.00 11.605 14111 6 

 االتجاه العام لدرجة التأثيرات الوجدانية
.416 7.411 174111 14111  

   قيمةt 1.96" تساوي 163ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة 
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تبيف مف الجدوؿ أف المتوسط الحسابي العاـ لبلتجاه العاـ لمتأثيرات الوجدانية الناتجة عف اعتمادؾ 
ـ 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميعمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

وىي أقؿ مف مستوى الداللة  0.000%  والقيمة االحتمالية تساوي 85.20بوزف نسبي  4.26ي يساو 
مما يدلؿ عمى أف االتجاه العاـ لمتأثيرات الوجدانية الناتجة عف اعتمادؾ عمى شبكات التواصؿ  0.05

 ـ  كاف كبيراً 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيمياالجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
 

 تبين النتائج من خبلل الجدول أن أعمى فقرتين حسب الوزن النسبي ىي:و 

نتيجػػة ارتكابػػو  اإلسػػرائيمي( التػػي نصػػت عمػػى " زيػػادة الشػػعور بالكراىيػػة لبلحػػتبلؿ 5الفقػػرة رقػػـ )  - أ
، ممػا يػدؿ عمػى أف )%88.20لممجازر المستمرة. " قد احتمت المرتبة األولى بػوزف النسػبي  )

 ة  موافقة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.الفقرة قد حصمت عمى درج
( التي نصت عمى " الشعور بالحزف الشديد نتيجة استشياد األطفاؿ بشكؿ مستمر 2الفقرة رقـ )  - ب

بحيػػػػػث كانػػػػػت غالبيػػػػػة الشػػػػػيداء مػػػػػف األطفػػػػػاؿ " قػػػػػد احتمػػػػػت المرتبػػػػػة الثانيػػػػػة بػػػػػوزف النسػػػػػبي  
)كبيػػرة( مػػف قبػػؿ أفػػراد  ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة  موافقػػة)88.00%)

 .العينة
 وتبين النتائج من خبلل الجدول أن أدنى فقرتين حسب الوزن النسبي ىي:

سياسة تػدمير  اإلسرائيمي( التي نصت عمى"  الشعور بالذعر نتيجة اتّباع االحتبلؿ 6الفقرة رقـ ) - أ
ة األخيػػرة بػػوزف األبػػراج السػػكنية خػػبلؿ األيػػاـ األخيػػرة مػػف العػػدواف عمػػى غػػزة." قػػد احتمػػت المرتبػػ

، مما يدؿ عمى أف الفقرة قػد حصػمت عمػى درجػة  موافقػة )كبيػرة( مػف قبػؿ )%79.00النسبي  )
 أفراد. 

( التي نصت عمى" الشعور بالقمؽ عمى العائبلت الفمسطينية التي اتخذت مف 4الفقرة رقـ ) - ب
قد احتمت المرتبة  ."اإلسرائيميمدارس األونروا إيواء ليـ نتيجة تدمير بيوتيـ مف قبؿ االحتبلؿ 

، مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة  موافقة )%83.80قبؿ األخيرة بوزف النسبي  )
 )كبيرة( مف قبؿ أفراد.

نتيجة ارتكابو لممجازر  اإلسرائيميويرى الباحث أف زيادة الشعور بالكراىية لبلحتبلؿ 
ه النتيجة تتفؽ مع دراسة )مرجاف، وىذلدى المبحوثيف،  الوجدانيةالمستمرة. يتصدر التأثيرات 

ـ( الذي أكدت عمى أف التأثيرات الوجدانية الناتجة عف اعتماد المبحوثيف عمى المواقع 2015



 نتائج الدراسة الميدانية    الفصل الثالث

189 

اإللكترونية الكتساب المعمومات حوؿ قضية البلجئيف كانت زيادة الشعور بالكراىية لدولة الكياف 
 . (1)%35.3بنسبة  اإلسرائيمي

 
اتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر الن السموكيةالتأثيرات  .3

 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدوان 
 والوزف الحسابي المتوسط واحتساب الواحدة لمعينة t اختبار استخداـ تـ التساؤؿ ىذا عمى ولئلجابة
 (32) رقـ جدوؿ في بينةم والنتائج المجاؿ فقرات مف فقرة لكؿ االحتمالية والقيمة النسبي

 (32جدول رقم )
يوضح التأثيرات السموكية الناتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر 

 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدوان 
 

 التأثيرات السموكية م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 قيمة
 االختبار

(T) 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 الترتيب

1. 
تقديـ المساعدات المادية والعينية لؤلسر المحتاجة نتيجة 

 6 14111 7.705 70.4 34.1 العدواف 

المساىمة في توفير أماكف سكنية لؤلسر المشردة مف  .2
 في بيتؾ بيوتيـ، أو المبادرة بتسكينيـ مؤقتاً 

34.8 71.4 7.666 14111 . 

3. 
ية الناس بعدـ التعاطي المشاركة في أنشطة توعوية لتوع

 ةاإلسرائيميمع الدعاية 
3473 76.6 11.360 14111 3 

4. 
المختمفة لفضح الممارسات  اإلعبلـالظيور عمى وسائؿ 

 والمجازر التي ترتكب في حؽ المدنييف العزؿ
34.1 69.8 5.771 14111 8 

المشاركة في تشيع جثاميف الشيداء سواء كانوا مف عامة  .5
 بارزيف الناس أو قادة

3436 67.2 4.339 14111 7 

6. 

إلى توحيد الصفوؼ والوحدة  كتابة المنشورات التي تدعو
 اإلسرائيميجراء العدواف  الوطنية في ظؿ الظروؼ الصعبة

 ـ2014عمى غزة عاـ 
.418 80.2 13.605 14111 8 

                           
 .101، صمرجع سابقىاني مرجاف،  (1)
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7. 
المبادرة بكتابة المنشورات عبر شبكات التواصؿ 

اطعة التعامبلت مع االجتماعي التي تدعو إلى مق
 اإلسرائيمياالحتبلؿ 

347. 77 10.627 14111 1 

8. 
تفاعمؾ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي مع الجيود 
والمظاىرات العربية والدولية المؤيدة لقطاع غزة والداعية 

 إلنياء ووقؼ العدواف
3463 72.6 7.951 14111 . 

توقيع المشاركة بالمسيرات العفوية التي خرجت نتيجة  .9
 اتفاقية التيدئة النيائية

341. 60.8 .391 14616 1 

 االتجاه العام لدرجة التأثيرات السموكية
34.1 88471 8141111 14111  

   قيمةt 1.96" تساوي 163ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة 

 

ثيرات السموكية الناتجة عف تشير نتائج الجدوؿ السابؽ أف المتوسط الحسابي العاـ لبلتجاه العاـ لمتأ
عمى غزة عاـ  اإلسرائيمياعتمادؾ عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

وىي أقؿ مف مستوى  0.000% والقيمة االحتمالية تساوي 71.80بوزف نسبي  3.59ـ يساوي 2014
ية الناتجة عف اعتمادؾ عمى شبكات التواصؿ مما يدلؿ عمى أف االتجاه العاـ لمتأثيرات السموك 0.05الداللة 

 ـ  كاف كبيرًا. 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيمياالجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
 :ىي حسب الوزن النسبي فقرتينوتبين النتائج من خبلل الجدول أن أعمى 

صػػفوؼ والوحػػدة كتابػػة المنشػػورات التػػي تػػدعو إلػػى توحيػػد ال " التػػي نصػػت عمػػى( 6الفقػػرة رقػػـ ) - أ
قػػد احتمػػت "  ـ.460الوطنيػػة فػػي ظػػؿ الظػػروؼ الصػػعبة جػػراء العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ 

موافقػة  حصػمت عمػى درجػة  الفقػرة قػد، ممػا يػدؿ عمػى أف )%80.20وزف النسػبي  )المرتبة األولى ب
 .)كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة

منشػورات عبػر شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي المبػادرة بكتابػة ال " التػي نصػت عمػى( 7الفقرة رقػـ ) - ب
وزف النسػبي  قد احتمت المرتبة الثانيػة بػ"  اإلسرائيميالتي تدعو إلى مقاطعة التعامبلت مع االحتبلؿ 

 .)كبيرة( مف قبؿ أفراد العينةموافقة  حصمت عمى درجة  الفقرة قد، مما يدؿ عمى أف )77.00%)

 

 والوحدة الوطنية في ظؿ الظروؼ الصعبةالدعوة إلى توحيد الصفوؼ ويرى الباحث أف 
ونالت أعمى التأثيرات قد احتمت المرتبة األولى "  .ـ2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميجراء العدواف 

ـ( والذي أكدت عمى أف الوحدة الوطنية 2012وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة )عمير، ، السموكية
نياء االنقساـ، وتوحيد البرامج السياسية لمختم ؼ الفصائؿ الفمسطينية ىو مطمب حيوي وأساسي وا 
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، ويعد ذلؾ أولى خطوات زيادة خسائر االحتبلؿ، الذي سقط مف حسابات النخبة فلمفمسطينيي
 .(1)الوطنية الفمسطينية تجاه تحقيؽ المصالحة والوحدة الوطنية

 

: أف النتيجة السابقة نتيجة طبيعية بحيث تتظافر الجيود وقت أيضاً ويرى الباحث 
عبلء المصمحة اإلسرائيمياالعتداءات  ة، ويكوف ىناؾ التفاؼ حوؿ ما تقتضيو المصمحة الوطنية، وا 

 العامة عمى المصمحة الحزبية.
 

 :ىي حسب الوزن النسبي فقرتين أدنىوتبين النتائج من خبلل الجدول أن 
وقيػع اتفاقيػة المشػاركة بالمسػيرات العفويػة التػي خرجػت نتيجػة ت " التي نصت عمى( 9الفقرة رقـ ) - أ

الفقرة ، مما يدؿ عمى أف )%60.80وزف النسبي  )قد احتمت المرتبة األخيرة ب" التيدئة النيائية.
  .( مف قبؿ أفرادمتوسطة)موافقة  حصمت عمى درجة  قد

المشاركة في تشيع جثاميف الشيداء سواء كانوا مف عامة " التي نصت عمى( 5الفقرة رقـ ) - ب
، مما يدؿ )%67.20وزف النسبي  )احتمت المرتبة قبؿ األخيرة ب قد" الناس أو قادة بارزيف.

 .( مف قبؿ أفرادمتوسطة)موافقة  حصمت عمى درجة  الفقرة قدعمى أف 
 

ويرى الباحث حصوؿ المشاركة بالمسيرات العفوية التي خرجت نتيجة توقيع اتفاقية 
وقتيـ، بحيث سعوا في ىذا  التيدئة النيائية، المرتبة األخيرة وذلؾ النشغاؿ المبحوثيف وضيؽ

بداء وجية نظرىـ حوليا.  اإلعبلـالوقت لمظيور عبر وسائؿ   لتحميؿ التيدئة النيائية وا 
 
 
 
 
 
 

 

 

                           
  .135، صمرجع سابقميسوف عمير،  (1)
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الناتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصل  المعرفية والوجدانية والسموكية التأثيرات .4
 م2014االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 (33جدول رقم )
شبكات التواصل عمى  االعتماديوضح التأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية الناتجة عن 

 م2014االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
 الوزن النسبي التأثيرات 

 85.20 الوجدانية
 76.20 المعرفية
 71.80 السموكية

 

 أف التأثيرات الوجدانية تتفوؽ عمى التأثيرات المعرفية والسموكية، الجدوؿ السابؽ جتشير نتائ
كاف شامؿ كافة فئات وأطياؼ المجتمع فالجميع كاف  العدواف اإلسرائيمي ويفسر الباحث ذلؾ بأف

مستيدؼ، وفي ذلؾ الوقت تضاربت األنباء والتحميبلت التي تحدد موعد التيدئة النيائي ووقؼ 
نياء المعاناة عف الشعب في إطبلؽ ا لنار، وكاف األمر يتطمب جيودًا عربية ودولية حثيثة لمتدخؿ وا 

غزة، وكاف يصعب عمى المبحوثيف التنقؿ مف أماكنيـ لدواعي أمنية، فما كاف منيـ سوى التعاطؼ 
جة الشعور بالكراىية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي نتيالشديد مع الوضع الميداني أثناء العدواف وزيادة 

 ة.ارتكابو لممجازر المستمر 
 
 

مع عدد مف نتائج  ةوتتفؽ نتيجة تقدـ التأثيرات الوجدانية عمى التأثيرات المعرفية والسموكي
ـ( حيث جاءت التأثيرات الوجدانية في المقدمة 2000الدراسات السابقة ومنيا دراسة ) القميني، 

 . (1)عمى التأثيرات المعرفية والسموكية
ـ( حيث جاءت التأثيرات الوجدانية في المقدمة عمى 2001دراسة ) الطرابيش،  وأيضًا تتفؽ مع

 .(2)التأثيرات المعرفية والسموكية

                           
تمفزيوف في وقت األزمات: دراسة حالة عمى حادث "مدى اعتماد الصفوة المصرية عمى ال سوزاف القميني، (1)

ـ( 2000) القاىرة: جامعة عيف شمس، دراسة مقدمة لممؤتمر السنوي الخامس إلدارة االزمات والكوارث األقصر"، 
   .18ص

"مدى اعتماد الجميور عؿ الصحؼ المصرية في معالجتيا لؤلزمات الطارئة: دراسة حالة عمى  ،ميا الطرابيش (2)
) القاىرة: جامعة  المجمد الثاني، العدد الثالثالمجمة المصرية لبحوث اإلعبلم، قوط الطائرة المصرية"، حادث س
   .179ـ( ص2001القاىرة، 
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أىم المشاكل التي تعاني منيا شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء  .5
 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميتناوليا لمعدوان 

 (34جدول رقم )
ي تعاني منيا شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء يوضح أىم المشاكل الت

 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميتناوليا لمعدوان 

النسبة  التكرار أىم المشاكل
 المئوية % 

 56.10 92 التوسع في نشر المعمومات دوف التيقف منيا

 53.05 87 مجيولية مصدر المعمومات

كػات المقاومػة الفمسػطينية نتيجػة لعػدـ الكشؼ بطريقة غير مقصػودة عػف تحر 
 52.44 86 الوعي األمني باالستخداـ الصحيح ليا

 42.07 69 ياإلعبلمقمة النشطاء المختصيف في المجاؿ 

 30.49 50 ةاإلسرائيمياستخدمت كوسيمة لترويج االشاعات 

 26.83 44 اإلسرائيميعدـ الموضوعية في معالجة أحداث العدواف 

 20.73 34 ر بالمعمومات المنشورة في شبكات التواصؿ االجتماعيضعؼ ثقة الجميو 

 3.66 6 أخرى

  00متعدد، ن = اختيار من. 

 

% يعتبروف التوسع في نشر المعمومات 56.10نسبتو  أف ما سابؽالجدوؿ ال تشير نتائج
ت أىـ المشاكؿ التي تعاني منيا شبكا أف% يعتبروف 53.05 نسبتوما  بينما دوف التيقف منيا،

ـ 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالتواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء تناوليا لمعدواف 
% يعتبروف الكشؼ بطريقة غير مقصودة 52.44بينما ما نسبتو  ىي مجيولية مصدر المعمومات،

بينما ما  عف تحركات المقاومة الفمسطينية نتيجة لعدـ الوعي األمني باالستخداـ الصحيح ليا،
بينما ما نسبتو ي، اإلعبلم% يعتبروف قمة النشطاء المختصيف في المجاؿ 42.07بتو نس

% 26.83بينما ما نسبتو  ة،اإلسرائيميشاعات تبروف استخدميا كوسيمة لترويج اإل% يع30.49
% 20.73، بينما ما نسبتو اإلسرائيمييعتبروف عدـ الموضوعية في معالجة أحداث العدواف 

ميور بالمعمومات المنشورة في شبكات التواصؿ االجتماعي، بينما ما نسبتو يعتبروف ضعؼ ثقة الج
 % يعتبروف وجود مشاكؿ أخرى.3.66
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ويتضح مف النتائج السابقة أف التوسع في نشر المعمومات دوف التيقف منيا تعتبر مف أىـ 
مييا في ـ، ت2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميسمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف 

 المرتبة الثانية مجيولية مصدر المعمومات بحيث تقاربت النسبة المئوية بينيما.

ويرى الباحث أف ىذه النتيجة جاءت لوجود العديد مف النشطاء غير المختصيف في المجاؿ 
ي بحيث كانوا يضخموف وييولوف في المعمومات دوف أف يتأكدوا منيا، وىذا يكوف لو مردود اإلعبلم

ومف أبرز األمثمة عمى ذلؾ ما تداولو بعض النشطاء عبر  ى األفراد داخؿ المجتمع.سمبي عم
وىـ يسقوف  فييإسرائيممف نشر صورة لجنود  اإلسرائيميشبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف 

شرؽ مدينة خانيونس، بحيث تبيف بعد ذلؾ  خزاعةالماء لعجوز كبيرة في السف وكاف ذلؾ في بمدة 
وتعاممو اآلدمي مع  اإلسرائيميالصورة التقطيا جنود االحتبلؿ إلظيار إنسانية الكياف أف ىذه 

ـّ قاـ جنود االحتبلؿ بقتميا بدـٍ بارد، لذلؾ يجب التيقف  المدنييف الفمسطينييف أثناء العدواف، ومف َث
 مف أي معمومة قبؿ نشرىا.  

 ( 4شكل رقم )
 يسقي عجوزًا فمسطينية يإسرائيميوضح جندي 

  
 أيضاً ة و اإلسرائيميعمى إضعاؼ الجبية الداخمية الفمسطينية، وتأكيد الرواية  يعمؿ ذلؾ ألف

مثؿ التوسع في نشر أعداد غير حقيقية لمشيداء نتيجة قصؼ مكاف معيف، أو نشر معمومات غير 
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 صحيحة عف اجتياح االحتبلؿ لمنطقة معينة، أو االدعاء بقصؼ منازؿ المواطنيف، مما يثير حالة
 مف الذعر والخوؼ في نفوس الناس.    

تضارب األنباء وألكثر مف مرة حوؿ توقيع اتفاقية وقؼ إطبلؽ النار بيف المقاومة  أيضاً و 
، بحيث تناقمت شبكات التواصؿ االجتماعي العديد مف المعمومات اإلسرائيميالفمسطينية واالحتبلؿ 

 يقة.حوؿ ذلؾ، وتبيف بعد لحظات أنيا كانت معمومات غير دق
 

لتطوير شبكات التواصل االجتماعي كي تصبح مصدرًا فاعبًل  لممعمومات أثنباء  المقترحات .6
 ةاإلسرائيمياالعتداءات 

 (35جدول رقم )
لتطوير شبكات التواصل االجتماعي كي تصبح مصدرًا فاعبًل  لممعمومات أثناء  المقترحاتيوضح 

 ةاإلسرائيمياالعتداءات 

النسبة  التكرار المقترحات
 المئوية % 

 78.05 128 االىتماـ بالدقة والموضوعية في منشوراتيا 

 65.24 107 التوعية األمنية نحو االستخداـ الصحيح ليا

 61.59 101 توخي الحذر في عرض المنشورات المتعمقة بأسرار المقاومة وتحركاتيا 

 54.88 90 ةاإلسرائيميضرورة استغبلليا في دحض الدعاية 

 36.59 60 اإلسرائيميألحداث العدواف رية والشاممة التغطية الفو 

عػػػػػػػرض مختمػػػػػػػؼ وجيػػػػػػػات نظػػػػػػػر المحممػػػػػػػيف والخبػػػػػػػراء والمتخصصػػػػػػػيف فػػػػػػػي 
 34.15 56 الموضوعات التي تناقشيا

 1.22 2 أخرى

  00، ن = من متعدداختيار. 

 

% يعتبروف االىتماـ بالدقة والموضوعية 78.05 نسبتوأف ما  السابؽالجدوؿ  تشير نتائج
لتطوير شبكات التواصؿ االجتماعي كي تصبح مصدرًا فاعبًل   مقترحاتالنشوراتيا مف في م

% يعتبروف التوعية األمنية نحو 65.24بينما ما نسبتو ، ةاإلسرائيميلممعمومات أثناء االعتداءات 
% يعتبروف توخي الحذر في عرض المنشورات 61.56بينما ما نسبتو  االستخداـ الصحيح ليا،

% يعتبروف ضرورة استغبلليا في 54.88بينما ما نسبتو  أسرار المقاومة وتحركاتيا،المتعمقة ب
ألحداث تبروف التغطية الفورية والشاممة % يع36.59بينما ما نسبتو  ة،اإلسرائيميدحض الدعاية 

المحمميف % يعتبروف عرض مختمؼ وجيات نظر 34.15، بينما ما نسبتو اإلسرائيميالعدواف 
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% يعتبروف وجود 1.22في الموضوعات التي تناقشيا، بينما ما نسبتو  صيفوالمختوالخبراء 
 .مقترحات أخرى

ويتضح مف خبلؿ النتائج السابقة أف االىتماـ بالدقة والموضوعية جاءت كأولى المقترحات 
لتطوير شبكات التواصؿ االجتماعي كي تصبح مصدرًا فاعبًل لممعمومات أثناء االعتداءات 

 ة.اإلسرائيمي

شبكات التواصؿ  مشاكؿ أىـف ( الذي أظير أ34نتيجة جدوؿ رقـ ) ا يتوافؽ معوىذ
المعمومات دوف التقيف منيا، وجاءت المقترحات  نشر ىي التوسع في ،االجتماع أثناء العدواف

 .، بحسب الجدوؿ السابؽلتعالج ىذه المسألة مف خبلؿ االىتماـ بالدقة والموضوعية في منشوراتيا

ـ( التي أظيرت أف أىـ مقترحات المبحوثيف 2015جة مع دراسة )مرجاف، وتتفؽ ىذه النتي
لتطوير تناوؿ المواقع اإللكترونية لقضية البلجئيف، كانت االىتماـ بالدقة والموضوعية في 

 . (1)%35.2موضوعاتيا بنسبة 

ويرى الباحث لكي يتـ تنفيذ نتيجة الجدوؿ السابؽ يجب عمؿ دورات تدريبية توعوية مف 
تدريب وتوعية نشطاء شبكات التواصؿ االجتماعي عمى االستخداـ األمني ليا وكيفية التعامؿ أجؿ 

 ة.اإلسرائيميوقت االعتداءات  وخصوصاً مع المنشورات بشكؿ حذر 

ضرورة التنويو ليـ بأف المعمومات غير الدقيقة التي يتـ نشرىا بطريقة غير مقصودة  أيضاً و 
دة منيا، بحيث نصبح نحف مف ألحقنا الضر بأنفسنا وبأيدينا، لذلؾ يقوـ االحتبلؿ بتصّيدىا واالستفا

 يجب أف نكوف حذريف كؿ الحذر عند نشر أي معمومة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.    

 

 

 

 

 

 

                           
  .105، صمرجع سابقىاني مرجاف،  (1)
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 المبحث الثاني

 اختبار فروض الدراسة الميدانية

 حاولت الدراسة الميدانية اختبار مجموعة مف الفروض، وىي:
( بين α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةذات داللة ارتباطية  عبلقة توجد: الفرض األول

درجة اشباع شبكات التواصل االجتماعي لفضول المبحوثين المعرفي وبين درجة االعتماد عمييا 
  م.2014كمصدر لممعمومات أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 . " Chi Squareر " لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختباو 
 (36)جدول رقم 

 "  chi Square"  العبلقة  نتائج اختباريوضح 
 

درجة اشباع شبكات التواصل بين العبلقة 
االجتماعي لفضول المبحوثين المعرفي وبين درجة 

 االعتماد عمييا كمصدر لممعمومات

 قيمة االختبار
chi 

Square 

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
186.679 16 0.000 

  قيمة chi Square 26.30تساوي  0.05ومستوى داللة  16درجة حرية  
 

المقابمة الختبار"  (.Sig)أف القيمة االحتمالية  السابؽ جدوؿالالنتائج الموضحة في  تشير
Chi Square  "أقؿ ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة االختبار الحسابية والتي تساوي ،

(. مما يدلؿ عمى وجود عبلقة 26.30ف القيمة الجدولية والتي تساوي )(، وىي أكبر م186.697)
بيف درجة اشباع شبكات التواصؿ االجتماعي لفضوؿ المبحوثيف  إحصائيةارتباطية ذات داللة 

المعرفي وبيف درجة االعتماد عمييا كمصدر لممعمومات أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
 ـ.2014

 :نتيجة اختبار الفرض
درجة اشباع شبكات بين  إحصائيةذات داللة ارتباطية  ثبت صحة الفرض القائل بوجود عبلقة

التواصل االجتماعي لفضول المبحوثين المعرفي وبين درجة االعتماد عمييا كمصدر لممعمومات 
  م.2014أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
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اعي كانت تتناوؿ األخبار والمعمومات وىذا الفرض يدلؿ عمى أف شبكات التواصؿ االجتم
المتعمقة بقضية العدواف، وسعت وبصفة مستمرة لرفع مستويات معرفة المبحوثيف مف خبلؿ تمبية 

 ـ.2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميرغباتيـ مف المعمومات واألخبار المتعمقة بالعدواف 
 

 ( بينα ≤ 0.05) ستوى داللة عند م إحصائيةذات داللة ارتباطية  عبلقة توجد: الثاني الفرض
كمصدر لممعمومات االجتماعي وبين درجة االعتماد عمييا  شبكات التواصلبدرجة ثقة المبحوثين 

 م2014اإلسرائيمي عمى غزة عام أثناء العدوان 
 

 . " Chi Squareلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " و 
 (37)جدول رقم 

 "  chi Square"  العبلقة  نتائج اختباريوضح 
 شبكات التواصلببين درجة ثقة المبحوثين العبلقة 

عمييا كمصدر  دوبين درجة االعتما االجتماعي
 لممعمومات أثناء العدوان

 قيمة االختبار
chi 

Square 

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
220.8785 16 0.000 

  قيمة chi Square 26.30تساوي  0.05ومستوى داللة  16درجة حرية  
 

المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية  السابؽ أفجدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير
Chi Square  "أقؿ ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة االختبار الحسابية والتي تساوي ،

(، مما يدلؿ عمى وجود 26.30(، وىي أكبر مف القيمة الجدولية والتي تساوي )220.8785)
وبيف  االجتماعي شبكات التواصؿببيف درجة ثقة المبحوثيف  إحصائيةقة ارتباطية ذات داللة عبل

 ـ.2014االعتماد عمييا كمصدر لممعمومات أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ درجة 
 

 نتيجة اختبار الفرض:
جة ثقة بين در  إحصائيةثبت صحة الفرض القائل بوجود وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة 

االعتماد عمييا كمصدر لممعمومات أثناء  درجة بشبكات التواصل االجتماعي وبينالمبحوثين 
 . م2014العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

زاد بالشبكات حيث أنو كمما زادت الثقة بويرى الباحث بأف ىذه النتيجة تتسـ بالمنطقية 
ونجد أف  ،في إيصاؿ المعمومة تيالسرع اً االعتماد عمييا كمصدر لمحصوؿ عمى المعمومات نظر 

لمحصوؿ عمى المعمومات ، حيث التفوؽ  اعتمادىـ عمييازمات يزداد جميع أفراد المجتمع أثناء األ
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،  لؤلحداث ككؿ ياالممحوظ لشبكات التواصؿ االجتماعي في السرعة والوصوؿ لممعمومة وتناول
ؿ ذلؾ أدى إلى زيادة الثقة واالعتماد ك، لمحصوؿ مف خبلليا عمى المعمومات سريعوأنيا مصدر 

 عمييا كمصدر لممعمومات أثناء العدواف.

( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةذات داللة ارتباطية  عبلقة وجدت : الثالث الفرض
وبين غزة  درجة ثقة المبحوثين فيما تقدمو شبكات التواصل من معمومات حول العدوان عمى بين

 .يم المعرفي حول ىذه القضيةدرجة اشباعيا لفضول
 . " Chi Squareلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " و 

 (38)جدول رقم 
 "  chi Square"  العبلقة  نتائج اختباريوضح 

بين درجة ثقة المبحوثين فيما تقدمو العبلقة 
عمى  شبكات التواصل من معمومات حول العدوان

المعرفي حول  وبين درجة اشباعيا لفضوليم غزة
 ىذه القضية

 قيمة االختبار
chi 

Square 

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
374.697 16 0.000 

  قيمة chi Square 26.30تساوي  0.05ومستوى داللة  16درجة حرية  
 

المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية  السابؽ أفجدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير
Chi Square  "أقؿ ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة االختبار الحسابية والتي تساوي ،

(، مما يدلؿ عمى وجود عبلقة 26.30(، وىي أكبر مف القيمة الجدولية والتي تساوي )374.697)
بيف درجة ثقة المبحوثيف فيما تقدمو شبكات التواصؿ مف معمومات  إحصائيةارتباطية ذات داللة 
 .غزة وبيف درجة اشباعيا لفضوليـ المعرفي حوؿ ىذه القضيةحوؿ العدواف عمى 

 نتيجة اختبار الفرض:
درجة ثقة  بين إحصائيةثبت صحة الفرض القائل بوجود وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة 

وبين درجة اشباعيا  عمى غزة التواصل من معمومات حول العدوان المبحوثين فيما تقدمو شبكات
 . ىذه القضيةلفضوليم المعرفي حول 

المبحوثيف ىـ ف الثقة ومستوى معرفتيـ بالقضية أل يرجع الباحث وجود عبلقة بيف درجةو 
  والتأكد مف مدى مصداقيتيا. ، ولدييـ الوعي الكافي لتفنيد المعموماتمف النخبة السياسية
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 درجة  في مدى( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت : الرابعالفرض 
لممتغيرات  تبعاً عمى شبكات التواصل االجتماعي  المبحوثينالتأثيرات الناتجة عن اعتماد 

نوع التخصص، ومكان السكن، التوجو ،  العمر، طبيعة العمل)النوع، لممبحوثين  الديموغرافية
 .واالنتماء السياسي(

 

 فرضيات وىي : 6ولئلجابة عمى ىذا الفرض تحقق الباحث من 
 

 في مدى درجة ( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت أواًل: 
لممتغيرات  تبعاً عمى شبكات التواصل االجتماعي  المبحوثينالتأثيرات الناتجة عن اعتماد 

 .يعزى لمتغير النوعلممبحوثين  الديموغرافية
 يف ".لعينتيف مستقمت -  Tلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (39)جدول رقم 
 النوع""  وفقا لمتغير "لعينتين مستقمتين -  Tنتائج اختبار " يوضح 

 

التأثيرات الناتجة عن 
عمى  المبحوثيناعتماد 

 شبكات التواصل االجتماعي
المتوسط  العدد النوع

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة االختبار
القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 التأثيرات المعرفية
 0.593 3.82 138 ذكر

0.358 0.721 

 0.719 3.77 26 أنثى

 التأثيرات الوجدانية
 0.563 4.28 138 ذكر

1.312 0.191 

 0.617 4.12 26 أنثى

 التأثيرات السموكية
 0.662 3.65 138 ذكر

2.806 0.006 

 0.755 3.24 26 أنثى

  1.96تساوي  162القيمة الجدولية عند درجة حرية 

 

فيما يتعمؽ بالتأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد  السابؽجدوؿ اللنتائج الموضحة في ا تشير .1
 Tالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تبيف أف 

، وقيمة (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.721والتي تساوي ) لعينتيف مستقمتيف "  - 
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(، مما يدلؿ 1.96(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )0.358حسابية )االختبار ال
في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات المعرفية  إحصائيةعمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير النوع.

 نتيجة اختبار الفرض:

في تقديرات المبحوثين  إحصائيةلفرض القائل بوجود فروق ذات داللة ثبت عدم صحة ا
حول التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي تعزى لمتغير 

 النوع .

وىذا يدلؿ عمى تشابو الظروؼ التي تعيشيا النخبة في غزة، بحيث كاف يقبؿ كؿ مف 
عرفة والحصوؿ عمى المعمومات مف شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء الذكور واإلناث لتمقي الم

 ـ. 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالعدواف 

  Tالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية وكذلؾ فيما يتعمؽ بالتأثيرات الوجدانية فقد كانت  .2
، وقيمة (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.191والتي تساوي )لعينتيف مستقمتيف "  -

(، مما يدلؿ 1.96(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )1.312االختبار الحسابية )
في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات الوجدانية  إحصائيةعمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير النوع.

 ر الفرض:نتيجة اختبا

في تقديرات المبحوثين  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 
حول التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي تعزى 

 لمتغير النوع.

ى ويرجع ذلؾ إل وىذا يدلؿ عمى أف كبل الجنسيف مف النخبة السياسية تأثروا وجدانياً 
مف األطفاؿ  وخصوصاً ة واالرتفاع المستمر في أعداد الشيداء اإلسرائيميكثرة المجازر 

وىذا  اإلسرائيمينحو زيادة الكراىية لبلحتبلؿ  وجدانياً  اً والمدنييف، بحيث كاف كبل الجنسيف متأثر 
 (.  31ما أكدتو نتيجة جدوؿ رقـ )

 -  Tالمقابمة الختبار"  (.Sig)االحتمالية  القيمةأما فيما يتعمؽ بالتأثيرات السموكية فقد كانت  .3
، وقيمة (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أقؿ0.006والتي تساوي )لعينتيف مستقمتيف " 
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(، مما يدلؿ 1.96(  وىي أكبر مف القيمة الجدولية التي تساوي )14716االختبار الحسابية )
أثيرات السموكية الناتجة في تقديرات المبحوثيف حوؿ الت إحصائيةعمى وجود فروؽ ذات داللة 

عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير النوع ومف خبلؿ مقارنة 
 المتوسطات تبيف أف الفروؽ لصالح أفراد العينة الذكور.

 نتيجة اختبار الفرض:
في تقديرات المبحوثين حول  إحصائيةثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

رات السموكية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي تعزى لمتغير التأثي
 النوع ومن خبلل مقارنة المتوسطات تبين أن الفروق لصالح أفراد العينة الذكور.

 

أفعااًل سموكية أثناء العدواف ال  ؾ بأف الذكور مف المبحوثيف يتخذوفويفسر الباحث ذل
تقديـ المساعدات المادية والعينية لؤلسر المحتاجة نتيجة العدواف ا، مثؿ تستطيع اإلناث القياـ بي

المشاركة في تشيع جثاميف الشيداء و المساىمة في توفير أماكف سكنية لؤلسر المشردة مف و 
ة المتمثمة في اإلسرائيمي المختمفة لفضح الممارسات اإلعبلـالظيور عمى وسائؿ  أيضاً بيوتيـ، و 

المشاركة في أنشطة توعوية لتوعية الناس  أيضاً ، و ب في حؽ المدنييف العزؿالمجازر التي ترتك
، والسعي لفضحيا وتكذيبيا، وذلؾ مف باب المسؤولية الممقاة ةاإلسرائيميبعدـ التعاطي مع الدعاية 

، مما يعمؿ عمى تقوية الجبية الداخمية اإلسرائيميعمى عاتؽ النخبة السياسية أثناء العدواف 
 . الفمسطينية
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 في مدى درجة ( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت  ثانيا:
لممتغيرات  تبعاً عمى شبكات التواصل االجتماعي  المبحوثينالتأثيرات الناتجة عن اعتماد 

 .طبيعة العمللممبحوثين يعزى لمتغير  الديموغرافية

 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fبار " لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اخت

 (40جدول رقم )
متوسطات تقديرات  بين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يوضح 

المبحوثين حول نوعية التأثيرات الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 
 يعزى لمتغير طبيعة العمل

ة عن اعتماد التأثيرات الناتج
النخبة عمى شبكات التواصل 

 االجتماعي

 المتوسطات الحسابية
قيمة 
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). أكاديمي 
قيادي في 
فصيل 
 سياسي

محمل 
 سياسي

نائب في 
المجمس 
 التشريعي

 0.701 0.474 3.92 3.79 3.75 3.84 التأثيرات المعرفية

 0.981 0.060 4.26 4.24 4.29 4.25 التأثيرات الوجدانية

 0.874 0.232 3.64 3.62 3.60 3.52 التأثيرات السموكية
 ( تساوي 160، 3القيمة الجدولية عند درجة حرية  )2.65 

 

فيما يتعمؽ بالتأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد  السابؽجدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير .1
 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أف  النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تبيف

، وقيمة (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.701والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف - 
(، مما يدلؿ 2.65(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )0.474االختبار الحسابية )

وثيف حوؿ التأثيرات المعرفية في تقديرات المبح إحصائيةعمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 
 الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير طبيعة العمؿ.

 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

ة عمى شبكات التواصل االجتماعي المبحوثين حول التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد النخب
 .العمل طبيعة تعزى لمتغير
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بعدـ  ويرى الباحث أف طبيعة عمؿ المبحوثيف تكاد تكوف متقاربة لذلؾ كانت نتيجة الفرض
المستمر عمى  االطبلع عمييـتحتـ  عمؿ المبحوثيفحيث طبيعة وجود فروؽ بيف المبحوثيف، 
عمـ عمى  واحتى يستطيعوا أف يكون يافة مف خبللوالحصوؿ عمى المعر  شبكات التواصؿ االجتماعي

    .، بحيث كانت شبكات التواصؿ تتميز أثناء العدواف عف الوسائؿ التقميديةبكافة بمجريات األمور
 

  Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية وكذلؾ فيما يتعمؽ بالتأثيرات الوجدانية فقد كانت  .2
، وقيمة (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.981وي )والتي تسا"  تحميؿ التبايف -

(، مما يدلؿ 2.65(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )0.060االختبار الحسابية )
في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات الوجدانية  إحصائيةعمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 اعي تعزى لمتغير طبيعة العمؿ.الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتم

 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

المبحوثين حول التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 
 .العمل طبيعة تعزى لمتغير

 

مف العدواف نتيجة  ألف جميع المبحوثيف تأثروا وجدانياً  ،د فروؽيرجع الباحث عدـ وجو و 
بغض النظر عف نوع  ة بحؽ األطفاؿ والمدنييف العزؿ،اإلسرائيميلمشاىدة المجازر واالنتياكات 

 لدواعي أمنية نظراً وصعوبة الحركة والتنقؿ  لتفرغيما الكامؿ مف العمؿ نظراً و  العمؿ الذي يعممونو،
حجـ التأثيرات الوجدانية لدييـ نتيجة االعتماد عمى شبكات  األليـ، لذلؾ ازدادت بسبب واقع العدواف
 .التواصؿ االجتماعي

 
 -  Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أما فيما يتعمؽ بالتأثيرات السموكية فقد كانت  .3

االختبار  ، وقيمة(=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.874والتي تساوي )"  تحميؿ التبايف
(، مما يدلؿ عمى عدـ 2.65(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )14131الحسابية )

في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات السموكية الناتجة عف  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة 
 اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير طبيعة العمؿ.

 



 نتائج الدراسة الميدانية    الفصل الثالث

205 

 لفرض:نتيجة اختبار ا
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

المبحوثين حول التأثيرات السموكية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 
 العمل. طبيعة تعزى لمتغير

ياسي ونائب في ويرى الباحث أف طبيعة عمؿ المبحوثيف متقاربة ما بيف أكاديمي ومحمؿ س
، باإلضافة لصعوبة التنقؿ والحركة لجميع المبحوثيف المجمس التشريعي وقيادي في فصيؿ سياسي

لذلؾ ثبت عدـ وجود فروؽ حوؿ  متشابية فيما بينيـ،وكانت التأثيرات السموكية  ،أثناء العدواف
 لعمؿ. التأثيرات الناتجة عف االعتماد عمى شبكات التواصؿ الجتماعي تعزى لطبيعة ا

 

 في مدى درجة ( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت ثالثًا: 
لممتغيرات  تبعاً عمى شبكات التواصل االجتماعي  المبحوثينالتأثيرات الناتجة عن اعتماد 

 لمتغير العمريعزى لممبحوثين  الديموغرافية
 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (41جدول رقم )
متوسطات تقديرات  بين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يوضح 

المبحوثين حول نوعية التأثيرات الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 
 يعزى لمتغير العمر

 

التأثيرات الناتجة عن اعتماد 
نخبة عمى شبكات التواصل ال

 االجتماعي

قيمة  المتوسطات الحسابية
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
20- 30 

 سنة
30- 40 

 سنة
40- 50 

 سنة
40- 50 

 سنة

 0.157 1.762 3.91 3.88 3.66 3.93 التأثيرات المعرفية

 0.981 1.080 4.47 4.23 4.21 4.30 التأثيرات الوجدانية

 0.150 1.796 3.83 3.68 3.50 3.46 ات السموكيةالتأثير 
 ( تساوي 160، 3القيمة الجدولية عند درجة حرية  )2.65 

 

بالتأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد  فيما يتعمؽ الجدوؿ السابؽالنتائج الموضحة في  تشير .1
 Fابمة الختبار" المق (.Sig)القيمة االحتمالية النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تبيف أف 

، وقيمة (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.157والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف - 
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(، مما يدلؿ 2.65(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )1.762االختبار الحسابية )
في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات المعرفية  إحصائيةعمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 جة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير العمر.النات

 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

المبحوثين حول التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 
 ير العمر.تعزى لمتغ
 

ويرجع الباحث ذلؾ الى التقارب في العمر ما بيف المبحوثيف والى التقارب في الحصوؿ 
 عمى كؿ ما ىو جديد مف معمومات متعمقة بالعدواف وتداعياتو عمى االرض. 

  Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية وكذلؾ فيما يتعمؽ بالتأثيرات الوجدانية فقد كانت  .2
، وقيمة (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.359والتي تساوي )"  التبايف تحميؿ -

(، مما يدلؿ 2.65(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )1.080االختبار الحسابية )
في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات الوجدانية  إحصائيةعمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير العمر.الناتجة عف اعتماد النخبة عمى 

 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

المبحوثين حول التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 
 تعزى لمتغير العمر.

الى الشعور لى تعرض جميع المبحوثيف بفئاتيـ العمرية المتقاربة ذلؾ إويرجع الباحث 
بعد ارتكاب االحتبلؿ لمعديد مف المجازر بحؽ األطفاؿ  وخصوصاً بالحزف والكراىية لبلحتبلؿ 

 .يوماً  50العدواف التي استمرت ألكثر مف  نتيجة كثرة أياـ أيضاً والمدنييف العزؿ، و 
 

 -  Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية لسموكية فقد كانت أما فيما يتعمؽ بالتأثيرات ا .3
، وقيمة االختبار (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.150والتي تساوي )"  تحميؿ التبايف
(، مما يدلؿ عمى عدـ 2.65(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )84816الحسابية )
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قديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات السموكية الناتجة عف في ت إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة 
 اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير العمر.

 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي  المبحوثين حول التأثيرات السموكية الناتجة عن اعتماد
 تعزى لمتغير العمر.

لى تعرض جميع المبحوثيف بفئاتيـ العمرية المتقاربة الى القياـ ويرجع الباحث ذلؾ إ
عبر باألعماؿ المتشابو مثؿ التفاعؿ بالمنشورات التوعوية المتعمقة بأحداث العدواف المتبلحقة 

سر المشردة نتيجة أحداث العدواف في إيواء بعض األ اعي ، والمساىمةشبكات التواصؿ االجتم
مما يدلؿ عمى وجود سمات وصفات ، اإلعبلـوالظيور المستمر والمتكرر عمى وسائؿ  ،الضارية

 . فيما يتعمؽ بالتأثيرات السموكية مشتركة تجمع بيف المبحوثيف
 

 ي مدى درجة ف( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت رابعًا: 
لممتغيرات  تبعاً عمى شبكات التواصل االجتماعي  المبحوثينالتأثيرات الناتجة عن اعتماد 

 .لمتغير نوع التخصص يعزىلممبحوثين  الديموغرافية
 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (42جدول رقم )
متوسطات تقديرات  بين  (One Way ANOVA)يل التباين األحادي نتائج تحميوضح 

المبحوثين حول نوعية التأثيرات الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 
 يعزى لمتغير التخصص

 

التأثيرات الناتجة عن اعتماد 
النخبة عمى شبكات التواصل 

 االجتماعي

قيمة  المتوسطات الحسابية
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
بكالوريوس 

 دكتوراه ماجستير فأقل

 0.821 0.197 3.87 3.79 3.80 التأثيرات المعرفية

 0.510 0.675 4.19 4.23 4.32 التأثيرات الوجدانية

 0.611 0.494 3.63 3.52 3.63 التأثيرات السموكية
 ( تساوي 161، 2القيمة الجدولية عند درجة حرية  )3.04 
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فيما يتعمؽ بالتأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد  الجدوؿ السابؽالنتائج الموضحة في  تشير .1
 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تبيف أف 

، وقيمة (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.821والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف - 
(، مما يدلؿ 3.04(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )0.197ار الحسابية )االختب

في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات المعرفية  إحصائيةعمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 
 الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير التخصص.

 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةصحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة  ثبت عدم

المبحوثين حول التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 
 تعزى لمتغير التخصص.

لتقاربيـ المعرفي والثقافي واطبلعيـ  نظراً ويرجع الباحث عدـ وجود فروؽ بيف المبحوثيف 
الساخنة أوؿ  لؤلحداث واألىـ مستوى موحد مف الوعي بيف أفراد المبحوثيف، ومبلحقتيـ، لواسع ا

 .بأوؿ بغض النظر عف المستوى التعميمي لدييـ
 

  Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية وكذلؾ فيما يتعمؽ بالتأثيرات الوجدانية فقد كانت  .2
، وقيمة (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.510والتي تساوي )"  تحميؿ التبايف -

(، مما يدلؿ 3.04(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )0.675االختبار الحسابية )
في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات الوجدانية  إحصائيةعمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 ى لمتغير التخصص.الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعز 

 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

المبحوثين حول التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 
 تعزى لمتغير التخصص.

الشعور بالحزف  لمحالة السائدة وىي نظراً يف ويرجع الباحث عدـ وجود فروؽ بيف المبحوث
لمستواىـ ومكانتيـ  نظراً  ،والمسئولية اتجاه الناس وآالميـ ومعاناتيـ في ىذه الظروؼ الصعبة
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بعاطفة موحدة عند جميع الناس  كاديمية أو السياسية، حيث ظير ذلؾ جمياً االجتماعية أو األ
 .بغض النظر عف المستوى التعميمي لدييـو 

 

 -  Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية فيما يتعمؽ بالتأثيرات السموكية فقد كانت أما  .3
، وقيمة االختبار (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.611والتي تساوي )"  تحميؿ التبايف
(، مما يدلؿ عمى عدـ 3.04(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي ).14.1الحسابية )
في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات السموكية الناتجة عف  إحصائيةذات داللة  وجود فروؽ

 اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير التخصص.
 

 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

لسموكية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي المبحوثين حول التأثيرات ا
 تعزى لمتغير التخصص.

لتقاربيـ وتشابو السموؾ الواجب القياـ  نظراً ويرجع الباحث عدـ وجود فروؽ بيف المبحوثيف 
عمى كؿ ما ىو  واالطبلعحداث الساخنة أوؿ بأوؿ ىذه الظروؼ الصعبة مف مبلحقة األ بو في

شاركة الفاعمة بكؿ ما يمكف القياـ بو مف منشورات عبر شبكات التواصؿ االجتماعية ، جديد، والم
غاثية، بغض النظر عف المستوى ، والمشاركة في األعماؿ اإلاإلعبلـوالظيور عمى وسائؿ 

تـ عمييـ ، وىذا يحكاديمية أو السياسيةماعية أو األلمستواىـ ومكانتيـ االجت نظراً التعميمي لدييـ، 
ـ بمياميـ نحو إدارة األزمة والموقؼ والسعي الدائـ لتقوية الجبية الداخمية الفمسطينية ورفع القيا

 باستمرار، حتى ولو كاف ذلؾ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.معنويات الناس 
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 في مدى درجة ( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت خامسًا: 
لممتغيرات  تبعاً عمى شبكات التواصل االجتماعي  المبحوثينتجة عن اعتماد التأثيرات النا
 .يعزى لمتغير مكان السكن لممبحوثين الديموغرافية

 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 
 (43جدول رقم )

متوسطات تقديرات  بين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يوضح 
المبحوثين حول نوعية التأثيرات الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 

 يعزى لمتغير مكان السكن
 

التأثيرات الناتجة عن اعتماد 
النخبة عمى شبكات التواصل 

 االجتماعي

قيمة  المتوسطات الحسابية
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
محافظة 
محافظة  محافظة غزة شمال غزة

 الوسطى
محافظة 
 خانيونس

محافظة 
 رفح

 0.073 2.184 3.48 3.90 3.65 3.84 3.99 التأثيرات المعرفية

 0.036 2.638 3.91 4.1. 418. 411. ..4. التأثيرات الوجدانية

 0.059 2.319 3.33 3.62 3.59 3.50 3.93 التأثيرات السموكية
 2.42(  تساوي 159، 4الجدولية عند درجة حرية ) القيمة 

 

فيما يتعمؽ بالتأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد  السابؽجدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير .1
 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تبيف أف 

، وقيمة (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر14183والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف - 
(، مما يدلؿ 2.42(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي ).1487االختبار الحسابية )

في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات المعرفية  إحصائيةعمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 
 ى لمتغير مكاف السكف.الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعز 

 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

المبحوثين حول التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 
 تعزى لمتغير مكان السكن.
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بغض  دوف استثناء ابو المعاناة في جميع محافظات غزةيرجع الباحث ىذه النتيجة الى تشو 
النظر عف مكاف السكف، واطبلع جميع أفراد العينة ومبلحقتيـ لؤلحداث التي طالت جميع 

 المحافظات كبل في منطقة سكناه. 

  Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية وكذلؾ فيما يتعمؽ بالتأثيرات الوجدانية فقد كانت  .2
، وقيمة (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أقؿ0.036والتي تساوي )"  ميؿ التبايفتح -

(، مما يدلؿ 2.42(  وىي أكبر مف القيمة الجدولية التي تساوي )2.638االختبار الحسابية )
في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات الوجدانية الناتجة  إحصائيةعمى وجود فروؽ ذات داللة 
بكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير مكاف السكف ومف خبلؿ عف اعتماد النخبة عمى ش

مقارنة المتوسطات نجد أف الفروؽ لصالح أفراد العينة الذيف ىـ مف محافظة  شماؿ غزة ثـ 
 محافظة خاف يونس ثـ محافظة غزة والوسطى وأخيرًا محافظة رفح.

 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات  إحصائية ثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة

المبحوثين حول التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 
تعزى لمتغير مكان السكن ومن خبلل مقارنة المتوسطات نجد أن الفروق لصالح أفراد العينة 

غزة والوسطى وأخيرًا الذين ىم من محافظة  شمال غزة ثم محافظة خان يونس ثم محافظة 
 محافظة رفح.

أف محافظة شماؿ غزة ومحافظة خانيونس نالت تقريبًا ب النتيجة السابقة،ويفسر الباحث 
، واألسىوالشعور بالحزف  أكبر نسبة مف الشيداء مما أدى إلى وجود الفروؽ في التأثيرات الوجدانية

 لشماؿ وخانيونس .حيث كانت الفروؽ في التأثيرات الوجدانية لصالح محافظتي ا

 -  Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أما فيما يتعمؽ بالتأثيرات السموكية فقد كانت  .3
، وقيمة االختبار (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.059والتي تساوي )"  تحميؿ التبايف
دلؿ عمى عدـ (، مما ي2.42(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )14381الحسابية )

في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات السموكية الناتجة عف  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة 
 اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير مكاف السكف.
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 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

المبحوثين حول التأثيرات السموكية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 
 تعزى لمتغير مكان السكن.

 كؿ حسبأف جميع أفراد المبحوثيف  إلىيرجع الباحث ىذه النتيجة وىي عدـ وجود فروؽ و 
، وىذا أقؿ شيء ممكف وواجبو تجاه المحافظة التي يسكنيا مسؤولياتومنطقة سكناه كاف يقوـ بنفس 

  شبكات التواصؿ االجتماعي. رف عبو أف يقـو بو المبحوث
 

 في مدى درجة ( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةوجد فروق ذات داللة تسادسًا: 
لممتغيرات  تبعاً عمى شبكات التواصل االجتماعي  المبحوثينالتأثيرات الناتجة عن اعتماد 

 .زى لمتغير التوجو واالنتماء السياسييع لممبحوثين الديموغرافية
 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (44جدول رقم )
متوسطات تقديرات المبحوثين  بين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

عمى شبكات التواصل االجتماعي يعزى لمتغير  حول نوعية التأثيرات الناتجة عن اعتماد النخبة
 التوجو واالنتماء السياسي

 

التأثيرات الناتجة عن اعتماد 
النخبة عمى شبكات التواصل 

 االجتماعي

قيمة  المتوسطات الحسابية
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
حركة 
حركة  حركة فتح حماس

 الجياد
الجبية 
 الشعبية

الجبية 
 مستقل يةالديمقراط

 0.073 0.273 3.75 3.87 3.98 3.81 3.80 3.81 التأثيرات المعرفية

 0.040 2.397 4.18 3478 .46. ..4. 418. 413. التأثيرات الوجدانية

 0.288 1.250 3.45 3473 3471 3483 34.8 3463 التأثيرات السموكية
 ( تساوي 158، 5القيمة الجدولية عند درجة حرية  )2.26 

 

فيما يتعمؽ بالتأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد  السابؽجدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير .1
 Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تبيف أف 

، وقيمة (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.927والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف - 
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(، مما يدلؿ 2.26(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )0.273ابية )االختبار الحس
في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات المعرفية  إحصائيةعمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير التوجو واالنتماء 
 .السياسي

 رض:نتيجة اختبار الف
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

المبحوثين حول التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي 
 تعزى لمتغير التوجو واالنتماء السياسي.

ف بلنتماء السياسي وذلؾ ألة تعزى لويرى الباحث عدـ وجود فروؽ في التأثيرات المعرفي
جميع المبحوثيف بغض النظر عف االنتماء السياسي ىـ بحاجة لممعرفة واالطبلع المستمر عمى 
مجريات االمور، مف أجؿ دعـ وتوظيؼ ىذه المعمومات في خدمة التنظيـ واالتجاه المنتمي اليو 

ة القضية الفمسطينية لخدم أيضاً ولو بشكؿ غير مباشر، باإلضافة الى توظيؼ ىذه المعمومات 
ديد الى كؿ ما ىو ج حاجة المجتمعلمكانتو بينيـ، و  نظراً وتسخيرىا في خدمة أفراد المجتمع المحيط 

 المتبلحقة. مف تطورات حوؿ العدواف وأحداثو

  Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية وكذلؾ فيما يتعمؽ بالتأثيرات الوجدانية فقد كانت  .2
، وقيمة (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أقؿ0.040والتي تساوي )"  بايفتحميؿ الت -

(، مما يدلؿ 2.26(  وىي أكبر مف القيمة الجدولية التي تساوي )2.397االختبار الحسابية )
في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات الوجدانية الناتجة  إحصائيةعمى وجود فروؽ ذات داللة 

تواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير التوجو واالنتماء السياسي عف اعتماد النخبة عمى شبكات ال
ومف خبلؿ مقارنة المتوسطات نجد أف الفروؽ لصالح أفراد العينة الذيف ىـ الجبية الشعبية ثـ 

 حركة الجياد االسبلمي.

 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

وثين حول التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي المبح
تعزى لمتغير التوجو واالنتماء السياسي والفروق لصالح أفراد العينة الذين ىم الجبية الشعبية ثم 

 حركة الجياد االسبلمي.
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نخبة السياسية المنتمية الدور الميـ لم برازإمحاولة  إلى ،ويرجع الباحث وجود ىذه الفروؽ
وأف ليـ دور في االشتراؾ بإدارة أزمة وتأثيرىا عمى القرار السياسي الفمسطيني،  ،لمجبية الشعبية
، وما يدلؿ عمى ذلؾ حصوؿ القيادي في الجبية الشعبية  ذو الفقار مسؤولياتيـف العدواف ويتحممو 

وكانت ىذه النتيجة في  ،يلشبكات التواصؿ االجتماع عمى أفضؿ سياسي مستخدماً  سويرجو
دورىا المحوري  أيضاً أما باقي الفصائؿ فكاف ليا . (1)أطروحة دكتوراه في جميورية مصر العربية

راسة، وخروج الوفد وبرز ذلؾ مف خبلؿ تظافر الجيود الوحدوية لمفصائؿ الخمس عينة الد
 طبلؽ النار مف الفصائؿ السابقة.المفاوض لوقؼ إ

 

 -  Fالمقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية أثيرات السموكية فقد كانت أما فيما يتعمؽ بالت .3
، وقيمة االختبار (=05.0مف مستوى الداللة ) ( أكبر0.288والتي تساوي )"  تحميؿ التبايف
(، مما يدلؿ عمى عدـ 2.26(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )841.1الحسابية )

في تقديرات المبحوثيف حوؿ التأثيرات السموكية الناتجة عف  ئيةإحصاوجود فروؽ ذات داللة 
 اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير التوجو واالنتماء السياسي.

 

 نتيجة اختبار الفرض:
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

ت السموكية الناتجة عن اعتماد النخبة عمى شبكات التواصل االجتماعي المبحوثين حول التأثيرا
 تعزى لمتغير التوجو واالنتماء السياسي.

الى أف جميع أفراد النخبة وبغض  ،ويرجع الباحث ىذه النتيجة وىي عدـ وجود فروؽ
ة الفمسطينية بنفس الدور والواجب والمسئولية تجاه القضي ف االنتماء التنظيمي كانوا يقوموفالنظر ع

في وحدة الموقؼ  ، وبرز ذلؾ جمياً حد ما في القرار إلىوىذا برز مف خبلؿ تظافر الجيود والوحدة 
 .النار إطبلؽفي آخر أياـ العدواف حوؿ وقؼ 

 

 

                           
 المنظمات عمى حالة دراسة :السياسية النخبة قبؿ مف الحديثة االتصاؿ تكنولوجيا وظيؼ" ت سيؼ عادؿ (1)

 (2015، القاىرة) القاىرة: جامعة  غير منشورة ماجستيررسالة " ينيةالفمسط
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في درجة ( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةفروق ذات داللة  توجد: الخامس الفرض
حسب  بالعدوان عمى غزة ول المبحوثين المعرفياشباع شبكات التواصل االجتماعي لفض

نوع التخصص، ومكان السكن، التوجو ،  العمر، طبيعة العمل)النوع،   الديموغرافيةمتغيرات ال
 .واالنتماء السياسي(

 

 فرضيات وىي : 6ولئلجابة عمى ىذا الفرض تحقق الباحث من 
 

في درجة اشباع ( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةفروق ذات داللة  توجد أواًل: 
متغيرات حسب ال بالعدوان عمى غزة شبكات التواصل االجتماعي لفضول المبحوثين المعرفي

 .يعزى لمتغير النوع الديموغرافية
 لعينتيف مستقمتيف ". -  Tلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (45)جدول رقم 
 النوع""  وفقا لمتغير "تينلعينتين مستقم -  Tنتائج اختبار " يوضح 

 

اشباع شبكات 
التواصل 

االجتماعي 
لفضول 

المبحوثين 
 المعرفي    

المتوسط  العدد النوع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة االختبار
القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 0.686 3.50 138 ذكر

0.557 0.578 

 0.808 3.42 26 أنثى

 1.96تساوي  162 القيمة الجدولية عند درجة حرية 
 

المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية السابؽ أف  الجدوؿ النتائج الموضحة في تشير
T  -  " ( أكبر0.578والتي تساوي ) لعينتيف مستقمتيف ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة ،

يدلؿ عمى (، مما 1.96(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )0.557االختبار الحسابية )
في درجة اشباع شبكات التواصؿ االجتماعي لفضوؿ  إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 .حسب المتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير النوع بالعدواف عمى غزة المبحوثيف المعرفي
 

 نتيجة اختبار الفرض:
بكات درجة اشباع ش في إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

حسب المتغيرات الديموغرافية  بالعدوان عمى غزة التواصل االجتماعي لفضول المبحوثين المعرفي
 .يعزى لمتغير النوع
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تؤكد النتيجة عدـ وجود فروؽ جوىرية وفقًا لمنوع، بحيث ىناؾ تشابو كبير في ظروؼ 
عي لمحصوؿ منيا المبحوثيف، بحيث كاف أثناء العدواف إقباؿ شديد عمى شبكات التواصؿ االجتما

، مع العمـ أف شبكات التواصؿ بغض النظر عف النوع عمى المعرفة واألخبار والمعمومات
 .، والمعمومات كانت متاحة لمجميعفي فمسطيف واسعاً  االجتماعي انتشرت في اآلونة األخيرة انتشاراً 

ة اشباع في درج( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةفروق ذات داللة  توجد ثانيًا: 
متغيرات حسب ال بالعدوان عمى غزة شبكات التواصل االجتماعي لفضول المبحوثين المعرفي

 .لمتغير طبيعة العمليعزى  الديموغرافية
 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (46جدول رقم )
متوسطات تقديرات  بين  (One Way ANOVA)دي نتائج تحميل التباين األحايوضح 

يعزى  بالعدوان عمى غزة اشباع شبكات التواصل االجتماعي لفضوليم المعرفيالمبحوثين حول 
 لمتغير طبيعة العمل

اشباع شبكات 
التواصل االجتماعي 
لفضول المبحوثين 

 المعرفي

 المتوسطات الحسابية
قيمة 
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). أكاديمي 
قيادي في 
فصيل 
 سياسي

محمل 
 سياسي

نائب في 
المجمس 
 التشريعي

3.69 3.33 3.51 3.36 2.469 0.064 
 ( تساوي 160، 3القيمة الجدولية عند درجة حرية  )2.65 

 

المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية السابؽ أف جدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير
F  - ( أكبر0.062والتي تساوي ) "  فتحميؿ التباي ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة ،

(، مما يدلؿ عمى 2.65(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )2.469االختبار الحسابية )
في درجة اشباع شبكات التواصؿ االجتماعي لفضوؿ  إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 سب المتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير طبيعة العمؿ.ح بالعدواف عمى غزة المبحوثيف المعرفي
 نتيجة اختبار الفرض:

درجة اشباع شبكات  في إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 
حسب المتغيرات الديموغرافية  بالعدوان عمى غزة ي الجتماعي لفضول المبحوثين المعرفالتواصل ا

 يعزى لمتغير طبيعة العمل.
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طبلع بكافة  ويرى الباحث أف طبيعة عمؿ المبحوثيف تحتـ عمييـ أف يكونوا عمى معرفة وا 
، بغض النظر عف طبيعة العمؿ الذي تقوـ بو النخبة حيث تعتبر كؿ مينة مف مجريات العدواف

لذلؾ ثبت عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير  ،ومتقاربة معيا األخرىميف النخبة ىي مكممة لممينة 
 ؿ.طبيعة العم

 

في درجة اشباع ( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةفروق ذات داللة  توجد ثالثًا: 
متغيرات حسب ال بالعدوان عمى غزة شبكات التواصل االجتماعي لفضول المبحوثين المعرفي

 يعزى لمتغير العمر الديموغرافية
 ". قمة )تحميؿ التبايف( لعدة عينات مست -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (47جدول رقم )
متوسطات تقديرات  بين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يوضح 

يعزى  بالعدوان عمى غزة المعرفي يماشباع شبكات التواصل االجتماعي لفضولالمبحوثين حول 
 لمتغير العمر

اشباع شبكات التواصل 
االجتماعي لفضول 
 المبحوثين المعرفي

قيمة  المتوسطات الحسابية
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
20- 30 

 سنة
30- 40 

 سنة
40- 50 

 سنة
40- 50 

 سنة

3.57 3.50 3.50 3.27 0.697 0.555 
 ( تساوي 160، 3القيمة الجدولية عند درجة حرية  )2.65 

 

المقابمة الختبار"  (.Sig) القيمة االحتماليةالسابؽ أف جدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير
F  - ( أكبر0.555والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة ،

(، مما يدلؿ عمى 2.65(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )0.697االختبار الحسابية )
لفضوؿ  في درجة اشباع شبكات التواصؿ االجتماعي إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 .حسب المتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير العمر بالعدواف عمى غزة المبحوثيف المعرفي

 نتيجة اختبار الفرض:
في درجة اشباع شبكات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

لديموغرافية حسب المتغيرات ا بالعدوان عمى غزة التواصل االجتماعي لفضول المبحوثين المعرفي
 يعزى لمتغير العمر.
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المبحوثيف الحصوؿ والوصوؿ الى يجة الى محاولة جميع أفراد ويرجع الباحث ىذه النت
داخؿ  المرموقةف كؿ منيـ لو مكانتو ، بغض النظر عف العمر أل العدوافالمعمومات المتعمقة ب

عطاء تفسيرات وا   ،وافقضية العدف لديو معمومات كافية حوؿ المجتمع والتي تتطمب منو أف يكو 
مف أجؿ توعية الناس والمجتمع مف مخاطر الدعاية  أيضاً ، و حداث فعميةيدور مف أحوؿ ما 
 ة.اإلسرائيميوالرواية 

 

في درجة اشباع ( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةفروق ذات داللة  توجد  رابعًا:
متغيرات حسب ال ان عمى غزةبالعدو  شبكات التواصل االجتماعي لفضول المبحوثين المعرفي

 .نوع التخصص عزى لمتغيري الديموغرافية

 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (48جدول رقم )
متوسطات تقديرات  بين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يوضح 

يعزى لمتغير  بالعدوان عمى غزة المعرفي يمات التواصل االجتماعي لفضولاشباع شبكالمبحوثين حول 
 التخصص

اشباع شبكات 
التواصل االجتماعي 
لفضول المبحوثين 

 المعرفي

قيمة  المتوسطات الحسابية
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
بكالوريوس 

 دكتوراه ماجستير فأقل

3.50 3.50 3.46 0.029 0.971 
 3.04(  تساوي 161، 2قيمة الجدولية عند درجة حرية )ال 

 

المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية السابؽ أف جدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير
F  - ( أكبر0.971والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة ،

(، مما يدلؿ عمى 3.04جدولية التي تساوي )(  وىي أقؿ مف القيمة ال0.029االختبار الحسابية )
في درجة اشباع شبكات التواصؿ االجتماعي لفضوؿ  إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 حسب المتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير نوع التخصص. بالعدواف عمى غزة المبحوثيف المعرفي
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 نتيجة اختبار الفرض:
في درجة اشباع شبكات  إحصائيةروق ذات داللة ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود ف
حسب المتغيرات الديموغرافية  بالعدوان عمى غزة التواصل االجتماعي لفضول المبحوثين المعرفي

 يعزى لمتغير نوع التخصص.

بذؿ الجيود عند جميع أفراد المبحوثيف بغض الى محاولة  ،عدـ وجود فروؽ ويرجع الباحث
حداث العدواف الى الحصوؿ عمى المعمومات عف أ ،عمييا يفلحاصمالنظر عف الدرجة العممية ا

إلثبات مكانتو بيف أفراد حداث ذي يشغمو وضرورة مواكبتو ليذه األلمتطمبات المنصب ال نظراً 
 المجتمع.

في درجة اشباع ( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةفروق ذات داللة  توجد خامسًا: 
متغيرات حسب ال بالعدوان عمى غزة ضول المبحوثين المعرفيشبكات التواصل االجتماعي لف

 .مكان السكن عزى لمتغيري الديموغرافية

 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (49جدول رقم )
يرات متوسطات تقد بين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يوضح 

يعزى لمتغير  بالعدوان عمى غزة المعرفي يماشباع شبكات التواصل االجتماعي لفضولالمبحوثين حول 
 مكان السكن

اشباع شبكات 
التواصل 

االجتماعي 
لفضول 

المبحوثين 
 المعرفي

قيمة  المتوسطات الحسابية
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
محافظة 
 شمال غزة

 محافظة محافظة غزة
 الوسطى

محافظة 
 خانيونس

محافظة 
 رفح

3.50 3.45 3.50 3.65 3.30 0.651 0.627 
 ( تساوي 159، 4القيمة الجدولية عند درجة حرية  )2.42 

 

المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية السابؽ أف جدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير
F  - بر( أك0.627والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة ،

(، مما يدلؿ عمى 2.42(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )0.651االختبار الحسابية )
في درجة اشباع شبكات التواصؿ االجتماعي لفضوؿ  إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 عزى لمتغير مكاف السكف.حسب المتغيرات الديموغرافية ي بالعدواف عمى غزة المبحوثيف المعرفي
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 نتيجة اختبار الفرض:
في درجة اشباع شبكات  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

حسب المتغيرات الديموغرافية  بالعدوان عمى غزة التواصل االجتماعي لفضول المبحوثين المعرفي
  يعزى لمتغير مكان السكن.

ى محاولة أفراد النخبة الحصوؿ عمى المعمومات لخدمة لإ ،ويرجع الباحث ىذه النتيجة
متسارعة ، فكؿ محافظة في قطاع غزة كانت مميئة باألحداث الفييا التي يعيشوف السكنية المنطقة

في ، لممجتمعالفمسطينية ؿ تقوية الجبية الداخمية مف أج دارة الموقؼوالتي تتطمب منيـ جميعا إ
 .ة التنقؿ والتحرؾ ولو عبر شبكات التواصؿ االجتماعيإلدارة الموقؼ لصعوب محاولة منيـ 

 

في درجة اشباع ( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  إحصائيةفروق ذات داللة  توجد سادسًا:  
متغيرات حسب ال بالعدوان عمى غزة شبكات التواصل االجتماعي لفضول المبحوثين المعرفي

 .اسييعزى لمتغير التوجو واالنتماء السي الديموغرافية

 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (50جدول رقم )
متوسطات تقديرات المبحوثين  بين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

غير التوجو يعزى لمت بالعدوان عمى غزة المعرفي يماشباع شبكات التواصل االجتماعي لفضولحول 
 واالنتماء السياسي

اشباع شبكات 
التواصل 

االجتماعي 
لفضول 

المبحوثين 
 المعرفي

قيمة  المتوسطات الحسابية
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
حركة 
 حركة فتح حماس

حركة 
 الجياد

الجبية 
 الشعبية

الجبية 
 مستقل الديمقراطية

3.51 3.66 3.64 3.33 3.25 3.37 0.975 0.435 
 ( تساوي 158، 5القيمة الجدولية عند درجة حرية  )2.26 

 

المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية  السابؽ أفجدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير
F  - ( أكبر0.435والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة ،

(، مما يدلؿ عمى 2.26ف القيمة الجدولية التي تساوي )(  وىي أقؿ م0.975االختبار الحسابية )
في درجة اشباع شبكات التواصؿ االجتماعي لفضوؿ  إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة 
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حسب المتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير التوجو واالنتماء  بالعدواف عمى غزة المبحوثيف المعرفي
 السياسي.

 نتيجة اختبار الفرض:
في درجة اشباع شبكات  إحصائيةة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة ثبت عدم صح

حسب المتغيرات الديموغرافية  بالعدوان عمى غزة التواصل االجتماعي لفضول المبحوثين المعرفي
 يعزى لمتغير التوجو واالنتماء السياسي.

يع بغض الى أف األزمة كانت عمى الجميع وطالت الجم ،الباحث عدـ وجود فروؽ ويرجع
عمى  بحيث أف االعتداء كافالنظر عف االنتماء السياسي، فاالحتبلؿ ال يفرؽ بيف فصيؿ وآخر، 

بغض النظر عف  ،حداث والتطوراتف الجميع مواكبة األمر تطمب مالكؿ الفمسطيني، فيذا األ
 إبراز أيضاً في خدمة المجتمع والقضية الفمسطينية، و  مف ذلؾ لبلستفادة وذلؾ ،االنتماء السياسي

 عبر شبكات التواصؿ االجتماعي. وتكذيبياعدـ مصداقية الرواية 
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مدى   في( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية فروق وجد:  تالسادس الفرض
 وفقاً  ثقة المبحوثين فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان عمى غزة

نوع التخصص، ومكان السكن، التوجو ،  العمر، طبيعة العمل)النوع،  الديموغرافيةرات لممتغي
 .واالنتماء السياسي(

 
 

 فرضيات وىي : 6ولئلجابة عمى ىذا الفرض تحقق الباحث من 
 

 

مدى ثقة   في( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائية وجدتأواًل: 
 وفقاً  التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان عمى غزة المبحوثين فيما تقدمو شبكات

 يعزى لمتغير النوع الديموغرافيةلممتغيرات 
 لعينتيف مستقمتيف ". -  Tلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (51)جدول رقم 
 النوع""  وفقا لمتغير "لعينتين مستقمتين -  Tنتائج اختبار " يوضح 

ما ثقة فيالمدى 
تقدمو شبكات 

التواصل 
االجتماعي من 
معمومات حول 
 العدوان عمى غزة

 العدد النوع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة االختبار المعياري

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 0.756 3.50 138 ذكر

0.235 0.815 

 0.811 3.46 26 أنثى

  1.96تساوي  162القيمة الجدولية عند درجة حرية 
 

المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية السابؽ أف جدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير
T  -  " ( أكبر0.815والتي تساوي ) لعينتيف مستقمتيف ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة ،

(، مما يدلؿ عمى 1.96(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )0.235االختبار الحسابية )
مدى ثقة المبحوثيف فيما تقدمو شبكات التواصؿ في  إحصائيةؽ ذات داللة عدـ وجود فرو 

 . االجتماعي مف معمومات حوؿ العدواف عمى غزة وفقًا لممتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير النوع

 نتيجة اختبار الفرض:
مدى ثقة المبحوثين في  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان عمى غزة وفقًا لممتغيرات فيما 
 .الديموغرافية يعزى لمتغير النوع
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شبكات التواصؿ الجنسيف كانت لدييـ نفس درجة الثقة في  بأف ،ىذه النتيجة ويرجع الباحث
لمعمومات التي تجاه ا ةلصعوبة الوضع آنذاؾ، وتحمي كؿ شخص بالمسؤولي نظراً االجتماعي 

 ، والتحري بأف تكوف المعمومات صحيحة.يقدميا عبر الشبكات
 

مدى ثقة   في( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائية وجدت ثانيًا: 
 وفقاً  المبحوثين فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان عمى غزة

 .لمتغير طبيعة العمليعزى  الديموغرافيةلممتغيرات 
 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (52جدول رقم )
متوسطات تقديرات  بين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يوضح 

ومات حول العدوان ثقة فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمالمدى المبحوثين حول 
 يعزى لمتغير طبيعة العمل عمى غزة

مدى ثقة فيما تقدمو 
شبكات التواصل 
االجتماعي من 

معمومات حول العدوان 
 عمى غزة

 المتوسطات الحسابية
قيمة 
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). أكاديمي 
قيادي في 
فصيل 
 سياسي

محمل 
 سياسي

نائب في 
المجمس 
 التشريعي

3.61 3.33 3.53 3.50 1.144 0.333 

 ( تساوي 160، 3القيمة الجدولية عند درجة حرية  )2.65 
 

المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية السابؽ أف جدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير
F  - ( أكبر0.333والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة ،

(، مما يدلؿ عمى 2.65(، وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )1.144بية )االختبار الحسا
مدى ثقة المبحوثيف فيما تقدمو شبكات التواصؿ في  إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة 

االجتماعي مف معمومات حوؿ العدواف عمى غزة وفقًا لممتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير طبيعة 
 العمؿ.

 ر الفرض:نتيجة اختبا
مدى ثقة المبحوثين في  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان عمى غزة وفقًا لممتغيرات 
 الديموغرافية يعزى لمتغير طبيعة العمل.
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اختبلؼ طبيعة عمميـ إال أف  مف وعمى الرغـ ،طبيعة المبحوثيف إلى ويرجع الباحث ذلؾ،
الحصوؿ عمى الثقة في  تطمبت منيـ ، ومكانة اجتماعية متقاربة،ةلدييـ اىتمامات مشترك

 .المعمومات عبر شبكات التواصؿ االجتماعي

مدى ثقة   في( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائية وجدت ثالثًا: 
 وفقاً  االجتماعي من معمومات حول العدوان عمى غزة المبحوثين فيما تقدمو شبكات التواصل

 .العمريعزى لمتغير  الديموغرافيةلممتغيرات 

 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (53جدول رقم )
يرات متوسطات تقد بين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يوضح 

ثقة فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان المدى المبحوثين حول 
 يعزى لمتغير العمر عمى غزة

ثقة فيما المدى 
تقدمو شبكات 

التواصل االجتماعي 
من معمومات حول 
 العدوان عمى غزة

قيمة  المتوسطات الحسابية
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
20- 30 

 سنة
30- 40 

 سنة
40- 50 

 سنة
40- 50 

 سنة

3.69 3.50 3.41 3.38 0.901 0.442 
 ( تساوي 160، 3القيمة الجدولية عند درجة حرية  )2.65 

 

المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية السابؽ أف جدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير
F  - أكبر( 0.442والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة ،

(، مما يدلؿ عمى 2.65(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )0.901االختبار الحسابية )
مدى ثقة المبحوثيف فيما تقدمو شبكات التواصؿ في  إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 ديموغرافية يعزى لمتغير العمر.االجتماعي مف معمومات حوؿ العدواف عمى غزة وفقًا لممتغيرات ال

 نتيجة اختبار الفرض:
في مدى ثقة المبحوثين  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان عمى غزة وفقًا لممتغيرات 
 الديموغرافية يعزى لمتغير العمر.
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بالرغـ مف اختبلؼ العمر اال أف المستوى الثقافي لدييـ متقارب ولدييـ و  أنوحث ويرى البا
 ممكانة المرموقة التي يشغمونيا في المجتمعل نظراً و  ،نفس االىتماـ في الحصوؿ عمى المعمومات

عمى  االمصدر السيؿ الذي يمكف الحصوؿ مف خبللي كانت الشبكاتحيث ب العدواف، أثناء
في الحصوؿ عمى المعمومة  االىتماـنفس  ـسف أو كبير السف لدييصغير ال فجميعيـ ،المعمومات

الممقاة عمى عاتؽ  ةالمسؤوليوكانت الثقة فييا بسبب  المبحوثيف،لجميع أعمار  متاحةوىي 
 .النشطاء

وىذا يدلؿ عمى أف االعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي ال يفرؽ بيف صغير وكبير، 
، وأنيا تمبي احتياجاتيـ مف المعمومة ومطالعة تطورات األحداثفالجميع يتعرض ليا لمحصوؿ عمى 

 المعمومات.
 

مدى ثقة   في( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائية وجدت رابعًا: 
 وفقاً  المبحوثين فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان عمى غزة

 .نوع التخصص لمتغير يعزى الديموغرافيةلممتغيرات 

 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (54جدول رقم )
متوسطات تقديرات المبحوثين  بين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

 حول العدوان عمى غزةثقة فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات المدى حول 
 يعزى لمتغير التخصص

ثقة فيما المدى 
تقدمو شبكات 

التواصل االجتماعي 
من معمومات حول 
 العدوان عمى غزة

قيمة  المتوسطات الحسابية
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
بكالوريوس 

 دكتوراه ماجستير فأقل

3.45 3.50 3.57 0.229 0.796 

 3.04(  تساوي 161، 2ة عند درجة حرية )القيمة الجدولي 
 

المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية السابؽ أف جدوؿ الالنتائج الموضحة في  تشير
F  - ( أكبر0.796والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة ،

(، مما يدلؿ عمى 3.04تساوي )(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي 0.229االختبار الحسابية )
في  مدى ثقة المبحوثيف فيما تقدمو شبكات التواصؿ  إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة 
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االجتماعي مف معمومات حوؿ العدواف عمى غزة وفقًا لممتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير نوع 
 التخصص.

 نتيجة اختبار الفرض:

مدى ثقة المبحوثين في  إحصائيةذات داللة ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق 
فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان عمى غزة وفقًا لممتغيرات 

 الديموغرافية يعزى لمتغير نوع التخصص.

لمتقارب في المستوى الثقافي  نظراً عدـ وجود فروؽ بيف النخبة السياسية ويرجع الباحث، 
 تتبلءـلسرعتيا والتي  نظراً ت التواصؿ ىي المصدر التي يمكف االعتماد عميو شبكا وأفوالتوعوي 

 ،نتشارىا في جميع أنحاء العالـال نظراً و  ،االحداث المتتالية تيا في تناوؿمع ضراوة العدواف وسرع
 وقربيا مف الحدث، عمى خبلؼ الوسائؿ التقميدية.

 

مدى ثقة   في( α ≤ 0.05) داللة عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائية وجدت  خامسًا:
 وفقاً  المبحوثين فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان عمى غزة

 .مكان السكن يعزى لمتغير الديموغرافيةلممتغيرات 

 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (55جدول رقم )
متوسطات تقديرات  بين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يوضح 

ثقة فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات حول المدى المبحوثين حول مستويات 
 يعزى لمتغير مكان السكن العدوان عمى غزة

ثقة فيما تقدمو المدى 
شبكات التواصل 
االجتماعي من 
معمومات حول 

 لعدوان عمى غزةا

قيمة  المتوسطات الحسابية
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
محافظة 
 شمال غزة

محافظة  محافظة غزة
 الوسطى

محافظة 
 خانيونس

محافظة 
 رفح

3.45 3.47 3.36 3.68 3.53 0.720 0.579 
 ( تساوي 159، 4القيمة الجدولية عند درجة حرية  )2.42 
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المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية السابؽ أف جدوؿ الوضحة في النتائج الم تشير
F  - ( أكبر0.579والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة ،

(، مما يدلؿ عمى 2.42(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )0.720االختبار الحسابية )
في  مدى ثقة المبحوثيف فيما تقدمو شبكات التواصؿ  ائيةإحصعدـ وجود فروؽ ذات داللة 

االجتماعي مف معمومات حوؿ العدواف عمى غزة وفقًا لممتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير مكاف 
 السكف.

 نتيجة اختبار الفرض:

مدى ثقة المبحوثين فيما   في إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 
لممتغيرات  وفقاً  ات التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان عمى غزةتقدمو شبك
 .مكان السكن يعزى لمتغير الديموغرافية

لتشابو األحداث وضراوة  نظراً عدـ وجود فروؽ بيف النخبة السياسية ويرجع الباحث، 
االعتماد حيث تعتبر شبكات التواصؿ ىي المصدر التي يمكف ب ،العدواف في كؿ محافظات القطاع

، فكاف ىناؾ محاولة  حافظات لصعوبة التنقؿ والحركة أثناء العدواف لدواعي أمنيةمالفي كؿ  اعميي
في المناطؽ التي ال  وخصوصاً  ،لرصد كؿ االحداث في المناطؽ السكنية ومتابعة وادارة األحداث

لنقؿ  السيمةو السريعة  الوسيمةالتواصؿ االجتماعي ىي  شبكاتف،  فكانت يصؿ الييا الصحفيو 
االحداث لذلؾ مستوى الثقة كاف فييا لدى النخبة في كؿ المناطؽ وبدوف فرؽ،  فكؿ محافظة 

التواصؿ فمذلؾ كانت الثقة فييا في كؿ  شبكاتعبر  ويتواصموف فالصحفيوف والمراسمو  يسكنيا
 المناطؽ .
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مدى ثقة   في( α ≤ 0.05) عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائية وجدت سادسًا: 
 وفقاً  المبحوثين فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان عمى غزة

 .التوجو واالنتماء السياسي يعزى لمتغير الديموغرافيةلممتغيرات 
 ". لعدة عينات مستقمة )تحميؿ التبايف(  -  Fلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

 (56جدول رقم )
متوسطات تقديرات  بين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يوضح 

ثقة فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان المدى المبحوثين حول 
 يعزى لمتغير التوجو واالنتماء السياسيعمى غزة 

ثقة فيما تقدمو المدى 
شبكات التواصل 
االجتماعي من 

حول معمومات 
 العدوان عمى غزة

قيمة  المتوسطات الحسابية
 االختبار

"f" 

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
حركة 
حركة  حركة فتح حماس

 الجياد
الجبية 
 الشعبية

الجبية 
 مستقل الديمقراطية

3.48 3.74 3.42 3.41 3.50 3.37 0.776 0.569 
 ( تساوي 158، 5القيمة الجدولية عند درجة حرية  )2.26 

 

المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية السابؽ أف جدوؿ الالنتائج الموضحة في  يرتش
F  - ( أكبر0.569والتي تساوي ) "  تحميؿ التبايف ( 05.0مف مستوى الداللة=) وقيمة ،

(، مما يدلؿ عمى 2.26(  وىي أقؿ مف القيمة الجدولية التي تساوي )0.776االختبار الحسابية )
في  مدى ثقة المبحوثيف فيما تقدمو شبكات التواصؿ  إحصائيةذات داللة  عدـ وجود فروؽ

االجتماعي مف معمومات حوؿ العدواف عمى غزة وفقًا لممتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير التوجو 
 واالنتماء السياسي.

 نتيجة اختبار الفرض:
قة المبحوثين مدى ثفي  إحصائيةثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة 

فيما تقدمو شبكات التواصل االجتماعي من معمومات حول العدوان عمى غزة وفقًا لممتغيرات 
 الديموغرافية يعزى لمتغير التوجو واالنتماء السياسي.

لظروؼ كانت صعبة عمى الجميع  والعدواف يستيدؼ الجميع وال يفرؽ ويرى الباحث بأف ا
حداث المتسارعة الصعبة كاف عمى الجميع متابعة األ بيف فصيؿ دوف آخر ، وفي ىذه الظروؼ

مف جميع أطياؼ النخبة والثقة فييا  لؤلحداثوالصعبة التي نعيشيا في ذلؾ الوقت، فكانت المتابعة 
عف  ، فكؿ المبحوثيف بغض النظرالسياسي االنتماءبغض النظر عف طبيعة مبحوثيف السياسية لم

 .التواصؿ االجتماعي شبكاتبر حداث ويقوـ بدوره عع األيتاب انتمائو
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 المبحث الثالث
 أىم النتائج والتوصيات

  ا:يستعرض الباحث خبلصة ألىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة الميدانية، ومف أىم
 النتائج العامة لمدراسة:

% مف المبحوثيف يحرصوف عمى متابعة شبكات التواصؿ 36.6أوضحت الدراسة أف نسبة  .1
عالية، وتبلىا مف يحرصوف عمى متابعتيا بدرجة عالية جدًا بنسبة  االجتماعي بدرجة

%، 4.3%، بينما بمغت نسبة بدرجة منخفضة 28.0%، ثـ بدرجة متوسطة بنسبة 29.9
 %.1.2في حيف كانت نسبة بدرجة منخفضة جدًا 

 

ما ثـ  %،59.8سبوع يوميًا ف شبكات التواصؿ االجتماعي في األمف يتابعو بة نسبمغت  .2
% 14.6 نسبتوما  ، في حيف% يتابعونيا ثبلثة أو أربعة أياـ خبلؿ االسبوع17.1 نسبتو
% يتابعونيا يوـ أو 8.5بمغت نسبة  بينما  ،سبوععونيا خمسة أياـ أو أكثر خبلؿ األيتاب

  .يوماف خبلؿ االسبوع
 

ف شبكات التواصؿ االجتماعي مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثبلث ساعات تابع المبحوثو  .3
% 25.0 نسبتوواحتمت المرتبة األولى، وجاءت في المرتبة الثانية ما  % 35.4بنسبة

  .يتابعونيا في اليـو مف ساعة إلى أقؿ مف ساعتيف
 

% مف المبحوثيف يتابعوف شبكات التواصؿ  في فترات 48.. نسبتوأوضحت الدراسة أف ما  .4
لصباحية، بينما % ىـ مف الذيف يتابعونيا في الفترة ا1843 نسبتوغير محددة، وتبلىا ما 

 % يتابعونيا في الفترة المسائية..814 نسبتوما 

% ىـ مف الذيف يفضموف متابعة شبكات التواصؿ 774.8 نسبتوأشارت الدراسة إلى أف ما  .5
% يفضموف ذلؾ في أماكف العمؿ، بينما ما 1467. نسبتواالجتماعي في منازليـ، بينما ما 

 قارب.يفضموف ذلؾ عند األصدقاء واأل %8413 نسبتو

يعتمدوف عمى شبكات التواصؿ % مف المبحوثيف 6743ما نسبتو  بينت الدراسة أف .6
، في حيف ـ.460عمى غزة عاـ  اإلسرائيمياالجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 

عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات  يعتمدوف أحياناً % 3848 نسبتوما 
 .ـ.460ى غزة عاـ عم اإلسرائيميأثناء العدواف 

أف أسباب االعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر  إلى أشارت الدراسة  .7
%، بينما ما 76.22بنسبة  الحصوؿ عمى المعمومات واألخبارلممعمومات أثناء العدواف 

سرعتيا في نقؿ معمومات وأخبار العدواف دوف % يعتبروف السبب ىو 72.56نسبتو 
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متابعة الصور والفيديوىات % يعتبروف السبب ىو 40.24بتو في حيف ما نسمعوقات، 
 .المتعمقة بالعدواف

ف كوسيمة تي اعتمد عمييا المبحوثو جاءت شبكات التواصؿ االجتماعي في مقدمة الوسائؿ ال .8
% يعتبروف القنوات 64.02%، في حيف ما نسبتو 81411لممعمومات أثناء العدواف بنسبة 

 التمفزيونية.
ف كمصدر واصؿ االجتماعي مقدمة المصادر التي اعتمد عمييا المبحوثو تاحتمت شبكات ال .9

% يعتبروف اإلذاعات 70.12%، في حيف ما نسبتو 87466لممعمومات أثناء العدواف بنسبة 
 مصدرىـ لممعمومات أثناء العدواف.

اعتمد المبحوثوف بدرجة عالية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي لمحصوؿ عمى المعمومات   .10
%، 3.48، بينما كاف نسبة مف يعتمدوف عمييا بدرجة متوسطة %141.العدواف بنسبة  أثناء

 .%41.، بينما كاف اعتمادىـ عمييا بدرجة منخفضة بنسبة %1148وبدرجة عالية جدًا 
ف جتماعي التي اعتمد عمييا المبحوثو جاءت شبكة الفيس بوؾ في مقدمة شبكات التواصؿ اال  .11

%، وتبلىا شبكة تويتر بنسبة .1643العدواف بنسبة  لمحصوؿ عمى المعمومات أثناء
 %.  114.6%، بينما جاءت اليوتيوب بنسبة 38488

أشارت الدراسة إلى أف أسباب تفضيؿ المبحوثيف لشبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر   .12
%، 86411بنسبة تمكنيـ مف استخداميا بكؿ سيولة نيا أللممعمومات أثناء العدواف جاءت 

، اشتماليا عمى الصور وخدمات الفيديو والصوت% كاف سبب تفضيميـ 45.73بتو بينما ما نس
 .تتيح مجااًل أوسع لحرية الرأي والتعبير% بسبب أنيا 35.98في حيف ما نسبتو 

المعمومات السياسية والميدانية ىي أكثر المعمومات تداواًل عبر شبكات بينت الدراسة أف   .13
 التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف.

األساليب التي استخدميا  في مقدمة المحادثة الكتابية عف طريؽ الدردشة والتعميقاتجاءت   .14
%، بينما 51.22ف عبر شبكات التواصؿ االجتماعي لمحصوؿ عمى المعمومات بنسبة المبحوثو 
، في خباريةمتابعة المجموعات اإل% كاف أسموبيـ لمحصوؿ عمى المعمومات 46.34ما نسبتو 

 الرسائؿ السريعة.% أسموبيـ المستخدـ 30.49حيف ما نسبتو 
احتمت صفحة وكالة معا اإلخبارية الترتيب األوؿ وجاءت في مقدمة صفحات شبكات   .15

ف كمصدر لمحصوؿ عمى المعمومات أثناء جتماعي التي اعتمد عمييا المبحوثو التواصؿ اال
ت الترتيب الثالث %، واحتم44.51%، وتبلىا صفحة دنيا الوطف بنسبة 47.56العدواف بنسبة 

 %.42.07صفحة غزة األف بنسبة 
ف واد اإلخبارية التي يفضؿ المبحوثو جاءت األخبار الخاصة بالعدواف في مقدمة أشكاؿ الم  .16

%، تبلىا التحميبلت والتعميقات بنسبة .1141متابعتيا عمى شبكات التواصؿ االجتماعي بنسبة 



 نتائج الدراسة الميدانية    الفصل الثالث

231 

المشاركة والتعميقات جاءت  %، في حيف31.10%، ثـ جاءت التقارير بنسبة 40.24
 %.16.46بنسبة  المفتوحة مع الجميور

أىـ الموضوعات الخاصة بالعدواف التي يتابعيا المبحوثوف عمى شبكات التواصؿ  جاءت  .17
أوضاع %، تبلىا 59.15بنسبة  وزارة الصحة اليومية ألعداد الشيداء إحصائياتاالجتماعي 

خطابات المقاومة %، ثـ جاءت 56.10سبة بن سكاف قطاع غزة المشرديف أثناء العدواف
 %.54.88بنسبة  الفمسطينية

أشارت الدراسة إلى أف ثقة المبحوثيف كانت متوسطة بتناوؿ شبكات التواصؿ االجتماعي   .18
%، 39.0%، وجاءت نسبة مف يثقوف بدرجة عالية 47.0لممعمومات المتعمقة بالعدواف بنسبة 

%، بينما كانت نسبة مف يثقوف بدرجة منخفضة 8.5ثـ نسبة مف يثقوف بدرجة عالية جدًا 
 %.1.2%، ثـ جاءت نسبة درجة منخفضة جدًا 4.3

% بمغت درجة إشباع شبكات التواصؿ االجتماعي لفضوليـ 46.3بينت الدراسة أف نسبة   .19
%، 43.9متوسطة، بينما كانت نسبة درجة عالية  اإلسرائيميالمعرفي حوؿ معمومات العدواف 

 %.1.2%، ثـ جاءت نسبة درجة منخفضة جدًا 5.5لية جدًا ثـ نسبة درجة عا
شباعات المتحققة لدى المبحوثيف العتمادىـ عمى شبكات التواصؿ أىـ اإل أثبتت الدراسة أف  .20

 متابعة الحصوؿ عمى األخبار لحظة وقوعيااالجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
بنسبة  المعمومات عف العدوافالوصوؿ إلى كـ ىائؿ مف %، ثـ جاءت 7.486بنسبة 
معايشة أوجاع الناس % االشباع المتحقؽ لدييـ 4.8..%، بينما كانت ما نسبتو481..

 .    المتضرريف جراء العدواف
بمغت نسبة الوزف النسبي لمتأثيرات الوجدانية الناتجة عف اعتماد المبحوثيف عمى شبكات   .21

ـ 2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميواف التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العد
 .%71.80%، ثـ التأثيرات السموكية بنسبة 86411%، يمييا التأثيرات المعرفية بنسبة 7.411

المشاكؿ التي تعاني منيا شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف  أوضحت الدراسة أف أىـ  .22
مجيولية مصدر ييا %، يم56.10بنسبة  التوسع في نشر المعمومات دوف التيقف منيا

الكشؼ بطريقة غير مقصودة عف تحركات %، في حيف جاءت  .341.بنسبة  المعمومات
%، ثـ  52.44المقاومة الفمسطينية نتيجة لعدـ الوعي األمني باالستخداـ الصحيح ليا بنسبة 

 %.42.07ي بنسبة اإلعبلمقمة النشطاء المختصيف في المجاؿ 
لتطوير شبكات التواصؿ االجتماعي كي تصبح مصدرًا فاعبًل  أىـ المقترحات بينت الدراسة أف  .23

 االىتماـ بالدقة والموضوعية في منشوراتياة، جاءت اإلسرائيميلممعمومات أثناء االعتداءات 
%، ثـ 65.24بنسبة  التوعية األمنية نحو االستخداـ الصحيح ليا%، تبلىا .8741بنسبة  
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، ثـ %61.59بنسبة  أسرار المقاومة وتحركاتياتوخي الحذر في عرض المنشورات المتعمقة ب
 %.54.88 نسبتو ةاإلسرائيميضرورة استغبلليا في دحض الدعاية 

 
 نتائج اختبار فروض الدراسة: -ب
 

عند  إحصائيةذات داللة ثبت صحة الفرض القائؿ بوجود عبلقة ارتباطية  :الفرض األول .1
واصؿ االجتماعي لفضوؿ بيف درجة اشباع شبكات الت (α ≤ 0.05) مستوى داللة 

المبحوثيف المعرفي وبيف درجة االعتماد عمييا كمصدر لممعمومات أثناء العدواف اإلسرائيمي 
 ـ.2014عمى غزة عاـ 

 ثبت صحة الفرض القائؿ بوجود وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائيةالفرض الثاني:  .2
بكات التواصؿ االجتماعي ( بيف درجة ثقة المبحوثيف بشα ≤ 0.05عند مستوى داللة ) 

وبيف درجة االعتماد عمييا كمصدر لممعمومات أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
 ـ.2014

ثبت صحة الفرض القائؿ بوجود وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  الفرض الثالث: .3
لتواصؿ مف بيف درجة ثقة المبحوثيف فيما تقدمو شبكات ا (α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) 

 وبيف درجة اشباعيا لفضوليـ المعرفي حوؿ ىذه القضية.  عمى غزة معمومات حوؿ العدواف
 

 وقد تم اختباره وفق االختبارات اآلتية: الفرض الرابع:
ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات المبحوثيف  .4

اصؿ االجتماعي تعزى د النخبة عمى شبكات التو حوؿ التأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتما
 .لمتغير النوع

ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات المبحوثيف  .5
حوؿ التأثيرات الوجدانية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى 

 لمتغير النوع.
وؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات المبحوثيف حوؿ ثبت صحة الفرض القائؿ بوجود فر  .6

التأثيرات السموكية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى 
 لمتغير النوع ومف خبلؿ مقارنة المتوسطات تبيف أف الفروؽ لصالح أفراد العينة الذكور.

ة بيف متوسطات تقديرات ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائي .7
المبحوثيف حوؿ التأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ 

 االجتماعي تعزى لمتغير طبيعة العمؿ.
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ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات  .8
اد النخبة عمى شبكات التواصؿ المبحوثيف حوؿ التأثيرات الوجدانية الناتجة عف اعتم

 العمؿ. طبيعة االجتماعي تعزى لمتغير
ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات  .9

المبحوثيف حوؿ التأثيرات السموكية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ 
 العمؿ. طبيعة االجتماعي تعزى لمتغير

صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات  ثبت عدـ  .10
المبحوثيف حوؿ التأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ 

 االجتماعي تعزى لمتغير العمر.
ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات   .11

حوؿ التأثيرات الوجدانية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ  المبحوثيف
 االجتماعي تعزى لمتغير العمر.

ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات   .12
المبحوثيف حوؿ التأثيرات السموكية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ 

 ي تعزى لمتغير العمر.االجتماع
ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات   .13

المبحوثيف حوؿ التأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ 
 االجتماعي تعزى لمتغير التخصص.

بيف متوسطات تقديرات  ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية  .14
المبحوثيف حوؿ التأثيرات الوجدانية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ 

 االجتماعي تعزى لمتغير التخصص.
ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات   .15

نخبة عمى شبكات التواصؿ المبحوثيف حوؿ التأثيرات السموكية الناتجة عف اعتماد ال
 االجتماعي تعزى لمتغير التخصص.

ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات   .16
المبحوثيف حوؿ التأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ 

 االجتماعي تعزى لمتغير مكاف السكف.
ائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات ثبت صحة الفرض الق  .17

المبحوثيف حوؿ التأثيرات الوجدانية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ 
االجتماعي تعزى لمتغير مكاف السكف ومف خبلؿ مقارنة المتوسطات نجد أف الفروؽ 
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افظة خاف يونس ثـ محافظة لصالح أفراد العينة الذيف ىـ مف محافظة  شماؿ غزة ثـ مح
 غزة والوسطى وأخيرًا محافظة رفح.

ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات   .18
المبحوثيف حوؿ التأثيرات السموكية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ 

 االجتماعي تعزى لمتغير مكاف السكف.
فرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات ثبت عدـ صحة ال  .19

المبحوثيف حوؿ التأثيرات المعرفية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ 
 االجتماعي تعزى لمتغير التوجو واالنتماء السياسي.

ثبت صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات   .20
لمبحوثيف حوؿ التأثيرات الوجدانية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ ا

االجتماعي تعزى لمتغير التوجو واالنتماء السياسي والفروؽ لصالح أفراد العينة الذيف ىـ 
 الجبية الشعبية ثـ حركة الجياد االسبلمي.

ف متوسطات تقديرات ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بي  .21
المبحوثيف حوؿ التأثيرات السموكية الناتجة عف اعتماد النخبة عمى شبكات التواصؿ 

 االجتماعي تعزى لمتغير التوجو واالنتماء السياسي.
 

 الفرض الخامس: وقد تم اختباره وفق االختبارات اآلتية:
ة اشباع شبكات ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درج  .22

حسب المتغيرات  بالعدواف عمى غزة التواصؿ االجتماعي لفضوؿ المبحوثيف المعرفي
 الديموغرافية يعزى لمتغير النوع.

ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة اشباع شبكات   .23
المتغيرات  حسب بالعدواف عمى غزة التواصؿ االجتماعي لفضوؿ المبحوثيف المعرفي

 الديموغرافية يعزى لمتغير طبيعة العمؿ.
ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة اشباع شبكات   .24

حسب المتغيرات  بالعدواف عمى غزة التواصؿ االجتماعي لفضوؿ المبحوثيف المعرفي
 الديموغرافية يعزى لمتغير العمر.

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة اشباع شبكات ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ ب  .25
حسب المتغيرات  بالعدواف عمى غزة التواصؿ االجتماعي لفضوؿ المبحوثيف المعرفي

 الديموغرافية يعزى لمتغير نوع التخصص.
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ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة اشباع شبكات   .26
حسب المتغيرات  بالعدواف عمى غزة المبحوثيف المعرفي التواصؿ االجتماعي لفضوؿ

 الديموغرافية يعزى لمتغير مكاف السكف.
ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة اشباع شبكات   .27

حسب المتغيرات  بالعدواف عمى غزة التواصؿ االجتماعي لفضوؿ المبحوثيف المعرفي
 غير التوجو واالنتماء السياسي.الديموغرافية يعزى لمت

 

 : وقد تم اختباره وفق االختبارات اآلتية:السادسالفرض 
ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مدى ثقة المبحوثيف   .28

فيما تقدمو شبكات التواصؿ االجتماعي مف معمومات حوؿ العدواف عمى غزة وفقًا 
 زى لمتغير النوع.لممتغيرات الديموغرافية يع

ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مدى ثقة المبحوثيف   .29
فيما تقدمو شبكات التواصؿ االجتماعي مف معمومات حوؿ العدواف عمى غزة وفقًا 

 لممتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير طبيعة العمؿ.
لة إحصائية في مدى ثقة المبحوثيف ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات دال  .30

فيما تقدمو شبكات التواصؿ االجتماعي مف معمومات حوؿ العدواف عمى غزة وفقًا 
 لممتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير العمر.

ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مدى ثقة المبحوثيف   .31
ي مف معمومات حوؿ العدواف عمى غزة وفقًا فيما تقدمو شبكات التواصؿ االجتماع

 لممتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير نوع التخصص.
ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في  مدى ثقة المبحوثيف   .32

فيما تقدمو شبكات التواصؿ االجتماعي مف معمومات حوؿ العدواف عمى غزة وفقًا 
 ة يعزى لمتغير مكاف السكف.لممتغيرات الديموغرافي

ثبت عدـ صحة الفرض القائؿ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مدى ثقة المبحوثيف   .33
فيما تقدمو شبكات التواصؿ االجتماعي مف معمومات حوؿ العدواف عمى غزة وفقًا 

 لممتغيرات الديموغرافية يعزى لمتغير التوجو واالنتماء السياسي.
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 لدراسة:توصيات ومقترحات ا
مف خبلؿ استعراض الباحث ألىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الميدانية، يمكف أف 
نقوـ بوضع مجموعة مف التوصيات والمقترحات مف أجؿ النيوض بشبكات التواصؿ االجتماعي 

 أو في أوقات األزمات وىي كاآلتي: ةاإلسرائيميوصًا أثناء االعتداءات صوتطوير أدائيا وخ
 

 : توصيات الدراسة:أوالً 
ة وتداعياتيا اإلسرائيميبتناوؿ االعتداءات  الفمسطينية التواصؿ االجتماعي صفحاتاىتماـ  .1

براز األخبار والمعمومات عبرىا.   وا 
بتحري الدقة  ،الفمسطينية عبر الصفحات يالتواصؿ االجتماع شبكات ىاىتماـ القائميف عم .2

 ة واألزمات.اإلسرائيميعتداءات أثناء اال وخصوصاً بالمعمومات المقدمة عبرىا 
التغطية الفورية السريعة والشاممة ألحداث ومعمومات العدواف مما يجمب العديد مف  .3

 الجميور لمتابعتيا مف كافة أطياؼ المجتمع.
ضرورة ذكر مصدر المعمومات المقدمة لمجميور، وتجنب تقديـ األخبار والمعمومات  .4

 جميور بشبكات التواصؿ االجتماعي.مجيولة المصدر مما يرفع مستوى ثقة ال
إعطاء المزيد مف االىتماـ مف قبؿ القائميف عمى شبكات التواصؿ االجتماعي والنشطاء  .5

 بالدراسات المتخصصة بالعدواف لبلستفادة مف نتائجيا ومعموماتيا. 
لمتابعة وتقييـ المعمومات  ةضرورة تشكيؿ لجنة وطنية تضـ كافة األطياؼ واأللواف السياسي .6

لمقدمة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ومدى صبلحيتيا، والكشؼ مف خبلليا أكاذيب ا
 ة ودحضيا.اإلسرائيميالدعاية 

 
 ثانيًا: مقترحات الدراسة:

إجراء دراسات بحثية تتعمؽ بربط شبكات التواصؿ االجتماعي مع القضايا المجتمعية  .1
 لمتبلحقة.ة ااإلسرائيميالمختمفة والتي جزء منيا قضية االعتداءات 

والخبراء المختصيف في مجاؿ شبكات التواصؿ  يفعمؿ منظومة مشتركة تضـ األكاديمي .2
االجتماعي لمتوعية مف خبلؿ الدورات التدريبية باالستخداـ الصحيح واآلمف لشبكات 

 ة.اإلسرائيميأثناء االعتداءات  وخصوصاً التواصؿ االجتماعي 
رشاد المواطنيف إ اإلعبلـداخمية ووزارة وزارة ال الجيات المختصة بما فييا يجب عمى .3

والنشطاء بعدـ التعاطي مع المعمومات مجيولة المصدر وعدـ نشرىا عبر شبكات التواصؿ 
االجتماعي، بحيث يكوف ليا مردود سمبي ينعكس عمى إضعاؼ الجبية الداخمية 

 الفمسطينية.
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تماعي أثناء الجاالعمؿ عمى زيادة التنسيؽ المشترؾ بيف نشطاء شبكات التواصؿ  .4
يجابية تخدـ القضية أجؿ توحيد جيودىـ لمخروج بنتائج إة مف اإلسرائيمي تاالعتداءا

 عمى الصعيد العربي والدولي. وخصوصاً الفمسطينية 
تخصيص مجموعة مف الصفحات عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تكوف متعددة  .5

لغربي بالمغة اإلنجميزية، االتجاىات والمياـ، بحيث تكوف وظيفتيا مخاطبة الرأي العاـ ا
متابعة وتقييـ  أيضاً وتداوليا لممنشورات التي تظير مظمومية الشعب الفمسطيني، و 

براز الرواية اإلسرائيميالمعمومات المتداولة عبر صفحات الشبكات  ة والعمؿ عمى تكذيبيا وا 
 الفمسطينية الحقيقية.

ماعي والسعي الدؤوب لتعمميا متابعة كؿ التطبيقات الجديدة عبر شبكات التواصؿ االجت .6
ىي معركة أفكار وعقوؿ، لكي نستطيع  اإلسرائيميألف المعركة الحقيقية مع االحتبلؿ 

 مجابيتيـ والتفوؽ عمييـ.  
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 (1ممحق رقم )
 استمارة صحيفة االستقصاء

 غزة -الجامعة اإلسبلمية 
 الدراسببات العميبببعمادة ا

 اإلعبلمقسم الصحافة و  -كمية اآلداب 

 
 

 
 صحيفة استقصاء بعنواف:

 

النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات اعتماد 
 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميأثناء العدوان 

 

 دراسة ميدانية في محافظات غزة

 : ىحتانًبح أختٍ/  انًبحىث أخٍ

مف  اإلعبلـتأتي ىذه االستمارة في  إطار دراسة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في الصحافة و        
النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ اعتماد " الجامعة اإلسبلمية بغزة، وموضوع الدراسة

: دراسة ميدانية في ـ2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيمياالجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدواف 
( أماـ اإلجابة xشارة )إبوضع  أرجو منكـ اإلجابة عمى كافة أسئمة ىذه االستبانة بصدؽ،محافظات غزة. 

أمبًل في الوصوؿ إلى نتائج دقيقة تعكس الواقع، عممًا بأف نتائج ىذه وجية نظركـ، مع التي تتوافؽ 
 الدراسة ستستخدـ لغرض البحث العممي فقط.

 

  تقدير لشكر والولكم جزيل ا
 

 انباحج                                                                                                  

 نضال عبدهللا بربخ                                                                                           

 شرافإ                                                                                                 

 د4 أمين منصور وافي                                                                                         

 بالجامعة اإلسالمية اإلعالمرئيس قسم الصحافة و 

 

 م2015 -ه 1436
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 ر األول: عادات وأنماط متابعة شبكات التواصل االجتماعي:المحو 
 

ما درجة حرصك عمى متابعة شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان  .1
 م؟2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

  ًعالية جدا  عالية  متوسطة  منخفضة   ًمنخفضة جدا 
 ماعي في األسبوع؟ما عدد األيام التي تتابع فييا شبكات التواصل االجت .2

  ًيوميا   يـو أو يوماف 
  ثبلثة أو أربعة أياـ  خمسة أياـ فأكثر 

 

 ما عدد ساعات متابعتك لشبكات التواصل االجتماعي في اليوم؟ .3

 أقؿ مف ساعة  مف ساعة إلى أقؿ مف ساعتيف 
 مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثبلث ساعات  ثبلث ساعات فأكثر 

 

 

 ة شبكات التواصل االجتماعي؟ما الفترات التي تفضل فييا متابع .4

  الفترة الصباحية 

 الفترة المسائية 

 ال يوجد فترة محدة 

 فترة الظييرة 

  فترة الميؿ المتأخر 
 

 ما األماكن التي تفضل متابعة شبكات التواصل االجتماعي فييا؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( .5

 المنزؿ  مكاف العمؿ 
  عند األصدقاء واألقارب 

 األماكف العامة 
 مقاىي اإلنترنت 

 ..........................أخرى، يرجى ذكرىا 
 

عمى  اإلسرائيميالمحور الثاني: االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان 
 م2014غزة عام 

عمى  اإلسرائيميىل اعتمدت عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان  .6
 م.2014زة عام غ

 نعـ  أحيانا  ال 

ما أسباب عدم اعتمادك عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات  -إذا كانت إجابتك ال .7
 م؟  ) ثم توقف عن االجابة مشكورًا (2014عمى غزة عام  اإلسرائيميأثناء العدوان 

 عدـ الثقة فيما تقدمو مف معمومات حوؿ العدواف  ط العمؿعدـ وفرة الوقت بسبب ضغ 
 اعتمد عمى وسائؿ أخرى الستقاء معموماتي 

 ...............................أخرى، يرجى ذكرىا 
 ال تشبع احتياجاتي مف المعمومات 

 
ما أسباب اعتمادك عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر  -إذا كانت إجابتك نعم أو أحيانا  .8

 م؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(2014م عمى غزة عا اإلسرائيميلممعمومات أثناء العدوان 

 الحصوؿ عمى المعمومات وأخبار العدواف  سرعتيا في نقؿ معمومات وأخبار العدواف دوف معوقات 
 متابعة الصور والفيديوىات المتعمقة بالعدواف 

 امكانيتيا تحديث المعمومات وفقا لتطورات األحداث 

 التعامؿ السمس وسيولة استخداميا 

 تتيح خاصية التفاعمية مع المعمومات التي تقدميا 
  

 الثقة فيما تقدمو مف معمومات وأخبار 

  ة المتبلحقةاإلسرائيميمتابعة المجازر 
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 فياإلسرائيميؼ الجنود متابعة اختطا 

 الجرأة في تناوليا قضايا العدواف المختمفة 
 معايشة آالـ وىمـو الناس 

 ...............................أخرى، يرجى ذكرىا 
  

عمى  اإلسرائيميالتي اعتمدت عمييا كمصدر لممعمومات أثناء العدوان  اإلعبلميةوضح الوسائل  .9
 م؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(2014غزة عام 

 شبكات التواصؿ االجتماعي  المواقع االلكترونية 
  القنوات التمفزيونية 

 الصحؼ والمجبلت 
  اإلذاعات 

 ..................:أخرى، يرجى ذكرىا... 
 

م؟ )يمكنك اختيار 2014عمى غزة عام  اإلسرائيميما مصادرك الكتساب المعمومات أثناء العدوان  .10
 أكثر من إجابة(

 التواصؿ االجتماعي شبكات   الصحؼ والمجبلت 
  القنوات التمفزيونية 

  االذاعات 

 خدمة الرسائؿ عبر الياتؼ المحموؿ 
 

  المواقع االلكترونية 

 االتصاؿ الشخصي  

 رجى ذكرىا:.....................أخرى، ي 

 اإلسرائيميما درجة اعتمادك عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان  .11
 م ؟2014عمى غزة عام 

 عالية جدا  عالية  متوسطة  منخفضة   منخفضة
 جداً 

وان ما أىم شبكات التواصل االجتماعي التي اعتمدت عمييا كمصدر لممعمومات أثناء العد .12
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(م؟ 2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

  الفيس بوؾ  التويتر 
 اليوتيوب 

 ليكند اف 

 جوجؿ  بمس 

 ماي سبيس 

 المدونات 

 .....................:أخرى، يرجى ذكرىا 
 

ما أسباب تفضيمك  لشبكات التواصل االجتماعي التي اخترتيا سابقا كمصدر لممعمومات أثناء  .13
 م ؟)يمكنك اختيار أكثر من إجابة(2014عمى غزة عام  اإلسرائيميدوان الع

 تمكنني مف استخداميا بكؿ سيولة   اشػػػػػػػػتماليا عمػػػػػػػػى الصػػػػػػػػور وخػػػػػػػػدمات الفيػػػػػػػػديو
 والصوت

 تتيح مجااًل أوسع لحرية الرأي والتعبير 

 أثؽ في المعمومات التي تقدميا حوؿ العدواف 

 ةديتعتبر متميزة إذا ما قورنت بالوسائؿ التقمي 

  سػػػػػرعتيا فػػػػػػي نقػػػػػػؿ األخبػػػػػػار والمعمومػػػػػػات دوف
 معوقات

  المتابعػػػػػػػة اآلنيػػػػػػػة والمحظيػػػػػػػة لمػػػػػػػا تقدمػػػػػػػو مػػػػػػػف
 معمومات

  تشػػػػػعرني أنػػػػػي موصػػػػػوؿ مػػػػػع الحػػػػػدث المتعمػػػػػؽ
 بالعدواف

 ...............................................................:أخرى، يرجى ذكرىا 
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التواصل االجتماعي لمحصول عمى المعمومات أثناء  ما األساليب التي استخدمتيا عبر شبكات .14
 م؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(2014عمى غزة عام  اإلسرائيميالعدوان 

  المحادثػػػػػػػػػة الكتابيػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ الدردشػػػػػػػػػة
 والتعميقات

 الرسائؿ السريعة 

 االتصاؿ بالصوت فقط 

 االتصاؿ بالصوت والصورة 

 متابعة المجموعات االخبارية 
 

 لتعميقات المفتوحة مع الجميورالمشاركة وا 

 متابعة صفحات الصحفييف البارزيف 

 .....................:أخرى، يرجى ذكرىا 

ما أىم الصفحات اإلخبارية الفمسطينية عبر شبكات التواصل االجتماعي التي اعتمدت عمييا  .15
ر أكثر من م، صفحة؟ )يمكنك اختيا2014عمى غزة  اإلسرائيميكمصدر لممعمومات أثناء العدوان 

 إجابة(

 غزة األف  شبكة قدس االخبارية 
 صفا 

 معا اإلخبارية 

 دنيا الوطف 

 فمسطيف اآلف    

 فمسطيف أوف اليف 

 شياب اإلخبارية 

 المركز الفمسطيني لئلعبلـ 

 سما اإلخبارية 

 وكالة فمسطيف اليـو 

 وكالة األنباء الفمسطينية وفا 
 ............................. :أخرى، يرجى ذكرىا...................................................... 

 

ما أشكال المواد اإلخبارية التي فّضمت متابعتيا عبر شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان  .16
 م ؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

  األخبار السريعة 

  التحميبلت والتعميقات 
  التقارير 

 كاريكاتير والرسومات المتنوعةال 
 التحقيقات المعمقة 

 القصص اإلخبارية 
 المشاركة والتعميقات المفتوحة مع الجميور 

  اإلسرائيميالدراسات واألبحاث الخاصة بالعدواف 

 
عمى  اإلسرائيميما أىم الموضوعات التي تابعتيا عبر شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان  .17

 كنك اختيار أكثر من إجابة(م؟ )يم2014غزة عام 

                متابعة تداعيات التيدئة المصرية االولى  وزارة الصػػػػػػػػحة اليوميػػػػػػػػة ألعػػػػػػػػداد  إحصػػػػػػػػائيات
 الشيداء

  ةاإلسرائيميالموضوعات الخاصة باألوضاع 

  ة لمتيدئات المتبلحقةاإلسرائيميالخروقات 

  سكاف المشرديف أثناء العدوافالأوضاع 

  زاري المصػػػػػػغر فػػػػػػي تصػػػػػػريحات المجمػػػػػػس الػػػػػػو
 اسرائيؿ

 اعداـ العمبلء أثناء العدواف 

 مظاىرات التضامف العربية والدولية 

 خطابات المقاومة الفمسطينية 

 أخرى، يرجى ذكرىا........................:. 
 

عمى غزة  اإلسرائيميما درجة ثقتك بشبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان  .18
 م؟2014عام 

 لية جداً عا  عالية  متوسطة  منخفضة 
 

  ًمنخفضة جدا 
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عمى غزة  اإلسرائيميشباع شبكات التواصل االجتماعي لفضولك المعرفي أثناء العدوان ما درجة إ .19
 م؟2014عام 

  ًعالية جدا 
 

 عالية  متوسطة  منخفضة   ًمنخفضة جدا 

مصدر لممعمومات أثناء العدوان شباعات المتحققة لديك نتيجة اعتمادك عمى شبكات التواصل االجتماعي كما اإل .20
 ؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

 الحصوؿ عمى األخبار لحظة وقوعيا 

 القدرة عمى التحميؿ والتنبؤ باألحداث 

 المشاركة في أحداث المجتمع الجارية 

 الوصوؿ إلى كـ ىائؿ مف المعمومات عف العدواف 

  ريف مف العدواف معايشة أوجاع الناس المتضر 

 المعرفة التامة بالمواقؼ العربية والدولية نحو العدواف 

 زيادة المعرفة بأحداث العدواف المتبلحقة 

 التواصؿ االجتماعي المستمر مع اآلخريف 

  ةاإلسرائيميكشؼ أساليب الدعاية 

  اإلسرائيميالمتابعة المستمرة لمخسائر في الجانب 

 متابعة تداعيات التيدئات المتبلحقة 

  ...........................:أخرى، يرجى ذكرىا 

  

 عالية  متوسطة  منخفضة   منخفضة
 جداً 

 

المحور الثالث: التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء 
 م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميالعدوان 

 
 

 

عن اعتمادك عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان ما درجة التأثيرات المعرفية الناتجة  .21
 ؟2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

 

 درجة التأثير فقرات التأثيرات المعرفية
 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 

       اإلسرائيميالتعرؼ عمى أماكف القصؼ  8

نتيجة المجازر  لجرحىالتعرؼ عمى حصيمة الشيداء وا 1
 ة المتتاليةاإلسرائيمي

     

التعرؼ عمى بنود المبادرة المصرية األولى لوقؼ إطبلؽ  3
 النار وآراء الفصائؿ والشخصيات السياسية حوليا

     

. 
التعرؼ عمى تداعيات خطؼ المقاومة الفمسطينية لمجنود 

 يف، والتعرؼ عمى النتائج المترتبة عمى ذلؾاإلسرائيمي

     

. 
التعرؼ عمى الظروؼ الحياتية لمميجريف مف بيوتيـ نتيجة 

 العدواف
     

      التعرؼ عمى خطابات قادة االحتبلؿ وتداعياتيا 6

      التعرؼ عمى خطابات قادة المقاومة وتداعياتيا 8

      ةاإلسرائيميالتعرؼ عمى أساليب الدعاية  7

لدولية نتيجة استمرار التعرؼ عمى رود األفعاؿ العربية وا 1
 عمى غزة  اإلسرائيميالعدواف 
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      التعرؼ عمى خروقات االحتبلؿ المستمرة لمتيدئات المتبلحقة 81

      التعرؼ عمى تطورات التيدئة النيائية ووقؼ إطبلؽ النار 88
 

 
 

 

 

ماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان ما درجة التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصل االجت .22
 م؟2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

 

 درجة التأثير فقرات التأثيرات الوجدانية
 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 

مشاركة سكاف القطاع وجدانيًا في آالميـ  وأوجاعيـ نتيجة  8
 المعاناة المستمرة خبلؿ فترة العدواف 

     

1 
عور بالحزف الشديد نتيجة استشياد األطفاؿ بشكؿ مستمر الش

 بحيث كانت غالبية الشيداء مف األطفاؿ
 

     

3 
زيادة التعاطؼ مع الناس المدمرة بيوتيـ نتيجة اليجمات 

أثناء عدواف  اإلسرائيميالشرسة بحقيـ مف قبؿ االحتبلؿ 
 ـ.118

     

. 
اتخذت مف  الشعور بالقمؽ عمى العائبلت الفمسطينية التي

مدارس األونروا إيواء ليـ نتيجة تدمير بيوتيـ مف قبؿ االحتبلؿ 
  اإلسرائيمي

     

نتيجة ارتكابو  اإلسرائيميزيادة الشعور بالكراىية لبلحتبلؿ  .
 لممجازر المستمرة

     

6 
سياسة تدمير  اإلسرائيميالشعور بالذعر نتيجة اتّباع االحتبلؿ 

 اـ األخيرة مف العدواف عمى غزةخبلؿ األي األبراج السكنية
     

 

 

 

ما درجة التأثيرات السموكية الناتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان  .23
 م؟2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي

 

 درجة التأثير فقرات التأثيرات السموكية
 اً منخفضة جد منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 

      تقديـ المساعدات المادية والعينية لؤلسر المحتاجة نتيجة العدواف  8

المساىمة في توفير أماكف سكنية لؤلسر المشردة مف بيوتيـ،  1
 في بيتؾ أو المبادرة بتسكينيـ مؤقتاً 

     

3 
المشاركة في أنشطة توعوية لتوعية الناس بعدـ التعاطي مع 

 ةاإلسرائيميالدعاية 
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المختمفة لفضح الممارسات والمجازر  اإلعبلـالظيور عمى وسائؿ  .
 التي ترتكب في حؽ المدنييف العزؿ

     

المشاركة في تشيع جثاميف الشيداء سواء كانوا مف عامة الناس أو  .
 قادة بارزيف

     

6 
توحيد الصفوؼ والوحدة الوطنية  كتابة المنشورات التي تدعو إلى

عمى غزة  اإلسرائيميجراء العدواف  بةفي ظؿ الظروؼ الصع
 ـ2014عاـ 

     

المبادرة بكتابة المنشورات عبر شبكات التواصؿ االجتماعي  8
 اإلسرائيميالتي تدعو إلى مقاطعة التعامبلت مع االحتبلؿ 

     

تفاعمؾ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي مع الجيود والمظاىرات  7
 غزة والداعية إلنياء ووقؼ العدوافالعربية والدولية المؤيدة لقطاع 

     

المشاركة بالمسيرات العفوية التي خرجت نتيجة توقيع اتفاقية  1
 التيدئة النيائية

     

 
 

برأيببك مببا أىببم المشبباكل التببي تعبباني منيببا شبببكات التواصببل االجتمبباعي كمصببدر لممعمومببات أثنبباء  .24
 تناوليا 

 مكنك اختيار أكثر من إجابة(م ؟ )ي2014عمى غزة عام  اإلسرائيميلمعدوان 
 مجيولية مصدر المعمومات 

 التوسع في نشر المعمومات دوف التيقف منيا 

  ي اإلعبلمقمة النشطاء المختصيف في المجاؿ 

 

  اإلسرائيميعدـ الموضوعية في معالجة أحداث العدواف 

 ضعؼ ثقة الجميور بالمعمومات المنشورة في شبكات التواصؿ االجتماعي 

 ةاإلسرائيميشاعات يمة لترويج اإلاستخدمت كوس 

  الكشػػؼ بطريقػػة غيػػر مقصػػودة عػػف تحركػػات المقاومػػة الفمسػػطينية نتيجػػة لعػػدـ الػػوعي األمنػػي باالسػػتخداـ
 الصحيح ليا

 ........... :أخرى، يرجى ذكرىا............................... 
بًل  لممعمومببات أثنببباء مببا مقترحاتببك لتطببوير شبببكات التواصببل االجتمببباعي كببي تصبببح مصببدرًا فبباع .25

 ة ؟)يمكنك اختيار أكثر من إجابة(اإلسرائيمياالعتداءات 

  االىتماـ بالدقة والموضوعية في منشوراتيا 

  اإلسرائيميالتغطية الفورية والشاممة لؤلحداث العدواف 

 التوعية األمنية نحو االستخداـ الصحيح ليا 

 اومة وتحركاتيا توخي الحذر في عرض المنشورات المتعمقة بأسرار المق 

  ةاإلسرائيميضرورة استغبلليا في دحض الدعاية 
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 عرض مختمؼ وجيات نظر المحمميف والخبراء والمتخصصيف في الموضوعات التي تناقشيا 

  :أخرى، يرجى ذكرىا....................................................................................... 
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 أكاديمي سياسي وصحفي  قيادي في فصيؿ سياسي  محمؿ سياسي   نائب في المجمس التشريعي حالي أو سابؽ 

 العمر .3

 11- 31 سنة   31- .1 سنة  .1- .1 سنة  .1 سنة فأكثر 
 التخصص العممي .4

 بكالوريوس فاقؿ        ماجستير  دكتوراة فأكثر  
 السكن مكان .5

 محافظة شماؿ غزة  محافظة غزة  محافظة الوسطى  محافظة خانيونس  محافظة رفح 
 التأييد السياسي .6

 حركة المقاومة االسبلمية حماس 

  حركة الجياد االسبلمي 
 حركة التحرير الوطني فتح 

 الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف 
 الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف 

  ..........شكرا لكم عمى تعاونكم      .........أخرى، يرجى ذكرىا                         .                
 مستقؿ 
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 (2ممحق رقم )
 استمارة المقابمة

 غزة -الجامعة اإلسبلمية 
 اعمادة الدراسببات العميببب

 اإلعبلمقسم الصحافة و  -كمية اآلداب 

 

 
 

 عنواف:ب المقابمة الشخصية لدراسة ماجستير أسئمة
 

النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات اعتماد "
 "م2014عمى غزة عام  اإلسرائيميأثناء العدوان 

 

 دراسة ميدانية في محافظات غزة
 

 بيانات ىذه االستمارة ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط. مبلحظة: 
 

  تقدير ولكم جزيل الشكر وال
 

 

 

 انباحج                                                                                                  

 

 نضال عبدهللا بربخ                                                                                          

 

 شرافإ                                                                                                 

 

 د4 أمين منصور وافي                                                                                        

  

 بالجامعة اإلسالمية اإلعالمرئيس قسم الصحافة و

 
 م2015 -ه 1436
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 كات التواصؿ االجتماعي؟ما طبيعة تفاعمؾ عبر شب 
  ما ىي وجية نظرؾ وتقييمؾ ألداء وتغطية شبكات التواصؿ االجتماعي لمعدواف

 ـ؟2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيمي
  ما ىي طبيعة المعمومات التي تداولتيا شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء

 ـ؟2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالعدواف 
 واصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء ىؿ يمكف االعتماد عمى شبكات الت

 ـ؟2014عمى غزة عاـ  اإلسرائيميالعدواف 
  ىؿ استطاعت شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف مجابية ودحض

 ة؟ اإلسرائيميوتذيب الدعاية والرواية 
 اإلسرائيمييجابيات شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف ما ىي أبرز إ 

 ـ؟2014عمى غزة عاـ 
  عمى  اإلسرائيميما ىي أبرز سمبيات شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء العدواف

 ـ؟2014غزة عاـ 
  ما مقترحاتؾ لتطوير شبكات التواصؿ االجتماعي كي تصبح مصدرًا فاعبًل

  ؟ة أو في األوقات الطبيعيةاإلسرائيميلممعمومات أثناء االعتداءات 
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 (3ممحق رقم )
 كمون لبلستبانة.األساتذة المح

 
 غزة.  -أستاذ الصحافة واإلعبلـ بالجامعة االسبلمية -أ. د. جواد الدلو 
 غزة. -أستاذ اإلعبلـ واالتصاؿ بجامعة فمسطيف -أ. د. حسيف أبو شنب 
 غزة. -خبير ومتخصص في شبكات التواصؿ االجتماعي -أ. خالد صافي 
 غزة. -عبلـ بجامعة األقصىأستاذ اإلعبلـ المشارؾ وعميد كمية اإل -د. زىير عابد 
 جميورية مصر العربية. -أستاذ ورئيس قسـ اإلعبلـ بجامعة القاىرة -أ. د. سامي طايع 
  غزة. -أستاذ الصحافة واإلعبلـ المساعد بالجامعة االسبلمية –د. طمعت عيسى 
 غزة. -أستاذ اإلعبلـ المشارؾ بجامعة األقصى -د. ماجد ترباف 
 جميورية مصر العربية. -اذ اإلعبلـ بجامعة حموافأست -أ. د. محمود أبو يوسؼ 
 غزة. -أستاذ اإلعبلـ المشارؾ بجامعة األزىر -د. موسى طالب 
 غزة. -أستاذ اإلحصاء والرياضيات بالجامعة االسبلمية -د. نافذ بركات 
 غزة. -أستاذ اإلعبلـ المشارؾ بجامعة األقصى -د. نبيؿ الطيراوي 
 جميورية مصر العربية. -بجامعة القاىرةأستاذة اإلعبلـ  -د. نرميف خضر 
 غزة. -أستاذ اإلعبلـ المساعد بكمية فمسطيف التقنية بدير البمح -د. نعيـ المصري 

 
 
 
 



  

 

 


