
  

  إقــــــــــــــرار
  
  :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

  
اعتماد طلبة اجلامعات يف حمافظات غزة على املواقع االلكرتونية يف 

  اكتساب املعلومات حول قضية الالجئني الفلسطينيني
    دراسة میدانیة 

  
، باستثناء ما تمت اإلشارة أقر بأن ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص

إلیه حیثما ورد، وٕان هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم یقدم من قبل لنیل درجة أو لقب علمي أو 
  .بحثي لدى أي مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى

  
DECLARATION  

  
The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, 

is the researcher's own work, and has not been submitted 
elsewhere for any other degree or qualification 

  

  :Hani Ahmed Murgan     Student's nameھاني أحمد مرجان            :اسم الطالب

  :  Signature                                                            :التوقیع

 Date                              2/2015/ 17  :التاریخ

  



  

  زةــبغ الجامعة اإلسالمیة
  ات العلیاــــــعمادة الدراس

   ة اآلدابــــــــــــــیــــــــــــــلـــــك
   ةــــــــــــــافــــــــــــصحال قسم

  
  

اعتماد طلبة اجلامعات يف حمافظات غزة على املواقع االلكرتونية يف 
  ل قضية الالجئني الفلسطينينياكتساب املعلومات حو

    دراسة میدانیة 
  
  

  
  الباحثإعداد 

  هاني أحمد محمد مرجان
  

  إشراف 
 طلعت عبد الحمید عیسى/ الدكتور

  قسم الصحافة ب أستاذ الصحافة المساعد
  الجامعة اإلسالمیة بغزة

  

  
  قدمت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الصحافة 

  
  

  

  م2015 -ه1346



 

  ب 

  



 

  أ 

  



 

  ب 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 1آیة : القلم



 

  ج 

   
  

  

 
 
 

، سائًال المولى أن یجمعني به في الفردوس إلى روح والدي طیب اهللا ثراه ×
  .األعلى

التي غمرتني بالحب والحنان، وبركة الدعاء، أمد اهللا  إلى والدتي العزیزة ×
  .في عمرها

  .إلى إخوتي وأخواتي جمیعا ×
أبنائي أحمد وتاال، الذین أعانوني بصبرهم وغمروني و إلى زوجتي  ×

  .برعایتهم
  .إلى كل أساتذتي األفاضل، والزمالء، واألصدقاء، وكل من وقف بجانبي ×

  

  أهدي هذه الدراسة... إليهم مجيعًا 
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  شكر وتقدير
ام الشكر والحمد هللا عز وجل، حمدًا یلیق بجالله وعظمته، الذي وفقني وأعانني على إتم

  .هذه الدراسة، وٕاخراجها إلى النور

أتقدم بجزیل الشكر، ووافر االمتنان إلى أستاذي ومشرفي وقدوتي الدكتور طلعت عبد 
الحمید عیسى، الذي غمرني بتواضعه، وحسن معاملته، وجمیل صبره وتحمله، ودعمني، ووقف 

أمامكم الیوم، فاسأل اهللا بجانبي ومنحني الكثیر من وقته وجهده إلفادتي ونصحي، ولواله لما كنت 
  . أن یبارك في عمله وعلمه، وأن یجزیه اهللا عني خیر الجزاء

كما أتقدم بالشكر العمیق إلى الدكتور حسن أبو حشیش أستاذ الصحافة واإلعالم المساعد 
بالجامعة اإلسالمیة، واألستاذ الدكتور عاطف عدوان عضو المجلس التشریعي الفلسطیني على 

مناقشة هذه الدراسة المتواضعة، رغم كثرة مسئولیاتهم، وأعبائهم، وعلى تحملهما  تفضلهما بقبول
  .عناء قراءتها، وتقویمها، وٕابداء مالحظاتهما القیمة إلثرائها

وأتوجــه بالشــكر لألســاتذة الكــرام فــي قســم الصــحافة واإلعــالم بالجامعــة اإلســالمیة، لمــا بــذلوه 
  .وزمیالتي في قسم الصحافة واإلعالممن جهد خالل فترة الدراسة، وٕالى زمالئي 

وأشـــكر كـــل مـــن ســـاعدني فـــي انجـــاز هـــذا العمـــل، وٕاتمامـــه، وأخـــص بالشـــكر الـــدكتور نبیـــل 
الطهــراوي، الــذي لــم یبخــل علــي یومــًا بوقتــه وجهــده ونصــائحه، كمــا أشــكر األســتاذ حســن لقــان علــى 

  .دعمه وتشجیعه ومساندته لي

الشـكر وعمیـق االمتنـان علـى مجهـوده فـي العمـل كما أتقدم مـن الـدكتور نافـذ بركـات بـوافر  
  . اإلحصائي، ونصائحه الغالیة

  . وال یفوتني أن أتقدم بعمیق الشكر إلى األستاذ عصام مقداد، المدقق اللغوي للدراسة

ویطیب لي أن أشكر كل أصدقائي الذین ساعدوني في توزیع االستبانة، محمود عطا اهللا، 
  .لزمیالت انتصار ناجي، ونسمة الفراومحمود مرجان، وٕاسالم موسى، وا

أمي وزوجتي وأبنائي، وٕاخواني وأخواتي، على . ..كر لمن ال تكفیهم كلمات الشكروكل الش
ولكل من تقدم لي بید العون ممن ذكرتهم، وممن لم یتسع المقام  ،حبهم ودعمهم المتواصل لي

  .ل عني كل خیرجزاهم اهللا عز وجو  لذكرهم، أتقدم بخالص الشكر وعظیم االمتنان،

ـــه ولي  التوفــیــق،،،   واللــَّ

  الباحــث
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  ملخص الدراسة
اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة على تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى 

مدى متابعة  معرفة، و المواقع االلكترونیة في اكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین
، وعن مدى ثقتهم، رف على أهم المواقع االلكترونیة التي یعتمد علیهاالتع، و لمواقع االلكترونیةا

اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة على المواقع االلكترونیة  ومعرفة اآلثار الناتجة عن
 .الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

إلعالمي، وتم جمع وتأتي هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفیة، مستخدمة منهج المسح ا
البیانات باستخدام صحیفة االستقصاء، وتم اختیار عینة عشوائیة طبقیة من طلبة الجامعات 
الفلسطینیة  الثالث الرئیسة في محافظات غزة وهي الجامعة اإلسالمیة، وجامعة األقصى، وجامعة 

  .م10/12/2014م حتى 20/11/2014مبحوث خالل الفترة الزمنیة من  400األزهر، قوامها 
  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها

من المبحوثین یحرصون على متابعة المواقع االلكترونیة % 37.3أوضحت الدراسة أن نسبة  -1
 %.3.8بدرجة عالیة، بینما بلغت نسبة من یحرصون على متابعتها بدرجة منخفضة جداً 

ادر التي یعتمد علیها المبحوثون جاءت المواقع االلكترونیة على االنترنت في مقدمة المص -2
، تلیها القنوات التلفزیونیة بنسبة %48.1الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین بنسبة

16.8.%  
على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة  متوسطةیعتمد المبحوثون بدرجة  -3

بدرجة منخفضة ، بینما كان اعتمادهم علیها %38.8بنسبةالالجئین الفلسطینیین 
 %.5.3بنسبة

أشارت الدراسة إلى أن دوافع االعتماد على المواقع االلكترونیة بشأن األزمات التي یتعرض  -4
 %.25.98لها الالجئون جاءت متابعة تفاصیل تلك األزمات بنسبة 

جاء موقع دائرة شئون الالجئین التابع لحماس في مقدمة المواقع االلكترونیة المتخصصة  -5
، %16.7علیها الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین بنسبة  التي یعتمد

، ثم جاء %16.5وتاله بدرجة متقاربة موقع مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات بنسبة 
 %.16.2ف بنسبة .ت.موقع دائرة شئون الالجئین التابع ل م

ریة التي یعتمد علیها الكتساب جاء موقع دنیا الوطن في مقدمة المواقع االلكترونیة اإلخبا -6
، وتاله موقع وكالة معا %21.3المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین بنسبة 

 %.12، ثم جاء موقع وكالة شهاب اإلخباریة بنسبة %16.5اإلخباریة بنسبة 



 

  و 

جاءت األخبار الخاصة بقضیة الالجئین في مقدمة أشكال المواد اإلخباریة الخاصة بقضیة  -7
 %.26.6ین التي یفضل متابعتها على المواقع االلكترونیة بنسبة الالجئ

كانت أهم الموضوعات الخاصة بقضیة الالجئین الفلسطینیین التي یتابعها المبحوثون على  -8
 %.21.7تاریخ المدن والقرى التي تم تهجیرها بنسبة : المواقع االلكترونیة

بتناول المواقع االلكترونیة لقضیة  أشارت الدراسة إلى أن ثقة المبحوثین بدرجة متوسطة -9
، في حین كانت نسبة من یثقون بدرجة منخفضة جدًا %46.3الالجئین الفلسطینیین بنسبة 

2.3.% 
من المبحوثین بلغت درجة إشباع المواقع االلكترونیة % 41.3بینت الدراسة أن نسبة  - 10

نسبة درجة منخفضة  لفضولهم المعرفي حول قضیة الالجئین الفلسطینیین عالیة، بینما جاءت
 %.2.3جدًا 

بلغت نسبة التأثیرات الوجدانیة الناتجة عن اعتماد المبحوثین على المواقع االلكترونیة  - 11
، یلیها التأثیرات المعرفیة بنسبة %34.9الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین 

  %.30.6، ثم التأثیرات السلوكیة بنسبة 34.5%
ت لتطویر تناول المواقع االلكترونیة لقضیة الالجئین، االهتمام بالدقة كانت أهم المقترحا - 12

، تالها التغطیة الفوریة والشاملة لألحداث %35.2والموضوعیة في موضوعاتها بنسبة 
 %.26.8الخاصة بالالجئین بنسبة 

  :وبناًء على هذه النتائج خلصت الدراسة إلى عدد من التوصیات
الفلسطینیة بكافة موضوعات قضیة الالجئین، وٕابراز األخبار المتعلقة  اهتمام المواقع االلكترونیة -1

 .بهم

األشكال الصحفیة التي تعالج قضیة الالجئین، لكي تدفع الشباب لإلقبال علیها في ع یتنو ال -2
 .من متابعة هذه المواقع دوقراءتها، مما یزی

لمتخصصة بقضیة الالجئین، إعطاء مزید من االهتمام من قبل المواقع االلكترونیة بالدراسات ا -3
 .والتوسع في نشر المعلومات حول هذه القضیة

اهتمام المواقع االلكترونیة بالدقة والموضوعیة عند تناول قضیة الالجئین، وعرض مختلف   -4
 .وجهات النظر حول القضیة
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Abstract 
  

This study aims at recognizing to what extent university students in 
Gaza governorates depend on electronic websites in acquiring information 
about the Palestinian refugees case and how often they follow these 
websites. It aims at knowing the most important websites that are used in 
this regard and how trustful these websites are; the study also aims at 
identifying the effects resulting from using such websites as a way of 
knowing more information about the Palestinian refugees. The approach 
of media survey is used; this study is a descriptive research that uses 
survey to collect data. A random stratified sample is chosen from the 
students of the main three universities in Gaza Strip: IUG, Aqsa and Al 
Azhar. The sample consists of 400 respondents during the period from 
20/11/2014 until 10/12/2014. 

The study concluded the following conclusions:  
1- The study shows that 37.3% of the respondents pay much attention to 

follow the website while 3.8% do not follow these websites 
interestingly.  

2- Websites occupy the first place as a source of obtaining information 
by the respondents to gain information about the refugees with a 
percentage of 48.1% while television channels followed with a 
percentage of 16.8%. 

3- Respondents depend moderately on website to get information about 
the Palestinian refugees with a percentage of 38.8% while using the 
websites slightly constitutes 5.3%.  

4- The study refers to the fact that the motivation behind adopting 
websites to gain information about the crises from which refugees 
suffer is to know more about the details of these crises with a 
percentage of 25.98%.  

5- Division of Refugees Affairs – Hamas occupied the first place of the 
websites that students depend on to get information about refugees 
with a percentage of 16.7%. The second place is occupied by 
alzaytouna center for studies and consultations with a percentage of 
16.5% then PLO Refugees Department followed with a percentage of 
16.2%.  

6- Alwatanvoice occupies the first place as a source of information about 
the Palestinian refugees with a percentage of 21.3% It is followed by 
Maan, 16.5%, and Shehab Agency, 12%.  



 

  ح 

7- News about the Palestinian refugeescase occupies the first place in the 
form of the news related to the Palestinian refugees that is preferred to 
be followed with a percentage of 26.6%.  

8- The most important topic related to the Palestinian refugees case is the 
history of cities and villages which whose people were displaced with 
a percentage of 21.7%.  

9- The trust of the respondents in the websites that deal with the 
Palestinian refugees is moderate, 46.3%. Those whose trust in them is 
very low constitute 2.3%. 

10- The study shows that the 41.3% of the respondents have high degree 
of satisfaction in terms of curious knowledge about the Palestinian 
refugees while those whose satisfaction was very low constitute a 
percentage of 2.3%.  

11- The percentage of the Emotional effects that result from adopting 
these websites to gain knowledge is 34.9%. It is followed by cognitive 
effects with a percentage of 34.5% and finally the behavioral effects 
with a percentage of 30.6%.   

12- The most important suggestions to improve dealing with the 
Palestinian refugees case is paying much attention to accuracy and 
objectivity with a percentage of 35.2% and then immediate and 
comprehensive coverage of events related to refugees with a 
percentage of 26.8%.  

 

Recommendations:  
1- Palestinian websites should pay much attention for all the issues of 

refugees, the news related to the refugees should be highlighted too.  

2- Using variety of means to deal with articles related to refugees issues so 
that the youth are motivated to read such news. This will increase the 
number of persons who visit these websites.  

3- Websites should pay much attention to researches and studies related to 
refugees. Information in this regard should be published widely.  

4- Websites should be accurate and objective when dealing with refugees 
case. Different points of view are to be presented.  
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  :الدراسة مقدمة
أصـــبحت شـــبكة االنترنـــت ظـــاهرة ، فـــي ظـــل الثـــورة االتصـــالیة الجدیـــدة التـــي یشـــهدها العـــالم

تتمیـز بالسـرعة الفائقـة والضـخامة المتناهیـة،  واسعة االنتشار، ووسیلة اتصال وٕاعالم جدیدة ومؤثرة،
یــر، بــل إنهــا تــربط ســكان العــالم بعضــهم وتعــم كــل جوانــب الحیــاة، وتوســع القــدرات العقلیــة علــى التفك

عــدد مســتخدمي اإلنترنــت فــي كــل منــاطق العــالم بشــكل  ارتفــاع وتشــیر اإلحصــائیات إلــى، )1(بــبعض
  .)2(العالمفي ملیار مستخدم  2.5إجمالي، حیث یقدر الیوم وجود نحو 

التي غیرت  لمدونات الشخصیة وشبكات المحادثة،ظهرت المواقع االلكترونیة واثم 
تروني المقروء االلك اإلعالموهو  ،اإلعالممن  اً جدید اً نوعون وشكل اإلعالم الحدیث وخلقت مضم

كبر میز بسرعة االنتشار والوصول إلى أتالذي یعتبر ظاهرة إعالمیة جدیدة توالمرئي والمسموع، 
  .ةعدد من الجمهور وبأقصر وقت ممكن وأقل تكلف

ستحق الدراسة حیث زاد یاً في اآلونة األخیرة ورًا ملحوظوقد شهدت المواقع االلكترونیة تط
لقدرتها على مواكبة األحداث العاجلة والمعلومات الهامة في كافة أنحاء العالم،  عدد زوارها نظراً 

تطورات األحداث تنقل  قد أصبحتو ، مثل فلسطین الساخنة ت األحداثوخاصة في المناطق ذا
مما ال شك فیه أن بروز المواقع االلكترونیة و  ،لحظة بلحظة من مواقع األحداث إلى الجمهور

خر في نقل اإلعالم الفلسطیني من دائرة الخطاب المحلي إلى آبشكل أو ب تالفلسطینیة، قد ساهم
أفق أوسع، تتیح المجال لنشر الرسالة اإلعالمیة  عبر أرجاء العالم، بال حدود جغرافیة أو موانع 

ي خدمة القضیة الفلسطینیة وفضح مخططات االحتالل الذي ف اً وقوی اً ز ممی اً ر ولعبت دو  إسرائیلیة،
  .جند كل طاقاته وٕامكاناته لخدمة أهدافه من خالل وسائل اإلعالم المختلفة

كما أنها خصصت مساحات متواصلة لنقل واقع الشعب الفلسطیني المضطهد تحت نیر 
التي  )وحق العودة ستیطانواالالقدس والالجئین ( ه العادلةایاالحتالل، وأعادت إلى األذهان قضا

ها عن المسرح الدولي، وعن أنظار وبعض الدول الغربیة أن تغیبّ دولة الكیان الصهیوني تحاول 
  .صناع القرار السیاسي

وتعمقــــــت معانــــــاتهم منــــــذ مــــــا یزیــــــد عــــــن نصــــــف  ،مأســــــاة الالجئــــــین الفلســــــطینیینوبــــــدأت    
ـــــى أ ،قـــــرن مـــــن الزمـــــان ـــــة عل ـــــة الیهودی ـــــذ نشـــــوء الدول ـــــدًا من ـــــاض فلســـــطینوتحدی  وبعـــــد تشـــــتت ،نق

وتجمــــــــــع أكثــــــــــر المصــــــــــادر التاریخیــــــــــة واألدبیــــــــــات  ،أهلهــــــــــا فــــــــــي مخیمــــــــــات اللجــــــــــوء والشــــــــــتات

                           
  7ص) م2004 دار الكتاب الجامعي،: اإلمارات( 1ط االنترنت وسیلة اتصال جدیدة،السید بخیت،  )1(
  :                        ، الرابطم2014إحصائیات عن الشبكات االجتماعیة واالنترنت في  )2(

http://www.tech-wd.com/wd/2014/01/14م10/1/2015 ، بتاریخ  
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ألـــــف فلســــــطیني  900مـــــا یقـــــارب م 1948نكبـــــة عـــــام حیـــــث أرغمـــــت  ،العربیـــــة وغیرهـــــا،المختلفة
بعــــد أن قـــــام الیهــــود وعصـــــاباتهم العســــكریة بتـــــدمیر  ،هجـــــرة القســــریة خـــــارج مــــدنهم وقـــــراهمعلــــى ال
ــــى الســــاحل الفلســــطیني ،والمــــدن الفلســــطینیة القــــرى ــــك الواقعــــة عل ــــاقورة  ،خاصــــة تل ــــد مــــن الن الممت

قریــــــة فلســــــطینیة حیــــــث حولتهــــــا إمــــــا إلــــــى  540دمــــــرت إســــــرائیل أكثــــــر مــــــن حیــــــث  ، إلــــــى غــــــزة
  .)1(أطالل ُیبكى علیها، أو مستوطنات ومستعمرات یهودیة بنیت على أنقاضها

ـــــــــین الفلســـــــــطینیین تشـــــــــ ـــــــــت قضـــــــــیة الالجئ ـــــــــاة حقیقیـــــــــة للشـــــــــعب وال زال كل مأســـــــــاة ومعان
الفلســـــــطیني، وبـــــــالرغم مـــــــن دخولنـــــــا فـــــــي القـــــــرن الواحـــــــد والعشـــــــرین، فـــــــالزال الالجئـــــــین یعیشـــــــوا 

ویعیشـــــوا علـــــى حلـــــم العـــــودة، والرجـــــوع إلـــــى بیـــــوتهم التـــــي ُهجـــــروا منهـــــا قهـــــرًا ، أوضـــــاعًا مأســـــاویة
ــــــــات الســــــــالم الموقوظلمــــــــًا،  ــــــــرارات األمــــــــم المتحــــــــدة وال اتفاقی ــــــــم تســــــــعفهم ق ــــــــب ول عــــــــة مــــــــع الجان

اإلســـــرائیلي، وبـــــالرغم مـــــن وجـــــودهم فـــــي كافـــــة دول العـــــالم، یكـــــاد یكـــــون القاســـــم الوحیـــــد المشـــــترك 
وخاصــــــــة المواقــــــــع  بشــــــــكل عــــــــام، وســــــــائل اإلعــــــــالم متابعــــــــة بیــــــــنهم هــــــــو تطلعهــــــــم للعــــــــودة، ثــــــــم

تجـــــــاوزت الحـــــــواجز والحـــــــدود التــــــي كانـــــــت تمنـــــــع حمـــــــالت الـــــــدعم والمناصـــــــرة  االلكترونیــــــة التـــــــي
ـــــین، ـــــع أنحـــــاء دول العـــــالم قـــــدو  لالجئ ـــــین إلـــــى جمی ، ســـــاهمت فـــــي إیصـــــال قضـــــایا وهمـــــوم الالجئ

وقــــــــد ، مإلــــــــى دیــــــــارهالالجئــــــــین وتجمیــــــــع الجهــــــــود الفلســــــــطینیة والعربیــــــــة لــــــــدعم موضــــــــوع عــــــــودة 
  .ساعدت بدور كبیر في نشر األخبار التي تخص الالجئین

ي محافظات غزة اعتماد طلبة الجامعات فمدى ولذا تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على      
  .على المواقع االلكترونیة في اكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

  

                           
المؤسسة العربیة للنشر : بیروت( بدون طبعة، حق العودة مقدس وقانوني وممكن سلمان أبو ستة، )1(

  16ص) م2001العربیة،



   

  

  
  
  

  الفصل األول
  اإلجراءات المنهجية للدراسة

  
  

  .أهم الدراسات السابقة ×

  .وأهدافها وتساؤالتهاالدراسة  مشكلة ×

  .اإلطار النظري للدراسة ×

  .نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها ×

  .سة والعینةمجتمع الدرا ×

  .تقسیم الدراسة ×
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 :الدراسات السابقةأهم  :أوالً 
تعتبر الدراسات السابقة تراثًا علمیًا تراكمیًا، یوفر قاعدة معرفیة لتحدید معالم المشكالت   

 باحثقام اللقد و  ،القراءة المتأنیة لهذه الدراسات البحثیة، وبلورتها وصیاغة أهدافها وتساؤالتها، عبر
  :وهما ینور محإلى  هاالمتعلقة بموضوع البحث، وتم تقسیم لى العدید من الدراساتباالطالع ع

  .المواقع االلكترونیةو  نظریة االعتماد الدراسات التي تناولت :المحور األول

  .الفلسطینیین الدراسات التي تناولت اإلعالم وقضیة الالجئین: المحور الثاني

  
 :االلكترونیة عریة االعتماد والمواقنظالدراسات التي تناولت : المحور األول

 .) 1("اعتماد الشباب الفلسطیني على الشبكات االجتماعیة وقت األزمات"  - 1

على مدى اعتماد الشباب الفلسطیني علـى الشـبكات االجتماعیـة هدفت الدراسة إلى التعرف         
 ،لثقــة وشــدة االعتمــادوالعالقــة بــین هــذه ا ،ومــدى ثقتــه بهــا ،علیهــا هوأســباب اعتمــاد ،وقــت األزمــات

والتــأثیرات المختلفــة المترتبــة علــى اعتمــاد الشــباب الفلســطیني علــى الشــبكات االجتماعیــة كمصــدر 
  .لمعلوماتهم حول األزمات

قـــع الدراســـة ضـــمن البحـــوث وتالدراســـة نظریـــة االعتمـــاد علـــى وســـائل اإلعـــالم،  واســـتخدمت       
ومجتمـــع  ،الدراســـة فهـــي صـــحیفة االستقصـــاءواســـتخدم الباحـــث مـــنهج المســـح، أمـــا أداة الوصـــفیة، 

وتمثلـت عینــة  ،سـنة فــي محافظـات قطـاع غــزة 35-19فــي جمهـور الشـباب مــن سـن الدراسـة تمثـل 
  .مفردة من الشباب 400نة عیالوبلغ حجم الدراسة في عینة عمدیة، 

  :وأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

اصـــل االجتمـــاعي للحصـــول منهـــا علـــى بدرجـــة متوســـطة علـــى شـــبكات التو  یعتمـــد المبحوثـــون  - أ
، بینمــا كانــت نســبة مــن یعتمــدون علیهــا بدرجــة قویــة %39.3معلومــات حــول األزمــات بنســبة

بدرجــــة ضــــعیفة % 6یعتمــــدون علیهــــا بدرجــــة قویــــة جــــدًا، % 19.3فــــي حــــین كــــان، 30.3%
 .بدرجة ضعیفة% 5.3جدًا،

علیهـا المبحوثـون لمعرفـة جاءت شبكات التواصل االجتماعي في مقدمـة الوسـائل التـي یعتمـد    - ب
االلكترونیــة فــي المرتبــة الثانیــة، فــي حــین  األخبــار عنــد حــدوث األزمــات، ثــم جــاءت الصــحف

                           
، غیر رسالة ماجستیر، "اعتماد الشباب الفلسطیني على الشبكات االجتماعیة وقت األزمات"إسماعیل برغوث،  )1(

  )م2014هد البحوث والدراسات العربیة، مع: القاهرة(منشورة 
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ر موقع الفـیس بـوك قائمـة الشـبكات االجتماعیـة التـي یعتمـد علیهـا المبحوثـون، بینمـا حـل تصدّ 
 .موقع الیوتیوب المرتبة الثانیة

أزمــة : كانــت عتهــا عبــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي،بمتاب أهــم األزمــات التــي اهــتم المبحوثــون -ج
ثـم معبـر رفـح،  أزمـة وجـاء بعـدها م،2012الفلسطیني، ثم أزمة الحرب على غزة عـام  ماالنقسا

  .أزمة المواصالتوأخیرًا أزمة انقطاع الكهرباء، 

  
ات اعتماد طلبة الجامعات األردنیة على المواقع االلكترونیـة اإلخباریـة فـي التمـاس المعلومـ" - 2

  .) 1("نحو القضایا السیاسیة

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد طلبة الجامعات األردنیة الحكومیة  على 
المواقع االلكترونیة اإلخباریة في التماس المعلومات نحو القضایا السیاسیة، وتبنت الدراسة الكشف  

  .شاط والوعي السیاسي للمبحوثینعن دوافع المشاركة السیاسیة، والعالقة بین هذه المواقع والن

وتقع الدراسة ضمن البحوث واستخدمت الدراسة نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم، 
الوصفیة، واستخدم الباحث منهج المسح، أما أداة الدراسة فهي صحیفة االستقصاء، ومجتمع 

ي عینة عمدیة، وبلغ وتمثلت عینة الدراسة ف، طلبة الجامعات األردنیة الحكومیة فيالدراسة تمثل 
  .طالبًا وطالبة  من جامعة الیرموك، والجامعة األردنیة، وجامعة مؤتة 356حجم العینة 

  :وأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

تقدمه المواقع االلكترونیة اإلخباریة األردنیـة جـاءت  الستفادة من المضمون السیاسي الذين اإ  - أ
وطنیـــة والفعالیـــات السیاســـیة فـــي المقدمـــة، تالهـــا تشـــجیع مشـــاركة الجامعـــات فـــي المناســـبات ال

 .الحوارات والمناقشات بین الطلبة داخل الجامعة

بتشـــكیل األردنیـــة  اإلخباریـــةن طلبـــة الجامعـــات الـــثالث یعتمـــدون علـــى المواقـــع االلكترونیـــة إ   - ب
 .الوعي السیاسي لدیهم، حیث جاءت مساهمة المواقع االلكترونیة بذلك بأعلى النسب

المواقــع االلكترونیـــة اإلخباریــة األردنیـــة ال تســاهم فـــي زیــادة الرغبـــة لــدى طلبـــة الجامعـــات  أن   -  ج
  .األردنیة في االنضمام لألحزاب السیاسیة

  

                           
اعتماد طلبة الجامعات األردنیة على المواقع االلكترونیة اإلخباریة في التماس المعلومات "عالء الدین خلیفة،  )1(

  )م2014جامعة الیرموك، : عمان(، غیر منشورة رسالة ماجستیر، "نحو القضایا السیاسیة
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  .)1("االعتماد على وسائل اإلعالممدخل : على االنترنت الفعالیة السیاسیة" - 3

وكیف  ،سیاسیةال الیةفعال على اإلنترنتعلى شبكة  العتمادا تأثیر بحثإلى  الدراسة هدفت
تؤثر وسائل اإلعالم الجدید على ثقة الناس في العملیة السیاسیة، وفي قدرتهم على المشاركة 
بفاعلیة في العملیة السیاسیة، والتعرف على تأثیر الفروق الفردیة والمتغیرات الدیموغرافیة على 

 المتحدة الوالیات من یاناتب باستخدام الدراسة وقامت، المشاركة السیاسیة عبر شبكة اإلنترنت
 استخدمت، و م2010باالستعانة بالمسح الذي أجراه مركز المستقبل الرقمي األمریكي بدایة العام 

لكل  وأعطیت ،على األرقام األرضیة العشوائي الرقمي االتصالمن خالل  ،الهاتف عینة الدراسة
مفردة من  50ان خذ الباحثأحیث  ،والیة من الوالیات األمریكیة فرصة متساویة للتمثیل في العینة

، فیما م2010 عام من أغسطس 30و أبریل 27 بینكالمات في الفترة ماالم وأجریت، والیة كل
 .مبحوثاً 1926وصل عدد االستجابات إلى 

  :الدراسةالتي توصلت إلیها نتائج الأهم و 

لجدید من وجهـة نظـر بمصداقیة وشمولیة وسائل اإلعالم ا رتبطت لإلنترنت سیاسیةال فعالیةال أن  - أ
المبحـــوثین، وبینـــت النتـــائج عـــدم قناعـــة المبحـــوثین بمصـــداقیة وســـائل اإلعـــالم بمـــا یـــؤثر علـــى 

 .الفعالیة السیاسیة

بـین األشـخاص الـذین  العالقـات علـى الحفـاظ فيیرى المبحوثون أن اإلنترنت یلعب دورًا كبیرًا    - ب
  .ي زیادة مستوي التعلیمیتبعون ذات األیدیولوجیات السیاسیة والفكریة، ویساهم ف

موجبـــة، بـــین كـــل مـــن االعتمـــاد علـــى اإلنترنـــت، والتوجهـــات السیاســـیة  هنـــاك عالقـــة ارتباطیـــة  -  ج
 . للمبحوثین

  

  

  

                           
(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,pcontent/uploads/2012/11/MSD%20Internet%2
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 .)1("مصداقیة المضمون الخبري لمواقع التواصل االجتماعي لدي الشباب" - 4

ي في هدفت الدراسة إلى التعرف على طبیعة تعرض الجمهور السعودي للنمط الخبر        
المواقع االجتماعیة، والتعرف على مدى وعي الجمهور السعودي المستخدم للمواقع االجتماعیة 

  .بمفهوم المصداقیة والعناصر المكونة له 

نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم، وتقع الدراسة ضمن البحوث  ستخدمت الدراسة وا
ارن، أما أداة الدراسة فهي صحیفة منهج المسح، والمنهج المق تانالباحث تالوصفیة، واستخدم

ن مجتمع الدراسة من الشباب في المملكة العربیة السعودیة ممن تتراوح االستقصاء بالمقابلة، وتكوّ 
 200عامًا، وتمثلت عینة الدراسة في عینة عشوائیة طبیعیة بلغ قوامها 35 - 18أعمارهم ما بین 

  .35 - 18ا بین مفردة من الشباب من الجنسین ممن تتراوح أعمارهم م

  :وأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

اعتماد الشباب السعودي على الصحف االلكترونیة كمصدر لألخبار حیث جاءت في الترتیب   - أ
، واقترب منه %18.5بنسبة الیوتیوب  ، ثم%27.5 ، تالها التویتر بنسبة%36.5األول بنسبة 

 %.17.5بوك بنسبة الفیس

الترتیب األول لدى الشباب بنسبة  فياللكترونیة حیث جاءت شمولیة مواقع الصحف ا   - ب
تیوب بنسبة و ، وأخیرًا الی%22بوك بنسبة ، ثم الفیس%25ها التویتر بنسبة ، تال32.5%
20.5.% 

، %47مواقع الصحف االجتماعیة هي األكثر مصداقیة في نقل المعلومة لدى الشباب بنسبة   -  ج
في الترتیب األخیر الیوتیوب ، بینما جاء %23وهى تالها التویتر والفیسبوك بنسبة متساویة 

 %.7بنسبة 
  

  

  

  

                           
دراسة  :مصداقیة المضمون الخبري لمواقع التواصل االجتماعي لدي الشباب"بسنت العقباوي، دینا عرابي،  )1(

اسة مقدمة للمنتدى السنوي السادس للجمعیة السعودیة لإلعالم در  ،"میدانیة على عینة من الشباب السعودي
، http://samc.org.sa/1035.html ، م2012 دیسمبر 4 -2 جامعة الملك سعود، الریاضواالتصال، 

  م12/3/2014بتاریخ 

http://samc.org.sa/1035.html
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أثنـاء انتخابـات الرئاسـة " فیسـبوك"اعتماد الشباب الجامعي على موقع التواصـل االجتمـاعي " - 5
 .)1("المصریة

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في اعتماد الشباب الجامعي على موقع 
بوك أثناء الجولة األولى من االنتخابات الرئاسیة المصریة مایو التواصل االجتماعي الفیس

  .، ومعرفة األهداف التي یتم تحقیقها من استخدام الفیسبوكم2012یونیه/

وتقــع الدراســة ضــمن البحــوث نظریــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم،  واســتخدمت الدراســة        
ومجتمــع ، الدراســة فهــي صــحیفة االستقصــاءالوصــفیة،  واســتخدمت الباحثــة مــنهج المســح، أمــا أداة 

الدراســـة تمثـــل فـــي الشـــباب الجـــامعي المســـتخدم لموقـــع التواصـــل االجتمـــاعي الفیســـبوك، واعتمـــدت 
  .طالبًا جامعیاً  200الباحثة على أسلوب العینة المتاحة وبلغ حجم عینة  المبحوثین 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

ب الجـــامعي علـــى الفیســـبوك أثنـــاء انتخابـــات الرئاســـة المصـــریة، فـــأكثر مـــن ارتفـــاع كثافـــة الشـــبا  - أ
 .من المبحوثین یقضون ما یزید عن ست ساعات یومیا في التواصل على الموقع% 40

توصــلت الدراســة إلــى أن موقــع الفیســبوك جــاء فــي المرتبــة الثانیــة كــأكثر الوســائل التــي اعتمــد   - ب
ـــات الرئاســـة المصـــریة، فـــي حـــین احتـــل  علیهـــا المبحـــوثین الســـتیفاء معلومـــاتهم عـــن االنتخاب

 .التلفزیون المرتبة األولى، وجاءت الصحف في المرتبة الثالثة

یعتمدون على الفیسبوك كمصدر ثانوي وغیر أساسي % 52 أن ما یزید عن نصف المبحوثین -ج 
  .للمعلومات حول االنتخابات الرئاسیة

  

التقلیدیـة والحدیثـة كمصـدر للمعلومـات اعتماد الجمهور المصري على وسائل اإلعـالم " -6
 .)2("م 2011ینایر  25أثناء ثورة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على كثافة استخدام الجمهور المصري لوسـائل اإلعـالم التقلیدیـة 
م، والتعرف على العوامـل المـؤثرة فـي اعتمـاد الجمهـور علـى 2011ینایر  25والحدیثة أثناء أحداث 

                           
  اعتماد الشباب الجامعي على موقع التواصل االجتماعي فیسبوك أثناء انتخابات الرئاسة "سماح محمدي، )1(

، ص م2012یونیه- أبریل، العدد األربعون جامعة القاهرة، المجلة المصریة لبحوث اإلعالم، ،"المصریة
  196- 119ص

اعتماد الجمهور المصري على وسائل اإلعالم التقلیدیة والحدیثة كمصدر للمعلومات أثناء ثورة  "،رضوانحمد أ )2(
 - ینایر القاهرة، العدد التاسع والثالثون، جامعة ،المجلة المصریة لبحوث اإلعالم ،"م2011ینایر  25

  186-127ص، ص م2012مارس
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ومـــدى تحقـــق  دیـــة والحدیثـــة أثنـــاء الثـــورة وطبیعـــة التفاعـــل مـــع هـــذه الوســـائل،وســـائل اإلعـــالم التقلی
  .التأثیرات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة المرتبطة باالعتماد على الوسائل أثناء الثورة

وتقـــع الدراســـة ضـــمن البحـــوث الدراســـة نظریـــة االعتمـــاد علـــى وســـائل اإلعـــالم،  ســـتخدمتوا
المســـح، أمـــا أداة الدراســـة فهـــي صـــحیفة االستقصـــاء، ومجتمـــع الوصـــفیة، واســـتخدم الباحـــث مـــنهج 

ینـــایر، وعینـــة الدراســـة تمثلـــت فـــي  25الدراســـة تمثـــل فـــي الجمهـــور المصـــري المعاصـــر ألحـــداث  
م وشـــملت 2011-5 -31م حتـــى 2011- 4 -15مســـتخدمي االنترنـــت وذلـــك خـــالل الفتـــرة مـــن 

  .مبحوثا 300الدراسة 

  :ا الدراسةومن أهم النتائج التي توصلت إلیه 

جاءت القنوات اإلخباریة العربیـة مثـل قنـاة الجزیـرة وقنـاة العربیـة فـي مقدمـة وسـائل اإلعـالم التـي  -أ
یلیها الصحف الخاصة المصریة، ثم القنوات  تابع من خاللها أفراد العینة أحداث وأخبار الثورة،

 .البریطانیة BBCاألجنبیة الناطقة بالعربیة مثل 

نــة أن وســائل اإلعــالم قــد قامــت بــدور إیجــابي أثنــاء الثــورة مــن خــالل إحاطتهــا     یــرى أفــراد العی  -ب
للجمهـــور باألحـــداث المختلفـــة المصـــاحبة للثـــورة ومســـاهمتها فـــي رفـــع مســـتوى اهتمـــام الجمهـــور 

 .بالثورة وتأییده لها

رة، حیــث تعـددت العوامــل التـي دفعــت أفــراد العینـة إلــى متابعــة وسـائل إعالمیــة بعینهــا أثنـاء الثــو  -ج
جــاء مــن أهــم هــذه العوامــل وفقــا لتقــدیرات أفــراد العینــة، ســرعة نقــل األحــداث ومتابعتهــا بصــورة 
مستمرة لتغطیة كافة تطوراتهـا، علـى جانـب تـدعیم األخبـار الخاصـة بـالثورة بالصـور أو مشـاهد 
الفیــدیو المصــورة التــي توثــق الحــدث وتــدلل علیــه، إضــافة إلــى الموضــوعیة وعــدم التحیــز وثقــة 

  .الجمهور في الوسیلة
  

مصداقیة المواقع الصحفیة اإللكترونیـة وعالقتهـا بدرجـة االعتمـاد علیهـا كمـا یراهـا جمهـور " - 7
 .)1("الصفوة اإلعالمیة المصریة

لتعــرف علـــى درجــة مصـــداقیة المواقــع الصـــحفیة اإللكترونیــة وعالقتهـــا هــدفت الدراســة إلـــى ا      
صــفوة اإلعالمیــة المصــریة، والتعــرف علــى حجــم كثافــة بدرجــة االعتمــاد علیهــا كمــا یراهــا جمهــور ال

                           
مصداقیة المواقع الصحفیة اإللكترونیة وعالقتها بدرجة االعتماد علیها كما یراها جمهور الصفوة "ولید النجار،  )1(

 - ن، ینایرجامعة القاهرة، العدد السابع والثالثو  ،المجلة المصریة لبحوث اإلعالم ،"اإلعالمیة المصریة
   495-  377ص، ص م2011یونیه
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ونوعیــة المضــامین التــي یهــتم بهــا ، التعــرض للمواقــع االلكترونیــة، وعلــى نوعیــة المواقــع االلكترونیــة
  .جمهور الصفوة اإلعالمیة

، وتقــع الدراســة ضــمن البحــوث اإلعــالمعلــى وســائل  دنظریــة االعتمــا واســتخدمت الدراســة 
مجتمـع  فهي صـحیفة االستقصـاء، وشـملأما أداة الدراسة  منهج المسح، احثالب واستخدم ،الوصفیة

  .مبحوثاً  200المصریة، وتم اختیار عینة من  اإلعالمیةالدراسة جمهور الصفوة 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 

علــــى  یحتــــل مــــدى المتابعــــة أحیانــــا الترتیــــب األول فــــي متابعــــة المواقــــع الصــــحفیة االلكترونیــــة  - أ
 .االنترنت مع وجود عالقة دالة بین جمهور الصفوة اإلعالمیة المصریة

مـــن أهـــم المواقـــع الصـــحفیة االلكترونیـــة التـــي یقبـــل علیهـــا جمهـــور الصـــفوة اإلعالمیـــة موقـــع    - ب
 .صحیفة األهرام واألخبار والجمهوریة ومایو ومصراوي والدستور واألسبوع والشارع العربي

أنهــا تقــدم تغطیــة صــحفیة شــاملة  ،المواقــع الصــحفیة االلكترونیــةمــن أهــم أســباب اختیــار تلــك    -  ج
أنها مصدر ثقة ومعرفة كل ما هـو جدیـد أوًال بـأول، وأنهـا تنفـرد بتفاصـیل ومسـیرتها لألحـداث و 

 . الجاریة دون غیرها

  
مدى اعتماد الشباب المصري على شبكة اإلنترنت في متابعة القضـایا العربیـة مـع التطبیـق علـى " - 8

  .)1("لفلسطینیةالقضیة ا
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد الشباب المصري على شبكة اإلنترنت في        

متابعة القضایا العربیة، وما یترتب على هذا االعتماد من تأثیرات معرفیة ووجدانیة وسلوكیة ونوعیة 
 ،سباب هذا التفضیلالمواقع التي یفضل الشباب المصري متابعة القضایا العربیة من خاللها، وأ

  .القضیة الفلسطینیةفي  ودرجة معرفة الشباب المصري المعتمد على اإلنترنت
وتقع الدراسة ضمن البحوث نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم،  واستخدمت الدراسة     

إلكترونیة    الوصفیة، واستخدم الباحث منهج المسح، أما أداة الدراسة فهي صحیفة استقصاء
من الشباب المصري المعتمد على اإلنترنت  مبحوثاً  315لدراسة على عینة عمدیة قوامها وطبقت ا

  .في متابعة القضایا العربیة
  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

                           
مدي اعتماد الشباب المصري على شبكة اإلنترنت في متابعة القضایا العربیة مع التطبیق " ،أماني محمد محمود) 1(

   )م2010، جامعة المنیاقسم اإلعالم : المنیا( ، غیر منشورةرسالة ماجستیر، "على القضیة الفلسطینیة
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فــي متابعــة القضــایا العربیــة بشــكل دائــم،  اإلنترنــتمــن الشــباب المصــري یســتخدمون % 54.5  - أ
 .یستخدمون اإلنترنت مطلقا في متابعة القضایا العربیةال % 13.7منهم أحیانًا، % 31.8و

تمثلت أهم دوافع استخدام الشباب المصري لإلنترنت في الحصـول علـى المعلومـات فـي المرتبـة    - ب
 .األولى، ثم متابعة األخبار السیاسیة، ثم تبادل رسائل البرید اإللكتروني، ثم ألغراض علمیة

یلجـأ إلیهـا الشـباب المصـري لسـد الـنقص فـي معلومـاتهم  الوسیلة األولـى التـي واإلنترنت هكان   -  ج
 .عن القضایا العربیة، وخاصة محركات البحث

 

اعتمــاد طلبــة الجامعــات الفلســطینیة علــى وســائل اإلعــالم الجدیــدة فــي الحصــول علــى " -9
 .)1("دراسة تطبیقیة على األزمة الداخلیة الفلسطینیة: المعلومات وقت األزمات

ى التعرف على مدى اعتماد طلبة الجامعات الفلسـطینیة علـى وسـائل اإلعـالم هدفت الدراسة إل     
  ) فــتح( كمصـدر للمعلومــات فـي أوقــات األزمـات بوجــه عــام، وفـي أزمــة االقتتـال الــداخلي بـین حركــة 

  .بوجه خاص) حماس ( و

ـــى وســـائل اإلعـــالم، وتقـــع الدراســـة ضـــمن البحـــوث  ـــة االعتمـــاد عل ـــان نظری واســـتخدم الباحث
ة الدراســـــة  صـــــحیفة ، وأداالوصـــــفي، والتحلیلـــــي: واعتمـــــدت علـــــى مـــــنهج المســـــح بشـــــقیه الوصـــــفیة،
طلبة الجامعات الفلسطینیة فـي قطـاع غـزة خـالل مبحوث من  200 ، والعینة تكونت مناالستقصاء

  . م2008 -م2007العام الجامعي 

 :من أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

ســطینیة علــى الفضــائیات العربیــة فــي الدرجــة األولــى فــي قائمــة جــاء اعتمــاد طلبــة الجامعــات الفل -أ
، یلیهـا فـي الدرجـة الثانیـة مواقـع االنترنـت %76.6الحصول علـى المعلومـات بوجـه عـام بنسـبة 

 %.58المختلفة بنسبة 

ـــــــة  -ب ـــــــع االلكترونی ـــــــاء األزمـــــــات، جـــــــاءت المواق ـــــــة أثن ـــــــع االلكترونی ـــــــى المواق فـــــــي االعتمـــــــاد عل
ـــــي المقدمـــــة  ـــــتح بنســـــبة%54.2بنســـــبةالمختلفـــــة ف ، %42.2، یلیهـــــا المواقـــــع التابعـــــة لحركـــــة ف

  %.25ویلیها المواقع التابعة لحركة حماس بنسبة

ـــــة  -ج ـــــاء األزمـــــات، جـــــاءت المواقـــــع االلكترونی مـــــن حیـــــث درجـــــة الثقـــــة فـــــي وســـــائل اإلعـــــالم أثن
                           

الجدیدة في الحصول اعتماد طلبة الجامعات الفلسطینیة على وسائل اإلعالم "بان، ماجد تر و  حسین أبو شنب )1(
لمؤتمر العلمي بحث مقدم ل، "دراسة تطبیقیة على األزمة الداخلیة الفلسطینیة ":وقت األزماتعلى المعلومات 

ص ، ص م2008و مای، األكادیمیة الدولیة لعلوم اإلعالم ،وسائل اإلعالم الجدیدة وأفاق المستقبل: الرابع
14-46    



 اإلجراءات المنهجیة للدراسة     الفصل األول

12  

لحركــــــة فـــــــتح فـــــــي المقدمـــــــة، یلیهـــــــا تلفزیـــــــون فلســـــــطین، یلیـــــــه الصـــــــحافة الدولیـــــــة والصـــــــحافة 
  . لیةالمح

 

مصــــداقیة المواقــــع اإلخباریــــة علــــى اإلنترنــــت وعالقتهــــا بمســــتقبل الصــــحافة المطبوعــــة " -10
  .)1("كما یراها الجمهور المصري

لتعرف على اتجاهات الجمهور المصري نحو مصداقیة المواقع إلى ا الدراسة هدفت
ومعاییر  اإلخباریة، وخصائص وسمات المواقع اإلخباریة التي تمیزها عن الصحافة المطبوعة،

مصداقیة المواقع اإلخباریة، وكیف یحدد الجمهور أهم القضایا المستقبلیة المتعلقة بالصحافة 
  .المطبوعة

 ونظریـة االسـتخدامات واالشـباعات، اإلعـالمنظریة االعتمـاد علـى وسـائل  واستخدمت الدراسة
صحیفة  فهي لدراسة، أما أداة اواستخدم الباحث منهج المسح ،وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفیة

عینـة عمدیـه مـن كانـت ، وعینـة الدراسـة الجمهـور المصـرياالستقصاء،  ومجتمـع الدراسـة تمثـل فـي 
  .مبحوثاً  221 الجمهور المصري المستخدمة لالنترنت قوامها

  :وأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 
ومواقع محطات  ،یعتمد الجمهور المصري على عدد من مواقع الصحف المصریة والعربیة  - أ

 .في الحصول على األخبارتلفزیونیة وٕاذاعیة 
من  %54.3هذه المواقع بمصداقیة أكثر من الصحف المطبوعة، حیث أعرب تتمتع   - ب

عن إبداء %6.1وامتناع ،%39.6مقابل رفض ،مفردات عینة مستخدمي المواقع عن ذلك
  .رأیهم

 یرىحیث وعة مستقبًال، انقسام عینة المبحوثین حول اتجاهاتهم نحو الصحافة المطب  -  ج
من المبحوثین عن  %54.3 وأعرب ،لهذه المواقع اإلخباریة اً سلبی اً أن هناك تأثیر % 32.3

 .شعورهم اإلیجابي المتمثل في احتمالیة زیادة مستخدمي المواقع اإلخباریة
  
  

  

                           
مصداقیة المواقع اإلخباریة على اإلنترنت وعالقتها بمستقبل الصحافة المطبوعة كما یراها  "وائل عبد الباري، )1(

   دراسة منشورة على شبكة االنترنت، ،"م2005، الجمهور المصري
 http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D9%8  ، م15/3/2014بتاریخ  

http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D9%8


 اإلجراءات المنهجیة للدراسة     الفصل األول

13  

  .(1)االعتماد على االنترنت ومدى االستفادة من األخبار الواردة عن األحداث المحلیة - 11
فت الدراسة إلى معرفة الحیاة المدنیة األمریكیة من خالل إعداد نموذج خاص بالطبقة هد

 الرأسمالیة االجتماعیة وفق العالقات المرتبطة باالعتماد على االنترنت ومدى االستفادة من األخبار
  .الواردة فیه عن األحداث الحالیة

مسح، وتم جمع البیانات من منهج ال تواعتمدت الدراسة على البحوث الوصفیة، واستخدم 
من مستخدمي االنترنت  ةمكون ةتصال المباشر لعینة غیر احتمالیخالل مسح مقطعي بواسطة اال

  . م2003داخل الوالیات المتحدة األمریكیة في أكتوبر ونوفمبر

  : ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة   

خدام أخبـار االنترنـت بصـفة باشـر السـتمـن الوقـت الخـاص باالتصـال الم% 15بعـد تخصـیص   -أ
مــن االنترنــت، وربــع  ةعلــى أخبــار عامــ، قضــى المســتجیبون نصــف ســاعة للحصــول ةأســبوعی

  .ساعة للحصول على أخبار األحداث الحالیة من االنترنت

احتلت األخبار القومیة الواردة باالنترنـت قمـة القائمـة الخاصـة بأنمـاط أخبـار االنترنـت التـي تـم  -ب
  .علیها، كما وردت األخبار العلمیة وأخبار األعمال الحرة والسفر بأسفل القائمة الحصول

ســـلوك األفـــراد الخـــاص بـــالتعرض لوســـائل اإلعـــالم، وأدى هـــذا إلـــى فـــي  اً حـــدث االنترنـــت تغیـــر أ -ج
  .انخفاض طفیف في االستخدام التقلیدي لوسائل اإلعالم للحصول على األخبار

  

وعدم  اإلعالميالمدخل البیئي لالتصال : ه االجتماعیةالترابط عبر االنترنت وأصول" -12
  .(2)"المساواة االجتماعیة

هدفت الدراسة إلى معرفة االعتماد على االنترنت وأصوله االجتماعیة كمدخل بیئي لوسائط 
تســتعرض الدراســة تطــور و  االتصــال وارتبــاط ذلــك بأوجــه التفــاوت االجتمــاعي وتكنولوجیــا االتصــال،

روكتــیش، دى  –، بــول 1998، 1985روكیــتش،  -بــول( علــى النظــام اإلعالمــي نظریــة االعتمــاد 
روكیــتش، كــیم، مـــاتى،  -بــول( فــي إطــار نظریـــة البنیــة التحتیــة للعملیــة االتصـــالیة ) 1976فلیــر، 

                           
(1) Yang-Jin, "Zooming In On American Civic life: Modeling Social Capital from 

Internet dependency Relations and Internet Current Affairs News Consumption", 
Ph.D. Dissertation, Unpublished, (Southern-Illinois-University of- Carbondale 
,2004) 

(2) 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). 
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   .ةخالل العقود الثالثة الماضی) م2001
لدراســة أداة اكانــت مــنهج المســح، و  اســة علــى البحــوث الوصــفیة، واســتخدمتاعتمــدت الدر و   

   .مفردة 585بلغ قوامها  على عینة عشوائیة المقابلة عبر الهاتف، 
  : ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

تؤثر العوامل االجتماعیـة واالقتصـادیة والدیموجرافیـة بشـكل كبیـر علـى االعتمـاد علـى االنترنـت،  -أ
ـــیم( فالوضـــع االجتمـــاعي االقتصـــادي  المرحلـــة (ســـمات الدیموجرافیـــة ، ال)مســـتوى الـــدخل والتعل

مثـــل تواجـــد حاســـب آلـــي فـــي المنـــزل، عـــدد ( ، الوســـط التكنولـــوجي )العمریـــة والســـاللة العرقیـــة
  . )األماكن التي یتواجد بها االنترنت

فـــي الطـــرق  اً ن هنـــاك اختالفـــإبعـــد اســـتخدام األشـــخاص لالنترنـــت، فـــأكـــدت النتـــائج أنـــه حتـــى  -ب
ة الیومیــة، تعكــس أوجــه التفــاوت االجتمــاعي الــذي یتمیــز بــه المتبعــة إلدراج االنترنــت فــي الحیــا

  .الیومیةاألفراد في سیاق حیاتهم 
ـــذلك یجـــب  -ج ـــه القضـــاء علـــى أوجـــه التفـــاوت االجتمـــاعي، ل إن اســـتخدام االنترنـــت فقـــط  ال یمكن

تحسین قدرة األفراد على استخدام االنترنت لغرض الحصول علـى قـیم ذات مغـزى قـد تسـاعدهم 
  .اإلحساس  بالرفاهعلى تعزیز 

  

  

  

  

العالقات المعتمدة على االنترنت والعالقـات القائمـة  علـى المشـاركة المباشـرة والرضـا عـن " -13
مسح میداني على مستوى وطني آلراء مسـتخدمي االنترنـت فـي الوالیـات : أنشطة االنترنت

  .(1) المتحدة األمریكیة والهند
  والرضا   والمشاركة  باالعتماد على االنترنت وأنشطته، هدفت الدراسة إلى معرفة العالقات الخاصة       

  .عنها، من خالل مسح قومي مقطعي لمستخدمي االنترنت داخل الوالیات المتحدة األمریكیة والهند
البحـــوث  ضـــمن الدراســـةوتقـــع ، نظریـــة االعتمـــاد علـــى وســـائل اإلعـــالمواســـتخدمت الدراســـة 

تـــم جمـــع البیانـــات  صـــحیفة االستقصـــاء،  ة الدراســـةوأدا، مـــنهج المســـح الباحـــث اســـتخدامو  الوصـــفیة،
مفـردة  مـن مسـتخدمي مواقـع االنترنـت  700الخاصة بالدراسة من خالل عینة غیـر احتمالیـه بلـغ قوامهـا 

   .م2002 كیة والهند، خالل شهر سبتمبر عامداخل الوالیات المتحدة األمری
  : ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

خاصة باالعتماد   ةعلى وجود عالقات ایجابی حلیل اإلحصائي إلى أن هناك دلیالً توصل الت -أ

                           
(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). 
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هو األكثر وضوحا بالنسبة ألهداف  IDRعلى االنترنت من جانب مستخدمي الدولتین، وكان الـ
   .الذاتيالفهم االجتماعي، التوجه السلوكي والعزلة وكذلك بالنسبة ألهداف الفهم 

للتنبؤ أفضل من الخبرة باستخدام  ةأدا باعتبارهبرز عامل العمر  ةجرافیو من بین العوامل الدیم  -ب
  .االنترنت، باإلضافة إلى اعتماد الشباب على االنترنت بدرجة أكبر 

كما توصلت الدراسة إلى حدوث التعرض، المشاركة والرضا عن العملیة االتصالیة والسعي   - ج   
لكترونیة واألنشطة الترفیهیة بین مستخدمي االنترنت وراء المعلومات بدرجة أكبر من التجارة اال

  .في كلتا الدولتین
 

  .)1( "دور االنترنت والرادیو والتلفزیون في إمداد الجمهور المصري بالمعلومات" -14

الدراسة إلى تحدید الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم الحدیثة باعتبارها قناة اتصالیة  تهدف
میـزات تفـوق الوسـائل التقلیدیـة  ومـدى قـدرتها علـى إمـداد بكما تتمتع ، حدیثة تسجل معدالت انتشار

األفـــراد بالمعلومـــات فـــي ضـــوء بعـــض المتغیـــرات مثـــل درجـــة االهتمـــام والخلفیـــة المعرفیـــة والمســـتوى 
  .االجتماعي واالقتصادي والسمات الدیموجرافیة 

ضـــمن البحـــوث وتقـــع الدراســـة  ظریـــة االعتمـــاد علـــى وســـائل اإلعـــالم،نواســـتخدمت الدراســـة 
مفـردة  400المسـح، وأجریـت الدراسـة علـى عینـة عشـوائیة قوامهـا مـنهج  الباحـث وصفیة، واسـتخدمال

ت وتعتمد علیـه فـي الحصـول علـى المعلومـات والثانیـة تستخدم االنترن األولىمجموعتین  إلىقسمت 
  تستخدم الرادیو والتلفزیون

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 

وق الصــــحف واالنترنــــت علــــى وســــائل اإلعــــالم األخــــرى مثــــل التلفزیــــون والرادیــــو واالتصــــال تفــــ -أ
 .الشخصي

رنـــت كمصـــدر أول الكتســـاب حیـــث جـــاء االنتعتمـــاد علـــى مصـــادر الوســـائل الحدیثـــة، تزایـــد اال -ب
 .ین مستخدمي االنترنت بوتراجع نسبة االعتماد على الوسائل التقلیدیة المعلومات، 

مهتمــین بمتابعــة األحــداث الطارئـــة فــي مجموعــة االنترنــت عــن مجموعــة الرادیـــو تفــوق نســبة ال -ج
  . والتلفزیون

  

                           
رسالة ، "دور االنترنت والرادیو والتلفزیون في إمداد الجمهور المصري بالمعلومات" ،عبیر محمد حمدي)1(

  )م2001 جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم :القاهرة(غیر منشورة  ،ماجستیر
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  :الفلسطینیین وقضیة الالجئین اإلعالمالدراسات التي تناولت  :المحور الثاني
  

لخطـــاب الصـــحفي الفلســـطیني تجـــاه قضـــیة الالجئـــین، دراســـة تحلیلیـــة مقارنـــة للصـــحف ا" -15
  .)1("م2010_ م2007م الفلسطیني الیومیة والحزبیة بعد االنقسا

وذلك  ،على مواقف الصحف الفلسطینیة تجاه قضیة الالجئینلتعرف الدراسة إلى ا هدفت
حافة من خالل رصد وتحلیل الخطاب الصحفي الفلسطیني تجاه قضیة الالجئین في الص

  .الفلسطینیة

ضمن البحوث ة الدراسوتقع ، )تحلیل اإلطار اإلعالمي(مدخل  نظریة على الباحثعتمد وا
تكون مجتمع الدراسة من و  ، والمقابلة،الخطاب استمارة تحلیل فهي ةأداة الدراسوكانت ، الوصفیة

، وتمثلت عینة )المتخصصون الكتّاب(القائم باالتصال ، و القضایاو ، الصحف:ثالثة عناصر رئیسة
ة من خالل الفترة الزمنیة الدراسة التحلیلیة في تحلیل مواد الرأي في صحیفتي الحیاة الجدیدة والرسال

  .م31/12/2010م إلى 14/6/2007الواقعة بین 

   :وأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 

نحو قضیة الالجئین الفلسطینیین، " الرسالة"و" الحیاة الجدیدة" صحیفتي وجود تباین بین  - أ
توجهات حركة بتوجهاتها مع   عیتهم الفكریة، حیث توافقت صحیفة الحیاة الجدیدةرجبسبب م

هات حركة بتوجهاتها مع توج ة الالجئین الفلسطینیین، وتوافقت صحیفة الرسالةفتح نحو قضی
 .حماس نحو قضیة الالجئین الفلسطینیین

توجهات القائم باالتصال في كل منهما، حیث أثرت األطر المرجعیة لصحیفتي الدراسة على    - ب
ح نحو قضیة الالجئین الفلسطینیین، هات حركة فتر كتاب ومحررو صحیفة الحیاة بتوجتأث
تأثر كتاب ومحررو صحیفة الرسالة بتوجیهات حركة حماس نحو قضیة الالجئین  كماو 

 .الفلسطینیین 
 

                           
دراسة تحلیلیة مقارنة للصحف الیومیة : الخطاب الصحفي الفلسطیني تجاه قضیة الالجئین"المناعمة،  ائلو  )1(

كلیة اإلعالم : القاهرة(غیر منشورة  ،رسالة ماجستیر، "م2010 - م 2007والحزبیة بعد االنقسام الفلسطیني 
  )م2012، جامعة القاهرة
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دراسة  :اتجاهات الالجئین الفلسطینیین في مخیمات محافظات غزة نحو حق العودة"  - 16
  .)1(" میدانیة 

جئین الفلسطینیین في مخیمات الدراسة إلى التعرف على طبیعة اتجاهات الال تهدف  
محافظات غزة نحو حق العودة، ومواقفهم من البدائل والحلول المطروحة بعد ستة عقود من 

وتقع الدراسة ضمن البحوث  اللجوء، ومدى وجود عالقة بین ذلك وبعض المتغیرات الدیمغرافیة،
وتمثل مجتمع  اء،صحیفة االستقصوأداة الدراسة فهي  وتم استخدام منهج المسح، الوصفیة،

وتم اختیار عینة  ، مخیمات محافظات غزة الثمانیةفي  یقطنون  ین الذین الجئال الدراسة في
  .مبحوثاً ) 600( وشملت طبقیة عشوائیة

  :وأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

 .من المبحوثین على أن حق العودة مقدس وال یمكن التفریط فیه%  94.3وافق  - أ

من المبحوثین عن تمسكهم بقوة بحقهم بالعودة لبلداتهم في فلسطین  %97.0أعرب نحو   - ب
 .ألنها تمثل لهم األرض والوطن والهویة، التاریخیة

هم كل الالجئین : على أن أصحاب حق العودة لفلسطین التاریخیة%94.7وافق نحو  - ج
  .الفلسطینیین، وساللتهم الذین یتوارثونه عن آبائهم

  

ودوره فـي إمـداد الشـباب الجـامعي الفلسـطیني بالمعلومـات عـن  التعرض لوسائل اإلعـالم" - 17
  .)2( "قضیة الالجئین

لتعـــرف علـــى الـــدور الـــذي تؤدیـــه وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة فـــي إمـــداد اهـــدفت الدراســـة إلـــى 
الشـباب الجـامعي الفلســطیني بالمعلومـات حــول قضـیة الالجئـین، والتعــرف علـى مــدى تـأثیر العوامــل 

وتقــع  علــى درجــة اكتســابهم للمعرفــة بقضــیة الالجئــین مــن وســائل اإلعــالم، ثینافیــة للمبحــو غر و الدیم
صـــــحیفة فهـــــي  ، وتـــــم اســـــتخدام مـــــنهج المســـــح، وأداة الدراســـــة ةالبحـــــوث الوصـــــفی الدراســـــة ضـــــمن

االستقصاء، وتمثل مجتمع الدراسة في طلبة الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة، أمـا عینـة الدراسـة 
  .م2008شهر أكتوبر في مبحوثاً ) 202(ة العشوائیة وشملت العینةتحددت في العینة الطبقی

                           
، "دراسة میدانیة - مخیمات محافظات غزة نحو حق العودة اتجاهات الالجئین الفلسطینیین في"زینب عودة، )1(

  )م2009معهد الدراسات اإلقلیمیة جامعة القدس أبو دیس، : القدس(، غیر منشورة رسالة ماجستیر
التعرض لوسائل اإلعالم ودوره في إمداد الشباب الجامعي الفلسطیني "، ، طلعت عیسىةأیمن أبو نقیر  )2(

 ستون عاماً واحد و فلسطین : مؤتمر كلیة اآلداب الرابع دراسة مقدمة ل ،"ینبالمعلومات عن قضیة الالجئ
  252-210، ص ص م2009 ، كلیة اآلداب،بغزة ، الجامعة اإلسالمیةعلى النكبة
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  :وأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

 جاء االنترنت في المرتبة األولى في تعرض الشباب الجامعي لوسـائل اإلعـالم، وتـاله التلفزیـون،  - أ
 .في المرتبة األخیرة الصحف جاءتثم اإلذاعة، و 

بقضــیة الالجئــین التــي یتابعهــا المبحوثــون فــي وســائل اإلعــالم كانــت أهــم الموضــوعات المتعلقــة   - ب
هــــي تــــاریخ المــــدن والقــــرى الفلســــطینیة المهجــــرة، تالهــــا مظــــاهرات التضــــامن الدولیــــة، وجــــاءت 
المفاوضات حـول قضـیة الالجئـین فـي المركـز الخـامس، وأخیـرا كانـت الموضـوعات التـي تتنـاول 

 .القرارات واالجتماعات الدولیة

، وجــاء بعــد ذلــك وبنســب لمبحــوثین بمســتوى متوســط مــن المعرفــة بقضــیة الالجئــینیتمتــع معظــم ا  -  ج
  .متقاربة الوعي العالي والوعي المنخفض

  

الالجئین الفلسطینیین نحو قضایا  وأسالیب االتصال في تشكیل اتجاهات دور وسائل" -18
  :)1( "اإلسرائیلي –العربي  الصراع

االتصـــال فـــي تشـــكیل اتجاهـــات الالجئـــین هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة دور وســـائل وأســـالیب 
 ،البحـــوث الوصـــفیةضـــمن الدراســـة  تقـــع، و اإلســـرائیلي –ینیین نحـــو قضـــایا الصـــراع العربـــيالفلســـط
فـــــرد مـــــن الالجئـــــین  600وأجریـــــت علـــــى عینـــــة مكونـــــة مـــــن  مـــــنهج المســـــح،  ت الباحثـــــةمواســـــتخد

ـــة هـــي 9الفلســـطینیین، فـــي  ـــا، و : "دول عربیـــة وغربی ـــافرنســـا، أمریكـــا، كنـــدا، بریطانی ، قطـــر، وألمانی
  ".اإلمارات، السعودیة، مصر

 ،)حركــــة فــــتحالمقربــــة مــــن (األیــــام  فــــي شــــقها التحلیلــــي علــــى صــــحیفتي الدراســــة واعتمــــدت
الـذي م  2007، وذلـك خـالل شـهر یونیـو )حركـة المقاومـة اإلسـالمیة حمـاسالمقربة مـن (فلسطین و 

یطرة حمــاس علــى قطــاع غــزة، ومــن الحــركتین فــي قطــاع غــزة، قبــل ســ شــهد تصــاعد المواجهــات بــین
  :أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

فـــــي الشـــــتات بحـــــق العـــــودة، بـــــرغم اخـــــتالف بیئـــــاتهم الجغرافیـــــة  فلســـــطینیینال الجئـــــینتمســـــك ال  -أ
  .وتنوعهم الثقافي واألیدیولوجي

الفلســـــــطیني كانــــــــت  أن وســـــــائل اإلعــــــــالمالمبحــــــــوثین مــــــــن الالجئـــــــین % 85حـــــــوالي أجمـــــــع  -ب

                           
دور وسائل وأسالیب االتصال في تشكیل اتجاهات الالجئین الفلسطینیین نحو قضایا "، زینات أبو شاویش )1(

معهد البحوث والدراسات العربیة،  :القاهرة( غیر منشورة ،رسالة دكتوراه، "لياإلسرائی -الصراع العربي
  )م2008
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 .الفلسطیني –سببًا مهمًا في تعمیق حالة االنقسام الفلسطیني 

یعتمــــــد الالجئــــــون الفلســــــطینیون بالدرجــــــة األولــــــى علــــــى االنترنــــــت والفضــــــائیات لمتابعــــــة كــــــل  -ج
  .ما یتعلق بقضایا الداخل الفلسطیني، ومسار الصراع العربي اإلسرائیلي

  

  .) 1("لالجئین الفلسطینیینالتناول اإلعالمي لموضوع حق العودة " - 19

هـــــدفت الدراســـــة إلـــــى التحقـــــق وفـــــق المتـــــاح مـــــن حجـــــم التنـــــاول اإلعالمـــــي لموضـــــوع حـــــق 
ــــــــع الدراســــــــة ضــــــــمن البحــــــــوث الوصــــــــفیة، واســــــــتخدم  العــــــــودة، وأشــــــــكال التنــــــــاول اإلعالمــــــــي، وتق

واســــــــتخدم الباحــــــــث العینــــــــة أداة الدراســــــــة تحلیــــــــل المضــــــــمون، كانــــــــت و  الباحــــــــث مــــــــنهج المســــــــح،
لمجـــــالت اإلعالمیـــــة والفكریـــــة المتخصصـــــة التـــــي عالجـــــت المـــــادة العلمیـــــة المتعلقـــــة المتاحـــــة مـــــن ا

بموضـــــوع حـــــق العـــــودة، وكـــــذلك الصـــــحافة العربیـــــة والیومیـــــة والفلســـــطینیة التـــــي اســـــتطاع الباحـــــث 
ـــــاح و حصـــــرها،  ـــــم حصـــــرها حســـــب المت ـــــغ عـــــدد الدراســـــات والبحـــــوث التـــــي ت ـــــث الشـــــكل بل مـــــن حی

 .سطینیین لهم اهتمامهم بالقضیةدراسة لباحثین عرب وفل 13من المجالت 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

تنــــــوع المصــــــادر الجغرافیــــــة للمجــــــالت والصــــــحف بــــــین بیــــــروت والقــــــاهرة، والقــــــدس وعمــــــان،   - أ
 .ورام اهللا وغزة، والخلیج ولندن

-م2000فـــــي معالجـــــة قضـــــیة حـــــق العـــــودة والالجئـــــین خـــــالل عـــــامي اهتمـــــام واضـــــحیوجـــــد    - ب
 .ة المجالت والصحفحسب عین م2001

 

  .)2("االحتیاجات اإلعالمیة لالجئین الفلسطینیین في الدول العربیة" -20

لتعــرف علــى آراء الالجئــین فــي شــكل ومضــمون المــواد اإلعالمیــة المقتــرح ا ىالدراســة إلــ هــدفت
 وتقــع الدراســة ضــمن البحــوث الوصــفیة، واســتخدم الباحــث أداة  إنتاجهــا لتلبیــة احتیاجــاتهم اإلعالمیــة،

                           
دراسة مقدمة إلى المؤتمر ، "التناول اإلعالمي لموضوع حق العودة لالجئین الفلسطینیین"حسین أبو شنب،  )1(

م، 2007مایو17-16غزة الفكري والسیاسي الثاني للتجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة، 
http://refugee.ps/wp-content/uploads/2013/06/%D8.pdf م19/11/2014، بتاریخ  

دراسة میدانیة ": االحتیاجات اإلعالمیة لالجئین الفلسطینیین في الدول العربیة"عاطف عدلي العبد،  )2(
 2ط ،)1(اإلعالم والالجئون الفلسطینیون، سلسلة دراسات في اإلعالم والرأي العام: استطالعیة، في كتاب

  )م1990 دار المطبوعات الجدیدة، :اإلسكندریة(

http://refugee.ps/wp-content/uploads/2013/06/%D8.pdf
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مفـــردة مـــن ســـبع مخیمـــات  200ستقصـــاء بالمقابلـــة علـــى عینـــة عشـــوائیة بســـیطة قـــدرها االحیفة صـــ
  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسةلالجئین الفلسطینیین باألردن، 

المقتـــرح  اإلعالمیـــةالتـــي یفضـــلها أولئـــك الالجئـــون لتوصـــیل المـــواد  اإلعالمیـــةأهـــم األشـــكال   - أ
، وأفــالم %37.5، وبــرامج تلفزیونیــة%41ائــد ونشــرات صــحفیةمســتقبال لهــم هــي، جر  إنتاجهــا
  %.6.5إذاعیة، وبرامج %10تسجیلیة

فلســــــطینیون، بینمــــــا  اإلعالمیــــــةن ثلــــــث المبحــــــوثین یفضــــــلون أن یقــــــدم لهــــــم هــــــذه المــــــواد إ   - ب
 .اشتراك شقیق عربي مع الفلسطینیین في هذا العمل% 36.5یفضل

، %40دء بإنتاجهـــــا هـــــي الدینیـــــة وكانـــــت أهـــــم الموضـــــوعات التـــــي یفضـــــل الالجئـــــون البـــــ   -  ج
ثـــــــــم التـــــــــراث الشـــــــــعبي، فالموضـــــــــوعات األثریـــــــــة، ثـــــــــم التســـــــــجیلیة، ثـــــــــم الدرامیـــــــــة، وأخیـــــــــرًا 

 .الترفیهیة
 

  :السابقة دراساتالتعلیق على ال
  :یتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة مجموعة من السمات العامة        

 صفیة، واستخدمت مـنهج المسـح، وهـذا یتفـق مـعن جمیع الدراسات السابقة تقع ضمن البحوث الو إ -1
 .هذه الدراسة

معظــم الدراســات الســابقة اســتخدمت اســتمارة االستقصــاء فقــط، أمــا الدراســات التــي اســتخدمت أكثــر  -2
اســتخدمت تحلیــل الخطــاب والمقابلــة، التــي ) م2012(دراســة المناعمــة : مــن أداة فهــي قلیلــة ومنهــا

 مدمت تحلیــل المضــمون واالستقصــاء، فــي حــین تســتخداســتخالتــي ) م2008(ودراســة أبــو شــاویش 
 .هذه الدراسة أداة واحدة وهي االستقصاء

عدد من الدراسات السابقة نظریة االعتماد علـى وسـائل اإلعـالم، كإطـار مناسـب لهـا،  ستخدمتا   -3
، ودراســـة )م2012( دراســـة العقبـــاوي، و )م2014(ودراســـة خلیفـــة  ،)م2014(دراســـة برغـــوث  مثـــل

وغیرها، وهذا )  م2008( ، ودراسة أبو شنب وتربان)م2011(رضوان ، ودراسة )م2011( النجار
 .في هذه الدراسة المستخدمةیتناسب مع النظریة 

المختلفــة حــول  اإلعــالمتركـزت معظــم الدراســات الســابقة علــى متابعــة الجمهـور بشــكل عــام لوســائل  -4
ونیــة وقضــیة الالجئــین حســب علــم لكتر أي دراســة تناولــت المواقــع االهنــاك  ، ولــیسقضــیة الالجئــین

  .الباحث

المواقـــــــــع و  تاإلنترنـــــــــ أن الجمهـــــــــور الفلســـــــــطیني یعتمـــــــــد علـــــــــى وســـــــــائل اإلعـــــــــالم وخاصـــــــــة -5
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التــــــي تهـــــم المجتمــــــع  اااللكترونیـــــة فـــــي الحصــــــول علـــــى المعلومــــــات عـــــن األحــــــداث والقضـــــای
، ودراســــــــة أبــــــــو نقیــــــــرة وعیســـــــــى )م2008(، مثــــــــل دراســــــــة أبــــــــو شـــــــــنب وتربــــــــان الفلســــــــطیني

 . )م2009(

ركزت الدراسات السابقة، علـى الصـور والوسـائل اإلیضـاحیة وعمـق التحلـیالت والثقـة كمتغیـرات  -6
لمواقــــع وســــیطة، بینمــــا ســــتركز هــــذه الدراســــة علــــى االهتمــــام والتفضــــیل ومســــتوى الرضــــا عــــن ا

  .االلكترونیة
 

  :االستفادة من الدراسات السابقة
 االعتمـــاد علـــى وســـائل اإلعـــالم،إلطـــار النظـــري للدراســـة، المتمثـــل فـــي نظریـــة التعـــرف علـــى ا -1

بشــكل عــام والمواقــع االلكترونیــة بشــكل خــاص  اإلعــالموالدراســات التــي تناولــت عالقــة وســائل 
 .بالجمهور ومدي اعتماده علیها

  .التعرف على مناهج الدراسة والعینات المناسبة لهذه الدراسة  -2

 .إلیها الدراسة صیاغة فروض وتساؤالت الدراسة بشكل علمي یحقق األهداف التي تسعى -3

بــه دعمــت الدراســات الســابقة بمحوریهــا إحســاس الباحــث بأهمیــة موضــوع الدراســة، ممــا حــدا  -4
خاصة وهـي تتنـاول ، إلى إجراء الدراسة الحالیة التي تعتبر من الدراسات القلیلة في هذا المضمار

 .موضوعًا بشقیه اإلعالمي والسیاسي

 .العلمیة اإلطار المعرفي للدراسات السابقة، والمصادر -5

ونتائج الدراسة الحالیـة بمـا یضـمن تفسـیر النتـائج بشـكل أكثـر المقارنة بین نتائج تلك الدراسات  -6
 .عمقًا، ومعرفة االختالف والتشابه في النتائج

  .االستفادة من المناهج واألدوات البحثیة المستخدمة التي اعتمدت علیها هذه الدراسات -7

في التعرف على موضوع الدراسـة بشـكل أفضـل، كمـا وقد أفادت مراجعة الدراسات السابقة 
ـــاج إلـــى اســـتكمال، ـــد مشـــكلة الدراســـة، وتحدیـــد الجوانـــب التـــي تحت   ســـاعدت فـــي االقتـــراب مـــن تحدی

النظریـة ، أي اسـتكمال الجوانـب نو أفادت وعلیه فإن هذه الدراسة تحاول االسـتمرار فیمـا بـدأه البـاحث 
رونیـــــة الكتســـــاب المعرفـــــة حـــــول قضـــــیة الالجئـــــین طلبـــــة الجامعـــــات علـــــى المواقـــــع االلكت دالعتمـــــا

   .الفلسطینیین
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 :االستدالل على المشكلة: ثانیاً 
ـــــه مـــــن خـــــالل متابعـــــة الباحـــــث    ـــــة ومـــــدى اعتمـــــاد الجمهـــــور  مـــــن موقـــــع عمل للمواقـــــع االلكترونی

ــــــة الجامعــــــات علیهــــــا الكتســــــاب المعلومــــــات عــــــن قضــــــایا عدیــــــدة تهــــــم  الفلســــــطیني وخاصــــــة طلب
وخاصـــــــة القضـــــــایا األساســـــــیة ومنهـــــــا قضـــــــیة الالجئـــــــین، الحـــــــظ الباحـــــــث  المجتمـــــــع الفلســـــــطیني 

مـــــدى اعتمـــــاد طلبـــــة الجامعـــــات علـــــى المواقـــــع االلكترونیـــــة معرفـــــة و ، أهمیـــــة دراســـــة هـــــذه القضـــــیة
عینــــــة مــــــن طلبــــــة  علــــــىحیــــــث أجــــــرى الباحــــــث دراســــــة استكشــــــافیة الكتســــــاب المعلومــــــات عنهــــــا، 

مـــــن خـــــالل  مبحوثـــــاً  30تناولـــــت الدراســـــة ، و غـــــزة الرئیســـــیة فـــــي محافظـــــات الجامعـــــات الفلســـــطینیة
ــــــــة ــــــــة الجامعــــــــات الثالث ــــــــة حصصــــــــیة لطلب جامعــــــــة  مــــــــن مبحــــــــوثین 10: مــــــــوزعین كــــــــاألتي عین

الجامعــــــة اإلســــــالمیة فــــــي مــــــن مبحــــــوثین  10، وىجامعــــــة األقصــــــ مــــــن مبحــــــوثین 10و األزهــــــر،
ــــــرة ــــــرب للدراســــــة الفت ، وأهــــــم النتــــــائج التــــــي م6/3/2014م وحتــــــى 2/3/2014مــــــن  الزمنیــــــة األق
  :لت إلیهاتوص

ـــــــــى معلومـــــــــات بشـــــــــأن قضـــــــــیة  %96.7یتـــــــــابع  -1 المواقـــــــــع االلكترونیـــــــــة للحصـــــــــول منهـــــــــا عل
 .الالجئین الفلسطینیین

التـــــــي یتابعهـــــــا المبحوثـــــــون لمعرفـــــــة المعلومـــــــات حـــــــول قضـــــــیة   االلكترونیـــــــة المواقـــــــع أكثـــــــر  -2
وموقــــــع دائــــــرة شــــــئون الالجئــــــین  ،للدراســــــات واالستشــــــارات موقــــــع الزیتونــــــة، الالجئــــــین كانــــــت

ـــــاب ـــــابع ل مالت ـــــین الت ـــــرة شـــــئون الالجئ  جامعـــــة النجـــــاحف، وموقـــــع .ت.ع لحمـــــاس، وموقـــــع دائ
 ،دنیــــــــا الــــــــوطنوموقــــــــع  وموقـــــــع العــــــــودة، القســــــــریة، الهجــــــــرة دراســــــــاتاألكــــــــادیمي ل برنـــــــامجال

وكالـــــة شــــــهاب موقــــــع و ، اإلخباریـــــة معـــــا وكالــــــة موقـــــعو  ،للحـــــوار الشـــــبكة الفلســــــطینیة وموقـــــع
 .اإلخباریة

ـــــــــع ایتضـــــــــح أن   -3 ـــــــــة لفضـــــــــولإشـــــــــباع المواق ـــــــــي عـــــــــن قضـــــــــیة  وثین المبحـــــــــ اللكترونی المعرف
كانـــــــــت  % 10بینمـــــــــا، جـــــــــدا ةعالیـــــــــ% 6.7و ،ةعالیـــــــــ%  83.3 كانـــــــــت بنســـــــــبة الالجئـــــــــین
 .منخفضة 

یشــــــاركون بــــــالرأي فــــــي المواقــــــع االلكترونیــــــة عنــــــد تنــــــاول حــــــدث  مــــــن المبحــــــوثین 76.7%   -4
 .خاص بقضیة الالجئین

علــــــــى المواقــــــــع االلكترونیــــــــة  بحــــــــوثینالم التــــــــأثیرات المعرفیــــــــة الناتجــــــــة عــــــــن اعتمــــــــادأهــــــــم  -5
ـــــــین الفلســـــــطینیین ـــــــى مـــــــا ، جـــــــاءت الكتســـــــاب المعلومـــــــات حـــــــول قضـــــــیة الالجئ التعـــــــرف عل

ـــــــًا ودولیـــــــاً  ـــــــى ، تالهـــــــا %63.1ةنســـــــبب یحـــــــدث لقضـــــــیة الالجئـــــــین محلیـــــــًا وٕاقلیمی التعـــــــرف عل
تنمیــــــة معلومــــــاتي حــــــول ثــــــم ، %19.2ة نســــــب ونتــــــي یمــــــر بهــــــا الالجئــــــالظــــــروف الحیاتیــــــة ال

ـــــ ـــــم ، %11.4 ةنســـــبب ینقضـــــیة الالجئ ـــــي حـــــول المشـــــكالت واألزمـــــات الخاصـــــة ث تكـــــوین آرائ
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 .%36.بقضیة الالجئین
علـــــــى المواقـــــــع االلكترونیـــــــة  المبحـــــــوثین التـــــــأثیرات الوجدانیـــــــة الناتجـــــــة عـــــــن اعتمـــــــادتركـــــــزت  -6

زیــــــادة الشــــــعور بالكراهیــــــة فــــــي  ،الكتســــــاب المعلومــــــات حــــــول قضــــــیة الالجئــــــین الفلســــــطینیین
الالجئـــــین وجـــــدانیًا فـــــي همـــــومهم  ةشـــــاركم، تالهـــــا %66.4ة نســـــبب لدولـــــة الكیـــــان اإلســـــرائیلي

زیــــــادة التعــــــاطف مــــــع الالجئــــــین فــــــي مخیمــــــات ، ثــــــم % 13.9ة نســــــبب ومشــــــكالتهم وأزمــــــاتهم
ـــــــالقلق والخـــــــوف علـــــــى مصـــــــیر الالجئـــــــین ، ثـــــــم % 12.1ةنســـــــبب الشـــــــتات ـــــــادة الشـــــــعور ب زی

 .%7.6 ةنسبب الفلسطینیین

مـــــــــاد المبحــــــــوثین علـــــــــى المواقــــــــع االلكترونیـــــــــة التـــــــــأثیرات الســــــــلوكیة الناتجـــــــــة عــــــــن اعتأمــــــــا  -7
ـــــــین الفلســـــــطینیین، ـــــــت الكتســـــــاب المعلومـــــــات حـــــــول قضـــــــیة الالجئ ـــــــد كـــــــل الجهـــــــود  فكان تأیی

ــــــــــین ــــــــــي اتخــــــــــاذ اإلجــــــــــراءات المناســــــــــبة لحــــــــــل قضــــــــــیة الالجئ ــــــــــة ف ــــــــــة والدولی   ة نســــــــــبب العربی
ة نســـــبب المشـــــاركة فـــــي أنشـــــطة تطوعیـــــة لمســـــاعدة الالجئـــــین فـــــي المخیمـــــات، تالهـــــا 43.6%
 المشـــــــاركة فـــــــي المظـــــــاهرات واالحتجاجـــــــات ضـــــــد دولـــــــة الكیـــــــان اإلســــــــرائیلي ، ثـــــــم24.5%
حضــــــور النــــــدوات وورش العمــــــل المتعلقــــــة بقضــــــیة الالجئــــــین ، وبلغــــــت نســــــبة %17.3بنســــــبة

 .%14.6 ةنسبب الفلسطینیین

أهــــــــم عیـــــــوب المواقــــــــع االلكترونیــــــــة عنـــــــد طرحهــــــــا قضــــــــیة الالجئــــــــین  أن یـــــــرى المبحوثــــــــون  -8
 ، ثـــــــــم عرضـــــــــهاهـــــــــتم بمنـــــــــاطق جغرافیـــــــــة بهــــــــا الجئـــــــــون مهشـــــــــمونال ت أنهـــــــــا ،الفلســــــــطینیین

ثـــــــم عـــــــرض  ،تــــــداعیات أحـــــــداث قضـــــــیة الالجئــــــین غیـــــــر مدعمـــــــة بـــــــالمواد الفیلمیــــــة الكافیـــــــةل
ـــــــرًا عـــــــدم اعتمادهـــــــا  ،قضـــــــیة الالجئـــــــین كقضـــــــیة إنســـــــانیة فقـــــــط ـــــــاء وأخی ـــــــى مراســـــــلین أكف عل

 .لتغطیتهم قضیة الالجئین
  

  :مشكلة الدراسة :ثالثاً 
طـالع واال، ، ونتائج الدراسة االستكشـافیةللمواقع االلكترونیة ةمتابعالو الباحث ع اطالمن خالل      
د مشــكلة الدراســة فــي التعــرف علــى مـــدى یــحدتـــم ت، لتــراث العلمــي وبعــض الدراســات الســابقةاعلــى 

اعتماد طلبة الجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة على المواقع االلكترونیـة الكتسـاب المعلومـات 
التــأثیرات المعرفیــة والوجدانیــة والســلوكیة لهــذا االعتمــاد معرفــة و  الالجئــین الفلســطینیین، حــول قضــیة

  .على طلبة الجامعات
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  :أهمیة الدراسة: رابعاً 
  :في التالي أهمیة هذه الدراسة تتمثل

وال  ،معـاتالجا ةلـدى طلبـخاصة فـي الوقـت الـراهن المواقع االلكترونیة  الدور الذي تؤدیه أهمیة -1
 .عد زیادة االعتماد علیهاسیما ب

ومــا تشــكله مــن أهمیــة خاصــة بالنســبة للمجتمــع  الفلســطینیین، قضــیة الالجئــینومركزیــة أهمیــة  -2
 . الفلسطیني

فـي اكتسـاب المواقـع االلكترونیـة  اعتماد الطلبة الجامعیین على الدراسات التي تناولت محدودیة -3
 .المعلومات المختلفة

، ودور اإلعــالم الفلســطینیین ة بــین اإلعــالم وقضــیة الالجئــینقلــة الدراســات التــي تناولــت العالقــ -4
 .في هذه القضیة الهامة في حیاة الشعب الفلسطیني

اإلضـــافة العلمیـــة للمجتمـــع الفلســـطیني الـــذي یفتقـــر لمثـــل هـــذه الدراســـات المتخصصـــة خاصـــة  -5
  .بالمكتبات العلمیة والجامعات والمدارس والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة

مــن خــالل التركیــز علــى الــدور الــذي المواقــع تصــورًا لصــناع القــرار فــي هــذه ذه الدراســة تقــدم هــ -6
وتكمن أهمیة هـذه الدراسـة فـي إبـراز العدیـد مـن النتـائج مـن بیانـات ومعلومـات ستسـفر تؤدیه، 

حمایـة للصـالح العـام أوًال ولتحدیـد تلـك و  ،كما تسلط الضـوء علـى السـلبیات واالیجابیـات ،عنها
 .ألهدافهاالمواقع مما یساعد على تحقیق هذه  ،جنبهاالسلبیات لت

 

  :أهداف الدراسة :خامساً  
اعتمــاد طلبــة الجامعـــات فــي محافظــات غــزة علـــى مــدى  تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علـــى

، وینبثــق عــن هـــذا المواقــع االلكترونیــة فــي اكتســـاب المعلومــات حــول قضــیة الالجئـــین الفلســطینیین
  :لفرعیة تتمثل فيالهدف مجموعة من األهداف ا

 .االلكترونیة عللمواق في محافظات غزة طلبة الجامعاتالتعرف على مدى متابعة  -1
المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول على طلبة الجامعات  التعرف على مدى اعتماد -2

 .قضیة الالجئین الفلسطینیین
 فــي محافظــات غــزة لجامعــاتطلبــة االتــي یعتمــد علیهــا المواقــع االلكترونیــة التعــرف علــى أهــم  -3

 .الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین
المواقــع  ثقــة طلبــة الجامعــات الفلســطینیة فــي محافظــات غــزة فیمــا تعرضــه مــدىالكشــف عــن  -4

 .حول قضیة الالجئین الفلسطینیینااللكترونیة 
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اللكترونیــــة المواقـــع اعلــــى  فـــي محافظــــات غـــزة طلبــــة الجامعـــاتالتعـــرف علـــى آثــــار اعتمـــاد  -5
 .الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

 

 :تساؤالت الدراسة :سادساً 

  :تحاول الدراسة اإلجابة على تساؤل رئیس هو

اعتمـــاد طلبـــة الجامعـــات فـــي محافظـــات غـــزة علـــى المواقـــع االلكترونیـــة فـــي اكتســـاب مـــدى مـــا 
  ؟المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

  :ذا التساؤل عدٌد من التساؤالت التي تحاول الدراسة اإلجابة علیهاویتفرع عن ه

الكتســـاب المعلومـــات حـــول قضـــیة الالجئـــین  مـــا أنمـــاط متابعـــة المبحـــوثین للمواقـــع االلكترونیـــة -1
 ؟ الفلسطینیین

المواقع االلكترونیـة الكتسـاب المعلومـات حـول قضـیة الالجئـین على المبحوثین  ما مدى اعتماد -2
  ؟ الفلسطینیین

الكتساب المعلومـات حـول قضـیة الالجئـین  ما دوافع اعتماد المبحوثین على المواقع االلكترونیة -3
  ؟ الفلسطینیین

الكتساب المعلومات  ما أهم المواقع االلكترونیة التي یفضل المبحوثین متابعتها واالعتماد علیها -4
  ؟ حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

جئین الفلسطینیین التـي یتابعهـا المبحوثـون فـي المواقـع ما أهم الموضوعات الخاصة بقضیة الال -5
 االلكترونیة؟

حــول قضــیة الالجئــین  لمواقــع االلكترونیــةفــي المعلومــات التــي تقــدمها ا ثقــة المبحــوثینمــا مــدى  -6
  ؟الفلسطینیین

 ةمــــن متــــابعتهم لقضــــی والســــلوكیة المتحققــــة لــــدى المبحــــوثینمــــا التــــأثیرات المعرفیــــة والوجدانیــــة  -7
 ؟لفلسطینیین على المواقع االلكترونیةالالجئین ا

مــا أهــم المشــاكل التــي یراهــا المبحوثــون فــي المعلومــات التــي تقــدمها المواقــع االلكترونیــة حــول   -8
 قضیة الالجئین الفلسطینیین؟
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  :فروض الدراسة: سابعاً 
توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجة اعتماد المبحوثین على المواقع  - 1

  .ونیة ودرجة ثقتهم بما تقدمه من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیینااللكتر 
توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجة اعتماد المبحوثین على المواقع  - 2

  االلكترونیة ودرجة إشباع هذه المواقع لفضولهم المعرفي حول قضیة الالجئین 
  .الفلسطینیین

لة إحصائیة بین درجة ثقة المبحوثین فیما تقدمه المواقع ذات دال توجد عالقة ارتباطیة - 3
هذه المواقع  إشباعودرجة  االلكترونیة من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

  .قضیةهذه اللفضولهم المعرفي حول 
المبحوثین فیما تقدمه المواقع االلكترونیة اعتماد درجة توجد فروق ذات داللة إحصائیة في  - 4

 .حول قضیة الالجئین الفلسطینیین وفقًا للمتغیرات الدیموغرافیة لدیهم من معلومات
  

  :اإلطار النظري للدراسة :ثامناً 
هذه الدراسة في إطارها على نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم للعالمین میلفن دي  رتكزت

عالمـي مهمـًا وهـي اعتبـار النظـام اإل ،علـى عـدة أسـس تعتمـد هـذه النظریـةو  ،وساندرا روكیـتش ،فلیر
كمــا تقــل درجــة  ،ي حالــة إشــباعه الحتیاجــات الجمهــورللمجتمــع حیــث تــزداد درجــة اعتمــاده علیــه فــ

كمــا أن الجمهــور  ،عنــد وجــود قنــوات بدیلــة للمعلومــات وذلــك ،اعتمــاده علــى هــذا النظــام اإلعالمــي
والحاجــات هــداف والمصــالح یختلـف فــي درجــة اعتمــاده علــى وســائل اإلعـالم نتیجــة اخــتالفهم فــي األ

ونظام وسائل اإلعالم الذي یكونه األفـراد ألنفسـهم یتغیـر مثلمـا یتغیـر الموقـف الـذي یجـدون  ،الفردیة
ویعــد مــدخل االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم مــدخًال مناســبًا لدراســة أبعــاد عالقــة اعتمــاد ، أنفســهم فیــه

ـــى هـــذه الوســـائل ـــین وســـائل اإل ،الجمهـــور عل ـــاول هـــذا المـــدخل العالقـــة ب عـــالم كـــنظم، والـــنظم ویتن
االجتماعیـة األخــرى فــي إطــار الســیاق االجتمــاعي الكلــي، وقــد ســاق دیفلــر وروكیــتش بــنفس المنطــق 
العلمي، حیث یمكن أن یعتمد أفراد الجمهور على وسائل اإلعالم، بنفس الطریقة فـي تحدیـد العالقـة 

  .)1(بین وسائل اإلعالم والنظم االجتماعیة األخرى

ل الــنظم االجتماعیــة، یقیمــون عالقــات اعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم، ألن األفــراد وٕان األفــراد مثــ    
  ادر تسیطر علیها وسائل اإلعالم، ــول إلى مصــــب الوصــــــتوجههم األهداف، وبعض أهدافهم تتطل

                           
  233 – 232 ص ص )م1997عالم الكتب، : القاهرة( 1، طاتجاهات التأثیرو  نظریات اإلعالممحمد عبد الحمید، ) 1(
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  :)1(ویعتمد األفراد على وسائل اإلعالم لتحقیق األهداف التالیة
  

 :مثل  :الفهم -1
  ل التعلم والحصول على الخبراتمعرفة الذات من خال  - أ

 .معرفة أشیاء عن العالم أو الجماعة المحلیة وتفسیرها لالفهم االجتماعي من خال  - ب

 :ویشتمل على  :التوجیه -2
 أن تقرر ماذا تشتري؟ وكیف ترتدي ثیابك؟ : توجیه العمل مثل  - أ
و أالحصول على دالالت عن كیفیة التعامل مع مواقف جدیدة : توجیه تفاعلي مثل  - ب

 .بةصع

 :وتشتمل على: التسلیة  -3
 .الراحة واالسترخاء واإلثارة: التسلیة المنعزلة مثل  - أ
الذهاب إلى السینما، أو االستماع إلـى الموسـیقى مـع األصـدقاء، : التسلیة االجتماعیة مثل  - ب

 .أو مشاهدة التلفزیون مع األسرة
  

  :الفروض األساسیة التي یقوم علیها مدخل االعتماد على وسائل اإلعالم
  :مكن تلخیص االفتراضات التي یقوم علیها مدخل االعتماد فیما یليی

1   یفتــرض مــدخل االعتمـــاد علــى وســائل اإلعـــالم أن النظــام اإلعالمــي مهـــم للمجتمــع، وتـــزداد
درجة اعتماد المجتمع علیه في حالة إشباعه الحتیاجات الجمهور، كما یقـل اعتمـاد الجمهـور 

مصـادر أخـرى بدیلـة للمعلومـات أو مصـادر إعالمیـة  على وسائل اإلعالم، كلما تـوافرت لدیـه
خارجیة، حیث یختلف الجمهور في درجة اعتماده على وسائل اإلعـالم نتیجـة اختالفـاتهم فـي 

  .(2) األهداف والمصالح والحاجات الفردیة

2   تفتــرض النظریــة أیضــًا أن األفــراد فــي المجتمعــات یحتــاجون إلــى المعلومــات لكــي یســتطیعوا
ـــى الطعـــام اتخـــاذ عـــدة قـــر  ـــة هامـــة لتحقیـــق مصـــالحهم الخاصـــة، مثـــل الحصـــول عل ارات یومی

والمسكن والملبس والمواصالت، وكذلك الحصول علـى شـریك الحیـاة المناسـب، وبالتـالي كلمـا 

                           
  320ص)  م2004الدار المصریة اللبنانیة، : القاهرة( 4، طونظریاته المعاصرة لاالتصاحسن مكاوي، لیلى السید،  )1(

(2) Melvin De Fleur And Sandra Ball Rokeach, Theory Of Mass Communication,(New 
York: Longman, Edu,1992), PP. 262 – 264. 
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ه كانت المعلومات التي تبـث عبـر وسـائل اإلعـالم ذات أهمیـة لألفـراد، زاد اعتمـادهم علـى هـذ
 .(1) الوسائل الستیفاء تلك المعلومات 

3   كلمــــا زادت حــــاالت التغییــــر وعــــدم االســــتقرار فــــي مجتمــــع مــــا، زاد اعتمــــاد األفــــراد فــــي هــــذا
 .(2)المجتمع على وسائل اإلعالم خارج مجموعاتهم

4   كما أن درجة اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم تزداد، خاصـة فـي أوقـات وقـوع األحـداث
ل الغموض، وهو مشكلة ناتجة في المقام واألزمات الطارئة المختلفة، ویبقى اإلعالم وسیلة ح

 .(3)األول عن عدم كفایة المعلومات المتوفرة للتحقق من الموقف بدقة

5   یختلف األفراد فیما بینهم من حیث درجة االعتماد على وسائل اإلعـالم، فالصـفوة أكثـر مـیًال
ســـائل لالعتمـــاد علـــى مصـــادر مختلفـــة، وذوو الـــدخل المـــنخفض أكثـــر مـــیًال لالعتمـــاد علـــى و 

، كما یؤثر العمر ومستوى االهتمام والخبرات السابقة على )صحف، تلیفزیون، رادیو(اإلعالم 
نوع وطبیعة هذا االعتماد، وكذلك تؤثر المتغیرات الدیموغرافیة، ومدى التوقع للفائدة المتحققـة 

 .)4(من وسائل اإلعالم

6 تزیـد درجـة اعتمـاد الجمهـور كلما زادت درجة مركزیة المعلومات التي تقدمها وسائل اإلعـالم ،
على هذه الوسیلة، فالذین یعتمدون على وسیلة معینة لدیهم القدرة على استخالص معلوماتهم 
السیاســـیة مـــن خـــالل تعرضـــهم لهـــا، فیمـــا تضـــعف هـــذه القـــدرة مـــع أنـــواع المعلومـــات األخـــرى 

 .(5)كالمعلومات الصحیة واالقتصادیة

7 معرفیــــًا (الفــــروق بــــین المســــتخدم والمعتمــــد  یوضــــح مــــدخل االعتمــــاد علــــى وســــائل اإلعــــالم
  :)6(، وبناًء على ذلك یمكننا صیاغة الفروض التالیة)ووجدانیًا وسلوكیاً 

                           
(1) Debra L.Merskin And Mara Huberlie."Companionship in the Classifieds, the 

Adoption of Personal Advertisement Mass Daily Newspapers", (Journalism And 
Mass Communication Quarterly, Vol. 73, No. 1, Spring1996), P. 221 

(2) Melvin De Flour And Sandra  Ball Rokeach, Op. Cit., P. 242. 
(3) Sandra Ball Rokeach,"The Origins of Individual Media–System Dependency  

ASociological Framework", (Communication Research ,Vol. 12, No. 4,1985) P 114. 
  236، ص مرجع سابقمحمد عبد الحمید، ) 4(

(5) Miller Mark, Rease Stephen: Media Dependency as Interaction, Effect of Exposure 
and Reliance on Political Activity and Effeicay, (Communication Research, Vol. 9, 
No. 2,1982), PP. 227 – 284. 

دراسة مسحیة : دور الصحافة اللیبیة المحلیة في التوعیة بقضایا التنمیة البشریة"محمد سالم موسى المنفي،  )6(
كلیة اإلعالم جامعة القاهرة، : القاهرة(غیر منشورة رسالة دكتوراه، ، "للمضمون والجمهور والقائم باالتصال

  28ص  )م2007
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یوجد اختالف في حجم التأثیر المعرفي بین المعتمد على وسائل اإلعالم والمستخدم لها،  -أ 
الفــــرد ارتبــــاط وزاد فكلمــــا كــــان االعتمــــاد مركــــزًا وقویــــًا، ازدادت قــــوة التــــأثیرات المعرفیــــة، 

  .وانشغاله بهذه الوسائل

یظهر المستخدم لوسائل اإلعالم أعراض القلق والخوف واإلحباط أكثر من المعتمد على  -ب
  .تلك الوسائل

  :اآلثار المختلفة لعملیة االعتماد على وسائل اإلعالم
ـــى بینـــت نمـــاذج مـــدخل االعتمـــاد علـــى وســـائل اإلعـــالم، األهـــداف التـــي یســـعى ال        جمهـــور إل

تحقیقها، والتي تنتج مـن جـراء االعتمـاد علـى وسـائل اإلعـالم، وقـد تالقـت تلـك النمـاذج حـول اآلثـار 
تلـــك اآلثـــار فـــي ) دیفلیـــر وروكیـــتش(الناتجـــة عـــن اعتمـــاد األفـــراد علـــى وســـائل اإلعـــالم، وقـــد حـــدد 

، واآلثـار السـلوكیة، اآلثـار المعرفیـة، واآلثـار العاطفیـة أو الوجدانیـة: نماذجهم عبر ثالث فئـات، هـي
  :وذلك كالتالي

 : التأثیرات المعرفیة -أوالً 

رغــم التمییــز بــین التــأثیرات المعرفیــة والتــأثیرات الســلوكیة، فإنهمــا یرتبطــان بصــورة واضــحة، 
  :وتتمثل التأثیرات المعرفیة في مجاالت عدیدة منها

   :الغموض أو االلتباس -1

معلومات متضاربة ومتناقضة لفهـم حـدث معـین ینتج إما عن نقص في المعلومات، أو وجود 
أو تفسیر هذا الحدث، ولتالشي ذلك البد لوسـائل اإلعـالم أن تسـتكمل معلوماتهـا الناقصـة أو 

، وكلمـا زاد التهدیـد أو )1(المبهمة، ویحدث هذا األثر فـي فتـرات الصـراع أو األزمـات والكـوارث
وض، وهذه المسئولیة ال یؤثر علیها الغموض زادت مسئولیة وسائل اإلعالم في حل هذا الغم

آنذاك نقص المعلومات، وتبقى محور تطلعات الجمهور الذي یتساوى في خبرة الغموض رغم 
  .)2(الفروق الفردیة

   :تشكیل االتجاه -2

هــذا األثــر یحــدث عنــدما تعتمــد الجمــاهیر بكثافــة علــى مصــادر معلومــات وســائل اإلعــالم، مــن 

                           
(1) Melvin De fluer And Sandra Ball Rokeach, Op. Cit, P. 264 
(2) Sandra Ball Rokeach And Muriel, Geonter, "Media, Audience and Social Structure, 

Media System Dependency Theory", (London, New Delhi, Sage Publications Inc., 
1986) P.119. 
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ث والقضـــایا المختلفـــة، كأزمـــات الطاقـــة والحـــروب والفســـاد أجـــل تكـــوین اتجاهـــات نحـــو األحـــدا
السیاسي والصراعات الداخلیة، وغیرها من المشكالت البیئیة واألحداث المتنوعة، إال أن تكوین 
االتجاهات لدى األفراد ال یعتمـد علـى وسـائل اإلعـالم وحـدها، بـل یشـمل أیضـًا دور قـادة الـرأي 

اهـــــات الجمهـــــور، هـــــذا باإلضـــــافة للجانـــــب النفســـــي الـــــذین یحـــــددون المضـــــامین الخاصـــــة باتج
  .)1(واالجتماعي لألفراد

 : ترتیب األولویات –وضع األجندة  -3

یمثل نوعًا آخر من التأثیرات المعرفیة، حیث یتم عن طریق تفاعـل تبـادلي بـین الجمهـور ووسـائل 
وتوزیعهــا  اإلعــالم التــي تنتقــي الموضــوعات مــن خــالل عملیــة جمــع المعلومــات، ویــتم معالجتهــا

وعرضها بشكل انتقائي، فیختار الجمهور من هذه الموضوعات حسب اهتماماته طبقا الختالفات 
األفــــراد الشخصــــیة ومــــوقعهم مــــن النظــــام االجتمــــاعي، وٕاذا كــــان هنــــاك أفــــراد یضــــعون أجنــــدتهم 

ة مـن الشخصیة طبقًا لخلفیاتهم المتفردة وتنشئتهم وخبرتهم السابقة، فإن المجتمع یقـدم فئـات واسـع
النــاس ذات تشــابه أو توحــد كــاٍف مــن الظــروف االجتماعیــة، ویشــتركون فــي العدیــد مــن المشــاكل 

  . )2(واالهتمامات بدرجة أكبر أو أقل بالرغم من االختالفات الفردیة

 : توسیع نطاق المعتقدات -4

جمهور هذا التأثیر یحدث في المجتمع الذي یعتمد بشكل كبیر على وسائل اإلعالم، ألن أفراد ال
) Charles H. Colerشارلز كولر (یتعلمون عن أناس وأماكن وأشیاء عدیدة، ولقد استخدم العالم 

منذ فترة طویلة، لیشیر إلى معرفة الناس ونظم المعتقدات لدیهم،  Enlargementمصطلح توسیع 
اإلعالم، ألنهم یتعلمون ویعرفون الكثیر عن الناس اآلخرین واألماكن واألشیاء األخرى من وسائل 

وكلما زاد االتساع زادت احتماالت تعدد فئات متنوعة لموضوعات مختلفة تتوفر عنها معلومات 
عدیدة، ومن ثم فإنه یمكن توسیع أنظمة المعتقدات، عن طریق زیادة عدد الفئات المتنوعة أو زیادة 

  .)3(عدد المعتقدات والمعلومات داخل فئة معینة أو أكثر
 : جدانیةالتأثیرات الو  -ثانیاً 

المشاعر والعواطف، : ترتبط العملیات الوجدانیة ببعض المصطلحات الوجدانیة المختلفة، مثل
والمكونات اإلنسانیة من الحب والكره، حیث یؤدي االعتمـاد علـى وسـائل اإلعـالم إلـى تـأثیرات علـى 

ونوعیــة  مشــاعر الجمهــور واســتجابته العاطفیــة، ویحــدث هــذا مــن خــالل صــیاغة الرســالة اإلعالمیــة،

                           
(1) Melvin Defleur And Sandra Ball Rokeach, Op. Cit, P. 267. 
(2)Ibid, Op. Cit, P. 244.  
(3 ) Melvin Defleur And Sandra Ball Rokeach, P. 244. 
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  :)1(المعلومات المصاحبة لها، وتشمل تلك التأثیرات
  :الفتور العاطفي -1

یفترض أن كثرة التعرض لمحتوى العنف في وسائل اإلعالم یؤدي إلى الفتـور العـاطفي، ویؤكـد 
  ).تناقص الحساسیة(، لك نقص الرغبة في مساعدة اآلخرینذ

 : الخوف والقلق -2

قــیم الســعادة، كونهمــا مــن التــأثیرات العاطفیــة التــي تقــع علــى إن كــًال مــن الخــوف والقلــق مثــل 
إخباریــة، خاصــة  مكانــت درامیــة أأالجمهــور نتیجــة تعرضــه المســتمر للوســائل اإلعالمیــة، ســواء 

التي تصور المدن كما لو كانت غابات یرتكب فیهـا العنـف، الـذي ربمـا یـؤدي إلـى الخـوف مـن 
  .الحیاة في هذه المدن أو السفر إلیها

 : اآلثار المعنویة واالغتراب -3

تحدث وسائل اإلعالم تأثیرات وجدانیة یكـون لهـا تـأثیرات معنویـة علـى األفـراد، مثـل رفـع الـروح 
المعنویـة لـدى المـواطنین، أو تزیــد شـعورهم بـاالغتراب، وكـذلك یكــون لهـا تـأثیرات جوهریـة علــى 

  .مستوى أخالق المواطنین

  : التأثیرات السلوكیة -ثالثاً 

التـــأثیرات الســـلوكیة األثـــر الـــذي یشـــغل اهتمـــام العدیـــد مـــن النـــاس، فـــالتغیرات الخاصـــة تعتبـــر 
باالتجــاه والمعتقــدات والمشــاعر مهمــًا، فالســلوك یحــدث نتیجــة لحــدوث التــأثیرات المعرفیــة والعاطفیــة، 

  : )2( ومن أهم التأثیرات السلوكیة هي

  
  : )التنشیطأو ( الفعالیة -1

اإلعالمیــة،  وهــو النــاتج األخیــر للتــأثیرات تیجــة التعــرض للوســیلة یعنــي قیــام الفــرد بعمــل مــا ن
المعرفیة والعاطفیة مثل اتخاذ مواقف سلوكیة مؤیدة كاإلقالع عـن التـدخین، أو معارضـة نتیجـة 

  . التعرض المكثف لوسائل اإلعالم كالتورط في أعمال العنف والجرائم واالضطرابات
 ): أو الخمول(عدم الفاعلیة  -2

كس األول، أي اإلقالع عن القیام بسلوك معتاد نتیجة التعرض لرسـالة إعالمیـة معینـة، وهو بع
                           

  .239 – 238 ص ، صمرجع سابقمحمد عبد الحمید،  )1(
  229ص) م2012 دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،: عمان( 1ط نظریات االتصال،منال المزاهرة، ) 2(
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  .)1(مما یؤدي إلى الالمباالة وعدم الفاعلیة السیاسیة واالجتماعیة والعزوف عن المشاركة
 

  :فـي الدراسة ت النظریةاتطبیق
الم مـــــــن أفضـــــــل النظریـــــــات التـــــــي تمكـــــــن تعـــــــد نظریـــــــة االعتمـــــــاد علـــــــى وســـــــائل اإلعـــــــ  

طلبــــــــة الجامعــــــــات علــــــــى المواقــــــــع االلكترونیــــــــة الكتســــــــاب مــــــــن دراســــــــة مــــــــدى اعتمــــــــاد  الباحــــــــث
  :، وذلك للمبررات التالیةالمعرفة حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

ذاتها على اتجاهات األفراد تبعًا للمتغیرات المتابعة في التعرف على تأثیر عملیة النظریة  تفید -1
النوع، والسن، والمستوى التعلیمي، واالقتصادي، : هيالدیموغرافیة الخاصة بالجمهور، و 

 .واالجتماعي

اعتماد طلبة الجامعات على  المساعدة على التعرف على نوع وحجم التأثیرات الناتجة على -2
وقد تكون هذه ، المواقع االلكترونیة الكتساب المعرفة حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

یة، حیث یختلف حجمها تبعًا للمتغیرات الدیموغرافیة التأثیرات معرفیة أو سلوكیة أو وجدان
  .المختلفة للمبحوثین، وهو ما تسعى الدراسة إلى معرفته

اعتماد  ، أي التعرف على األسباب التي تزید من)لماذا؟(في المساعدة عن اإلجابة على  فیدت -3
ن طلبة الجامعات على المواقع االلكترونیة الكتساب المعرفة حول قضیة الالجئی

  .الفلسطینیین

اهتمام مدخل االعتماد على وسائل اإلعالم باألبعاد االجتماعیة والخصائص النفسیة والمواقع  -4
واألدوار االجتماعیة لألفراد أثناء العملیة االتصالیة، ومدى تأثیرها على درجة ومستوى 

مع ذي االعتماد على وسائل اإلعالم، وهي عناصر أساسیة ال یمكن تجاهلها عند دراسة مجت
 .ةالفلسطینیطلبة الجامعات  طبیعة خاصة مثل 

اعتماد طلبة الجامعات على المواقع االلكترونیة التعرف على دوافع المبحوثین في تفید في  -5
وعالقة هذه الدوافع بحجم اعتمادهم ، الكتساب المعرفة حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

 .المواقع الكتساب المعرفةعلى تلك 

رف على العالقة بین الدوافع المتنوعة، وبین التأثیرات المعرفیة والسلوكیة التعتفید في  -6
 .على المواقع االلكترونیةوالوجدانیة الواقعة على الجمهور، بسبب االعتماد 

                           
(1) Melvin L. Defleur And Sandra J. Ball Rokeach, Op. Cit, PP. 271 – 272. 
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المواقع  مدخل االعتماد على وسائل اإلعالم في تحدید الوزن النسبي للدور الذي تقوم به یفید -7
 .جامعات المعرفة حول قضیة الالجئین الفلسطینیینإكساب طلبة الفي االلكترونیة 

تفید ، وبالتالي المتابعةأثناء المتابعین للمواقع االلكترونیة التعرف على حجم انتباه تفید في   -8
التي تجاه مضمون المادة  لمتابعین التعرف على حجم واتجاه العالقة بین مدى انتباه ا في

كتساب المعرفة حول قضیة طلبة الجامعات الوبین تشكیل اتجاهات ومعارف ، یتم عرضها
 .الالجئین الفلسطینیین

 

 :نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها: تاسعاً 
 :نوع الدراسة  -1

تــدخل هــذه الدراســة ضــمن البحــوث الوصــفیة التــي تســتهدف تصــویر وتحلیــل وتقــویم خصــائص 
اهنــة المتعلقــة حقــائق الر دراســة ال موقــف معــین یغلــب علیــه صــفة التحدیــد،أو معینــة أومجموعــة 
الناس، أو مجموعة من األحـداث، أو مجموعـة مـن  ظاهرة، أو موقف، أو مجموعة منبطبیعة 

بهدف الحصول على معلومات كافیة ودقیقة عنها، دون الـدخول فـي أسـبابها،  وذلك ،األوضاع
أو الـــتحكم فیهـــا، إضـــافة إلـــى تقـــدیر عـــدد مـــرات تكـــرار حـــدوث ظـــاهرة معینـــة، ومـــدى ارتباطهـــا 

  .)1(اهراتة أو مجموعة أخرى من الظبظاهر 
  

  :منهج الدراسة -2

في إطار ذلك یستخدم الباحث منهج المسح، ویعد من أنسب المناهج العلمیة مالئمـة للدراسـات 
الوصفیة لكونه جهدا علمیا منظما للحصول على بیانـات ومعلومـات وأوصـاف عـن الظـاهرة أو 

یـــل وتفســـیر الظـــاهرة فـــي وضـــعها مجموعـــة الظـــواهر موضـــوع البحـــث، ویســـتهدف تســـجیل وتحل
الــراهن بعـــد جمـــع المعلومــات الالزمـــة والكافیـــة عنهــا وعـــن عناصـــرها مــن خـــالل مجموعـــة مـــن 

، وتعتمـد هـذه )2(اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع البیانات، ومصـدرها وطـرق الحصـول علیهـا
ســطینیة فــي الدراســة علــى مســح جمهــور وســائل اإلعــالم المتمثــل هنــا فــي طلبــة الجامعــات الفل

                           
) م2006عالم الكتب، : القاهرة(، بدون طبعة بحوث اإلعالم :دراسات في مناهج البحث العلمي سمیر حسین،) 1(

  131ص
  81ص) م1997عالم الكتب، : القاهرة( 2، طبحوث الصحافةمحمد عبد الحمید، ) 2(
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، وهــو مـــا یســاعد علــى الكشـــف عــن مــدى اعتمـــادهم علــى المواقــع االلكترونیـــة محافظــات غــزة
  .للحصول على المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

  :أدوات الدراسة -3
على صحیفة االستقصاء وقد تم إعداد  ،استمارة االستقصاءي وه تستخدم هذه الدراسة أداة

  :اآلتيالنحو 
جل استخدامها في جمع البیانات من أ )صحیفة استقصاء میدانیة(ولیة اة الدراسة األأدتصمیم     - أ

اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة من الجمهور الفلسطیني لمعرفة مدى  والمعلومات
  .على المواقع االلكترونیة في اكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

، حیث تم النصح واإلرشادقدموا موعة من المحكمین والذین على مجأداة الدراسة تم عرض   - ب
 .أخرىتعدیل بعض الفقرات حسب رأي المحكمین وحذف 

 . على جمیع أفراد العینة لجمع البیانات الالزمة للدراسةأداة الدراسة توزیع   -  ج
  

  :مجتمع الدراسة والعینة: عاشراً 
  :مجتمع الدراسة  -1

الجامعة  وهي ،في محافظات غزة لسطینیةالف طلبة الجامعاتیمثل مجتمع الدراسة 
، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة فلسطین، وجامعة معة األزهرجا، و جامعة األقصىو  ،اإلسالمیة

  .غزة، وجامعة األمة
في الرئیسیة  الثالث النظامیة الفلسطینیة طلبة الجامعات تقتصر الدراسة المیدانیة علىو 

ه ذألن ه نظراً ، وجامعة األقصى، وجامعة األزهر، وهي الجامعة اإلسالمیة محافظات غزة
   .في محافظات غزة من حیث عدد الطلبة النظامیة الجامعات الثالثة تعتبر من أكبر الجامعات

  :عینة الدراسة -2
الرئیسة في  الثالثالفلسطینیة  طلبة الجامعات من طبقیة عینة عشوائیةتم اختیار 

، مبحوث 400قوامها  امعة األقصى، وجامعة األزهر،وهي الجامعة اإلسالمیة، وج محافظات غزة
ویبلغ عدد طلبة الجامعات الفلسطینیة الثالث  وقد تم اختیار هذا العدد كون مجتمع الدراسة كبیر،

جامعة  :طالبًا وطالبة، موزعین على هذه الجامعات كاألتي 51504غزة محافظات الرئیسیة في 
، والجامعة اإلسالمیة وعدد الطلبة فیها )1(وطالبةطالبًا  19881األقصى وعدد الطلبة فیها 

                           
  م13/10/2014 ، مقابلة شخصیة في مكتبه بتاریخمدیر القبول والتسجیل بجامعة األقصىجهاد الزطمة،  )1(
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  .)2(طالبًا وطالبة 14104، جامعة األزهر وعدد الطلبة فیها)1(طالبًا وطالبة 17519
، م10/12/2014حتى م 20/11/2014خالل الفترة من  الدراسة المیدانیة وطبقت  

 وتساعد العینة الطبقیة ،الدراساتالعینات لهذا النوع من  أفضل أنواعهي العینة العشوائیة الطبقیة و 
أقل  طبقةوذلك بتقسیم وحدات العینة بطریقة تجعل التباین داخل ال على تقلیل التباین الكلي للعینة،

  .)3(ما یمكن

  :والجداول التالیة تبین خصائص وسمات عینة الدراسة  كما یلي

  :النــوع  - أ

  )1(جدول رقم 
   النــوع حسب متغیرالمبحوثین توزیع 

  %  ك  وعالنــ
 36.0 144  ذكر
 64.0 256  أنثى

 100 400  المجموع

  
    

  :الجامعة  - ب
  )2(جدول رقم 

   الجامعة حسب متغیرالمبحوثین توزیع 
  %  ك  الجامعة

 34.0 136  اإلسالمیة
 27.5 110  األزهر

 38.5 154  األقصى
 100 400  المجموع

  
                           

  ، مقابلة شخصیة  في مكتبه بتاریخ اإلسالمیةمدیر القبول والتسجیل بالجامعة زهیر الكردي، ) 1(
  م12/10/2014

  م12/10/2014 ریخ، مقابلة شخصیة في مكتبه بتامدیر القبول والتسجیل بجامعة األزهرحسن الخضري، ) 2(
دار الفكر العربي، : القاهرة( 4طتصمیمها وتنفیذها، : بحوث اإلعالم والرأي العامعاطف عدلي العبد، ) 3(

  22ص) م2007
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  :المسـتوى الدراسي  - ت
  )3(جدول رقم 

  المسـتوى الدراسي حسب متغیرالمبحوثین توزیع 

  %  ك  المستوى الدراسي

 38.5 154  األول
 21.3 85  الثاني
 18.5 74  الثالث
 20.5 82  الرابع

 1.3 5  الخامس فأكثر
 100 400  المجموع

 
 المحافظة  - ث

  )4(جدول رقم 
  المحافظة حسب متغیرالمبحوثین توزیع 
  %  ك  المحافظة
 18.3 73  شمال غزة

 27.0 108  غزة
 19.0 76  الوسطى
 18.5 74  سخان یون

 17.3 69  رفح
 100 400  المجموع

  

  

  :إجراءات الصدق والثبات: حادي عشر
  :إجراءات الصدق - 1

یقصد باختبار صدق أداة جمع المعلومات والبیانات مدى قدرتها على أن تقیس ما تسعى       
ا مع الحقائق بواسطتهالدراسة إلى قیاسه فعال، بحیث تتطابق المعلومات التي یتم جمعها 

بحیث تعكس المعنى الحقیقي والفعلي للمفاهیم الواردة بالدراسة بدرجة كافیة، أي أن الموضوعیة، 
صحة أداة البحث أو المقیاس المستخدم في الدراسة وصالحیته، سواء  اختبار الصدق یسعى لتأكید
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  .)1(في جمع البیانات أو قیاس المتغیرات بدرجة عالیة من الكفاءة والدقة

  :كما یليصحیفة االستقصاء وقد قام الباحث بالتأكد من صدق   

 )صدق المحكمین( الصدق الظاهري لألداة   

الذي یستهدف التأكد من أن العبارات واألسئلة المتضمنة في أداة جمع المعلومات یمكن أن  
محتویات  تؤدي إلى جمعها بدقة أو قیاس المتغیرات قیاسًا صحیحًا، وهو ما یتم عن طریق دراسة

   .)2(أداة جمع المعلومات أو القیاس وتقویمها

، (*)وتم ذلك من خالل عرض االستمارة على عدد من الخبراء والمتخصصین في الموضوع
وقد طلب الباحث من المحكمین من إبداء آرائهم في مدى مالئمة العبارات لقیاس ما وضعت 

ومدى ، ارة للمحور الذي ینتمي إلیهألجله، ومدى وضوح صیاغة العبارات ومدى مناسبة كل عب
كفایة العبارات لتغطیة كل محور من محاور متغیرات الدراسة األساسیة هذا باإلضافة إلى اقتراح ما 
یرونه ضروریا من تعدیل صیاغة العبارات أو حذفها، أو إضافة عبارات جدیدة ألداة الدراسة، 

 ،)المبحوثینالمطلوبة من الخصائص الشخصیة ( وكذلك إبداء آرائهم فیما یتعلق بالبیانات األولیة 
حیث كانت تحتوي على بعض صحیفة االستقصاء وتركزت توجیهات المحكمین على انتقاد طول 

العبارات المتكررة، كما أن بعض المحكمین نصحوا بضرورة تقلیص بعض العبارات من بعض 
  .المحاور وٕاضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى

لمالحظات والتوجیهات التي أبداها المحكمون قام الباحث بإجراء التعدیالت واستنادا إلى ا
ین، حیث تم تعدیل صیاغة العبارات وحذف أو إضافة البعض مالتي اتفق علیها معظم المحك

                           
  314صمرجع سابق، سمیر حسین، ) 1(
  314صالمرجع السابق،  )2(

  :  متم إعداد االستمارة بصورتها النهائیة بعد العرض على المحكمین التالي أسمائه (*) 

  غزة -أستاذ الصحافة في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمیة : د جواد الدلو .أ - 1
  غزة –أستاذ العالقات الدولیة في قسم التاریخ بجامعة األقصى : د عبد الناصر سرور .أ - 2
 غزة -أستاذ العلوم السیاسة في قسم العلوم السیاسیة بجامعة األزهر : د ریاض العیلة. أ - 3
  غزة –أستاذ اإلعالم المشارك، وعمید كلیة اإلعالم بجامعة األقصى :أحمد أبو السعید . د - 4
  غزة - أستاذ الصحافة المشارك في كلیة اإلعالم بجامعة األقصى :ماجد تربان. د - 5
  غزة –أستاذ الصحافة المساعد، ورئیس قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمیة : أمین وافي. د - 6
  غزة –أستاذ العالقات العامة المساعد في كلیة اإلعالم بجامعة األقصى : نبیل الطهراوي. د - 7
  غزة  -أستاذ العالقات العامة المساعد في كلیة اإلعالم بجامعة األقصى : أحمد حماد. د - 8
  غزة –أستاذ العالقات العامة المساعد في كلیة اإلعالم بجامعة األقصى : زهیر عابد. د - 9

 غزة -أستاذ اإلحصاء وتحلیل البیانات المساعد في كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة : نافذ بركات .د -10
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  . اآلخر منها
  :ثباتإجراءات ال - 2

ها بما یقصد باختبار ثبات أداة جمع المعلومات والبیانات التأكد من درجة االتساق العالیة ل
یتیح قیاس  ما تقیسه من ظاهرات ومتغیرات بدرجة عالیة من الدقة، والحصول على نتائج متطابقة 
أو متشابهة إذا تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع نفس المعلومات أو في قیاس نفس 
 الظاهرات أو المتغیرات سواء من نفس المبحوثین أو من مبحوثین آخرین، وسواء استخدمها باحث

) 1(واحد أو عدة باحثین في أوقات وظروف مختلفة
.  

القیاس وٕاعادة القیاس، ویقوم هذا :وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل
ن، یمثل یما مدة زمنیة عادة ما تكون أسبوعالنوع من القیاس على فترتین زمنیتین یفصل بینه

حیث یتم ذلك القیاس وتسجیل البیانات التي تم  ویطلق علیه القیاس القبلي،) Test(القیاس األول 
ثم یترك الباحث فترة . الخ..تقدات عالوصول إلیها وهي في العادة مقاییس االتجاهات والسلوك والم

ث الباحقام  تيلنفس األسئلة ال) Retest(زمنیة ثم یقوم بمعاودة القیاس والذي یعرف بإعادة القیاس 
  .بقیاسها

قوة العالقة بین القیاسین األول والمعاد، حیث تتراوح درجة الثبات  ثم یقوم الباحث بقیاس  
صحیح، ولذا فإن الفترة الزمنیة المناسبة عادة ما تكون بین أسبوع أو أسبوعین على  1و بین صفر

وهذه النتیجة نجدها في كثیر من  0.9إلى  0.7وتتراوح قیم الثبات المقبولة علمیًا بین . األكثر
  .ث والتي تعرف بمعامل الثباتالدراسات والبحو 

لقیاس ثبات (Test & Retest) وقد استخدم الباحث طریقة القیاس وٕاعادة القیاس   
 30االستبانة، حیث قام بإعادة توزیع االستبانة على عینة حصصیة ممثلة للمجتمع األصلي قدرها 

  مة معامل على انتهاء القیاس األول، وكانت النتیجة أن قیأسبوعین مبحوثًا بعد مضي 
، بینما بلغت لجمیع فقرات االستبانة )0.86، 0.81(الثبات مرتفعة لكل مجال حیث تتراوح بین

)0.84 .(  

  
  
  
  

                           
  310 -309ص صمرجع سابق، سمیر حسین، ) 1(
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  )5(جدول رقم 
  معامل ثبات االستبانة بعد إعادة القیاس

  معامل الثبات  عدد الفقرات  المجال  م  
 0.81 5  عادات وأنماط متابعة المواقع االلكترونیة   .1
علــــــــــى المواقــــــــــع االلكترونیــــــــــة الكتســــــــــاب  مــــــــــدى االعتمــــــــــاد   .2

  المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین
9 0.83 

التــــــــــــأثیرات المترتبــــــــــــة علـــــــــــــى االعتمــــــــــــاد علــــــــــــى المواقـــــــــــــع    .3
  االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین

5 0.86 

 0.84 19  معامل الثبات في كل فقرات االستبانة   .4

  :انات الدراسةأسالیب المعالجة اإلحصائیة لبی
لتحقیـــق أهـــداف الدراســـة وتحلیـــل البیانـــات التـــي تـــم تجمیعهـــا، فقـــد تـــم اســـتخدام العدیـــد مـــن 

   Statisticalاألســـالیب اإلحصــــائیة المناســــبة باســــتخدام الحــــزم اإلحصــــائیة للعلــــوم االجتماعیــــة
Package for Social Science (SPSS) حیـث تـم ترمیـز وٕادخـال البیانـات إلـى الحاسـب  ،

 :وفیما یلي مجموعة من األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات لياآل

التكرارات والنسب المئویة للتعرف على الصفات الشخصیة لمفردات الدراسة وتحدید استجابات  -1
 أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئیسیة التي تتضمنها أداة الدراسة

أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن كل عبارة المتوسط الحسابي وذلك لمعرفة مدى ارتفاع  -2
من عبارات متغیرات الدراسة األساسیة، مع العلم بأنه یفید في ترتیب العبارات حسب أعلى 

 .متوسط حسابي 

االنحراف المعیاري للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات   -3
محاور الرئیسیة عن متوسطها الحسابي، ویالحظ أن متغیرات الدراسة ولكل محور من ال

االنحراف المعیاري یوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات 
الدراسة إلى جانب المحاور الرئیسیة، فكلما اقتربت قیمته من الصفر كلما تركزت االستجابات 

صحیحا فأعلى فیعني عدم  اً ف المعیاري واحدإذا كان االنحرا(وانخفض تشتتها بین المقیاس 
 .)تركز االستجابات وتشتتها

  . اختبار بیرسون لمعرفة العالقة بین بعض المتغیرات -4

 .للفرق بین متوسط عینتین مستقلتین tاختبار  -5

 .تحلیل التباین األحادي للفروق بین ثالث متوسطات لعینات مستقلة فأكثر -6
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  :راسةالمفاهیم األساسیة للد: عشر ثاني
 :قضیة الالجئین -1

وخاصة ، عالمتتناولها وسائل اإلبقضیة الالجئین الفلسطینیین التي ترتبط  لمعلوماتهي او  
ینص التعریف الصادر عن دائرة شؤون الالجئین، منظمة التحریر و  ،المواقع االلكترونیة

 سطینیاً فل أو بعد هذا التاریخ، مواطناً م 29/11/1947أي شخص كان في  :الفلسطینیة، على
، والذي مكان إقامته الطبیعیة في م24/7/1925وفقا لقانون المواطنة الفلسطیني الصادر في 

 –م15/5/1948تحت سیطرة دولة إسرائیل، وذلك بین  فلسطین، في مناطق أصبحت الحقاً 
، وأجبر على ترك مكان إقامته بسبب الحرب ولم یستطع العودة إلیه جراء م20/7/1949

، أو بعد م29/11/1947والذي كان خارج مكان إقامته في ، ت اإلسرائیلیةممارسات السلطا
یتمكن من الرجوع إلیه بسبب الحرب أو اإلجراءات اإلسرائیلیة، وفقد مصدر   هذا التاریخ ولم

، لنفس السبب سواء أكان أحد سكان القرى الحدودیة في الضفة، م20/7/1948رزقه حتى 
رائیل، أو كان أحد أفراد القبائل البدویة أو شبه وسلبت أرضة وأصبحت تحت سیطرة إس

ونسل الالجئین الفلسطینیین وأزواجهم وزوجاتهم وفق التعریف سواء كان هؤالء على ، البدویة
  . )1( قید الحیاة أم ال

  :المواقع االلكترونیة -2

التي ملفات الشبكة العنكبوتیة ذات الصلة المتشابهة المرتبطة فیما بینهما، و هي مجموعة من 
  .)2(قام بتصمیمها فرد أو مجموعة من األفراد أو إحدى المؤسسات

 : حول قضیة الالجئین المعلومات -3

المواقع  من خالل الالجئین عن قضیةمعلومات   ویكتسبه منطلبة الجامعات كل ما یعرفه 
  . االلكترونیة

 : محافظات غزة طلبة الجامعات في -4

 ةالجامع ومنهافي محافظات غزة  الرئیسیة طینیةوهم الطلبة الدارسین في الجامعات الفلس 
 .جامعة األزهرو  ،جامعة األقصى ،اإلسالمیة

 

                           
، موقع جامعة رة القسریةالبرنامج األكادیمي لدراسات الهج تعریف الالجئین الفلسطینیین، روق،سامر عق )1(

  م17/3/2014بتاریخ ، http://www.najah.edu/ar/page/3510 ،النجاح
) م2008الدار المصریة اللبنانیة، : القاهرة( 1، طرؤیة مستقبلیة :اإلنترنت والصحافة اإللكترونیةماجد تربان،  )2(

  305ص 

http://www.najah.edu/ar/page/3510
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  :صعوبات الدراسة :ثالث عشر
 .عدم تجاوب بعض المبحوثین في االستجابة لتعبئة االستبانة  -1

یوم، على انجاز الدراسة فـي  50م، والتي استمرت ألكثر من 2014أثرت الحرب األخیرة عام  -2
 .من ذلك وقت أسرع

انقطاع التیار الكهربائي لفترات متطاولة، ممـا أعـاق عمـل الباحـث، وحـد مـن قدرتـه المواصـلة  -3
 .في إنجاز الدراسة في وقت أسرع

 .الكتب والدراسات التي تناولت هذا الموضوع ندرة -4

  

  :تقسیم الدراسة :عشر رابع
  :هي فصول تم تقسیم الدراسة إلى ثالثة

  .ي للدراسةاإلطار المنهج :لاألو الفصل 

، وقضـــیة الالجئـــین الفلســـطینیین ویشـــتمل علـــى ثالثـــة مباحـــث لمواقـــع االلكترونیـــةا: الفصـــل الثـــاني
والمبحـث الثـاني یتنـاول  واقـع المواقـع االلكترونیـة الفلسـطینیة،المبحث األول یتنـاول 

المواقــع قضــیة الالجئــین فــي والمبحــث الثالــث یتنــاول  قضــیة الالجئــین الفلســطینیین،
  .ونیةااللكتر 

مناقشـة  یتنـاول  المبحـث األولنتائج الدراسة المیدانیـة ویشـتمل علـى ثالثـة مباحـث،  :الفصل الثالث
والمبحـث  اختبـار فرضـیات الدراسـة، یتناول ، والمبحث الثانينتائج الدراسة المیدانیة

  .هاتوصیاتو  نتائج الدراسةخالصة یتناول  الثالث



   

  

  
  
  

 الفصل الثاني
وقضية الالجئين المواقع االلكترونية 

  الفلسطينيين
  
  

 المواقع االلكترونیة الفلسطینیة: المبحث األول 
  قضیة الالجئین الفلسطینیین: المبحث الثاني
  المواقع االلكترونیة قضیة الالجئین في  :المبحث الثالث
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  :تمهید
ألمر الذي مثل التطور في وسائل اإلعالم في النصف الثاني من القرن الماضي قفزات كبیرة ا

هیأ المناخ لظهور وسائل اتصال قادرة على أن تعبر عن روح العصر، ومن أبرز هذه الوسائل 
، وأدى ظهور اإلنترنت إلى حدوث تغیرات )1(االتصالیة المتطورة ذات الصلة بالصناعة االلكترونیة

رة، فال یكاد جذریة في عادات األفراد االتصالیة، وتتطور شبكة االنترنت وتطبیقاتها بسرعة كبی
یمضي یوم إال ویضاف إلى عالم الشبكة العنكبوتیة تطویرات لتطبیقات إعالمیة موجودة في الشبكة 

  .)2(أو تضاف إلیها

وٕان المتأمل لواقع العصر الذي نحیاه بكافة تغیراته وثوراته یدرك جیدًا حقیقة الدور الذي بات 
لتأثیر، ألنه أصبح بمثابة النافذة التي من خاللها یلعبه اإلعالم الجدید وأدواته في إحداث التغییر وا

یتم الوصول إلى كافة الشعوب على اختالف أطیافهم وأجناسهم وحتى ثقافاتهم، فإن الناشطین في 
هذا المجال یرون بأن اإلعالم الجدید وفي حال ُنظمت الجهود فباستطاعته أن یخدم الشعب 

ي یدفع بالكثیرین إلى التساؤل عن مدى فعالیة وتأثیر الفلسطیني بكافة قضایاه الوطنیة، األمر الذ
أدوات هذا اإلعالم على قضیة الالجئین الفلسطینیین كأحد أبرز نقاط الصراع الفلسطیني 

  .)3(اإلسرائیلي

وقضیة الالجئین هي قضیة شعب طرد من وطنه، ویعیش في مخیمات تحت ظروف معیشیة 
للقضیة الفلسطینیة فال یمكن أن یتحقق بدون عودة  واقتصادیة صعبة للغایة، وٕاذا كان هناك حل

  .الالجئین الفلسطینیین إلى بیوتهم

ویتناول هذا الفصل ثالثة مباحث، المبحث األول یتناول المواقع االلكترونیة الفلسطینیة، 
 في قضیة الالجئین والمبحث الثاني یتناول قضیة الالجئین الفلسطینیین، والمبحث الثالث یتناول

  .قع االلكترونیةالموا

  

  

                           
) م2011دار وائل للنشر والتوزیع، : عمان(1، طاإلعالم الجدید والصحافة االلكترونیةالرازق الدلیمي،  عبد )1(

  11ص
  85ص) م2010دار أسامة للنشر والتوزیع، : عمان( 1، طاإلعالم اإللكترونيأبو عیشة، فیصل  )2(
على موقع فلسطین أون الین على تقریر منشور أحمد اللبابیدي، قضیة الالجئین في میزان اإلعالم الجدید،  )3(

  م1/11/2014/، بتاریخhttp://felesteen.ps/details/35096، شبكة االنترنت

http://felesteen.ps/details/35096
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  املبحث األول
  املواقع االلكترونية الفلسطينية

عرفت فلسطین الصحافة االلكترونیة مبكرًا، إذا ما قورنت ببعض الدول العربیة الشقیقة، وقد  
توافر الخدمة المتطورة التي تقدمها شركات إسرائیلیة كبرى : كان ذلك ألسباب من ضمنها

ة الفلسطینیین محاكاة دولة االحتالل اإلسرائیلي في استخدامها متخصصة في هذا المجال، ومحاول
  .)1(الشبكة، العتقادهم بالدور الذي یمكن أن تلعبه الصحافة على اإلنترنت في الصراع اإلعالمي

وظهرت العدید من المواقع االلكترونیة الفلسطینیة على شبكة االنترنت، فهناك مواقع    
ویوجد أیضا مواقع الكترونیة إخباریة، وأیضًا مواقع الكترونیة الكترونیة للصحف الفلسطینیة، 

متخصصة وغیرها من المواقع التي تنشر األخبار وتقدم المعلومات، وتنقل الواقع، وتخدم القضیة 
  .الفلسطینیة

  

  :نشأة المواقع االلكترونیة الفلسطینیة: أوالً 
ال النشر االلكتروني، والظروف بالرغم من اإلمكانات المحدودة ونقص الخبرات في مج      

السیاسیة واالجتماعیة التي مر بها الشعب الفلسطیني، فقد استطاعت هذه الوسائل أن تجد لها 
موطئ قدم على شبكة االنترنت، بعد أن تأكد للقائمین على هذه الوسائل ما لالنترنت من أهمیة في 

ف بالقضیة الفلسطینیة، ومعاناة الشعب مجال اإلعالم، وما یمكن أن تلعبه من دور في سبیل التعری
  .)2(الفلسطیني

وبتطور شركات االنترنت والخدمات التي تقدمها أصبح هناك العدید من المواقع      
االلكترونیة الفلسطینیة على شبكة االنترنت، فالعدید من المؤسسات التجاریة، والسیاسیة، 

ر عن أهدافها، وسیاستها، وتعمل على شرح واإلعالمیة، والوطنیة، واألكادیمیة لها مواقع تعب
القضیة الفلسطینیة للعالم أجمع، مخترقة بذلك الحصار اإلسرائیلي على الشعب الفلسطیني، وممثلة 

                           
معالجة المواقع االلكترونیة الفلسطینیة لألزمات، دراسة تحلیلیة مقارنة بالتطبیق على األزمة "سعید أبو معال،  )1(

معهد البحوث والدراسات : القاهرة(، غیر منشورة ستیررسالة ماج، "م2006الداخلیة بعد االنتخابات التشریعیة 
  81ص) م2008 العربیة،

طلبة جامعة : أثر المواقع االلكترونیة اإلخباریة الفلسطینیة على التوجه واالنتماء السیاسي" أمین أبو وردة، )2(
علوم السیاسیة، كلیة االقتصاد وال: نابلس(، غیر منشورة رسالة ماجستیر، "م2007 - م2000النجاح نموذجًا 

  84 -83ص ص) م2008
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  .)1(في ذلك سیادة فلسطین في الفضاء االفتراضي

وقد بدأ التواجد اإلعالمي الفلسطیني على االنترنت في وقت قریب من بدء الوسائل      
یة في الدخول إلى دائرة النشر االلكتروني عبر االنترنت، انسجامًا مع الثورة التكنولوجیة التي العرب

غزت العالم أجمع، مواكبة للتقنیات الحدیثة التي توفرها منجزات العصر وٕادراكًا من القائمین من 
لسطیني الصحف االلكترونیة ألهمیة هذه الصحف في نقل الواقع المریر الذي یحیاه الشعب الف

وتوثیق صور مكابدته االحتالل، في خطوة منها لفك القید والحصار الواقع على األرض وفضح 
  .)2(الممارسات الالإنسانیة لهذا العدو الغاشم

وتقول مؤسسة األیام للمطبوعات والنشر، ومقرها في رام اهللا، والتي تصدر جریدة األیام      
م،إال أن 1995الموجودة على االنترنت منذ شهر دیسمبر الفلسطینیة، إن صحیفة األیام هي األولى

یشیر إلى أنها بدأت باسمها   )(Net Work Selushion"نت ویرك سلیوشن"سجلها لدى شركة 
م، 1996انطلق في شهر آذار عام " شبكة أمین اإلعالمیة"م، وأن موقع 8/6/1996الحالي في 

سبقت صحیفة األیام " أمین"ن القول إن شبكة لیبرز كأول موقع الكتروني فلسطیني بامتیاز، ویمك
  . )3(بعدة أشهر حسب ما ظهر في سجالت شركات االستضافة

م، 1996) یونیو(وظهرت صحف القدس والحیاة الجدیدة والبالد الكترونیًا في حزیران      
الذي تملكه مؤسسة األنترنیوز بمنطقة الشرق األوسط   Http:www.amin,orgعلى موقع أمین

الرسالة، واالستقالل، والكرامة، : م، تبعتها صحف أخرى منها 1996) یولیو(یام في تموز واأل
والمنار، وأخبار الخلیل وغیرها، إذ أصبح لمعظم الصحف الفلسطینیة مواقع على شبكة اإلنترنت، 
علمًا أن غالبیة محتواها منقول عن النسخ المطبوعة، وهو یشمل أخبار وتقاریر ومقاالت ورسوم 

  . )4(اریكاتیر وصورًا وبعض الصفحات المتخصصةك

م  صحیفة فلسطین 2007علمًا أن صحیفة البالد توقفت عن الصدور، فیما صدرت عام   
  .كصحیفة یومیة، وأنشأت موقعًا الكترونیًا خاصًا لها

القدس والحیاة الجدیدة واألیام (وتمزج المواقع االلكترونیة للصحف الیومیة األربعة    

                           
  113ص )م2008 الجزیرة للنشر،: غزة( 1، طاإلعالم االلكتروني الفلسطینيماجد تربان، ) 1(
معهد : القاهرة(، غیر منشورة رسالة دكتوراه، "دراسة مسحیة: الصحافة االلكترونیة الفلسطینیة"ماجد تربان، ) 2(

  168ص) م2007البحوث والدراسات العربیة، 
  83، ص مرجع سابقأمین أبو وردة، ) 3(
، مجلة كلیة اللغة العربیة، "الصحافة اإللكترونیة واحتماالت تأثیرها على الصحف المطبوعة"جواد الدلو،  )4(

   1279م، ص2002القاهرة، جامعة األزهر، العدد العشرون، المجلد الثاني، 
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  .وبین الموقع االلكتروني التقلیدي  PDF، بین العرض  بنظام )نوفلسطی

وتتطلع الصحف الفلسطینیة اإللكترونیة إلى تطویر مواقعها، بإدخال تقنیات مختلفة مثل     
، ونظام النصوص، واستخدام الوسائط المتعددة وخاصة PDFزیادة الصفحات التي تقدم بنظام 
ة اإلنجلیزیة، واإلعالنات، وزیادة صفحات األرشیف، وتوفیر الفیدیو والصور، وتقدیم خدمة اللغ

وصالت أفضل مع مواقع أخرى، وتوسیع مساحات الحوار، وزیادة عدد العاملین فیها، بحیث یصبح 
  . )1(لها طاقمها اإلداري والتحریري الخاص، حتى تتمكن من تحدیث نسخها اإللكترونیة باستمرار

المواقع اإلعالمیة الفلسطینیة على شبكة اإلنترنت جاءت مع لكن القفزة النوعیة في عدد     
بدء انتفاضة األقصى وما صاحبها من معارك إعالمیة بین وجهة النظر الفلسطینیة واإلسرائیلیة 
عن األحداث، وكان من الواضح أن اإلنترنت هي الوسیلة اإلعالمیة الوحیدة التي یمكن من خاللها 

دون الخوف و  في العالم دون الحاجة إلمكانیات أو قدرات عالیة الوصول ألكبر عدد من األشخاص
  . )2(من السیطرة الغربیة على وسائل اإلعالم الدولیة

ورغم المشاكل التي تواجهها الصحف اإللكترونیة في فلسطین كغیرها من الصحف     
على ما یجرى العربیة، إال أنها استطاعت أن تطلع الجماهیر العربیة في مختلف أماكن تواجدها 

في فلسطین من وقائع وأحداث، بعیدًا عن تحریف وسائل اإلعالم األجنبیة وتشویهها، وأن تزید من 
التواصل الحضاري بین فلسطین والعرب المقیمین في الخارج، وتوفر للقارئ المحلي فرصة الوصول 

ذا أوجد نوعًا من إلى الصحیفة بسهولة ویسر، واإلطالع على آخر المستجدات، والتفاعل معها، وه
  . )3(المنافسة بینها وبین الصحافة التقلیدیة 

وتمتاز المواقع اإلخباریة االلكترونیة الفلسطینیة أنها جمیعًا تقدم خدماتها بالمجان،      
وباقتصارها على األخبار الفلسطینیة، وفضح  السیاسات والجرائم الصهیونیة على األرض، وبإبراز 

لیمي للقضیة الفلسطینیة، وتضم شبكة االنترنت مواقع فلسطینیة الكترونیة التعاطف الدولي واإلق
إخباریة وریاضیة متخصصة ودینیة ومنتدیات حوار وتعریفیة وتجاریة إضافة إلى المؤسسات 

  . )4(الرسمیة والحكومیة

 وبرزت العدید من المواقع االلكترونیة الفلسطینیة التي تعنى بالقضایا األساسیة للشعب     

                           
  1280، صمرجع سابقجواد الدلو، ) 1(
  84، صرجع سابقمأمین أبو وردة، ) 2(
  1280، صمرجع سابقجواد الدلو، ) 3(
، غیر منشورة رسالة ماجستیر، "دور المواقع االلكترونیة الفلسطینیة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان"إیاد القرا، ) 4(

  60ص) م2010معهد البحوث والدراسات العربیة، : القاهرة(
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الفلسطیني، فهناك مواقع تعني بقضیة الالجئین وتقدم كافة المعلومات المتعلقة بها، وأخرى تعنى 
  .بقضیة األسرى، وأخرى بقضیة القدس، وغیرها من القضایا الجوهریة 

 

  :أنواع المواقع االلكترونیة الفلسطینیة: ثانیا
 .حسب الموضوع واالختصاصتتنوع أشكال المواقع االلكترونیة الفلسطینیة، إلى عدة أنواع 

 :ویمكن حصر أنواع المواقع االلكترونیة الفلسطینیة فیما یأتي

  : مواقع الصحف االلكترونیة .1

  :)1(وتنقسم الصحف على شبكة االنترنت إلى نوعین رئیسین هما

  : الصحف االلكترونیة الكاملة  . أ

ویتمیز هذا ) ألمالصحیفة ا(وهي صحف قائمة بذاتها وٕان كانت تحمل اسم الصحیفة الورقیة 
النوع بتقدیم الخدمات اإلعالمیة والصحفیة نفسها التي تقدمها الصحیفة الورقیة من أخبار، 
وتقاریر، وأحداث، وصور، وتقدم خدمات إضافیة  ال تستطیع الصحیفة الورقیة تقدیمها مثل 
، خدمات البث داخل الصحیفة أو في شبكة الویب كلها، وخدمات الربط بالمواقع األخرى

  .وخدمات الربط الفوري، وأیضا تقدم خدمات الوسائط المتعددة النصیة، والصوتیة، والمصورة

  :النسخ االلكترونیة من الصحف الورقیة  . ب

ونعني بها مواقع الصحف الورقیة على الشبكة، والتي تقصر خدماتها على تقدیم كل أو بعض 
الورقیة، مثل خدمة مضمون الصحیفة الورقیة مع بعض الخدمات المتصلة بالصحیفة 

  . االشتراك في الصحیفة الورقیة، وخدمة تقدیم اإلعالنات لها، والربط بالمواقع األخرى

  :مواقع إعالمیة الكترونیة  .2

هناك العدید من المواقع االلكترونیة الفلسطینیة على شبكة االنترنت، سواء باللغة العربیة أو 
قة، والدفاع عن القضیة الفلسطینیة التي تطمس االنجلیزیة، وتعمل هذه المواقع على نقل الحقی

صورتها آله إعالمیة صهیونیة عبر القارات الخمس، وتنقسم إلى عدة أقسام مواقع رسمیة تابعة 
، )2(للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، ومواقع غیر رسمیة تابعة للمؤسسات األهلیة، ومواقع شخصیة

                           
) م2003مكتبة الفالح للنشر والتوزیع، : الكویت( 1، طةالصحافة االلكترونی: االنترنت واإلعالمحسني نصر، ) 1(

  103- 101ص ص 
  114، صمرجع سابقماجد تربان، اإلعالم االلكتروني الفلسطیني، ) 2(
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موقع قناة األقصى الفضائیة، وموقع إذاعة ومواقع الكترونیة تابعة لمؤسسات إعالمیة مثل 
  :األقصى، وكذلك موقع إذاعة القدس وغیرها من المواقع، ومن أهم المواقع اإلعالمیة االلكترونیة

  :)1(دنیا الوطن  . أ

م،  وهى تهتم بالشأن الفلسطیني وتواكب األحداث المحلیة 2003تأسست دنیا الوطن عام 
لتشمل القارئ العربي، واستطاعت الوصول إلى مراكز هامة  والعربیة والعالمیة، وسعت دنیا الوطن

  .ومتقدمة على عدد من الدول العربیة مثل مصر واألردن واإلمارات والسعودیة والمغرب

م قررت دنیا الوطن االنطالق عربیا بتوسعة نشاطها لمواكبة األحداث 2008وفي العام 
ربي واستطاعت استقطاب عدد قیاسي من القراء العربیة والتركیز على القضایا التي تهم القارئ الع

والمتصفحین للموقع من خالل تغطیتها الصحفیة ألهم األحداث والقضایا التي تهم القارئ العربي، 
كما تحرص دنیا الوطن على مد القارئ بكل روافد المعرفة واالطالع من خالل تغطیتها الصحفیة 

اإلخباریة والمواد التفاعلیة والوسائط كالفیدیوهات  الجریئة والمؤثرة عبر المواد الصحفیة والقصص
  .والصور وفتح باب التعلیقات ومشاركات القراء على مختلف الموضوعات واألقسام في الموقع

  :  )2(وكالة األنباء الفلسطینیة وفا  . ب

تطبیقًا للقرار الصادر عن وهي وكالة األنباء الرسمیة التابعة للسلطة الفلسطینیة، وتأسست  
أبریل عام / جلس الوطني الفلسطیني في دورته االستثنائیة المنعقدة في القاهرة في نیسان الم

م، حیث صدر قرار اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة بإنشاء وكالة األنباء 1972
لجنة م، كهیئة مستقلة مرتبطة هیكلیًا وسیاسیا وٕاداریا برئاسة ال5/6/1972، بتاریخ 'وفا'الفلسطینیة 

ولتكون منبرًا  اإلعالمیة والتصدي مواجهة الدعایة المعادیة   التعبئةالتنفیذیة للمنظمة، لتتولى مهمة 
أو تبعیة، وهذا القرار هو اإلطار   مستقًال یتولى نقل األحداث الوطنیة بعیدًا عن أي وصایة

ت الوكالة المطبوعة إلى تم االنتقال من إصدار نشراالقانوني الذي یحكم عمل الوكالة حتى الیوم، و 
، وتعتبر مصدرًا رئیسیًا لألخبار في الصحف م1999البث عبر شبكة االنترنت، في أواسط عام 

الیومیة الصادرة من الضفة الغربیة، وكذلك تعتمد علیها وكالة األنباء في نقل روایة السلطة 
عالمي فقد انحازت لألحداث، وبحسب رصد الباحث ومتابعته من خالل عمله في ساحة العمل اإل

م لحركة فتح، وكانت عبارة عن 2006الوكالة بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشریعیة عام 
م، غلب على تغطیتها التحیز واالفتقار 2007لسان حالها، وبعد االنقسام الفلسطیني، منتصف عام 

                           
  م9/10/2014بتاریخ  ،http://www.alwatanvoice.com/abou :، الرابطموقع دنیا الوطن) 1(
  : ، الرابطموقع وكالة وفا) 2(

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=receive_page&id=16  ،  م9/10/2014بتاریخ  

http://www.alwatanvoice.com/abou
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=receive_page&id=16
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ر حركة حماس والقوى إلى المهنیة فیما یتعلق بأخبار االنقسام، وتلجأ عادة إلى تجاهل أخبا
 .المعارضة للسلطة في رام اهللا

  : )1("صفا"وكالة الصحافة الفلسطینیة   . ج

هي واحدة من وكاالت األنباء الفلسطینیة العاملة على تغطیة الخبر الفلسطیني وتطوراته     
في كافة محافظات الوطن الفلسطیني على امتداده من الناقورة شماًال وحتى أم الرشراش جنوبًا، 

من مدینة غزة مقرًا لها، لكنها تعمل باالعتماد على فریق عمل من عشرات المراسلین ) صـفا(تتخذ و 
وقطاع غزة، باإلضافة إلى  48والمحررین في القدس والضفة الغربیة واألراضي المحتلة عام 

في تغطیتها على احترام كافة اآلراء " صفا"حضور في مخیمات الشتات خارج فلسطین، وتقوم 
واقف، وتبتعد عن تجریح األفراد والهیئات والمؤسسات، وترسخ معاني الوحدة الوطنیة والحوار والم

واالحترام المتبادل وتنظیم أدب الخالف، واالعتماد على األدلة والبراهین والوثائق، وعدم االتهام 
وااللتزام بقوانین الجزافي وغیر الموثوق، إلى جانب االلتزام بالتقالید الفلسطینیة والعربیة األصیلة، 

  .الصحافة الفلسطینیة المرعیة المعمول بها

   :)2(وكالة سما اإلخباریة. د
وتعرف نفسها بأنها وكالة أنباء فلسطینیة مستقلة انطلق موقعها االلكتروني إلى فضاءات 

لإلنتاج اإلعالمي المرخصة  "براق"وتصدر عن مؤسسة م، 2005ینایر  29الشبكة العنكبوتیة في 
بالشأنین الفلسطیني واإلسرائیلي وتقاطعاتهما " سما"تهتم وكالة ، و سلطة الوطنیة الفلسطینیةمن ال

العربیة واإلسالمیة والدولیة مستهدفة فتح أفاق جدیدة ومتعددة لفهم الظاهرة اإلسرائیلیة عبر رؤیة 
اإلسرائیلیة تحلیلیة موضوعیة تقدم للقارئ والباحث صورة حقیقیة وشاملة عن األوضاع والتفاعالت 

والفلسطینیة المختلفة وتشابكاتها وتسلط األضواء حول أهم القضایا والرؤى والمتغیرات التي تعصف 
وهو موقع یأخذ دور االستقاللیة، ویشرف علیه ، بالظاهرة اإلسرائیلیة وتأثیراتها اإلقلیمیة الدولیة

  .الفلسطینیینعدنان أبو حسنة، المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغیل الالجئین 

   :)3(وكالة شهاب  . ه
 وتعرف نفسها بأنها وكالة أنباء فلسطینّیة إخباریة أنشئت في األول من ینایر للعام   
  ة في الساحة ــداث المتسارعـــة لألحــــورة الحقیقیــــل الصــــاعة لتنقـــــ، وتعمل على مدار الس)م2007(

                           
  م 9/10/2014، بتاریخ http://safa.ps/general/adv:، الرابطموقع وكالة صفا) 1(
  ، http://samanews.com/index.php?act=AboutUs: ، الرابطموقع وكالة سما) 2(

  م9/10/2014بتاریخ       
   ،http://shehab.ps/ar/index.php?act=page&id=1:، الرابطموقع وكالة شهاب) 3(

  م9/10/2014بتاریخ       

http://safa.ps/general/adv
http://samanews.com/index.php?act=AboutUs
http://shehab.ps/ar/index.php?act=page&id=1
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  . ّر لترتقي به إلى مستویات متمیزةالفلسطینیة، وترسیخ مبادئ اإلعالم المهني الح

  :)1(اآلنفلسطین  وكالة  . و

، التـي تهـتم بتغطیـة جمیـع األحـداث علـى امتـداد الفلسـطینیةالوكاالت اإلخباریـة وهي إحدى    
وطننـا الحبیـب، إضــافة إلـى أهــم األحـداث العربیـة والدولیــة، مراعیـًة الدقــة والمصـداقیة والموضــوعیة، 

  .بیة ودولیة كبیرة ومتزایدة، وتتخذ الوكالة من مدینة غزة مقرًا لهاوتحوز على متابعة محلیة وعر 

  :)2(وكالة فلسطین الیوم. ز
وهو یسعى لمواكبة كل التطورات الحاصلة في اإلعالم  م،2003أواخر العام  الموقع تأسس      

االلكترونـــي الحـــدیث وقـــد تجلـــى ذلـــك فـــي تطـــویر الصـــفحة لتشـــمل كافـــة الفنـــون الصـــحفیة ووســـائل 
إلعالم الحدیث سواء أكان الیوتیوب أو الفیسبوك أو التویتر األمر الـذي أعطـى الوكالـة زخمـا كبیـرا ا

  .في األوساط اإلعالمیة العربیة واإلسالمیة والدولیة لتصبح الوكالة من أهم المواقع الفلسطینیة

  :)3(وكالة معا اإلخباریة. ح
علـى نشـر األخبـار علـى مـدار السـاعة " اوكالـة معـ"م، دأبـت 2005منذ انطالقتها في العام    

باللغتین العربیة واإلنجلیزیـة، وتقـدم تقاریرهـا اإلخباریـة بكـل مهنیـة لقرائهـا المحلیـین، والعـالمیین، كمـا 
تقدم الموضوعات الممیزة والتحقیقات الصحفیة، والتحالیل اإلخباریة والمقاالت التي یقدمها نخبة من 

، وهي مؤسسة إعالمیـة غیـر ربحیـة تأسسـت "شبكة معا"ة هي جزء مناإلخباری" معا"ووكالة  الكتاب،
م بهــدف تعزیــز اإلعــالم المســتقل فــي فلســطین، ومــن خــالل صــفحتها باللغــة اإلنجلیزیــة 2002عــام 

تقــدم للقــارئ العــالمي صــورة عــن مظــاهر الحیــاة فــي فلســطین مــن عــدة جوانــب ولتــوفر كــذلك منبــرا 
  .بوا المجتمع الدوليیستطیع من خالله الفلسطینیون أن یخاط

  :مواقع المؤسسات التعلیمیة. 3
ومنهــا علــى ســبیل المثــال موقــع وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي، وموقــع الجامعــة اإلســالمیة،     

وموقـــع جامعـــة بیرزیـــت، ، وموقـــع جامعـــة األقصـــى، وموقـــع جامعـــة األزهـــر، وموقـــع جامعـــة النجـــاح
  .وغیرها من المواقع التعلیمیة

  
                           

  م9/10/2014بتاریخ  ،/http://paltimes.net/general/us: ، الرابطموقع وكالة فلسطین اآلن) 1(
  م9/10/2014بتاریخ  ،/http://paltoday.ps/ar/page/2  :، الرابطموقع وكالة فلسطین الیوم) 2(
  ، http://www.maannews.net/arb/Default.aspx: ، الرابطموقع وكالة معا) 3(

  م9/10/2014بتاریخ      

http://paltimes.net/general/us
http://paltoday.ps/ar/page/2
http://www.maannews.net/arb/Default.aspx
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  :ألدلة والمعلوماتمواقع ا. 4
ولعـل أبـرز هـذه ، هناك بعض المواقع التي تحـاول ترتیـب وتنظـیم المعلومـات عـن فلسـطین    

فهو یحاول توفیر معلومات شاملة إخباریة، وتقنیة حول شبكة ، المواقع هو دلیل فلسطین االلكتروني
ــدائرة االنترنــت فــي فلســطین، ویقــدم خــدمات عدیــدة، ثــم موقــع المركــز الفلســطیني لإلح صــاء التــابع ل

اإلحصاء المركزي في فلسطین، وهنـاك مواقـع أخـرى مثـل موقـع بنـك المعلومـات الفلسـطیني، وموقـع 
  .)1(البراق التابع لشركة االتصاالت الفلسطینیة

  :المواقع الرسمیة. 5
هنـــاك مواقـــع رســـمیة عبـــر شـــبكة االنترنـــت تعبـــر عـــن سیاســـة الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة،    

مكتـــب الـــرئیس، والموقـــع الرســـمي للســـلطة الفلســـطینیة، هـــذا باإلضـــافة إلـــى العدیـــد مـــن  ومنهـــا موقـــع
المواقع الرسـمیة والمواقـع المختلفـة للتیـارات، واألحـزاب الوطنیـة السیاسـیة، والكتـل الطالبیـة، والمواقـع 

التلفزیونیـــة، التاریخیـــة، والســـیاحیة، والصـــحیة، واألدبیـــة، والثقافیـــة، والفنیـــة، والریاضـــیة، واإلذاعیـــة، و 
  .)2(ومواقع مراكز األبحاث والدراسات

  :المواقع الخاصة بقضیة الالجئین. 6
ـــاك العدیـــد مـــن المواقـــع االلكترونیـــة المتخصصـــة بقضـــیة الالجئـــین، ومنهـــا موقـــع مركـــز    هن

الزیتونــة للدراســات واالستشــارات، وموقــع دائــرة شــئون الالجئــین التــابع لحمــاس، وموقــع دائــرة شــئون 
، وغیرهــا مــن 194ف، وموقــع تجمــع العــودة الفلســطیني، وموقــع المجموعــة .ت.التــابع ل م الالجئــین

  .المواقع التي سنتحدث عنها الحقاً 

  

  :أهداف المواقع االلكترونیة الفلسطینیة: ثالثاً 
تسعى المواقع االلكترونیة الفلسطینیة لتحقیق أهدف إعالمیة وسیاسیة، هي في الحقیقة ما             

الفصائل الفلسطینیة من قضایا على الصعید الداخلي والعربي واإلسالمي والدولي،  تسعى إلبرازه
  :))33((  ضمنتها ضمن تعریفها، یسیطر علیها األهداف الوطنیة منها

 .التعریف بتاریخ وحضارة فلسطین، والتوعیة بأبعادها التاریخیة والثقافیة والسیاسیة -1

                           
  115ص ،مرجع سابقماجد تربان، اإلعالم االلكتروني الفلسطیني، ) 1(
  116ص ،المرجع السابق )2(
  61، صمرجع سابقإیاد القرا، ) 3(
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 .تمتین المواقف الداعمة للقضیة الفلسطینیةالتواصل مع العالم الخارجي لحشد التأیید لها و  -2

 .فضح المشروع الصهیوني والمخاطر التي تهدد الشعوب العربیة واإلسالمیة -3

 .كشف المخططات الصهیونیة التي تستهدف الشعب الفلسطیني -4

 .إبراز معاناة الشعب الفلسطیني تحت االحتالل الصهیوني -5

 .ا، ضد االحتالل الصهیونيدعم المقاومة الفلسطینیة إعالمیًا والدفاع عنه -6
 .االستفادة من اإلمكانات اإلعالمیة المتوفرة لصالح الشعب الفلسطیني -7
العمل على تعزیز العالقة مع المؤسسات اإلعالمیة بهدف تأمین إیصال الرؤیة الفلسطینیة  -8

التصدي لحمالت التشویه والتضلیل اإلعالمي التي تهدف إلى طمس  بهدفإلى أوسع نطاق 
ن الذي یقوم به االحتالل الصهیونیة والمنظمات وتزییف إرادة الشعب الفلسطینیالحقائق 
 .التابعة له

تتمیز المواقع اإلخباریة الفلسطینیة بتبني العدید من القضایا : الدفاع عن القضایا الوطنیة -9
الثوابت الوطنیة، وتطرح هذه  الوطنیة التي تهم الشعب الفلسطیني ویطلق علیها فلسطینیاً 

ایا من أركان خاصة بها، مثل قضیة الدفاع عن األسرى، وقضیة القدس وهذا یضاف القض
إلى مواقع متخصصة من المواقع االلكترونیة لنقل هذه األحداث واألخبار التي تتعلق بهذه 

 .القضایا
تعمل المواقع اإلخباریة االلكترونیة : فضح االنتهاكات الصهیونیة في األراضي الفلسطینیة - 10

یحدث من انتهاكات صهیونیة ضد السكان الفلسطینیین، إال أن هذا النقل ال  على نقل ما
 .التطرق والتحلیل ألبعاده ونتائجه المتعددة نیخرج عن مجرد تسجیل للحدث دو 

، حیث تخصص "اعرف عدوك"إطالع القارئ على ما یدور داخل المجتمع الصهیوني  - 11
جانب من عملها لنشر ما تضمنته وسائل  غالبیة المواقع اإلخباریة االلكترونیة الفلسطینیة

اإلعالم الصهیونیة وترجمته وتقدیم تعریف ببعض األحداث أو األشخاص، ونقل التصریحات 
التي تصدر عن القادة الصهاینة ویأتي ذلك من باب اعرف عدوك الرتباط الشأن الصهیوني 

  .بالشأن الفلسطیني وتأثیرها المتبادل على مجریات األحداث
وتسعى المواقع االلكترونیة لتحقیق أهدافها من خالل االستفادة من الخدمات التي تتمتع بها        

المواقع االلكترونیة لتقدیم خدماتها للقارئ من أحداث بأشكالها السیاسیة والریاضیة 
واالجتماعیة وغیرها في قوالب، سواء األخبار أو التقاریر أو التحقیقات وباستخدام كافة 

  .المرفقات من صور وصوت وفیدیو وتفاعلیةالتقنیات و 
  



 وقضیة الالجئین الفلسطینیین  المواقع اإللكترونیة      الفصل الثاني

53  

  :المشكالت التي تواجه المواقع االلكترونیة الفلسطینیة: رابعاً 
تواجه المواقع الفلسطینیة عددًا من العقبات والمشكالت التي تقف عائقًا أمام تطور أدائها    
  :)1( أهدافها، والصعوبات هي وتحقیق

هي احدي المعوقات األساسیة، كون تزوید  حیث أن شبكة االتصاالت: مشكالت تقنیة .1
االنترنت في فلسطین ال یتم إال عبر شركات انترنت إسرائیلیة، وهي تحاول دوما قطعه، 
وتسبب عائقا أمام شبكة االنترنت وتعمیمها، إضافة إلى بطء االنترنت، وتصفح المواقع، وعدم 

 .إلمام الصحفیین بتقنیات الكمبیوتر، واالنترنت

وتتمثل في تدني مستوى المعیشة، والظروف االقتصادیة الصعبة التي : تصادیةمشكالت اق .2
یعیشها الشعب الفلسطیني، مما یقف حجر عثرة في طریق التقدم نحو التكنولوجیا، إضافة إلى 

 .عدم وجود التمویل الالزم الموقع 

 وتتمثل في الظروف السیاسیة الراهنة، والتي انعكست على وضع: مشكالت سیاسیة  .3
الصحف االلكترونیة بإغالق الطرق، والحصار المفروض على بعض المناطق، الذي من 
شأنه أن یحول دون وصول الصحفي إلى مكان عمله، وهذا ما یؤثر على مستوى الصحف 
االلكترونیة، وكذلك انعكاس الوضع السیاسي على حیاة الصحفیین، ویشار في هذا السیاق إلى 

االلكترونیة من قبل مجهولین، وكذلك إلقاء قنابل یدویة على  تدمیر مقر صحیفة دنیا الوطن
 .مقر صحیفة الصباح

حیث ظهرت مواقع صحفیة حزبیة تتطرق للخبر بحزبیة دون مراعاة : مشكالت حزبیة  .4
للموضوعیة والدقة، وأحیانا تعمل هذه المواقع على تحریف المعلومات بما یتواءم مع مصلحتها 

 .العلیا

وهي مشكلة كبیرة تواجهها الصحافة االلكترونیة الفلسطینیة، ویرى : لوماتمشكلة قرصنة المع .5
بعض المختصین أن الصحف االلكترونیة هي نسخ كربونیة عن بعضها البعض، إضافة إلى 

 .سرقة الموضوعات الصحفیة من بعض المواقع دون اإلشارة إلى المصدر

لصحف االلكترونیة، وكذلك وتتمثل في عدم وجود مراسلین متخصصین ل: مشكالت مهنیة  .6
 .متخصصین في الصحف االلكترونیةعدم وجود صحفیین 

                           
  134-133، ص صمرجع سابق ماجد تربان، اإلعالم االلكتروني الفلسطیني،) 1(
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حیث ال توجد في فلسطین جهة مسئولة لمراقبة عمل المواقع االلكترونیة، : مشكلة غیاب الرقابة  .7
وتكتفي وزارة االتصاالت الفلسطینیة بفرض الرقابة اإلداریة على المواقع الحكومیة فقط، كما أن 

لسطینیة الوطنیة لمسمیات االنترنت ال تقوم بأي رقابة رسمیة، إال على المواقع المسجلة الهیئة الف
 . فقط، وغالبا ال تكون رقابة فعلیة ) ps(ضمن المجال الفلسطیني 

إلى قوانین الدولة  كما ال توجد رقابة رسمیة وٕانما یتم مالحقة المواقع بصورة فردیة، واستناداً  
  . المستضیفة للموقع
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  املبحث الثاين
  قضية الالجئني الفلسطينيني

تعتبر قضیة الالجئین الفلسطینیین بحق من أفجع المآسي في تاریخ البشریة وأوضحها 
في الضمیر اإلنساني، فلم یشهد التاریخ الحدیث عملیة  انتهاكًا لحقوق اإلنسان وأعمقها جرحاً 

لشرعیین بأجناس دخالء من مختلف أقطار استبدال كاملة للسكان األصلیین وأصحاب األرض ا
العالم كما جرى في فلسطین منذ بدایة القرن العشرین؛ بفعل االستعمار البریطاني واالستیطان 
الصهیوني، حیث انقلبت المعادلة الدیمغرافیة رأسا على عقب بشكل أحال األقلیة الیهودیة إلى 

نوعها من حیث التصنیفات السكانیة، أال ظاهرة فریدة من  ات الوقتذأكثریة ساحقة، وأفرز في 
 .)1(وهي ظاهرة الالجئین الفلسطینیین

حیث شهدت المنطقة واحدة من أكبر عملیات التهجیر القسري، أسفرت عن لجوء مئات 
  .)2(اآلالف من الفلسطینیین إلى مناطق مجاورة، بحثًا عن األمن، تاركین ورائهم بیوتهم وممتلكاتهم

ة من أهم القضایا ذات الصلة المباشرة بجوهر الصراع العربي وقضیة الالجئین واحد
والسیادة، واألرض، والتوازن السكاني ویوصف ، اإلسرائیلي، الرتباطها بموضوع حقوق اإلنسان

م بأنهم قدامى الالجئین، ویطلق اصطالح الجیل الثاني 1948الالجئین الفلسطینیین بضحایا حرب 
أو النازحون على " الالجئین الجدد"م، واصطالح 1948ایو من الالجئین على من ولدوا بعد م

  .)3(م1967ضحایا حرب 
  

  :جذور قضیة الالجئین: أوالً 
منذ تحالف السلطة البریطانیة المنتدبة، مع  - الالجئین–ترجع الجذور التاریخیة لمشكلة اللجوء 

طین العربیة، وتعهد الحركة الصهیونیة العالمیة التي تهدف إلى إنشاء وطن قومي للیهود في فلس
بإنشائه، وتمییزها للیهود عن العرب في ) م1917تشرین الثاني2(األولى بموجب وعد بلفور في 

                           
معهد : القاهرة(، غیر منشورة رسالة ماجستیر، "أوضاع الالجئین الفلسطینیین في قطاع غزة"عالء أبو دیة، )1(

  9ص) م2007البحوث والدراسات العربیة، 
دراسة منشورة على موقع جامعة ، "ینیین في الشرعیة الدولیةحق العودة لالجئین الفلسط"عبد الناصر الفرا، )2(

  القدس المفتوحة، على شبكة االنترنت، 
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/abdulNasserFarra/t

heRightOfReturn.pdf   ، م2/11/2014بتاریخ 
، 114، القاهرة، العددمجلة السیاسة الدولیة، "الالجئون الفلسطینیون بین العودة والتوطین"عبد اهللا صالح، ) 3(

  131م، ص1993أكتوبر 

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/abdulNasserFarra/t
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التسلح، والمساندة، وتسهیل سبل اإلقامة، وشراء األراضي، وفتح أبواب دخولهم إلى فلسطین، 
من %) 77.40(م بقوة السالح على حوالي 1948ونتیجة لذلك استولت األقلیة الیهودیة عام 

خارج وطنهم فلسطیني من  ألف) 900(ما یقارب مساحة فلسطین األمر الذي أسفر عن إجالء 
لیحل محلهم مستوطنون یهود مستخدمین شتى أسالیب الضغط واإلرهاب وباعتقاد العرب أن هجرة 

  .)1(الفلسطینیین مؤقتة وأنهم سیعودون

وذلك بسبب طرد السكان  م،1948بعد حرب شكلة الالجئین الفلسطینیین ونشأت م
الفلسطینیین من أراضیهم وأمالكهم ومساكنهم على أیدي العصابات الصهیونیة من أجل تحقیق 
حلمها بتفریغ األرض من سكانها، وٕاحالل الیهود المهاجرین محلهم وبالتالي تغییر طابع البالد 

وتحت ظل الحمایة سالح ال، وذلك بقوة )2("أرض بال شعب لشعب بال أرض" عمال بمقولتهم الشهیرة
، الذي یؤكد 194م، صدر قرار جمعیة األمم المتحدة رقم 1948كانون األول "البریطانیة، وفي 

وظلت الجمعیة العامة لألمم المتحدة تؤكد قرارها سنة تلو ... حق الالجئین في العودة والتوطین
  .)3(على رفضها عودة الالجئین بحجة األمن)  إسرائیل(األخرى، وظلت 

كما أدت عملیة طرد وتهجیر الفلسطینیین من دیارهم إلى تمركز ولجوء عدد منهم في 
، ولجوء عدد آخر إلى أراضي الضفة الغربیة وقطاع غزة، )األردن، لبنان، سوریا، مصر، العراق(

م، كما وأدت عملیة الطرد إلى ظهور نمط حیاتي 1948وعدد آخر لجأ إلى داخل أراضي عام 
مجتمع الفلسطیني من قبل وهو نمط المخیم، فاألنماط االجتماعیة التي كانت سائدة جدید لم یعرفه ال

  .)4(نمط الریف، النمط الحضري، النمط البدوي: م هي1948في فلسطین قبل العام 
قریة عربیة فلسطینیة، كما جاء في أبحاث المؤرخ  418ولقد تم توثیق نزوح أهالي 

بني "السجالت الصهیونیة ذاتها، على ید المؤرخ الصهیوني  وكما جاء في، الفلسطیني ولید الخالدي
، قریة، وهناك أبحاث أخرى أعطت أرقام ذات أعداد مختلفة 69الذي وثق نزوح أهالي " موریس

قریة فلسطینیة، وذلك راجع إلى االختالف في تعریف  450ولكنها ال تقل في كل األبحاث عن 
بإضافة عشائر قضاء بئر السبع، وعدد من القرى التي القریة أو المكان الذي تم النزوح منه، و 

                           
رسالة ، "م2004 - م1991:لبنانیةقضیة الالجئین وأثرها على العالقات الفلسطینیة ال"محمد البشیتي، ) 1(

  15ص) م2006معهد البحوث والدراسات العربیة، : القاهرة(غیر منشورة ماجستیر، 
دور اللجان الشعبیة لخدمات الالجئین في التنمیة المجتمعیة في مخیمات الضفة الغربیة، "فیصل رضوان، ) 2(

  9ص) م2011جامعة القدس، : القدس(، غیر منشورة رسالة ماجستیر
  16، صمرجع سابقمحمد البشیتي، ) 3(
مكتبة الطالب الجامعي، : غزة( 2، طقضایا مختارة في الدراسات الفلسطینیةعبد الناصر سرور، وآخرون، ) 4(

  120ص) م2012
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سواء كان مدینة أو قریة، أو ، محلة سكنیة 531أسقطت، نخلص إلى أن سجل التهجیر یحتوي 
  .)1(قبیلة عربیة
مذبحة،  35وقد كان هذا الخروج دمویًا للغایة، تخللته مذابح كبیرة، بلغ عدد المسجل منها     

، وبعض القرى تعرضت للمذبحة مرتین )شخص 500(الدوایمة  أشهرها دیر یاسین وأكبرها
، وكانت هذه المذابح ذات غرض واضح وهو )حیفا-الطیرة(، وبعضها حرق أهلها أحیاء )سعسع(

تحیط بالقریة من ثالث جهات وتترك الرابعة مفتوحة، ثم " اإلسرائیلیة"طرد األهالي، إذ كانت القوات 
ة قلیلة منهم لتخرج مذعورة وتنشر القصة المرعبة في القرى تقتل األهالي وتحرقهم، وتترك فئ

  .)2(المجاورة
  

  :أسباب اللجوء الفلسطیني: ثانیا
ألف  900ما یقارب م، ُأرغم 1948ُخلقت مشكلة الالجئین الفلسطینیین عمدًا، ففي سنة 

ما بقوة ُطردوا من األراضي التي احتلها الصهاینة إما بالترهیب وإ حیث فلسطیني على الفرار، 
، ویمكن ذكر بعض )3(السالح، وذلك بموجب فكرة الترحیل التي طالما نادت الصهیونیة بها

 :األسالیب التي قام بها الصهاینة والتي أدت إلى اللجوء الفلسطیني 
م، الداعي إلى إنشاء وطن 1917محاولة االستعمار البریطاني تنفیذ وعد بلفور الصادر عام  .1

ین، مرورًا بسیاسة االنتداب البریطاني الذي عمل ضد قرارات عصبة قومي للیهود في فلسط
األمم، إضافة إلى دعمها المتزاید للحركة الصهیونیة، حیث عملت على تسهیل هجرة الیهود 
إلى فلسطین، وتسهیل شراء األراضي التي تم شراؤها، وتدریب الیهود على القتال واستخدام 

  .)4(لالزمة لهمالسالح، وتأمین السالح والذخیرة ا
لعام  181قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم (الدور االستعماري في اتخاذ قرار التقسیم، . 2

، هذا القرار الذي )م، الذي عملت الوالیات المتحدة األمریكیة وفرنسا على استصداره1947
الحركات  فلسطیني للهرب من بلدهم، خوفًا من وقوعهم تحت حكم ألف 900 ما یقارب دفع

  .)5(الصهیونیة، بعد أن وقعت بلدانهم ضمن حصة الیهود في خط التقسیم

                           
  10ص) م2002مؤسسة الرؤى للطباعة والنشر والتوزیع، : بیروت( 1، طقضیة الالجئین وحق العودةطالل الناجي، ) 1(
  19، صمرجع سابقو ستة، سلمان أب) 2(
  139ص) م1992مؤسسة الدار الفلسطینیة، : بیروت( 1، ططرد الفلسطینییننور الدین مصالحة، ) 3(
   :، الرابطموقع مركز المعلومات الوطني الفلسطیني وفا) 4(

م13/10/2014بتاریخ     http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3257 .   
  سابقالالمرجع ) 5(

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3257
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بهدف حمل العرب على الفرار من فلسطین، فقد أخذوا ل اإلرهاب التي اعتمدها الصهاینة، أعما. 3
یواجهون المدنیین بوسائل اإلرهاب لتي طوروها وأتقنوها، فعمدوا إلى نسف المنازل وٕالقاء 

موع المدنیین في األماكن العامة، واغتیال األفراد وتدمیر القرى بكاملها، عالوة القنابل على ج
على أعمال النهب والسلب للممتلكات العامة والخاصة كما نجحوا في إخالء القرى والمدن 

  :)1(الفلسطینیة من خالل ارتكاب المجازر والمذابح وفي مقدمتها

عصابات الهاغانا بعملیة دمویة في بلدة  حیث قامت ،م30/12/1947مجزرة بلدة الشیخ . أ
  .مواطن 100الشیخ أدت إلى قتل ما یقرب من 

م، اقترفتها سریة للبلماخ إحدى العصابات 15/2/1948مجزرة قریة سعسع في . ب
عندما اقتحمتها وشرعت بإطالق النار من دون تمییز، " موشیه كالمان"الصهیونیة بقیادة 

رات، ودمرت العدید من المنازل نتیجة تفجیرها بواسطة في جمیع االتجاهات، فقتل العش
  .العبوات الناسفة

م، كانت قریة دیر یاسین الواقعة غرب مدینة القدس، هي 9/4/1948مجزرة دیر یاسین، . ج
الموقع الذي نفذت فیه المذبحة األكثر بشاعة ضد المدنیین الفلسطینیین، وهي المذبحة 

في الهجرة الجماعیة، والتي ارتكبت على ید  التي أصبحت العامل األكثر إسهاماً 
فلسطیني معظمهم من  250والتي ذبح فیها أكثر من " وشتیرن" "االرغون"عصابتي 

وقطعت أوصالهم، وبقرت (النساء واألطفال والقرویین العزل، كذلك مثل بأجسادهم، 
  ....).بطون النساء الحوامل 

على قریة " جفعاتي "تها وحدة عصابات م، التي شن14/5/1948مجزرة قریة أبو شوشة . د
شوشة الواقعة شرق مدینة الرملة، بهدف طرد أهلها، حیث ارتكبوا مذبحة رهیبة راح 

  .ضحیتها ستین شخصا من النساء والشیوخ واألطفال
هجوما علیها، " الهاغانا"م، حیث شنت 18/12/1948مجزرة قریة الخصاص مساء . ه

نة دخلت القریة، وهي تطلق النیران، وتقذف قنابل بواسطة سیارتان محملتان بالصهای
الیدویة على المدنیین نتج عن ذلك مقتل عشرة مدنیین، وفي الیوم التالي قتل خمسة 

  .أطفال نتیجة نسفهم لمنزل مختار القریة
التابعة للجیش اإلسرائیلي بقیادة  101م، حیث قامت الفرقة 15/10/1953: مجزرة قبیة. و

جندي بتطویق القریة الواقعة شمال القدس وارتكاب  600قوامها و " ارائیل شارون"
المذبحة، وقصفها بصورة مركزة دون تمییز، ثم دخلوا القریة وأطلقوا النار بكثافة على 

                           
  13- 12، ص صمرجع سابقالء أبو دیة، ع) 1(
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قتیال بینهم نساء  69سكانها عالوة على عملیة نسف المنازل، وأسفرت المذبحة عن 
  .لقریةمنزل ومسجد وخزان میاه ا 41وأطفال وشیوخ، ونسف 

وتظهر األبحاث الحدیثة بشأن هجرة الفلسطینیین أن أغلبیة هذه المجازر ارتكبتها قوات     
، وأن هذه المجازر لم تكن حوادث مجموعات العصابات المنظمةهاغاناه و من صفوف ال

فردیة منعزلة، ولم تكن أیضًا مجرد تجاوزات محصورة في منطقة معینة من البلد وٕانما 
  .)1(اكان مخططًا له

أسالیب الحرب النفسیة التي اتبعتها الحركة الصهیونیة آنذاك والتي تراوحت بین استخدام . 4 
األسالیب العامة، والمقصود منها تقویض ثقة السكان بأنفسهم وقیاداتهم وتحطیم معنویاتهم 
بشكل عام، مثل الحدیث عن عدد الخسائر في األرواح بین العرب، والتحذیر من انتشار 

بئة، وكانت تستخدم أسلوب الهمس، حیث كان یطلب من المخاتیر الیهود الذین كانت لهم األو 
باعتبارهم أصدقاء (اتصاالت مع الفلسطینیین في القرى المجاورة، أن یسربوا لهم معلومات 

، فتراوحت بین التهدید انتشاراً نفوسهم، أما الطرق األكثر  الهدف منها بث الرعب في) لهم
موعد أقصى إلخالء البلد، ووضع تسجیالت لبكاء وعویل وصراخ باللغات  والوعید، ووضع

العربیة، وكذلك إذاعة تسجیالت النفجارات شدیدة عبر مكبرات الصوت، إضافة إلى وضع 
  .)2(الناس في ناقالت، ورمیهم في مناطق بعیدة، وطردهم وٕاطالق الرصاص فوق رؤوسهم

نین الفلسطینیین آنذاك، حیث لجأ معظم الفلسطینیین المحدقان بالمواط والشدید الخطرالخوف . 5
إلى المناطق المحیطة بقراهم على أمل أن یعودوا بعد توقف القتال، وربما خوفهم على حیاتهم 

  .)3(وحیاه أبنائهم وحمایة أعراضهم، كانت أسباب أخرى لعملیة اللجوء
م 1948خروج من دیارهم عام وقد وجد الالجئون الفلسطینیون الذین أجبروا  قسرا على ال     

أو أراضي الجوار ) الضفة الغربیة وقطاع غزة(مالذا لهم، إما فیما تبقى من األراضي الفلسطینیة 
مصر، قد تم وضعهم في نقاط تجمع أطلق علیها فیما _  لبنان_  سوریا_  العربیة، خاصة األردن

مخیما منظما تحت إشراف  61نها مخیما م 67بعد باسم المخیمات الفلسطینیة والتي بلغ تعدادها 
  .)4(وكالة الغوث، وستة مخیمات غیر منظمة

  
  

                           
  185، صمرجع سابقنور الدین مصالحة، ) 1(
  مرجع سابقمركز المعلومات الوطني الفلسطیني وفا، )  2(
  المرجع السابق) 3(
  16، صمرجع سابقعالء أبو دیة، ) 4(
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  :أوضاع الالجئین الفلسطینیین في الداخل والشتات :ثالثاً 
الجئون من : تألف مجتمع اللجوء الفلسطیني من ثالثة قطاعات اجتماعیة رئیسة، أوالً 

المناطق القرویة، أما القطاع الثالث فهم الالجئون من : ، وثانیاً )حیفا، یافا، القدس: (مناطق مدنیة
الالجئون البدو، ویشار هنا أن غالبیة الالجئین الفلسطینیین هم من المناطق القرویة، أما المناطق 

م كانت داخل األراضي الفلسطینیة وخارجها، 1948التي لجأ إلیها الالجئون الفلسطینیون عام 
وقطاع غزة  اللتین لم تكونا وقتها خاضعة للسیطرة  فهناك من لجأ منهم إلى أراضي الضفة الغربیة

مصر واألردن وسوریا ولبنان، : الصهیونیة، في حین أن عددًا آخر لجأ إلى الدول العربیة المجاورة
من الالجئین الفلسطینیین، إضافًة إلى أن عددًا من الالجئین % 35وهؤالء یشكلون تقریبًا ما نسبته 
نطقة التي أقیمت علیها دولة الكیان الصهیوني، وهؤالء لجئوا إلى الفلسطینیین قد لجأ ضمن الم

وقد بلغ ) الجلیل(القرى المجاورة لقراهم األصلیة، وسكن معظمهم المناطق الشمالیة من فلسطین  
  .)1(ألف فلسطیني 30عددهم حوالي 

 من الفلسطینیین الذین كانوا یقیمون في فلسطین التاریخیة عام% 66وقد تم تهجیر    
ألف عربي  900م، فقد طرد ونزح من األراضي التي سیطرت علیها إسرائیل حوالي 1948

من إجمالي الفلسطینیین الذین كانوا یقیمون في فلسطین % 66.0فلسطیني، أي ما نسبته 
    .)2(م1950 م، وذلك حسب تقدیرات األمم المتحدة عام 1948التاریخیة عشیة حرب عام 

   :)3( یة الرسمیة التي تعترف بها وكالة الغوث حسب دولة اإلقامةأعداد المخیمات الفلسطین
  

  

  

  

  

  
                           

  124-123، ص صمرجع سابقعبد الناصر سرور، وآخرون، ) 1(
  : ، الرابطالفلسطیني موقع الجهاز المركزي لإلحصاء) 2(

     http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID  م11/10/2014بتاریخ 
  : ، الرابطموقع مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات) 3(

http://www.alzaytouna.net/mobile/permalink/50871.html#.VDyg5PnfrIU ،بتاریخ    
 م11/10/2014      

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID
http://www.alzaytouna.net/mobile/permalink/50871.html#.VDyg5PnfrIU
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تشیر إلى ) األنروا(وأشار الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني بأن سجالت وكالة الغوث 
م نحو 2014أن عدد الالجئین الفلسطینیین المسجلین لدیها بتاریخ األول من كانون الثاني عام 

رقام تمثل الحد األدنى لعدد الالجئین الفلسطینیین، وقد شكل الالجئون ملیون الجئ وهذه األ 5.4
م ما 2014الفلسطینیون المقیمون في الضفة الغربیة والمسجلون لدى وكالة الغوث بدایة العام 

في قطاع غزة، % 24.1من إجمالي الالجئین المسجلین لدى وكالة الغوث مقابل % 16.8نسبته 
ربیة، فقد بلغت نسبة الالجئین الفلسطینیین المسجلین لدى وكالة الغوث وأما على مستوى الدول الع

وفي % 8.9من إجمالي الالجئین الفلسطینیین في حین بلغت النسبة في لبنان % 39.7في األردن 
  .)1(%10.5سوریا 

% 41.2م إلى أن نسبة السكان الالجئین في فلسطین حوالي 2013وتشیر البیانات لعام 
% 26.1الفلسطینیین المقیمین في فلسطین، وتشیر البیانات إلى أن حوالي  من مجمل السكان

من السكان في الضفة الغربیة الجئین، في حین بلغت نسبة الالجئین في قطاع غزة حوالي 
65.3%)2( .  

  :ونستعرض هنا أوضاع الالجئین في الداخل والشتات
 :الالجئون الفلسطینیون في الداخل .1

  :قطاع غزة  . أ

ألف الجئ بعد حرب 200طاع غزة لإلدارة المصریة وكان قد انتقل إلیه نحو خضع ق      
م، ثم قام الجیش اإلسرائیلي باحتالله لعدة أشهر إثر هجومه على مصر، وفي مارس 1948
 م احتل الجیش اإلسرائیلي1967حرب م عاد الحكم المصري مجددًا على القطاع، وفي 1957
  .)3(م انسحبت إسرائیل من قطاع غزة2005سبتمبر  12مرة ثانیة، وفي ) 2كم 365(القطاع 

م، وما سیكون علیه 2012ویشیر التقریر الدولي وتقریر األونروا عن واقع قطاع غزة في عام 
ملیون نسمة، ) 1.64(م حوالي 2012م، إلى أن عدد سكان قطاع غزة في عام 2020في عام 

یون نسمة، وهؤالء یعیشون في بقعة مل) 2.13(م إلى 2020ویتوقع أن یرتفع تعدادهم في عام 
، ویتوزع الالجئون في ثمانیة مخیمات، تشكل النسبة األعلى على )2كم365(جغرافیة ال تزید عن 

نسمة ) 4505(م كانت الكثافة 2012مستوى العالم في الكثافة السكانیة للكیلو متر مربع، ففي عام 
مة في الكیلو متر مربع في عام نس) 5835(في الكیلو متر مربع، ویتوقع أن ترتفع إلى 

                           
  ، مرجع سابقالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني) 1(
  سابقالالمرجع ) 2(
  81، صمرجع سابقزینب عودة،  )3(
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، وبلغ عدد الالجئین في قطاع غزة المسجلون لدي وكالة األمم المتحدة وتشغیل )1(م2020
) 2( )1,091,880(م 1/1/2012الالجئین كما في 

.  

  :الضفة الغربیة  . ب

م، واستطاع الالجئون الذین شردوا إلیها 1948لحقت الضفة الغربیة باألردن بعد حرب عام   
ألف فلسطیني ) 817(م 1949، وبلغ مجموع سكان الضفة عام )3(ل على المواطنة األردنیةالحصو 
 273، وتراجع مجموع الالجئین إلى %39.5م أي بنسبة 1948ألف الجئ طردوا في  323منهم 

ألف فلسطیني  460م والسبب في ذلك عملیات التهجیر الصهیونیة التي طالت 1970ألف عام 
م 1998م، ووصل مجموع الالجئین في الضفة عام 1967یونیو عام من الضفة والقطاع في 

الجئ یمثلون ) 569741(م 1999الجئ، وزاد مجموع الالجئین في الضفة عام ) 555057(
م إلى 2001من مجموع سكان الضفة الفلسطینیة، ووصل مجموع الالجئین في الضفة عام % 40

، )4(الجئ) 626532(م إلى 2002م الجئ، وزاد مجموع الالجئین في الضفة عا) 607770(
وبلغ عدد الالجئین في الضفة الغربیة المسجلون لدي وكالة األمم المتحدة وتشغیل الالجئین كما في 

  .)5(الجئ) 775170(م 1/1/2012

ملیون نسمة وربع  1.9م حوالي 2003ویسكنها عام  ،2كم5500وتشغل الضفة الغربیة   
) من قبل األونروا(مخیم معترف به  19غربیة یسكنون في الالجئین الفلسطینیین في الضفة ال

تقع بعض المخیمات بجوار المدن و  والغالبیة من الالجئین تسكن في مدن الضفة الغربیة وقراها،
الكبیرة ویقع بعضها في مناطق زراعیة، ویوجد في الضفة الغربیة أكبر عدد من مخیمات الالجئین 

  .)6() بالطة(مخیم هو التي تشرف علیها األونروا، وأكبر 

  

                           
، تقریر منشور على االنترنتناهض زقوت، األونروا بین واقع قطاع غزة وتقلیص الخدمات،  )1(

http://www.amad.ps/ar/?Action=DetailLight&ID=12820 م8/10/2014، بتاریخ  
  80ص) م2012مركزعبداهللا الحوراني للدراسات والتوثیق، : غزة( 1، طفلسطین وحق العودةغازي الصوراني،  )2(
  81زینب عودة، مرجع سابق، ص) 3(
،  -http://www.nakba.ps/conrefugees:، الرابطأوضاع الالجئین الفلسطینیین في الضفة الغربیة) 4(

  م13/10/2014بتاریخ 
  80، صمرجع سابقغازي الصوراني،  )5(
   مرجع سابقأوضاع الالجئین الفلسطینیین في الضفة الغربیة، ) 6(

http://www.amad.ps/ar/?Action=DetailLight&ID=12820
http://www.nakba.ps/conrefugees
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  :القدس. ج

تأسس مخیم شعفاط یوجد مخیم واحد لالجئین في مدینة القدس وهو مخیم شعفاط، و        
م، أي بعد أكثر من عقد واحد على تأسیس كافة المخیمات الرسمیة 1965لالجئین في عام 

عسكر في المدینة األخرى في الضفة الغربیة، وقد أنشئ مخیم شعفاط بعد أن تم إغالق مخیم الم
القدیمة للقدس بسبب سوء الظروف الصحیة فیه، وتعود أصول الالجئین في مخیم المعسكر والذین 

قریة تابعة لمناطق القدس واللد ویافا والرملة، ومثل باقي مخیمات  55تم ترحیلهم إلى شعفاط إلى 
وا من الحكومة األردنیة، الضفة الغربیة، فقد تأسس المخیم فوق قطعة من األرض استأجرتها األونر 

ویعد مخیم شعفاط المخیم الوحید في الضفة الغربیة الذي یقع ضمن الحدود البلدیة للقدس، ولذلك 
فإن الالجئین فیه یحق لهم الحصول على هویات مدنیة تابعة للقدس، األمر الذي یضمن لهم 

جتماعیة اإلسرائیلیة، حقوق اإلقامة في القدس ویجعلهم مؤهلین للحصول على بعض الخدمات اال
بما في ذلك الرعایة الصحیة، وحیث أن حریة التنقل لهم غیر مقیدة، فإن حاملي هویات القدس لم 
یتأثروا باإلغالقات اإلسرائیلیة للضفة الغربیة، والعدید من الالجئین الذین كانوا قد تركوا المخیم في 

یة القدس الخاصة بهم، وفي الوقت الذي السابق قد أصبحوا یعودون إلیه في محاولة لالحتفاظ بهو 
 11.000تبین سجالت األونروا الرسمیة أن عدد الالجئین المسجلین في المخیم یصل إلى حوالي 

، ویقدر أن حوالي 18.000الجئ، إال أنه من المرجح أن یبلغ عدد الالجئین فیه أكثر من 
ب فقدان حقوق اإلقامة في القدس، الجئ قد انتقلوا إلى المخیم في السنوات األخیرة لتجن 4.000

  .)1(من سكان المخیم في القطاع الخاص اإلسرائیلي% 70ویعمل حوالي 
  :عرب الداخل. ه

م وما تمخض عنها من قیام دولة االحتالل اإلسرائیلي، واحتاللها 1948بعد النكبة عام       
یارهم، وعلى الرغم من من دفلسطیني  ألف 900 ما یقارب للجزء األكبر من فلسطین، أدى لتشرید

لنقب ویافا وحیفا وعكا، وباتوا ذلك بقي عدد من الفلسطینیین في مدنهم خاصة في الجلیل والمثلث وا
نسمة داخل الخط  1401020ویبلغ عددھم نحو ، )2( 48رفون بفلسطینیي الداخل، أو بعرب الیع

سكان دولة العدو  من إجمالي%20، وبنسبة %12.4م بنسبة 1948األراضي المحتلة  -األخضر
  .  )3(اإلسرائیلي

  
                           

  م13/12/2014، بتاریخ http://nakba.ps/camps-details.php?id=78: ، الرابطموقع النكبة) 1(
، غیر منشورة رسالة ماجستیر، "م2030-م2000الصراع الدیموغرافي الفلسطیني اإلسرائیلي "عایش قاسم، ) 2(

  55ص) م2012جامعة األزهر، : غزة(
  69، صمرجع سابقغازي الصوراني، ) 3(

http://nakba.ps/camps-details.php?id=78
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 :الالجئون الفلسطینیون في الشتات .2

تمركز معظم الالجئین الفلسطینیین الذین لجئوا إلى خارج فلسطین في عدد من الدول 
  :العربیة بنسب وأعداد مختلفة، وفیما یلي أهم مناطق تمركزهم في تلك الدول العربیة

  :األردن  . أ
حق قد مؤتمر أریحا الذي حصل الفلسطینیون بناء علیه على م، ع1948بعد نكبة عام       

ي عن الالجئ ف كبیراً  لذلك فالالجئ في األردن یختلف اختالفاً  ،المواطنة األردنیة بدون نقصان
من مجموع % 18.2لبنان وغیره من حیث الحقوق والواجبات، ویوجد في األردن ما نسبته

مخیمات  10أما حسب سجالت األونروا فیوجد  مخیمًا، 13الفلسطینیین، ویوجد في األردن 
  .)1(فقط

ن في و ن الفلسطینیو ویتمتع الالجئ ،ملیون الجئ مسجل 2یعیش في األردن أكثر من و 
الجئ أصلهم من قطاع غزة الذي  140.000األردن بالمواطنة األردنیة الكاملة باستثناء حوالي 

لون جوازات سفر أردنیة مؤقتة ال تخولهم یتبع لإلدارة المصریة، وهم یحم م1967كان حتى العام 
وبلغ عدد الالجئین ، )2(حق المواطنة الكاملة كحق التصویت وحق التوظیف في الدوائر الحكومیة

م 1/1/2012المسجلون لدي وكالة األمم المتحدة وتشغیل الالجئین كما في األردن في 
)2175710( )3(.  
  :لبنان .ب

في لبنان عن سائر بلدان اللجوء العربیة، ویرجع سبب یختلف وضع الالجئین الفلسطینیین 
االختالف أن لبنان بلد صغیر وتلعب الطائفیة دورا بالغ األهمیة في الحیاة السیاسیة العامة، ویقیم 

م على تقدیم 1948الفلسطینیون في لبنان ضمن إطار الشرعیة الدولیة، وكان لبنان قد وافق عام 
  .)4(لك إلى أن یتمكنوا من العودة إلى وطنهمالملجأ واألمن للفلسطینیین وذ

ولقد صنفت الحكومة اللبنانیة الالجئین الفلسطینیین المقیمین على أرضها، والذین تقدر 
م، الفئة األولى وتضم الالجئین المسجلین لدى وكالة 2012نسمة عام ) 426190(أعدادهم بنحو 

م، 1948وثائق سفر مؤقتة، وهم الجئوا عام  الغوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین والذین تم منحهم

                           
  32، صمرجع سابقمحمد البشیتي، ) 1(
  130، صمرجع سابقعبد الناصر سرور، وآخرون،  )2(
  80ص ،مرجع سابقي الصوراني، غاز  )3(
  34، ص مرجع سابقمحمد البشیتي،  )4(
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أما الفئة الثانیة فهم الجئون فلسطینیون قدموا من دول أخرى وهم غیر مسجلین لدى وكالة الغوث 
وتعد إقامتهم غیر شرعیة، أما الفئة الثالثة فهم الالجئون الفلسطینیون الذین قدموا إلى لبنان بعد 

  .)1(أیضا م والذي یعد وجودهم غیر شرعي1967حرب 

ویختلف الوضع في لبنان كلیا عما هو في األردن، حیث حرم الالجئون الفلسطینیون من 
التعلیم والعمل سواء : نیل حقوقهم المدنیة، وتتخذ بحقهم تدابیر وٕاجراءات صارمة، من هذه الحقوق

م المتحدة وبلغ عدد الالجئین في لبنان المسجلون لدي وكالة األم، )2(في القطاع العام أو الخاص
  .)3( )426190(م 1/1/2012وتشغیل الالجئین كما في 

  : سوریا. ج

تعاملت الحكومة السوریة مع من لجأ إلیها من الفلسطینیین، معاملة خاصة، حیث تمتع 
الفلسطینیون بكامل حقوقهم دون إعطائهم الجنسیة السوریة، وذلك للمحافظة على حق العودة، 

لم یحصلوا على الجنسیة باستثناء المرأة المتزوجة من سوري، ورفض كل أشكال التوطین، ولكن 
فمنح الفلسطینیون حقوق المواطن السوري مع االحتفاظ بجنسیتهم الفلسطینیة، وتم استثناء الوظائف 

وتتوزع المخیمات في حلب وحماة، والالذقیة، وأكبر هذه .التشریعیة والتنفیذیة ذات الطبیعة السیاسیة
، وبلغ عدد الالجئین في سوریا المسجلون لدي وكالة األمم المتحدة )4(والنیربالمخیمات الیرموك 

) 5( )528935(م 1/1/2012وتشغیل الالجئین كما في 
.  

  :مصر. د

بعض الالجئین الفلسطینیین لجأ إلى مصر مباشرة من فلسطین، والبعض اآلخر هاجر إلى 
مصر ذابوا في نسیج المجتمع المصري  قطاع غزة ثم إلى مصر في ذلك التاریخ، لكن الالجئین في

ولم یشكلوا في أي وقت من األوقات كتلة سكانیة متجانسة، ال یوجد أي الجئ فلسطیني واحد في 
مصر ترعاه وكالة األونروا باستثناء معسكر كندا الذي تم ترحیل سكانه إلى رفح الفلسطینیة ولكن 

ن في مصر حسب تقاریر مختلفة، فلسطیني یعیشو ) 100.000إلى  – 50.000(هناك ما بین 
ألف الجئ، لكنهم ال یتمتعون برعایة وكالة  220كما تفید تقدیرات أن عدد الالجئین في مصر 

                           
مجلة ، "آفاق حق العودة لالجئین الفلسطینیین في ظل المواقف والطروحات العربیة والدولیة"مسلم أبو حلو، ) 1(

  314م، ص2013، شباط )1(، العدد التاسع والعشرونجامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات
  83، صمرجع سابقودة، زینب ع) 2(
  80ص ،مرجع سابقغازي الصوراني،  )3(
  3، صمرجع سابقمحمد البشیتي، ) 4(
  80ص ،مرجع سابقغازي الصوراني،  )5(
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األونروا، وخالل حكم الرئیس جمال عبد الناصر كان الفلسطینیین في مصر یعاملون كمعاملة 
اضي والمساكن والمنشآت المصریین تماما من حیث التعیین في الوظائف الحكومیة والتملك لألر 

  .)1(التجاریة والصناعیة والتعلیم الجامعي وفوق الجامعي والمدارس بمختلف أنواعها

غیر أن التوترات السیاسیة التي حصلت في السبعینات من القرن العشرین، من توقیع 
 اتفاقیة كامب دیفید، واغتیال وزیر الثقافة یوسف السباعي على ید مجموعة خارجة عن منظمة
التحریر الفلسطینیة، انعكست سلبًا على أوضاع وأحوال الفلسطینیین في مصر، فقد تم تعدیل 
األنظمة والسیاسات اإلداریة بالنسبة للفلسطیني، بحیث یعامل في مصر على أنه أجنبي، وقد 
استخرجت السلطات المصریة لالجئین الفلسطینیین وثیقة سفر مصریة بغرض التنقل والسفر، وعلى 

سطیني في مصر التقدم بطلب لدائرة الجوازات للحصول على إقامة قد تكون سنویة أو أكثر، الفل
  .)2(وعلیه التقدم بطلب لتجدیدها كلما انتهت فترة اإلقامة المحددة

  :  دول الخلیج العربي. ه

تمتع الفلسطینیون في دول الخلیج العربي بأوضاع جیدة حتى مطلع الثمانینیات من القرن 
إال أن الدول الخلیجیة وبالتحدید بعد حرب الخلیج األولى عادت إلى فرض قیود وأنظمة الماضي، 

جدیدة بخصوص الفلسطینیین المقیمین على أراضیها، وحرم الفلسطینیون بموجب التدابیر 
واإلجراءات الجدیدة من الحصول على المواطنة، سواء بالوالدة أو بالتجنس كما حرموا من تملك 

ب منهم مغادرة البلد المتواجدین فیه بعد سن التقاعد، عالوة على أنها لم تعمل على المسكن، بل طل
  . )3(مساواتهم بالحقوق المدنیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة للسكان األصلیین لتلك الدول

كما توزع الالجئون الفلسطینیون بأعداد أقل على دول أخرى مثل لیبیا، والمغرب، والجزائر، 
نس، والعراق، وغیرها من الدول العربیة، وأیضًا هناك من لجأ إلى الدول األوروبیة، وأمریكیا وتو 

  .الشمالیة، وأمریكیا الالتینیة، وغیرها من دول العالم

مما سبق یظهر ما یعانیه الالجئون الفلسطینیون في الشتات، في حین إن معاناة الالجئین    
  .ین على األراضي العربیة المضیفة، وحتى الدول الغربیةفي الداخل ال تقل عن معاناة الالجئ

  

 

                           
، بتاریخ http://nakba.ps/conrefugees-details.php?id=3 :، الرابطأوضاع الالجئین في مصر) 1(

  م13/12/2014
  135، ص بقمرجع ساعبد الناصر سرور، وآخرون، ) 2(
  315، صمرجع سابقمسلم أبو حلو، ) 3(

http://nakba.ps/conrefugees-details.php?id
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 :الالجئون الفلسطینیون والقرارات الدولیة: رابعاً 
باهتمام دولي وٕاقلیمي، وأضحت محور  - ومازالت –حظیت قضیة الالجئین الفلسطینیین  

) إسرائیل( اهتمام الجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي التي أصدرت قرارات تطالب
بالسماح بالعودة لهؤالء الالجئین إلى وطنهم، كما أنشأت المنظمة الدولیة وكالة الغوث لتشغیل 
الالجئین الفلسطینیین في البالد العربیة التي نزحوا إلیها، إال أن هذه المشاریع فشلت في تطبیق 

إعادة التوطین، وبقیت  أهدافها لرفض الجانب الفلسطیني التخلي عن حق العودة أو الجانب العربي
القضیة على حالها إلى أیامنا هذه دون أي تغییر، حیث ما زال نصف الشعب الفلسطیني تقریبا 

  .)1(یعیش في المخیمات في ظروف اقتصادیة واجتماعیة ونفسیة سیئة جداً 
 نوفمبر 29والذي ُأصدر بتاریخ  )2د - 181(إلى قرار األمم المتحدة وعند العودة  

عروف بقرار التقسیم والذي یعتبر في حد ذاته مجحفًا في حق الفلسطینیین ألنه حرم ، المم1947
إلسرائیل، فقد أخضع إسرائیل للعدید من القیود  ئلكي األرض حقهم، وبصفته قرار منشما

وااللتزامات، ومنع إصدار أیة قوانین تتعارض مع الحقوق المدنیة للفلسطینیین، وبالتالي فإن وجود 
ستقرارها مرتبط ارتباطًا جوهریًا بقرارات هیئة األمم المتحدة، وأنها تنتقي من قرارات هیئة إسرائیل وا

  .)2(األمم المتحدة ما یكون في صالحها وترفض القرارات األخرى
الصـــــــادر بتـــــــاریخ  )3( 194كمـــــــا أن حـــــــق العـــــــودة الـــــــوارد بصـــــــراحة فـــــــي القـــــــرار رقـــــــم      

مـــــن اإلعـــــالن ) 13(لي، فقـــــد جـــــاء فـــــي المـــــادة فـــــي القـــــانون الـــــدو  ، ثابـــــت أیضـــــاً م11/12/1948
  :)3(العالمي لحقوق اإلنسان، والذي هو حجر األساس في القانون الدولي، ما یلي

  .حق الحریة في االنتقال والسكن ضمن حدود كل دولة  إنسانلكل  -1
 .هاإلىحق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة  إنسانلكل  -2
 .بلده إلىاطیة من حق الدخول بصورة اعتب إنسانلن یحرم أي  -3

إلى عودة النازحین من ) م93/1951(، و)م89/1950(كما دعا مجلس األمن في قراریه
 .)4(المناطق منزوعة السالح التي أنشأتها اتفاقات الهدنة

                           
مجلة ، "دراسة میدانیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة: اتجاهات الالجئین نحو حق العودة" حسن البرمیل، )1(

  79م، ص2011، حزیران )1(، العدد الثالث والعشرونجامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات
  26، صمرجع سابقمحمد أبو دیة، ) 2(
  107، صمرجع سابقغازي الصوراني،  )3(
 2، طحق الالجئین الفلسطینیین في العودة والتعویض في ضوء أحكام القانون الدولي العاممحمد سیف، ) 4(

  85ص) م2002الدار العربیة للعلوم، : بیروت(
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المؤرخ في ) 237(، اتخذ مجلس األمن القرار م1967 )یونیو(حزیران وبعد نشوب حرب 
أن تسهل عودة أولئك " قرة من منطوق القرار من حكومة إسرائیلم، وتطلب الف1967حزیران  14

، وینبغي اعتبار ذلك إلى أنه یشیر "السكان الذین فروا من المناطق منذ نشوب األعمال العدائیة
م بالنظر إلى الوقت الذي صدر فیه القرار وٕالى حالة الصراع، ویرى آخرون 1967إلى الجئي عام

یشمل في نطاقه كًال من الالجئین الذین نزحوا في أعقاب عام أن منطوق هذا القرار یتسع ل
  .)1( م1948م، والالجئین القدامى الذین هاجروا أثناء حرب عام 1967

م، ونص على قرار مبادئ سالم عادل وشامل 1967نوفمبر 22في ) 242(وصدر القرار      
ة الالحقة إلیجاد حل لمشكلة في منطقة الشرق األوسط، والذي قامت على أساسه جهود األمم المتحد

  .)2(الشرق األوسط، ویعد هذا القرار ثاني أهم القرارات الدولیة المتعلقة بالالجئین الفلسطینیین
من خالل قرار  ،)وتأكد قانونیا(ارتبط  - في الحالة الفلسطینیة -حق العودة  أنكما 

في تقریر المصیر، فقد  م، الذي یقضي بحق الفلسطینیین1974عام ) 29( 3236الجمعیة العامة 
  :)3(جاء في هذا القرار

غیر القابلة للتصرف ، من جدید حقوق الشعب الفلسطیني في فلسطین) الجمعیة العامة(تؤكد  -1
  :وخصوصاً 

 .الحق في تقریر المصیر دون تدخل خارجي -أ
  .الحق في االستقالل والسیادة الوطنیة -ب

دیارهم وممتلكاتهم  إلىللتصرف، في العودة   حق الفلسطینیین غیر القابل أیضاتؤكد من جدید  -2
 .التي شردوا منها واقتلعوا، وتطالب بإعادتهم

  :مشاریع توطین الالجئین الفلسطینیین: خامساً 
كثر الحدیث عن مشاریع توطین الالجئین الفلسطینیین في دول العالم، منها دولیة، وعربیة،     

  :وٕاسرائیلیة

 :مشاریع دولیة .1
عة الدولیة وعلى رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة أو الدول التي تدور لقد طرحت المجمو 

غوردن ( م، وبعثة 1949)ماك جي(في فلكها، مجموعة من مشاریع التوطین كان من أهمها خطة 

                           
  29، صمرجع سابقمحمد أبو دیة،  )1(
  85، صمرجع سابقمحمد سیف، ) 2(
  108، صجع سابقمر غازي الصوراني، )3(
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 - م1953) أریك جونستون(م، ومشروع 1951) جون بالند فورد(م، ومشروع 1949) كالب
) كندي(م، ومشروع 1956) داالس(ومشروع  م،1955) أنطوني ایدن(م، ومشروع 1955
جون (م، ومشروع 1957) أیزنهاور(م، ومشروع 1957) فنزیس االسترالي(م، ومشروع 1957
) فانس(م، ومشروع 1961)جونسون( م، ومشروع1959)همرشولد( م،  ومشروع 1957) كندي

جهة لو  متواطئة هذه المشاریع بكونها جاءت م، وغیرها من المشاریع الدولیة، وقد تمیزت1969
لها في الغالب، وتتعامل مع مشكلة الالجئین باعتبارها مشكلة  النظر اإلسرائیلیة، بل منحازة

إنسانیة، دون األخذ بعین االعتبار حق العودة، وال القرارات الدولیة، مما شكل دافعًا قویًا لدى 
طبیعة األهداف التي تطلعت سلطات االحتالل اإلسرائیلي إلى مزید من التعنت، وٕاذا ما نظرنا إلى 

إنساني یتعلق بالالجئین یبدو أنه جانب : هذه المشاریع إلى تحقیقها، نجدها تركز على جانبین
  :)1(أنفسهم، وأهم أهدافه

 .استیعاب الالجئین في المجتمعات التي یعیشون فیها  . أ

 .طرح مشاریع اقتصادیة تهدف إلى تنمیة البلدان التي یقیم فیها هؤالء الالجئون  . ب

  .والمساهمة في تنمیة تلك المجتمعات، استغالل الالجئین كطاقات بشریة عاملة. ج 
  :فإنها تركز على" دولة االحتالل المعتدیة" أما الجانب اآلخر والموجه إلى إسرائیل

 .ضمان حق إسرائیل في الوجود والحفاظ على أمنها  . أ

 .لدولضمان السالمة واألمن اإلقلیمي بهدف الحفاظ على مصالح تلك ا   . ب

  .طمس القاعدة الجماهیریة للحركة الوطنیة الفلسطینیة، من خالل إنهاء مشكلة الالجئین. ج

تصفیة القضیة الفلسطینیة، من خالل اختزالها بقضیة الالجئین، ومن ثم إنهاء قضیة . د
  .اللجوء من خالل إعادة التوطین

تیجیة األمن األمریكیة، التي إن هذا التجاهل لجوهر القضیة الفلسطینیة جاء بناًء على إسترا
نظرت إلى المشكلة من بعدها األمني الذي من شأنه إن استمر أن یهز مصالحها في المنطقة، 
لذلك فقد عملت على طرح حلول تسكینیة بهدف تهدئة األوضاع، والحفاظ على الوضع القائم، 

  .كونه یخدم إسرائیل وأمنها أوالً 
  

                           
دراسة منشورة على م، 2007،"أثر مشاریع التوطین اإلسرائیلیة على حق العودة للفلسطینیین"نعمان عمرو،) 1(

  ، على شبكة االنترنت، موقع جامعة القدس المفتوحة
        http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages /.pdf بتاریخ ،  
      م5/12/2014         

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages
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 :مشاریع عربیة .2
دول العربیة في المحاوالت المستمرة إلیجاد حل لمشكلة الالجئین أسهمت العدید من ال

الفلسطینیین، وقد تقدم العدید منها بمشاریع وحلول في سبیل تحقیق ذلك، ومن أهم المشاریع ما 
  :)1(یلي

مشروعه الذي اقترح ) حسني الزعیم(م، قدم الرئیس السوري 1949في عام : مشروع الجزیرة  . أ
 .جئ فلسطیني في منطقة الجزیرة شمال سوریاألف ال) 350(فیه توطین 

م مشروعًا یقضي بحل مرحلي یتم 1965عام ) بورقیبه( قدم الرئیس التونسي: مشروع بورقیبه  . ب
للعرب، ویعود الالجئون إلى دولتهم ) إسرائیل( خالله إرجاع ثلث المساحة التي احتلتها 
 ).إسرائیل( الجدیدة، إضافة لعقد مصالحة بین العرب و

من خالل مشروع )  حسین(م، طالب الملك األردني 1972في عام : ع الملك حسینمشرو   . ت
م، وضرورة تطبیق قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالالجئین 1967تقدم به بعودة نازحي عام 

  .لكي تتم العملیة السلمیة

عویض، م، طالب فیه بحق الفلسطینیین بالعودة أو الت1981تقدم به عام : مشروع الملك فهد. د
م، ووضع الضفة الغربیة وغزة تحت وصایة 1967من أراضي عام ) إسرائیل(وكذلك انسحاب 

  ).بإسرائیل(، وهو أول مشروع یدعو إلى االعتراف )بإسرائیل(األمم المتحدة مع االعتراف 

م بمبادرة عربیة من أجل السالم، 2002تقدمت السعودیة في آذار عام : المبادرة السعودیة. ه
تعلق بقضیة الالجئین الفلسطینیین نصت المبادرة على ضرورة التوصل لحل عادل وفیما ی

لمشكلة الالجئین الفلسطینیین، یتم االتفاق علیه بمقتضى قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
  ).194(رقم

  :مشاریع إسرائیلیة .3
، فقد تم م، أخذت عملیة تفریع األراضي الفلسطینیة أبعادًا عملیة1967بعد حرب حزیران

مواطن من األراضي المحتلة وأقدمت إسرائیل على إزالة بعض القرى  400,000تهجیر أكثر من 
، واستخدمت شتى الوسائل لدفع المواطنین إلى الرحیل، وواصلت )عمواس، یالو، بیت نوبا(نهائیًا 

                           
رسالة  ،"دراسة حالة مخیم بالطة: الالجئون الفلسطینیون بین االغتراب واالندماج السیاسي" هبه مبیض،) 1(

  79- 78ص ص ) م2010جامعة النجاح، : نابلس(، غیر منشورة ماجستیر
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المختلفة  السلطات المحتلة محاصرة المخیمات الفلسطینیة في األراضي المحتلة، ووضعت المشاریع
  :)1(الرامیة إلى تصفیة هذه المخیمات تمهیدًا لتصفیة القضیة الفلسطینیة ومن أبرز هذه المشاریع

 ).م1984 -م1963من (مشروع فایتس رئیس دائرة االستیطان في الوكالة الیهودیة   . أ

 .م1968تشرین أول  8مشروع أیبان وزیر خارجیة إسرائیل في   . ب

 .نقطة المقدم من الحكومة اإلسرائیلیة إلى الوسیط الدولي یارنغ 14مشروع ال   . ج

مشروع الون وزیر خارجیة إسرائیل آنذاك حول توطین الالجئین في قطاع غزة في منطقة سیناء   . د
 .تحدیدًا وفي الضفة الغربیة) العریش(

توضع (م ما جاء فیها وثیقة غالیلي المفكر اإلیدیولوجي لحزب العمل اإلسرائیلي سابقًا، وأه  . ه
، )خطة عمل ألربعة سنوات، وتخصص األموال الالزمة للتنفیذ، بهدف تأهیل الالجئین والتطویر

إحداث تغیر في ظروف السكن وٕانشاء أماكن سكن لالجئین بجوار : وكانت أسس خطة العمل 
 .المخیمات وٕاصالح المخیمات ودمجها ضمن مسؤولیات البلدیات في المدن المجاورة

خطة إعادة الالجئین الفلسطینیین في (م 1983ومشروع بن بورات –م 1973شروع بیغن م  . و
 1.5ألف الجئ فلسطیني وقد رصدت السلطات لهده الخطة  250وترحیل ) الضفة والقطاع

 . ملیون دوالر تحول أمریكا وأوربا الجزء األكبر منها

إسرائیل األسبق مشكلة م، طرح إسحاق شامیر رئیس وزراء 1989في النصف الثاني من آب   . ز
 .الالجئین في المناطق خالل لقائه مع ممثلي الدول الصناعیة السبع في القدس

م، عقد مؤتمر دولي لحل مشكلة الالجئین الفلسطینیین وٕایجاد 1989واقترح شامیر في مطلع 
شروط سكن أفضل، وقال خالل لقاء له عقده مع مجموعة خبراء أمن من الوالیات المتحدة 

دون لعمل الكثیر من أجل الالجئین الفلسطینیین القاطنین في المخیمات في المناطق، مستع"
وبالمعرفة والخطط لتلبیة احتیاجاتهم، ولكننا ال نستطیع ، ونحن مستعدون للمساهمة بالمبادرة

  ".مساعدتهم مادیا

  

  

  

                           
لمعلومات مركز ا: بیت لحم(، بدون طبعة الالجئون وحلم العودة إلى أرض البرتقال الحزینصالح عبد ربه، ) 1(

  82-81ص ص ) م1996البدیلة، 
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 املبحث الثالث
  املواقع االلكترونية  يف قضية الالجئني

ونیة الفلسطینیة في تبني القضیة الفلسطینیة وطرحها إلى العالم ساهمت المواقع االلكتر 
الخارجي، ولعبت دورَا كبیرًا في خدمة القضیة والدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطیني، 
وتعریف الرأي العام العربي والدولي بقضیته، العادلة، ومواجهة الدعایة اإلسرائیلیة، وتوعیة القارئ 

  .ة الصراعبالمستجدات وحقیق
 

  :دور المواقع االلكترونیة الفلسطینیة في خدمة القضایا الوطنیة: أوالً 
أتاحت بعض المواقع االلكترونیة مشاركة فاعلة للقارئ الفلسطیني والعربي على حد السواء 

وهو تواصل تحقق داخل الوطن الواحد على الشبكة ، بوجود الحدود الجغرافیة التي تعیق التواصل
للتغلب على واقع الفصل وحالة الحصار، كما قامت بنقل األحداث والقضایا في محاولة 

، وكان لتلك المواقع دور هام في نقل األخبار لحظة )1(الفلسطینیة، وكشف االعتداءات اإلسرائیلیة
وقوعها خالل فترة الحرب على غزة، وٕاعالم المواطنین بكافة المستجدات والتطورات، ومواجهة 

  .ة اإلسرائیلیةالمواقع والدعای

ویالحظ الباحث وجود العدید من المواقع االلكترونیة الفلسطینیة التي تعنى بالقضایا 
الجوهریة للشعب الفلسطیني مثل قضیة الالجئین والعودة، وقضیة األسرى، والقدس، واالستیطان، 

  .وحقوق اإلنسان وغیرها من المواقع التي تتناول العدید من القضایا األخرى

 األسرىفي تعریف المواطن العربي بقضیة  دورًا هامًا  تلك المواقع االلكترونیةدي حیث تؤ 
، واالنتهاكات األسرىتسلط الضوء بشكل كبیر على أوضاع و الفلسطینیین في سجون االحتالل، 

جل تعمیم أ، وذلك من األسرىالتي یتعرضون لها في سجون االحتالل، وٕاحصائیات دقیقة حول 
أن و ، األسرىإظهار جرائم االحتالل بحق  أیضاساحة العربیة، وكذلك بهدف تلك القضیة في ال

جل تحریر فلسطین فقط، إنما من اجل الكرامة العربیة والعزة ألم یتحملوا تلك المعانة من  األسرى
، ومن أهم هذه المواقع ن العدو الصهیوني هو عدو لكل العرب والمسلمینب اإلسالمیة، ألو للشع

ات، وغیرها من المواقع التي تهتم بقضیة األسرى، مع العلم بأن العدید للدراس رىاألسموقع مركز 
من المواقع االلكترونیة الفلسطینیة تخصص ركنًا خاصًا لقضیة األسرى على صفحاتها على 

  .االنترنت

                           
   87ص، مرجع سابقسعید أبو معال،  )1(
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تلك المواقع االلكترونیة بتعریف العالم العربي واإلسالمي بقضیة القدس وما  موأیضا تقو 
مسجد األقصى من تهوید، واعتداءات وجرائم المستوطنین على األرض، وٕابراز التعاطف یعانیه ال

الدولي واإلقلیمي مع القضیة الفلسطینیة، وتسلط الضوء على آخر التطورات واألحداث الحاصلة في 
المدینة، وما یعانیه المواطنون من انتهاكات إسرائیلیة ومنع للصالة داخل المسجد األقصى وهدم 

وت، ونصب للحواجز، فنالحظ هنا وجود العدید من المواقع االلكترونیة الفلسطینیة التي تنقل للبی
كافة أخبار المدینة، والتعریف بالقضیة، وتخصص ركنًا خاصًا على صفحاتها یعنى بتلك القضیة 

  .ویوفر كافة المعلومات واإلحصاءات عن تلك القضیة

الفلسطینیة التابعة للفصائل الفلسطینیة، وتلعب كما برزت العدید من المواقع االلكترونیة 
دورًا هامًا في نقل األخبار الیومیة على مدار الساعة، حیث أنها تعبر عن الواقع، وتقدم خدمات 
إعالمیة كبیرة، وتركز على تغطیة جرائم القتل والتدمیر التي تمارسه إسرائیل بحق الشعب 

مضيء للمواطن الفلسطیني من خالل مقاومته الفلسطیني، وكذلك تعمل على إبراز الوجه ال
وصموده، والخسائر التي توقعها بقوات االحتالل، وتتناول حیاة وقصص الشهداء والمعتقلین، وتقوم 
بنشر ما لدیها من بیانات وبالغات عسكریة ومعلومات وتعریف بها ونشاطها وتمثل المواقع 

، وتعرض كافة )1(عمل العسكري الفلسطینيااللكترونیة أداة لكشف اإلشاعات التي تروج حول ال
 هاماً  العملیات البطولیة التي تنفذها الفصائل ضد العدو، ومن المالحظ أن تلك المواقع لعبت دوراً 

م، حیث اعتمد المواطنون علیها في الحصول على 2014على قطاع غزة عام في العدوان األخیر 
ویوجد لكل فصیل على الساحة الفلسطینیة ، ائیلیةومواجهة المواقع اإلسر ، آخر األخبار والمعلومات

موقع الكتروني على شبكة االنترنت فهناك موقع الكتروني لكتائب الشهید عز الدین القسام، وموقع 
أللویة الناصر صالح الدین وغیرها من لسرایا القدس، وموقع لكتائب شهداء األقصى وموقع 

  .األجنحة العسكریة

لشبكة المنظمات األهلیة الفلسطینیة، ومؤسسات حقوق اإلنسان،  لمواقع التابعةكان لكما 
أهمیة خاصة في رصد وكشف الجرائم اإلسرائیلیة، ونشر تفاصیلها وتسلیط الضوء علیها، بمناقشتها 

 واتفاقیات جنیف األربعة، بشكل قانوني، وذلك بالتركیز على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
لخ، وكان من أبرز ممیزات هذه المواقع توجیه رسالتها باألساس للجمهور ا....واتفاقیة حقوق الطفل

وبلغات أجنبیة وفي مقدمتها االنجلیزیة، والفرنسیة، ومن  الخارجي، ولیس للجمهور الفلسطیني،
فرع  –أبرزها موقع مركز المیزان لحقوق اإلنسان، وموقع الحركة العالمیة للدفاع عن األطفال 

                           
  43، صمرجع سابقإیاد القرا،  )1(
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ة الضمیر لحقوق اإلنسان، وموقع المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، فلسطین، وموقع مؤسس
  .)1(وموقع مؤسسة الحق، وغیرها

وهناك الكثیر من المواقع االلكترونیة الفلسطینیة التي تتناول قضایا مختلفة مثل قضیة 
االستیطان، وجدار الفصل العنصري، وجمیع القضایا التي تهم الشعب الفلسطیني، واألحداث 

اریة وآخر األخبار والمستجدات على الساحة الفلسطینیة، سواء أكانت مواقع متخصصة بقضیة الج
  . معینة، أم وجود ركن على صفحاتها یتناول قضیة من القضایا الوطنیة

  

  :في خدمة قضیة الالجئین الفلسطینیین الفلسطینیة دور المواقع االلكترونیة: ثانیاً 
التي تعنى بقضیة  على شبكة اإلنترنت نیة الفلسطینیةیوجد العدید من المواقع االلكترو 

في إیصال قضایا وهموم الالجئین الفلسطینیین إلى جمیع أنحاء العالم بسهولة  الالجئین وقد ساهمت
ودون قیود، حیث أتاحت هذه المواقع للباحثین والمهتمین في القضیة الفلسطینیة لالطالع على مناطق 

   .)2(نتیجة طردهم من أرضهم تواجدهم وأعدادهم ومعاناتهم

ومن المعروف أنه ال یمكن حصر االهتمام بقضیة الالجئین الفلسطینیین باإلعالم 
الفلسطیني الصادر عن المنظمات والمؤسسات الفلسطینیة الناشطة من فلسطین أو بلدان الشتات 

القوى الفلسطینیة سواء كانت مرتبطة بمنظمة التحریر الفلسطینیة أو السلطة الفلسطینیة أو بقیة 
إضافة لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطیني والتي ازدادت نشاًطا وحیویة خالل السنوات العشرین 

  . )3(األخیرة
ویوجد العدید من مراكز األبحاث والمواقع االلكترونیة األجنبیة والعربیة لها اهتمامات 

طینیین العاملین في عدد من بقضیة الالجئین الفلسطینیین، إضافة لوجود عدد كبیر من الفلس
، حیث وسائل اإلعالم العربیة وسعیهم الحثیث إلبراز همومهم وقضایاهم من خالل هذه الوسائل

المواقع اإللكترونیة المهتمة بقضایا الالجئین دورًا ممیزًا في حشد رأي عام عربي ودولي داعم أدت 
بالدهم حیث أن دور هذه المواقع  لقضیة الالجئین الفلسطینیین وما یواجهون بسبب تشریدهم من

م، حیث إن اآلالف من الفلسطینیین والعرب 2012اتضح من خالل ذكرى النكبة في العام 

                           
   85، صمرجع سابقسعید أبو معال،  )1(
تقریر منشور على موقع ، "المواقع المتخصصة بالالجئین مساهمة ناجعة برفع صوتهم"محمد أبو شحمة، )2(

  النترنت، على شبكة افلسطین أون الین، 
   http://felesteen.ps/details/36037/%D8%A7%D9%84%      ، م10/10/2014بتاریخ  

، مقابلة شخصیة في مكتبه بغزة بتاریخ أستاذ العالقات العامة المساعد بجامعة األقصىأحمد حماد،  )3(
  م18/11/2014

http://felesteen.ps/details/36037/%D8%A7%D9%84
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) إسرائیل(م وأحرجوا 1948والمتضامین األجانب تحركوا باتجاه حدود األراضي المحتلة عام 
 .)1(حینها

نع حمالت المناصرة والدعم واستطاعت هذه المواقع تجاوز الحواجز والحدود التي كانت تم  
لالجئین، كما أنها نجحت في لفت انتباه وأنظار أحرار العالم والمؤسسات الدولیة إلى الالجئین 

  .)2(الفلسطینیین في مخیمات اللجوء المنتشرة في مختلف الدول العربیة واألجنبیة
في تجمیع الجهود وتمیزت هذه المواقع بهویتها الفلسطینیة الموحدة والهادفة إلى المساهمة 

الفلسطینیة والعربیة لدعم موضوع عودة الشعب الفلسطیني إلى دیاره التي هجر منها، وحقه في 
تقریر مصیره، حیث أنها حققت تمیًزا في مخاطبة الغرب من خالل اللغة التي یفهمونها، إضافة إلى 

الم بالمعلومات الخاصة استخدامها للغات األجنبیة، وتشكل هذه المواقع صوتًا إعالمیة یرفد الع
بمالیین الالجئین الفلسطینیین في الشتات، حیث إنها تركز دائًما على حق العودة وٕابراز قضیة 

  . )3( الالجئین بأنها قضیة سیاسیة إنسانیة
وقد ساعدت المواقع االلكترونیة بدور كبیر من خالل متابعة األخبار التي تخص الالجئین 

العالمیة حول قضیة الالجئین، كما أوجدت نوعًا و  معظم الدول العربیةومن خالل نشر الدوریات في 
باإلضافة إلى أنها زادت من الوعي بالقضیة الفلسطینیة وأهمیة  من التواصل مع الالجئین أنفسهم،

إحقاق حقوق الالجئین المشروعة في دولة فلسطینیة وتكریس حق العودة، وكذلك دقت ناقوس 
مواقع و  ذلك من خالل إنشاء روابطو  هجرة من المناطق الفلسطینیةالذاكرة لالجئ القرى الم

تأكید و  التواصل الفكري والمجتمعي بینهمو  االلكترونیة ألبنائها في المهجر التي زادت من الترابط
  . )4(حقوقهم

كما ساهمت المواقع االلكترونیة في ظل ثورة المعلومات بشكل كبیر في نشر المعلومات 
ات والفعالیات الشعبیة المتعلقة بقضیة الالجئین، وتعریف العالم بتفاصیل قضیة واألبحاث والدراس

الالجئین وبالتحدید همومهم الحیاتیة والیومیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتعلیمیة، وتوفیر 
إحصاءات حول أعداد الالجئین وتجمعاتهم، ونقل األخبار والتقاریر والمواقف المتعلقة بتلك 

  .)5(القضیة
ویجب على القائمین على تلك المواقع االهتمام أكثر بالدراسات المعمقة حول الالجئین في 

                           
  .سابقالمرجع ال )1(
  مرجع سابقمحمد أبو شحمة،  )2(
  قالمرجع الساب )3(
، مقابلة شخصیة في مكتبه بغزة  بتاریخ رئیس مجلس إدارة الهیئة الفلسطینیة لالجئینخالد شعبان،  )4(

  م16/11/2014
، مقابلة شخصیة في مكتبه بغزة بتاریخ أستاذ العالقات الدولیة بجامعة األقصىعبد الناصر سرور،  )5(

  م20/11/2014



 وقضیة الالجئین الفلسطینیین  المواقع اإللكترونیة      الفصل الثاني

76  

مناطق اللجوء، وتناول القضیة بجمیع جوانبها، والتطرق أكثر لوضع الالجئین داخل الخط 
  .)1(األخضر، واالهتمام أكثر لوضع الالجئین في الشتات القاطنین في مناطق غیر مخیمات اللجوء

المواقع اإللكترونیة المهتمة بقضایا الالجئین دورًا ممیزًا في حشد رأي عام عربي  كما أدت
ودولي داعم لقضیة الالجئین الفلسطینیین وما یواجهون بسبب تشریدهم من بالدهم، فالمواقع 
اإللكترونیة ومواقع التواصل االجتماعي لها دور إعالمي في التأثیر على العالم، ولكن في حالة 

  .)2( تخدامها من قبل المسئولین عن هذه الصفحات والمواقعأحسن اس
وعملت المواقع االلكترونیة بشكل إیجابي في تفعیل قضیة الالجئین، وأخذت أشكال مختلفة 

وقع االلكتروني اإلخباري أو المتخصص في قضایا الالجئین أو القضایا الوطنیة موفق نوع ال
الترابط والتواصل بین المؤسسات والهیئات المختصة إجماال من حیث تفعیل القضیة أو من خالل 

ووسائل اإلعالم ومتابعة قضایاهم، وخیر دلیل قضیة الالجئین في سوریا، وطرحها بقوة من خالل 
 توفر المعلومات والصور وواقعها، وهكذا في لبنان، وأهمیة قضیة الالجئین بأبعادها المختلفة،

م وسائل اإلعالم التقلیدیة في تجاهل قضیة الالجئین في وهناك جانب مرتبط بأنه لم یعد حجة أما
ظل ما توفره المواقع االلكترونیة من معلومات، بل دفع اتجاه تخصیص أركان وزوایا متخصصة 
بقضایا الالجئین، وعملت تلك المواقع على جمع شمل ولو عن بعد بین العائالت الالجئة ومتابعته 

  .)3(أخبارهم ونشاطها وغیره
مثلة على األدوار التي تؤدیها المواقع االلكترونیة في خدمة قضیة الالجئین، ما ومن األ

م حیث تم التعاون بین اللجان الشعبیة لالجئین في مخیمات الوطن والشتات مع 1998حدث عام 
في إطار مشروع التواصل " أوكسفام"مركز التعلیم المستمر في جامعة بیرزیت، وبدعم من مؤسسة 

، واشترك في تلك البوابة االلكترونیة جمیع "رغم الحدود"في الوطن والشتات بعنوان بین الالجئین 
المخیمات داخل الوطن والشتات، وتم التواصل بین العائالت الفلسطینیة عن طریق أجهزة الحاسوب 
بالصوت أو بالصوت والصورة، بهدف نقل أخبار وهموم المخیمات، ومن هنا تم إنشاء صفحة 

ومن ضمن أهدافها نشر الوعي بین أبناء شعبنا الفلسطیني، والتعریف بقضیة ، خاصة بكل مخیم
الالجئین الفلسطینیین، والمناسبات الوطنیة، وفعالیات اللجان الشعبیة، واستمر المشروع حتى عام 

  .)4(م2007
مخیم فلسطیني من ) 32(كما تم االستفادة من المواقع االلكترونیة في إطار التوأمة بین   

                           
  .سابقالمرجع ال )1(
  سابقمرجع محمد أبو شحمة،  )2(
  م22/11/2014، مقابلة شخصیة في مكتبه بغزة بتاریخ مدیر عام صحیفة فلسطین الیومیةإیاد القرا، ) 3(
، مقابلة شخصیة في مكتبه بتاریخ "مخیم خان یونس"نائب رئیس اللجنة الشعبیة لالجئین نعیم مطر،  )4(

  م22/11/2014
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م إلى یومنا هذا تم توأمة مخیم خان 1998مدینة فرنسیة، فمنذ عام ) 32(اخل والشتات مع الد
یونس مع مدینة أخرى، في إطار التبادل الثقافي، والتعریف بقضیة الالجئین، ونشر أخبار 

  .)1(المخیمات عن طریق االیمیالت والصفحة االلكترونیة الخاصة بالمخیم على الفیس بوك

 

  :لمواقع االلكترونیة المتخصصة في قضیة الالجئین الفلسطینیینأهم ا: ثالثاً 
من أبرز المواقع اإللكترونیة المتخصصة في قضیة الالجئین وأكثرها تفاعًال على شبكة 

  :اإلنترنت مایلي

 :)2(القسریة في جامعة النجاح  الهجرة لدراساتموقع البرنامج األكادیمي  -1
جامعة النجاح الوطنیة، ویسري علیه النظام المالي البرنامج األكادیمي هو جزء من مؤسسة 

واإلداري الذي یسري ویطبق في الجامعة، ویرتبط من ناحیة إداریة مع رئیس الجامعة، أو من 
یقوم بعمله أثناء غیابه، ویكون ذلك من خالل منسق عام المراكز العلمیة، وجاء تأسیس 

  . م1994عام البرنامج األكادیمي لدراسات الهجرة القسریة في ال
ویهدف البرنامج حسب القائمین علیه إلى تنفیذ الدراسات واألبحاث، ونشرها، أو المشاركة بها 
في مؤتمرات وندوات، وذلك حول جمیع القضایا المتعلقة بالالجئین الفلسطینیین، في الداخل 

ز الوعي، والشتات، ونشرها على الموقع الخاص بالبرنامج وموقع الجامعة، والمساهمة في تعزی
وثقافة حق العودة، لدى مختلف فئات المجتمع عامة، وفئة الشباب خاصة، وبناء شبكة من 
العالقات مع المؤسسات العاملة في قطاع حق العودة، داخلیا وخارجیا، وطرح المساقات 
الخاصة بحق العودة، بما یشمل األحقیة التاریخیة والقرارات األممیة المتعلقة بذلك، وتزوید 

رسین والباحثین، سواء داخل الجامعة أو خارجها بما یحتاجون من معلومات متوفرة لدى الدا
البرنامج، أو في المكتبة الخاصة للبرنامج، وٕاصدار نشرة دوریة عن حق العودة، وتزوید 
المكتبة المتخصصة للبرنامج بما یمكن الحصول علیه من كتب وٕاصدارات جدیدة، والعمل 

المحلیة في الوطن والخارج بهدف تبادل المعلومات واألبحاث والتنسیق مع المؤسسات 
  .والدراسات، وتنفیذ دورات تدریبیة في مجال حق العودة

  
 

                           
  .مرجع سابق ،نعیم مطر )1(
  : ، الرابطالقسریة الهجرة لدراساتمج األكادیمي امعة النجاح البرناموقع ج) 2(

       http://www.najah.edu/ar/page/2684  ،  م21/11/2014بتاریخ      

http://www.najah.edu/ar/page/2684
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 :)1(194موقع المجموعة  -2
م بعد اجتماعات ومشاورات 2001إطار أهلي غیر حكومي أسسته مجموعة بحثیة مطلع العام 

ین، بهدف الدفاع عن حقوقهم في المیدان طالت فریقًا من الناشطین والباحثین في قضیة الالجئ
البحثي واإلعالمي والدعاوي، وعلى المستویات العربیة والدولیة، وبالتعاون مع األطر والهیئات 

عنوانًا لها باعتباره یتضمن االعتراف الدولي بحق  194 النظیرة، واختارت المجموعة القرار
وا منها أیام النكبة، وهو عرضة لمحاوالت وممتلكاتهم التي شرد الالجئین بالعودة إلى دیارهم

مضمونه، تعتبر الدفاع عنه، وصونه، مدخًال للدفاع عن حقوق الالجئین  شطبه أو إفراغه من
  .الصلة وصونها أمام الرأي العام العالمي، والمنظمات والمؤسسات الدولیة ذات الفلسطینیین

  : )2("بدیل" نموقع المركز الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة والالجئی -3
المركز الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة والالجئین، هو مؤسسة أهلیة فلسطینیة مستقلة، 

  .فاعلة في أوساط الشعب، وهو منظمة غیر ربحیة

رؤیة بدیل، ورسالته، وبرامجه، وعالقاته مستندة إلى هویته الفلسطینیة ومبادئ القانون الدولي،  
على تعزیز الحقوق الفردیة والجماعیة للشعب الفلسطیني، والتي على أساسها یجري العمل 

هم، وقلغایات تهیئة األجواء والظروف لتمكین الالجئین والمهجرین الفلسطینیین من ممارسة حق
  .وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى دیارهم األصلیة واستعادة ممتلكاتهم

 :)3( "واجب"موقع تجمع العودة الفلسطیني  -4
م، من رحم معاناة 2006كانون األول، دیسمبر 24في ) واجب(دة الفلسطیني ُولد تجمع العو 

  . وآالم الشعب الفلسطیني الذي عانى مرارة اللجوء وآالم التشرد إثر نكبة فلسطین التي هجرته
مؤسسة أهلیة فلسطینیة تقوم على نشر ثقافة العودة المبنیة ) واجب(وتجمع العودة الفلسطیني 

وعدم أحقیة أي جهة بالتنازل عن حق العودة إلى الدیار والممتلكات، ) الوجوب(على رؤیة 
سواء أكان فردًا أم مجموعة سیاسیة أم دولیة أم شعبیة مهما كان حجمها، وعلى أرضیة 
التمسك بالثوابت والحقوق الوطنیة الفلسطینیة وترسیخ مفهوم حق العودة لدى أبناء الشعب 

  .ئاته العمریةفو  بكل أطیافه  الفلسطیني في سوریة

                           
  م21/11/2014، بتاریخ http:// group194.net: ، الرابط194موقع المجوعة  )1(
، http://www.badil.org/ar :، الرابط"بدیل" موقع المركز الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة والالجئین) 2(

  م23/11/2014بتاریخ 
  م20/11/2014، بتاریخ /http://www.wajeb.org: ، الرابطموقع تجمع العودة الفلسطیني )3(

http://www.badil.org/ar
http://www.wajeb.org
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واستطاع تجّمع واجب أن ینبش الذاكرة ویسلط الضوء على هموم الالجئین ومعاناتهم وتذكیرهم 
بآالمهم الناجمة عن تشریدهم وطردهم من وطنهم، من خالل الفعالیات واألنشطة وٕاقامة 
 المحاضرات والندوات والمؤتمرات، التي یستضیف فیها النخب الفلسطینیة ورجاالت السیاسة
وأصحاب القرار واألكادیمیین التي یطرح فیها قضایا مهمة وآخر مستجدات الساحة الفلسطینیة 
وانعكاساتها على مصیر قضیة الالجئین، فضًال عن المعارض والمسابقات والمسیرات 
وفعالیات الطفولة والعروض اإلعالمیة والسینمائیة، والندوات األدبیة واألمسیات الشعریة 

فتوحة، كذلك عمل تجمع واجب على تعزیز ارتباط الفلسطیني بقضیته ووطنه، والفعالیات الم
ورفع مستوى وعیه، وتحصینه ضد التدجین والنسیان، وضد الیأس واإلحباط، وبقاء فلسطین 
جذوة في قلبه ال تنطفئ، وعلى إیصال رسالة إلى العالم أجمع، مفادها أن الشعب الفلسطیني 

متمسكًا بحقه في العودة إلى هذا الوطن، وتحدیدًا إلى أرضه  الذي یعیش خارج وطنه ال یزال
  .ودیاره وممتلكاته التي أخرج منها

 :)1(ف.ت.موقع دائرة شئون الالجئین التابع ل م -5
دائرة شئون الالجئین، وهو یعنى بقضیة الالجئین  -موقع تابع لمنظمة التحریر الفلسطینیة

للمعلومات والنشاط  ن یكون رافداٍ أعى إلى یس إعالمیاً  الفلسطینیین، وهو یشكل مصدراً 
حیث یهتم الموقع بنقل األخبار، وٕاعداد التقاریر والتحقیقات عن ، السیاسي للقضیة الفلسطینیة

  .األوضاع اإلنسانیة واالجتماعیة لالجئین الفلسطینیین

لضوء ویهدف الموقع إلى إبراز قضیة الالجئین، باعتبارها قضیة سیاسیة وٕانسانیة، وتسلیط ا
 .على هموم الشعب الفلسطیني في كافة أماكن تواجده

 :)2(موقع دائرة شئون الالجئین التابع لحماس -6
م، بقرار من قیادة حركة المقاومة 2001تأسست دائرة شئون الالجئین التابعة لحمــاس عام

كدائرة متخصصة بموضوع الالجئین في الحركة، وتطمح أن تكون ) حماس(اإلسالمیة 
لرائدة في الدفاع عن حقوق الالجئین الفلسطینیین في العودة والتعویض وتلبیة المؤسسة ا
  .احتیاجاتهم

ودائرة شئون الالجئین مؤسسة فلسطینیة، تسعى للحفاظ على حقوق الالجئین الفلسطینیین 
التاریخیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة، والدفع باتجاه تحسین أوضاعهم، ودعم وتنسیق 

                           
  م20/11/2014، بتاریخ http://www.plord.ps/ar :، الرابطف.ت.موقع دائرة شئون الالجئین التابع ل م )1(
   :، الرابطبع لحماسموقع دائرة شئون الالجئین التا )2(

     http://www.drah.ps/ar/index.php?act=page&id=1   ، م21/11/2014بتاریخ      

http://www.plord.ps/ar
http://www.drah.ps/ar/index.php?act=page&id=1
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محلیة واإلقلیمیة والدولیة لحمایة حقوقهم، والتعویض والمساهمة في إیجاد الظروف الجهود ال
  .المواتیة التي تمكنهم من العودة إلى مدنهم وقراهم

ویشرف على الدائرة مجلس إدارة من أكادیمیین وسیاسیین وٕاعالمیین، یعاونهم طاقم متخصص 
لالجئین في قطاع غزة وتتعاون معها، من العاملین، وتشرف الدائرة على عمل اللجان الشعبیة 

  .والتي ینتسب إلیها عشرات الناشطین والمخاتیر والوجهاء في كل مخیم

 :)1(موقع الجئ نت -7
، »الجئ نت«هو شبكة أخبار الالجئین الفلسطینیین في لبنان، التي تعرف اختصارًا باسم 

ف مختلف القوى الفلسطینیة، وتهتم الشبكة بنقل األخبار السیاسیة واألمنیة في المخیمات ومواق
وٕاجراء الحوارات مع القیادات الفلسطینیة وٕاعداد التقاریر والتحقیقات عن األوضاع اإلنسانیة 

  .واالجتماعیة لالجئین الفلسطینیین في لبنان

وتعتمد الشبكة على عدد من الكتاب والمراسلین في مختلف المخیمات والتجمعات، كما أنها 
عاییر أهمها أن الموقع اإلخباري سیتعاطى بحرفیة مع جمیع القوى اعتمدت مجموعة من الم

السیاسیة الفلسطینیة، وسینقل جمیع األخبار واآلراء، وسیغطي كامل المخیمات والتجمعات 
وسیفسح المجال أمام جمیع األفكار والمواقف، ویتضمن الموقع معلومات حدیثة عن األوضاع 

  .تربویة والقانونیة لالجئین الفلسطینییناالقتصادیة واالجتماعیة والصحیة وال

   :)2(موقع مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات -8
مركز الزیتونة هو مؤسسة دراسات واستشارات مستقلة، تأسس في بیروت، في منتصف عام 

وُیعنى المركز بالدراسات اإلستراتیجیة  ،م، وهو مرّخص كشركة مساهمة محدودة2004
المستقبل، وُیغطي مجاُل عمِلِه العالمین العربي واإلسالمي، ویعطي اهتمامًا واألكادیمیة واستشراف 

خاصًا بالقضیة الفلسطینیة، وبدراسات الصراع مع المشروع الصهیوني والكیان اإلسرائیلي، وكل 
ویهتم المركز ببث الوعي محلیًا  ،ما یرتبط بذلك من أوضاع فلسطینیة وعربیة وٕاسالمیة ودولیة

ولیًا حول واقع وتفاعالت األحداث في المنطقة، وخاصًة فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة وٕاقلیمیًا ود
والصراع مع الكیان اإلسرائیلي، كما یسعى الستقطاب الباحثین وتأهیلهم وٕابرازهم لخدمة قضایانا 

  .الوطنیة والعربیة واإلسالمیة

                           
  م21/11/2014، بتاریخ http://laji-net.net/arabic/default.asp:، الرابطموقع الجئ نت) 1(
  : ، الرابطموقع مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات )2(

   http://www.alzaytouna.net/permalink/3056.html    م20/11/2014، بتاریخ  

http://laji-net.net/arabic/default.asp
http://www.alzaytouna.net/permalink/3056.html
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ها وفق أحدث الطرق واألسالیب ویسعى مركز الزیتونة إلى بناء قاعدة معلومات واسعة، وتصنیف 
العلمیة والتقنیة، والتعاون مع العلماء والخبراء والمتخصصین إلصدار الدراسات واألبحاث العلمیة 
الرصینة، كما ُیعنى المركز بإقامة الدورات التدریبیة والتأهیلیة للمهتمین، وتقدیم االستشارات الفنیة 

  .ت والمحاضرات والمؤتمراتالمتخصصة في مجاالت عمله، إلى جانب الندوا

 :) 1(موقع مركز العودة الفلسطیني -9
یعتبر المركز مؤسسة فلسطینیة تعنى بتفعیل قضیة فلسطینیي الشتات والمطالبة بحقهم في 

یسعى إلى أن یكون رافدًا  أكادیمیاً  وهو كمركز یشكل مصدرا إعالمیاً  ،الرجوع إلى دیارهم
لسطینیة وخصوصا مسألة العودة ویتخذ المركز لندن للمعلومات والنشاط السیاسي للقضیة الف

   .مقرا له وهو مسجل لدى السلطات البریطانیة
ویهدف المركز بحسب القائمین علیه إلى إبراز قضیة حق العودة، باعتبارها قضیة سیاسیة 
وٕانسانیة، والحفاظ على هویة الشعب الفلسطیني العربیة اإلسالمیة والحیلولة دون ذوبانها في 

مجتمعات التي یعیش فیها، وتسلیط الضوء على هموم شعبنا في كافة أماكن تواجده، ال
   .ومقاومة كافة مشاریع التوطین والتهجیر التي تهدف إلى تصفیة قضیة الالجئین

للمعلومات واإلعالم والنشاط السیاسي الخاص بالقضیة  ویأمل المركز بأن یصبح مصدراً 
ویعتقد مؤسسو المركز أن قضیة الالجئین ، التي یتبناهاقضیة العودة  الفلسطینیة وخصوصاً 

لذا فإن طموح  ،الفلسطینیین أكبر بكثیر من أن تحیطها جهود مؤسسة أو تجمع أو مركز منفرد
  .المركز هو المساهمة في تفعیل ودفع هذه القضیة إلى الرأي العام وباتجاه تحقیق عودتهم

 :)2(موقع مركز الالجئ لإلعالم - 10
   ع غـزة بتاریخلالجئ لإلعالم في الذكرى الثانیة للعدوان اإلسـرائیلي على قـطاتأسس مركز ا

وهو مركز إعالمي ، كانت االنطالقة من العاصمة السوریة دمشقم، و 2010 - 12- 27
فلـســـطـیـني مـســتـقـل یـهـدف إلى الـمـسـاهـمـة فـي تـفـعـیـل قـضـیـة عـودة الـالجئین الفلـسطینیین إلى 

ــهـم فـلســطـیـن، وذلك من خالل تعاونه مع جمیع المؤسسات التي تعنى بحقوق الالجئین وطــن
أدوات اإلعالم الجدید في نشر ثقافة العودة بین الالجئین و  الفلسطینیین، ویعتمد على وسائل

  .م2011وتم إطالق موقع الالجئ على االنترنت في شهر تشرین الثاني من عام  الفلسطینیین،

                           
، بتاریخ http://www.prc.org.uk/portal/index.php/ar: ، الرابطمركز العودة الفلسطیني موقع) 1(

  م23/11/2014
  م21/11/2014، بتاریخ http://al-lajee.com: ، الرابطموقع مركز الالجئ لإلعالم) 2(

http://www.prc.org.uk/portal/index.php/ar
http://al-lajee.com
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ك العدید من المواقع االلكترونیة التي تعنى بقضیة الالجئین، ومواقع إخباریة أخرى تنشر وهنا    
  .األخبار والتقاریر وكل ما یتعلق بهذه القضیة الهامة

أن لقضیة الالجئین الفلسطینیین أهمیة بالغة كونها من ومن خالل ما سبق یتضح للباحث ب       
ولكون نسبة من الشعب الفلسطیني یعیش بفعل وجود  القضایا المهمة في القضیة الفلسطینیة،

االحتالل اإلسرائیلي على أرض فلسطین، وتعیش نسبة أخرى قسرًا خارج أرضها ووطنها في 
وقد ساهمت المواقع االلكترونیة الفلسطینیة بدور إیجابي في خدمة  ظروف وبیئات مختلفة ومتباینة،

، قضیة الالجئین للعالم والتعبیر عن مشاكلهم لعبت دوًرا مهًما في إیصالقضیة الالجئین، و
وأصبحت تلك المواقع المنبر اإلعالمي لكافة مكونات المجتمع، وما یمیزها هو وجود مواقع 
الكترونیة متخصصة في قضیة الالجئین تنشر األخبار والتقاریر والدراسات واألبحاث الخاصة 

  .وطینبالقضیة، وتركز على حق العودة ورفض التهجیر أو الت
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  الفصل الثالث
  نتائج الدراسة امليدانية

اعتماد طلبة الجامعات في  یعرض هذا الفصل النتائج العامة للدراسة المیدانیة حول
، محافظات غزة على المواقع االلكترونیة في اكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

ونتائج اختبار فروض الدراسة، وقد أجریت الدراسة المیدانیة على عینة عشوائیة طبقیة من طلبة 
عات الثالث الرئیسیة وهي الجامعة اإلسالمیة، وجامعة األقصى، وجامعة األزهر، قوامها الجام
  .مبحوث 400

  املبحث األول
 نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها

  :عادات وأنماط متابعة المواقع االلكترونیة:أوالً 
  :معدل متابعة المواقع االلكترونیة أسبوعیاً  .1

  )6(جدول رقم 

  المبحوثین للمواقع االلكترونیة أسبوعیاً  یوضح معدل متابعة
  %  ك  معدل المتابعة

 64.0 256  یومیاً 

 18.5 74  خمسة أو ستة أیام في األسبوع

 12.0 48  ثالثة أو أربعة أیام في األسبوع

 5.5 22  یوم أو یومین في األسبوع

 100 400  المجموع

المواقع االلكترونیة یتابعون المبحوثین  من% 64 نسبة أنتشیر نتائج الجدول السابق إلى 
ثم من ، 18.5%األسبوع خمسة أو ستة أیام في ، بینما كانت نسبة من یتابعونهایومیاً  في األسبوع

 نسبة من یتابعونها  ، في حین بلغت%12بنسبة  ثالثة أو أربعة أیام في األسبوعكانوا یتابعونها 
  .% 5.5 یومًا أو یومین في األسبوع

بقة أن معظم المبحوثین یتابعون المواقع االلكترونیة بشكل یومي، حیث وتوضح النتائج السا
أصبحت جزءًا من طقوس الحیاة الیومیة للمبحوثین، فقد أتاحت لهم المواقع االلكترونیة مجاًال واسعًا 
یستطیعون من خالله متابعة كافة األحداث والقضایا والتطورات على الساحة المحلیة والعربیة 

  .والدولیة
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شیر اإلحصاءات إلى أن قراء الصحف االلكترونیة  في الغالب هم من الشباب،  یشكل وت
الطلبة والمهاجرین العرب حول العالم نسبة كبیرة منهم، وأن نصفهم یقرون بأن تصفحهم للصحف 

 .)1(االلكترونیة یشكل ركیزة یومیة في حیاتهم
التي ) م2014برغوث، (ها دراسة وتتفق هذه النتیجة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة من

  .)2(من المبحوثین كانوا یستخدمون شبكات التواصل االجتماعي كل یوم% 74.8أظهرت أن نسبة 
من % 72التي أظهرت أن ما نسبته ) م2010الطهراوي، (وأیضا تتفق مع دراسة 

  .)3(المبحوثین یتابعون االنترنت بشكل یومي
التي أظهرت أن المبحوثین یستخدمون ) م2009الرحباني، (كما وتتفقق مع دراسة 
  .)4(%60.9الصحافة االلكترونیة یومیًا بنسبة 

  :عدد ساعات متابعة المواقع االلكترونیة یومیاً  .2

  )7(جدول رقم 
  یوضح عدد الساعات التي یتابع فیها المبحوثون المواقع االلكترونیة یومیاً 

  %  ك  ساعات المتابعة
 30.5 122  اتمن ساعتین إلى أقل من ثالث ساع

  29.0 116  ثالث ساعات فأكثر

 25.5 102  من ساعة إلى أقل من ساعتین

 15.0 60  أقل من ساعة

 100 400  المجموع

المبحوثین یتابعون المواقع من % 30.5نسبة  أنتشیر نتائج الجدول السابق إلى      
یتابعونها من ثالث ، بینما كانت نسبة من من ساعتین إلى أقل من ثالث ساعاتااللكترونیة 

، في حین كانت أقل من %25.5، ثم من ساعة إلى أقل من ساعتین بنسبة %29ساعات فأكثر 
، وهذه النتائج توضح أن نسبة كبیرة من المبحوثین تقضي عدة ساعات یومیًا %15ساعة بنسبة 

  .في متابعة المواقع االلكترونیة
                           

  21، صجع سابقمر عبد الرزاق الدلیمي، ) 1(
  163، صمرجع سابقإسماعیل برغوث، ) 2(
رسالة ، "الوسائل واألسالیب االتصالیة للحمالت االنتخابیة وتأثیرها على سلوك الناخب"نبیل الطهراوي، ) 3(

  178ص) م2010معهد البحوث والدراسات العربیة، : القاهرة(، غیر منشورة دكتوراه
، "فة االلكترونیة وانعكاساتها على الصحف الورقیة الیومیة في األردناستخدامات الصحا"عبیر الرحباني، ) 4(

) م2009قسم اإلعالم بجامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا، : عمان(، غیر منشورة رسالة ماجستیر
  179ص
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  :نیةالفترات التي تفضل فیها متابعة المواقع االلكترو  .3
  )8(جدول رقم 

   یوضح الفترات التي یفضل فیها المبحوثون متابعة المواقع االلكترونیة
  %  ك  فترات المتابعة

 30.5 122  ال یوجد فترة محددة
 23.5 94  مساءً 10-4فترة العصر والمساء

 15.5 62  صباحاً  11-6الفترة الصباحیة 
 15.3 61  صباحاً  1-10فترة السهرة 

 9.3 37  مساءً  4-11یرة فترة الضحى والظه
 6.0 24  صباحاً  6-1فترة السهرة الممتدة 

 100 400  المجموع

المواقع المبحوثین یفضلون متابعة من % 30.5نسبة أن تشیر نتائج الجدول السابق إلى      
 10 -4فترة العصر والمساء في أي وقت، بینما كانت نسبة من یفضلون متابعتها في  االلكترونیة

فترة ، بینما بلغت في %15.5 صباحّا بنسبة 11-6الفترة الصباحیة ، أیضًا في %23.5 مساءً 
، % 9.3بنسبة  مساءً  4- 11فترة الضحى والظهیرةثم في  ،%15.3 صباحًا بنسبة 1- 10السهرة 

  .%6بنسبة  صباحاً  6 -1فترة السهرة الممتدة في حین كانت في 

  

 :ترونیة األماكن التي تفضل فیها متابعة المواقع االلك .4
  )9(جدول رقم 

  یوضح األماكن التي یفضل فیها المبحوثون متابعة المواقع االلكترونیة 
  %  ك  أماكن المتابعة

 58.2 355  المنزل
 19.8 121  الجامعة

 9.0 55  مقاهي اإلنترنت
 7.4 45  عند األصدقاء واألقارب

 5.6 34  األماكن العامة
*المجموع  610 100 

                           
 المجموع هنا ال یساوي عدد المبحوثین ألن المبحوث یمكنه اختیار أكثر من إجابة *
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یفضلون % 58.2أكثر من نصف المبحوثین بنسبة  أنول السابق إلى تشیر نتائج الجد    
 متابعة المواقع االلكترونیة في المنزل، بینما كانت نسبة من یفضلون متابعتها في الجامعة

، %7.4، ثم عند األصدقاء واألقارب بنسبة %9، بینما بلغت في مقاهي االنترنت بنسبة 19.8%
یفضلون متابعة المبحوثین من  ، وال یوجد أحد% 5.6نسبة في حین كانت في األماكن العامة ب
  .المواقع االلكترونیة في  أماكن أخرى

وقد یرجع ذلك إلى وجود اإلنترنت في معظم المنازل الفلسطینیة، وقدرة المبحوثین على 
الذي أكد فیه ثلث ) 8(الدخول إلیه من المنزل في كل األوقات، وهو ما تؤكده نتیجة الجدول رقم 

  .لمبحوثین أنه ال یوجد وقت محدد یتابعون فیه المواقع االلكترونیةا

التي أظهرت أن األماكن المفضلة ) م2011النجار،( وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة
لدى جمهور الصفوة اإلعالمیة في قراءة وتصفح المواقع الصحفیة االلكترونیة هي المنزل ثم أماكن 

  .)1(العمل

  :تابعة المواقع االلكترونیةدرجة الحرص على م .5
  )10(جدول رقم 

  یوضح درجة حرص المبحوثون على متابعة المواقع االلكترونیة 

المتوسط   %  ك  درجة الحرص 
  الحسابي

المتوسط 
  النسبي

االنحراف 
  المعیاري

 14.3 57  عالیة جداً 

  
3.505 

70.1% 0.958 
 37.3 149  عالیة

 37.0 148  متوسطة
 7.8 31  منخفضة

 3.8 15  منخفضة جداً 
    100 400  المجموع

یحرصون على متابعة المبحوثین من % 37.3نسبة أن  نتائج الجدول السابقتوضح 
بدرجة تها یحرصون على متابعمن وبدرجة متقاربة جاءت نسبة ، عالیةبدرجة  المواقع االلكترونیة

في ، %7.8منخفضة بدرجةغت نسبة ، بینما بل%14.3 بنسبة عالیة جداً بدرجة  ثم ،%37متوسطة
 3.505 وقد بلغ المتوسط الحسابي آلراء أفراد العینة، %3.8منخفضة جداً بدرجة حین كانت نسبة 

)70.1(%.  

                           
  490، صسابق مرجعولید النجار، ) 1(
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ویتضح من النتائج أن درجة حرص المبحوثین على متابعة المواقع االلكترونیة كان أكثر 
بفارق بسیط عن درجة من المتوسط، حیث تصدرت درجة عالیة درجات حرص المبحوثین 

  .متوسطة

وهذا یشیر بوضوح إلى أهمیة المواقع االلكترونیة ودورها اإلعالمي في المجتمع الفلسطیني 
في معالجة القضایا المختلفة، حیث تنوعت هذه المواقع االلكترونیة ما بین مواقع متخصصة وأخرى 

  .لسطینيإخباریة، وتالقي إقبالها من الشرائح المختلفة في مجتمعنا الف

  

مــــدى االعتمــــاد علــــى المواقــــع االلكترونیــــة الكتســــاب المعلومــــات حــــول  :ثانیــــاً 
 :قضیة الالجئین الفلسطینیین

 :اكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین  رمصاد  .1

   )11(جدول رقم 

  یوضح مصادر اكتساب المبحوثین المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین
  %  ك  المصادر  

 48.1 335  المواقع االلكترونیة 
 16.8 117  القنوات التلفزیونیة

 13.1 91  شبكات التواصل االجتماعي
 11.6 81  اإلذاعات

 9.1 63  الصحف والمجالت
 1.3 9  أخرى

 100 696  *المجموع

تشیر نتائج الجدول السابق إلى تصدر المواقع االلكترونیة على االنترنت للمصادر التي 
، تلیها القنوات %48.1ا المبحوثون الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین بنسبةیعتمد علیه
، بینما كانت %13.1 ، ثم جاءت شبكات التواصل االجتماعي بنسبة%16.8ة نسبالتلفزیونیة ب

الكتب  ، وأخیرًا مصادر أخرى مثل%9.1بنسبة الصحف والمجالت ، ثم%11.6نسبة اإلذاعات 
  .%1.3بةوالدراسات واألبحاث بنس

  

                           
 المجموع هنا ال یساوي عدد المبحوثین ألن المبحوث یمكنه اختیار أكثر من إجابة *
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 وقد یرجع تصدر المواقع االلكترونیة لمصادر المعلومات التي یعتمد علیها المبحوثین،
أنها جاءت متقدمة على القنوات التلفزیونیة لتمیزها بالسرعة في نقل األخبار فور وقوعها، وفي أي و 

عرض األخبار  وقت، وبمجرد الدخول إلیها، وهو عكس القنوات التلفزیونیة التي تقوم بتحدید أوقات
  .والمعلومات

) م2008أبوشنب، تربان، (كما أن تراجع الرادیو في المتابعة واالستخدام أشارت إلیه دراسة 
من حیث االستخدام كمصدر للمعلومات في الرابعة التي أظهرت أن الرادیو قد جاء في المرتبة 

  .)1(أوقات األزمات
د على الصحف المطبوعة، وهو ما یمكن وتبین النتائج تراجعًا ملحوظًا في درجة االعتما

رده إلى أن المبحوثین یقبلون على استخدام التكنولوجیا بشكل كبیر جدًا، في مواكبة األحداث 
ومالحقة تطوراتها، وهو ما لم توفره الصحف المطبوعة، وبالتالي فإن أخبار الصحف المطبوعة 

  .ستصبح قدیمة بالنسبة لمتابعي المواقع االلكترونیة
ى الباحث أن القائمین على المؤسسات الصحفیة التي تصدر الصحف المطبوعة ویر 

توجهوا  إلى ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي، وبالتالي بدأت معظم الصحف المطبوعة بإنشاء 
  .مواقع الكترونیة لها یتم تحدیث األخبار فیها على مدار الساعة

حافة االلكترونیة، أن وسائل اإلعالم التي وتشیر نتائج دراسة عالمیة حدیثة عن مستقبل الص
تقدم الخدمات اإلخباریة على االنترنت، ستلعب دورًا قویًا وفاعًال في عالم الصحافة، وٕاذا كان 
عزوف القراء عن شراء المطبوعات الصحفیة قد أصبح أمرًا واضحًا ألسباب عدیدة أهمها تضاعف 

طالع على أحدث األخبار والمستجدات في كافة أنحاء أسعارها، واالنتشار الكبیر لالنترنت، فإن اال
  .)2(العالم قد أصبح أسهل وأسرع الكترونیًا، فضًال عن أنه أقل تكلفة

) م2008أبو شاویش،(وتتفق هذه النتیجة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة منها دراسة 
متابعة كل ما یتعلق بقضایا التي أظهرت اعتماد الالجئین الفلسطینیین على االنترنت والفضائیات ل

 .)3(الداخل الفلسطیني، ومسار الصراع العربي اإلسرائیلي
التي توصلت إلى زیادة االعتماد على مصادر ) م2001حمدي، (وأیضًا تتفق مع دراسة 

الوسائل الحدیثة، حیث جاء االنترنت كمصدر أول الكتساب المعلومات، وتراجع نسبة االعتماد 
  .)4(دیةعلى الوسائل التقلی

                           
  14، صمرجع سابقحسین أبوشنب، ماجد تربان، ) 1(
  30ص) م2009دار أسامة للنشر، : عمان( 1، طالصحافة االلكترونیةزید سلیمان، ) 2(
  167، صمرجع سابقزینات أبو شاویش، ) 3(
  151، صمرجع سابقحمدي،  عبیر محمد)4(
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التي بینت تزاید االعتماد على مصادر ) م2003الطهراوي، (كما تتفق مع دراسة    
  .)1(المعلومات الحدیثة واالنترنت

  
درجة االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین  .2

  :الفلسطینیین
  )12(جدول رقم 
اللكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة یوضح درجة اعتماد المبحوثین على المواقع ا

  الالجئین الفلسطینیین

المتوسط   %  ك  درجة االعتماد
  الحسابي

المتوسط 
  النسبي

االنحراف 
  المعیاري

 14.5 58  عالیة جداً 

3.56 71.25% 0.907 
 38.5 154  عالیة

 38.8 155  متوسطة
 5.3 21  منخفضة

 3.0 12  منخفضة جداً 
    100 400  المجموع

الكتساب  تشیر نتائج الجدول السابق إلى اعتماد المبحوثین على المواقع االلكترونیة     
بینما كان نسبة من ، %38.8 بنسبة متوسطة بدرجة المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

ها ، بینما كان اعتمادهم علی%14.5وبدرجة عالیة جدًا  ،%38.5یعتمدون علیها بدرجة عالیة 
وقد بلغ  ،%3 ، ثم اعتمادهم علیها بدرجة منخفضة جدًا بنسبة%5.3بدرجة منخفضة بنسبة

  .، وهو أكثر من المتوسط%)71.25( 3.56المتوسط الحسابي آلراء أفراد العینة 
الكتساب المعلومات  وتبین النتائج السابقة أن اعتماد المبحوثین على المواقع االلكترونیة

، كان أعلى من المتوسط، وقد یرجع ذلك إلى درجة الثقة العالیة فلسطینیینحول قضیة الالجئین ال
التي أظهرها المبحوثون في هذه الدراسة في المعلومات التي یحصلون علیها من المواقع 

  .االلكترونیة
ویشیر تقارب النتائج ما بین درجة االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات 

                           
، غیر منشورة رسالة ماجستیر، "اعتماد الصفوة الفلسطینیة على وسائل اإلعالم أثناء األزمات"نبیل الطهراوي، ) 1(

  134ص) م2003معهد البحوث والدراسات العربیة، : القاهرة(
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جئین الفلسطینیین، وما بین درجة حرص المبحوثین على متابعة المواقع حول قضیة الال
االلكترونیة، أن من یتابع هذه المواقع یعتمد علیها في معرفة قضایاه المختلفة ومنها قضیة 

  .الالجئین، وهو مؤشر ألهمیة المواقع االلكترونیة لجمهور المتابعین والحریصین علیها

على وسائل اإلعالم أن إلیه الفرض الرئیسي في مدخل االعتماد  وهذه النتائج تؤكد ما یشیر  
النظــام اإلعالمــي مهــم للمجتمــع، وتــزداد درجــة اعتمــاد المجتمــع علیــه فــي حالــة إشــباعه الحتیاجــات 
الجمهــور، كمــا یقــل اعتمــاد الجمهــور علــى وســائل اإلعــالم، كلمــا تــوافرت لدیــه مصــادر أخــرى بدیلــة 

خارجیــة، حیــث یختلــف الجمهــور فــي درجــة اعتمــاده علــى وســائل للمعلومــات أو مصــادر إعالمیــة 
  .(1) اإلعالم نتیجة اختالفاتهم في األهداف والمصالح والحاجات الفردیة

التي أظهرت أن اعتماد المبحوثین ) م2014برغوث، (وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة     
، بینما كان %39.3بنسبة على شبكات التواصل االجتماعي أثناء األزمات بدرجة متوسطة

  .)2(%30.3اعتمادهم بدرجة قویة في المرتبة الثانیة بنسبة 
  

 :دوافع االعتمادعلى المواقع االلكترونیة بشأن األزمات التي یتعرض لها الالجئین   .3

  )13(جدول رقم 
  یوضح دوافع اعتماد المبحوثین على المواقع االلكترونیة بشأن األزمات التي

  جئینیتعرض لها الال 
  %  ك  دوافع االعتماد 

 25.98 153  متابعة تفاصیل تلك األزمات
 18.17 107  التعرف على ما یحدث في مناطق اللجوء

 15.45 91  السرعة في طرح المواضیع فور وقوعها
 12.22 72  عرض جمیع اآلراء واالتجاهات حول القضیة

 9.68 57  الثقة فیها
 6.79 40  لقضیةتقدیم تحلیل علمي دقیق لجمیع جوانب ا

 6.62 39  عرض تداعیات القضیة مدعومة بالمواد الفلمیة
 4.92 29  االعتماد على مراسلین أكفاء

 0.17 1  أخرى
 100 589  *المجموع

                           
(1)Melvin De Flour And Sandra  Ball Rokeach, Op. Cit, PP. 262 – 264. 

  163، صمرجع سابقماعیل برغوث، إس )2(
  .المجموع هنا ال یساوي عدد المبحوثین ألن المبحوث یمكنه اختیار أكثر من إجابة *
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دوافع االعتماد على المواقع االلكترونیة بشأن األزمات تشیر نتائج الجدول السابق إلى أن 
تعرف ال، تالها %25.98 ةنسبب صیل تلك األزماتمتابعة تفاجاءت  نو التي یتعرض لها الالجئ

السرعة في طرح المواضیع فور ، ثم جاءت %18.17 ةنسبب على ما یحدث في مناطق اللجوء
، %12.22 عرض جمیع اآلراء واالتجاهات حول القضیة، وبلغت نسبة %15.45ة نسبب وقوعها

لجمیع جوانب  حلیل علمي دقیقم تیتقد، في حین كانت نسبة %9.68 هافی ةثقال بینما كانت نسبة
 ، ثم%6.62 عرض تداعیات القضیة مدعومة بالمواد الفلمیة، وجاءت نسبة %6.79 القضیة

مثل تقدیمها دراسات جدیدة حول  دوافع أخرى، وأخیرًا %4.92 ةنسبب على مراسلین أكفاءاالعتماد 
  .%0.17 ةنسبب القضیة

مواقع االلكترونیة االطالع على كل ما حیث یتضح أن أهم دوافع المبحوثین في متابعة ال
  .هو جدید، ومتابعة تفاصیل أي أزمة تعیشها المنطقة

ویتضح من نسبة المتابعة العالیة للمواقع االلكترونیة أثناء األزمات حیث تعد عالقة اعتماد 
الجمهور على وسائل االتصال بمثابة مقیاس لألهداف التي یسعى الفرد إلى تحقیقها، وتختلف 

ة االعتماد، وفقًا الختالف الجماعات البیئیة واالجتماعیة واالتصالیة التي یحیا بداخلها درج
  .)1(الجمهور، وأیضًا نتیجة اختالف فئات هذا الجمهور واختالف ثقافاتهم

وهذه النتائج تؤكد ما توصل إلیه فرض مدخل االعتمـاد علـى وسـائل اإلعـالم الـذي یفتـرض 
وسائل اإلعالم تزداد، خاصة في أوقات وقـوع األحـداث واألزمـات أن درجة اعتماد الجمهور على 

الطارئـة المختلفــة، ویبقــى اإلعـالم وســیلة حــل الغمـوض، وهــو مشــكلة ناتجـة فــي المقــام األول عــن 
  . (2)عدم كفایة المعلومات المتوفرة للتحقق من الموقف بدقة

  

  

  

  

 

                           
، غیر منشورة رسالة ماجستیر، "اعتماد الجمهور على القنوات التلفزیونیة الفلسطینیة أثناء األزمات"حسن لقان، ) 1(

  50ص) م2008معهد البحوث والدراسات العربیة، : القاهرة(منشورة 
(2) Sandra Ball Rokeach, Op. Cit.,  P 114. 
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المعلومات حول قضیة المواقع االلكترونیة المتخصصة التي یعتمد علیها الكتساب  .4
 :الالجئین الفلسطینیین

  )14(جدول رقم 
  یوضح المواقع االلكترونیة المتخصصة التي یعتمد علیها المبحوثون الكتساب 

  المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین
  %  ك  المواقع االلكترونیة المتخصصة 

 16.7 125  موقع دائرة شئون الالجئین التابع لحماس
 16.5 123  ز الزیتونة للدراسات واالستشاراتموقع مرك

 16.2 121  ف.ت.موقع دائرة شئون الالجئین التابع ل م
القســـــریة فـــــي  الهجـــــرة دراســـــاتل األكـــــادیمي برنـــــامجالموقـــــع 

  جامعة النجاح 
90 12.0 

 11.9 89  موقع تجمع العودة الفلسطیني
 10.3 77  موقع الجئ نت

 8.6 64  موقع مركز الالجئ لإلعالم
 6.6 49  194موقع المجموعة 

 1.2 9  أخرى
 100 747  *المجموع

المواقع  موقع دائرة شئون الالجئین التابع لحماس تشیر نتائج الجدول السابق إلى تصدر
 االلكترونیة المتخصصة التي یعتمد علیها الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

، %16.5 ةنسبب وقع مركز الزیتونة للدراسات واالستشاراتم، وتاله بدرجة متقاربة %16.7 ةنسبب
موقع بینما كانت نسبة  ،%16.2 ةنسبب ف.ت.موقع دائرة شئون الالجئین التابع ل مثم جاء 

موقع تجمع ، ثم %12.0 ةنسببجامعة النجاح  في القسریة الهجرة لدراسات األكادیمي برنامجال
مركز ، وجاءت نسبة %10.3 موقع الجئ نتت نسبة ، بینما بلغ%11.9 ةنسبب العودة الفلسطیني
مثل موقع  مواقع أخرى، وأخیرًا %6.6 ةنسبب 194موقع المجموعة ، ثم %8.6 الالجئ لإلعالم

 .% 1.2 ةنسبب مركز بدیل

ویتضح من النتائج السابقة وجود تقارب كبیر في النسب بین أول ثالث مواقع الكترونیة 
ن في الحصول على المعلومات حول قضیة الالجئین، وهذا یدل متخصصة، ویعتمد علیها المبحوثو 

على مدى قدرة هذه المواقع على التطویر، حیث خصصت الكثیر من مواضیعها وتغطیتها ألهم 

                           
 .المجموع هنا ال یساوي عدد المبحوثین ألن المبحوث یمكنه اختیار أكثر من إجابة *
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قضایا الالجئین، وتوفیر معلومات عن القضیة أوال بأول، وتغطیة جمیع األحداث المرتبطة بهذه 
عن مشاكل الالجئین في الداخل والشتات، وأوضاع  القضیة، ویوجد بها زوایا وأركان ثابتة

المخیمات الفلسطینیة، ووجود العدید من الدراسات واألبحاث المتعلقة بقضیة الالجئین على 
صفحاتها، مما انعكس ایجابیًا على متابعة المبحوثین تلك المواقع االلكترونیة المتخصصة بقضیة 

  .الالجئین الفلسطینیین  
 

ونیة اإلخباریة التي یعتمد علیها الكتساب المعلومات حول قضیة المواقع االلكتر  .5
  :الالجئین الفلسطینیین

  )15(جدول رقم 

یوضح المواقع االلكترونیة اإلخباریة التي یعتمد علیها المبحوثون الكتساب المعلومات حول 
  قضیة الالجئین الفلسطینیین

  %  ك  المواقع االلكترونیة اإلخباریة 
 21.3 168  دنیا الوطن

 16.5 130  وكالة معا اإلخباریة
 12.0 95  وكالة شهاب اإلخباریة

 8.6 68  وكالة األنباء الفلسطینیة وفا
 7.7 61  وكالة سما اإلخباریة

 7.6 60  فلسطین أون الین
 7.5 59  وكالة فلسطین اآلن

 6.8 54  المركز الفلسطیني لإلعالم
 6.2 49  وكالة فلسطین الیوم

 5.7 45  صفا"لفلسطینیةوكالة الصحافة ا
 100 789  *المجموع

المواقع االلكترونیة اإلخباریة التي تشیر نتائج الجدول السابق إلى تصدر موقع دنیا الوطن 
موقع ، وتاله %21.3بنسبة  یعتمد علیها الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

، بینما %12 ةنسبب الة شهاب اإلخباریةموقع وك، ثم جاء %16.5بنسبة  وكالة معا اإلخباریة
، %7.7ةنسبب موقع وكالة سما اإلخباریة، ثم %8.6 موقع وكالة األنباء الفلسطینیة وفابلغت نسبة 

، %7.5 ةنسبب موقع وكالة فلسطین اآلن، وجاء %7.6 موقع فلسطین أون الینبینما كانت نسبة 

                           
 .المجموع هنا ال یساوي عدد المبحوثین ألن المبحوث یمكنه اختیار أكثر من إجابة *
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موقع وكالة ، في حین كانت نسبة %6.8 موقع المركز الفلسطیني لإلعالمبینما بلغت نسبة 
  .%5.7ة نسبب "صفا"موقع وكالة الصحافة الفلسطینیة ، ثم %6.2 فلسطین الیوم

الیكسا العالمي حیث حصلت دنیا الوطن على المرتبة تصنیف موقع هذه النتیجة مع  تتفقو 
ة والضفة غز محافظات الفلسطینیة من حیث االنتشار في  اإلخباریةعلى مستوى المواقع  األولى
لدراسة أجراها معهد تابع لجامعة أكسفورد البریطانیة لقیاس اآلثار االجتماعیة  ووفقاً ، الغربیة

صنفت دنیا الوطن كأول موقع في العالم یتخطى  م،2013صدرت حدیثا في أغسطس  لإلنترنت
   .)1( .مواقع التواصل االجتماعي في بلده

  

جئین التي یفضل المبحوثون متابعتهـا علـى أشكال المواد اإلخباریة الخاصة بقضیة الال .6
 :المواقع االلكترونیة

  )16(جدول رقم 

  یوضح أشكال المواد اإلخباریة الخاصة بقضیة الالجئین التي یفضل المبحوثون  
  متابعتها على المواقع االلكترونیة

  %  ك  أشكال المواد اإلخباریة 
 26.6 149  األخبار الخاصة بقضیة الالجئین

 15.3 86  لنقاش الحرمواضیع ا
 12.1 68  الدراسات واألبحاث الخاصة بقضیة الالجئین

 11.6 65  التقاریر الخاصة بقضیة الالجئین
 9.8 55  التحقیقات التي تهتم بكشف الحقائق الخاصة بقضیة الالجئین

 9.0 51  التحلیالت والتعلیقات الخاصة بقضیة الالجئین
 8.7 49  جئینالقصص اإلخباریة الخاصة بقضیة الال

 6.8 38  المشاركة والتعلیقات المفتوحة مع الجمهور
 100 561  *المجموع

أشكال تشیر نتائج الجدول السابق إلى أن األخبار الخاصة بقضیة الالجئین تصدرت 
ة نسبب المواد اإلخباریة الخاصة بقضیة الالجئین التي یفضل متابعتها على المواقع االلكترونیة

الدراسات واألبحاث الخاصة  ، ثم جاءت%15.3ةنسبب اضیع النقاش الحرمو ، تالها 26.6%

                           
  مرجع سابقموقع دنیا الوطن، ) 1(
 .یساوي عدد المبحوثین ألن المبحوث یمكنه اختیار أكثر من إجابةالمجموع هنا ال  *



 نتائج الدراسة المیدانیة      الفصل الثالث

96  

، %11.6 التقاریر الخاصة بقضیة الالجئین، بینما كانت نسبة %12.1ةنسبب بقضیة الالجئین
، في حین %9.8 التحقیقات التي تهتم بكشف الحقائق الخاصة بقضیة الالجئینوجاءت نسبة 
القصص ، بینما بلغت نسبة %9 اصة بقضیة الالجئینالتحلیالت والتعلیقات الخكانت نسبة 

 المشاركة والتعلیقات المفتوحة مع الجمهور، ثم %8.7 ةنسبب اإلخباریة الخاصة بقضیة الالجئین
  .یفضل أشكال أخرى من عینة الدراسة   یوجد أحد، وال%6.8ةنسبب

رئ ولهذا تعرف ویعد الخبر الصحفي أهم أشكال التحریر الصحفي وأقربها إلى اهتمام القا
  .الصحافة المعاصرة  بصحافة الخبر

ومن هنا ظهر مفهوم الخبر االلكتروني الذي یشیر إلى األخبار التي یتم بثها على مواقع 
الصحف االلكترونیة، والمواقع اإلخباریة المختلفة على الشبكة على مدار الساعة، وتخضع هذه 

  .)1(رةاألخبار في غالبیة المواقع لعملیات تحدیث مستم

وقد تمكن االنترنت من إثبات وجود قوي للباحثین عن األخبار والمعلومات، والراغبین 
  .)2(بالحصول على أخبار فوریة

التي وضحت ) م2011النجار،(دراسة : وتتفق هذه النتیجة مع نتائج الدراسات السابقة منها
  .)3(بعتها كانت األخبارأن أهم الفنون الصحفیة التي یحرص جمهور الصفوة اإلعالمیة على متا

الفنیة التي یتابعها  التي أظهرت أن من أكثر القوالب) م2008أبو وردة، (وتتفق مع دراسة 
  .  )4(المبحوثین على المواقع االلكترونیة اإلخباریة هي األخبار العاجلة

  

  

  

  

 

                           
دار الثقافة للنشر والتوزیع، : عمان( 1، طالصحافة االلكترونیة والتكنولوجیا الرقمیةعبد الرزاق الدلیمي، ) 1(

  252ص) م2011
  207صمرجع سابق، فیصل أبو عیشة، ) 2(
  490صمرجع سابق، ولید النجار، ) 3(
  137صمرجع سابق، وردة،  أمین أبو) 4(
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ع أهم الموضوعات الخاصة بقضیة الالجئین الفلسطینیین التى یتم متابعتها على المواق .7
  :االلكترونیة

  )17(جدول رقم 

یوضح أهم الموضوعات الخاصة بقضیة الالجئین الفلسطینیین التي یتابعها المبحوثون على 
  المواقع االلكترونیة

  %  ك  أهم الموضوعات 
 21.7 144  تاریخ المدن والقرى التي تم تهجیرها

 20.6 137  عودة الالجئین على أساس قرارات األمم المتحدة

 18.1 120  مخیمات الفلسطینیة في الشتاتأوضاع ال

 12.2 81  قضیة الالجئین في المفاوضات

 12.2 81  الفعالیات الشعبیة الفلسطینیة

 7.7 51  مظاهرات التضامن الدولیة

 6.9 46  الموضوعات الخاصة بتعویض الالجئین مادیاً 

 0.6 4  أخرى

 100 664  *المجموع

أهم الموضوعات الخاصة بقضیة الالجئین الفلسطینیین  أن إلى نتائج الجدول السابقتشیر    
 تاریخ المدن والقرى التي تم تهجیرهاكانت  على المواقع االلكترونیة نیتابعها المبحوثیالتي 

، ثم جاءت %20.6 ةنسبب عودة الالجئین على أساس قرارات األمم المتحدة، تالها %21.7ةنسبب
قضیة الالجئین في ، بینما بلغت نسبة %18.1ةنسبب أوضاع المخیمات الفلسطینیة في الشتات

مظاهرات ، ثم %12.2 الفعالیات الشعبیة الفلسطینیة، في حین كانت نسبة %12.2المفاوضات
  الموضوعات الخاصة بتعویض الالجئین ، بینما كانت نسبة %7.7ةنسبب التضامن الدولیة

 لیة، وأوضاع الالجئین في سوریامثل الندوات واالجتماعات الدو  أخرىمواضیع ، ثم %6.9 مادیا
  .% 0.6  ةنسبب

وتدلل هذه النتائج على حالة االرتباط الوجداني التي یعیشها الفلسطینیون تجاه المدن     
والقرى التي هجرهم االحتالل منها، والتعرف على تلك المدن والقرى التي ُهجر منها آباؤهم 

  .وأجدادهم، ومعرفة تاریخها ومعالمها

التي أظهرت أن أهم ) م2009أبونقیرة، عیسى، (هذه النتیجة مع نتائج دراسة  وتتفق    
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الموضوعات المتعلقة بقضیة الالجئین في وسائل اإلعالم هي تاریخ المدن والقرى الفلسطینیة 
 .)1(المهجرة

ویرى الباحث أن هناك اهتمامًا من المبحوثین بمتابعة أوضاع المخیمات الفلسطینیة في  
ث أن الالجئین یعیشون أوضاعًا مأساویة في كثیر من المخیمات الفلسطینیة في الشتات، حی

  .الشتات وخاصة في سوریا ولبنان والعراق

ویتضح عدم اهتمام المبحوثین بالموضوعات الخاصة بتعویض الالجئین مادیًا، وهذا ما   
  .شدید ورفض قاطع یؤكده الواقع، فمنذ أن طرحت فكرة تعویض الالجئین مادیًا  قوبلت باستیاء

 

  :درجة الثقة بتناول المواقع االلكترونیة لقضیة الالجئین الفلسطینیین .8
  )18(جدول رقم 

  یوضح ثقة المبحوثین  بتناول المواقع االلكترونیة لقضیة الالجئین الفلسطینیین

المتوسط   %  ك  درجة الثقة
  الحسابي

المتوسط 
  النسبي

االنحراف 
  المعیاري

 9.8 39  عالیة جداً 

3.44 68.75% 0.841 

 35.3 141  عالیة

 46.3 185  متوسطة

 6.5 26  منخفضة 

 2.3 9  منخفضة جداً 

    100 400  المجموع

بتناول المواقع االلكترونیة  تشیر نتائج الجدول السابق إلى ثقة المبحوثین بدرجة متوسطة
، ثم %35.3 ثقون بدرجة عالیةوجاءت نسبة من ی ،%46.3 لقضیة الالجئین الفلسطینیین بنسبة
في  ،%6.5، بینما كانت نسبة من یثقون بدرجة منخفضة %9.8نسبة من یثقون بدرجة عالیة جدًا 

وقد بلغ المتوسط الحسابي آلراء أفراد ، %2.3 حین كانت نسبة من یثقون بدرجة منخفضة جداً 
  .، وهو فوق المتوسط%)68.75( 3.44العینة 

المتوسطات النسبیة ما بین حرص المبحوثین على متابعة المواقع  وعند قیام الباحث بتحلیل
االلكترونیة، واالعتماد علیها في الحصول على المعلومات عن قضیة الالجئین، ودرجة الثقة في 
طریقة تناول هذه المواقع لتلك القضیة، یتضح بأن جمیع هذه المتغیرات قد حصلت تقریبًا على 

                           
  223، صمرجع سابقأیمن أبو نقیرة، طلعت عیسى، ) 1(
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، ودرجة %71.25، ودرجة االعتماد بنسبة %70.1الحرص بنسبة  نسبة متقاربة فقد جاءت درجة
  %.68.75الثقة بنسبة 

) م2014برغوث، (وتتفق هذه النتیجة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة منها دراسة 
التي أظهرت ثقة المبحوثین بدرجة متوسطة في المعلومات التي ترد عبر شبكات التواصل 

 .)1(تاالجتماعي حول أي من األزما

التي توصلت إلى أن النسبة األكبر من المبحوثین ) م2012محمدي، (كما تتفق مع دراسة 
  .)2(%65یثقون بدرجة متوسطة في المعلومات المنشورة على االنترنت بنسبة 

 

  :درجة اشباع المواقع االلكترونیة للفضول المعرفي حول قضیة الالجئین الفلسطینیین .9
  )19(جدول رقم 

  باع المواقع االلكترونیة لفضول المبحوثین  المعرفي حول قضیة یوضح درجة إش
  الالجئین الفلسطینیین

  درجة 
المتوسط   %  ك  اإلشباع 

  الحسابي
المتوسط 
  النسبي

االنحراف 
  المعیاري 

 10.0 40  عالیة جداً 

3.447 68.95% 0.915 
 41.3 165  عالیة

 34.5 138  متوسطة
 12.0 48  منخفضة

 2.3 9  اً منخفضة جد
    100 400  المجموع

بلغت درجة إشباع المبحوثین من % 41.3نسبة أن تشیر نتائج الجدول السابق إلى 
ثم نسبة درجة  ،%34.5 متوسطة، وجاءت نسبة درجة عالیة المواقع قضیة الالجئین الفلسطینیین

رجة منخفضة ثم جاءت نسبة د ،%10.0، بینما كانت نسبة درجة عالیة جدًا %12.0منخفضة 
، وهي درجة قریبة %)68.95( 3.447وقد بلغ المتوسط الحسابي آلراء أفراد العینة  ،%2.3جدًا 

  .جدًا من درجة الثقة

وتبین النتائج السابقة أن درجة اإلشباع عالیة لدى المبحوثین، وذلك یدلل على اهتمام     

                           
  179ص مرجع سابق،إسماعیل برغوث،  )1(
  154صمرجع سابق، سماح محمدي، ) 2(
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الجة على كافة المستویات، الجمهور الفلسطیني بقضیة الالجئین كقضیة محوریة، تحتاج لمع
  .وبالتالي یحتاج الجمهور إلى معلومات أكثر حول هذه القضیة إلشباع فضوله المعرفي

أن النظام اإلعالمي مهم  اإلعالموهذا ما یؤكده فرض مدخل االعتماد على وسائل   
یقل للمجتمع، وتزداد درجة اعتماد المجتمع علیه في حالة إشباعه الحتیاجات الجمهور، كما 

اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم، كلما توافرت لدیه مصادر أخرى بدیلة للمعلومات أو 
مصادر إعالمیة خارجیة، حیث یختلف الجمهور في درجة اعتماده على وسائل اإلعالم نتیجة 

  .(1) اختالفاتهم في األهداف والمصالح والحاجات الفردیة

  
  :االلكترونیةتأثیرات االعتماد على المواقع : ثالثاً 

ــة الكتســاب  .1 ــع االلكترونی ــى المواق ــة الناتجــة عــن االعتمــاد عل ــأثیرات المعرفی الت
  :المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین
  )20(جدول رقم 

یوضح التأثیرات المعرفیة الناتجة عن اعتماد المبحوثین على المواقع االلكترونیة الكتساب 
  طینیینالمعلومات حول قضیة الالجئین الفلس

  %  ك  التأثیرات المعرفیة 
 33.2 195  التعرف على ما یحدث لقضیة الالجئین محلیًا وٕاقلیمیًا ودولیاً 

 23.2 136  التعرف على الظروف الحیاتیة التي یمر بها الالجئون

 22.3 131  تنمیة معلوماتي حول قضیة الالجئین

 21.3 125  ینتكوین آرائي حول المشكالت واألزمات الخاصة بقضیة الالجئ

 100 587  *المجموع

 المبحوثین التأثیرات المعرفیة الناتجة عن اعتمادیتضح من نتائج الجدول السابق أن       
، جاءت مرتبة على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

، تالها % .233 ةنسبب ًا ودولیاً التعرف على ما یحدث لقضیة الالجئین محلیًا وٕاقلیمی: كالتالي
تنمیة معلوماتي حول ، ثم % .223 ةنسب نو التعرف على الظروف الحیاتیة التي یمر بها الالجئ

تكوین آرائي حول المشكالت واألزمات الخاصة ، وبلغت نسبة %22.3 ةنسبب قضیة الالجئین
  .%21.3 بقضیة الالجئین

                           
(1) Melvin De Flour And Sandra  Ball Rokeach, Op. Cit, PP. 262 – 264. 

  .المجموع هنا ال یساوي عدد المبحوثین ألن المبحوث یمكنه اختیار أكثر من إجابة *



 نتائج الدراسة المیدانیة      الفصل الثالث

101  

ـــــــى مـــــــا یحـــــــد         ث لقضـــــــیة الالجئـــــــین محلیـــــــًا وٕاقلیمیـــــــًا ویـــــــرى الباحـــــــث أن التعـــــــرف عل
) 16(ودولیــــًا یتصــــدر التــــأثیرات المعرفیــــة لــــدى المبحــــوثین، وهــــو مــــا تؤكــــده نتیجــــة الجــــدول رقـــــم 

ــــى اهتمــــام  ــــین، ممــــا یــــدل عل ــــذي أكــــد فیــــه اهتمــــام المبحــــوثین باألخبــــار الخاصــــة بقضــــیة الالجئ ال
  .ینالمبحوثین بمعرفة  كل ما هو جدید عن قضیة الالجئین الفلسطینی

 

التــــأثیرات الوجدانیــــة الناتجــــة عــــن االعتمــــاد علــــى المواقــــع االلكترونیــــة الكتســــاب  .2
 :المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

  )21(جدول رقم 
یوضح التأثیرات الوجدانیة الناتجة عن اعتماد المبحوثین  على المواقع االلكترونیة الكتساب 

   نالمعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیی
  %  ك  التأثیرات الوجدانیة 
 35.3 209  زیادة الشعور بالكراهیة لدولة الكیان اإلسرائیلي

 24.8 147  مشاركة الالجئین وجدانیًا في همومهم ومشكالتهم وأزماتهم
 21.0 124  زیادة التعاطف مع الالجئین في مخیمات الشتات

 19.0 112  یینزیادة الشعور بالقلق والخوف على مصیر الالجئین الفلسطین
 100 592  *المجموع

على  المبحوثین التأثیرات الوجدانیة الناتجة عن اعتمادتشیر نتائج الجدول السابق إلى أن 
زیادة الشعور جاءت  ،المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

أشارك الالجئین وجدانیًا في همومهم ، تالها %35.3 ةنسبب بالكراهیة لدولة الكیان اإلسرائیلي
 زیادة التعاطف مع الالجئین في مخیمات الشتات، ثم %24.8 ةنسبب ومشكالتهم وأزماتهم

ة نسبب زیادة الشعور بالقلق والخوف على مصیر الالجئین الفلسطینیین، وبلغت نسبة %21ةنسبب
  .یوجد عند أحد من المبحوثین تأثیرات معرفیة أخرى  ، وال19%

ه التأثیرات الوجدانیة تتفوق على التأثیرات المعرفیة والسلوكیة، حیث أن قضیة الالجئین وهذ
صعبة ومعقدة، ومعالجتها یتطلب تدخًال دولیًا وعربیًا، مما یجعل المواطن الفلسطیني عاجزًا عن 

لة التدخل فیها إال من خالل التعاطف الشدید مع قضیة الالجئین، وزیادة الشعور بالكراهیة لدو 
  .الكیان الصهیوني، والخوف على مستقبل تلك القضیة
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التأثیرات السلوكیة الناتجة عن االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب  .3
  :المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین
  )22(جدول رقم 

ساب یوضح التأثیرات السلوكیة الناتجة عن اعتماد المبحوثین على المواقع االلكترونیة الكت
  المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

  %  ك  التأثیرات السلوكیة 
 29.8 155  تأیید كل الجهود العربیة والدولیة في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحل قضیة الالجئین

.27 143  المشاركة في أنشطة تطوعیة لمساعدة الالجئین في المخیمات  4  
 22.3 116  ضد دولة الكیان اإلسرائیلي المشاركة في المظاهرات واالحتجاجات

 20.5 107  حضور الندوات وورش العمل المتعلقة بقضیة الالجئین الفلسطینیین
 100 521  *المجموع

التأثیرات السلوكیة الناتجة عن اعتماد المبحوثین على تشیر نتائج الجدول السابق إلى أن 
تأیید كل الجهود  لالجئین الفلسطینیین، جاءتالمواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة ا

، تالها %29.8  ةنسبب العربیة والدولیة في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحل قضیة الالجئین
المشاركة في  ، ثم% .427 ةنسبب المشاركة في أنشطة تطوعیة لمساعدة الالجئین في المخیمات

حضور ، وبلغت نسبة %22.3 بنسبة المظاهرات واالحتجاجات ضد دولة الكیان اإلسرائیلي
ال یوجد عند أحد ، و % .520 ةنسبب الندوات وورش العمل المتعلقة بقضیة الالجئین الفلسطینیین

  .تأثیرات سلوكیة أخرى المبحوثین من 

ویتضح من النتائج تدني نسبة التأثیرات السلوكیة، من خالل عجز المبحوثین عن اتخاذ 
ساعدة في قضیة الالجئین، حیث جاءت أعلى النسب بتأیید الجهود مواقف من شأنها المساندة والم

  .العربیة، ثم المشاركة في أنشطة تطوعیة
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التأثیرات الناتجة عن االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول  .4
  :قضیة الالجئین الفلسطینیین

  )23(جدول رقم 
ن على المواقع یسلوكیة الناتجة عن اعتماد المبحوثالوجدانیة والو  یوضح التأثیرات المعرفیة

  االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین
  %  ك  التأثیرات 

 34.9 592  الوجدانیة
 34.5 587  المعرفیة
 30.6 521  السلوكیة

 100 1700  *المجموع

 الوجدانیـة والســلوكیةو  معرفیــةال إلـى تقــارب كبیـر بــین التـأثیراتتشـیر نتــائج الجـدول الســابق 
على المواقع االلكترونیـة الكتسـاب المعلومـات حـول قضـیة الالجئـین  المبحوثین الناتجة عن اعتماد

، یلیهــــا التــــأثیرات المعرفیــــة بنســــبة %34.9التــــأثیرات الوجدانیــــة ، حیــــث كانــــت نســــبة الفلســــطینیین
  %.30.6، ثم التأثیرات السلوكیة بنسبة 34.5%

حیث جاءت التأثیرات ) م2000القلیني، ( تیجة مع نتائج دراسات سابقة منها وتتفق هده الن
  .)1(الوجدانیة في المقدمة على التأثیرات المعرفیة والسلوكیة

حیـــث جـــاءت التـــأثیرات الوجدانیـــة متقدمـــة ) م2001الطرابیشـــي، ( وأیضـــًا تتفـــق مـــع دراســـة 
  .)2(على التأثیرات المعرفیة والسلوكیة

حیـــث ) م2010الطهـــراوي، ( عـــدد مـــن الدراســـات الســـابقة منهـــا دراســـة  وتختلـــف مـــع نتـــائج
  .)3(جاءت التأثیرات المعرفیة في الدرجة األولى

                           
  .المجموع هنا ال یساوي عدد المبحوثین ألن المبحوث یمكنه اختیار أكثر من إجابة *
دراسة حالة على حادث : مدى اعتماد الصفوة المصریة على التلفزیون في وقت األزمات" سوزان القلیني، ) 1(

 29- 28ین شمس، جامعة ع، دراسة مقدمة للمؤتمر السنوي الخامس إلدارة األزمات والكوارث، "األقصر
  18ص م،2000أكتوبر 

دراسة حالة : مدى اعتماد الجمهور على الصحف المصریة في معالجتها لألزمات الطارئة"مها الطرابیشي، ) 2(
، جامعة القاهرة، المجلد الثاني، المجلة المصریة لبحوث الرأي العام، "على حادث سقوط الطائرة المصریة

  179م، ص2001العدد الثالث، 
  195صمرجع سابق، بیل الطهراوي، ن) 3(
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حیـــث جـــاءت التـــأثیرات المعرفیـــة فـــي الدرجـــة ) م2002الفقیـــه، (وأیضـــا تختلـــف مـــع دراســـة 
جــت أحــداثًا وهــذا االخــتالف یرجــع فــي تقــدیر الباحــث إلــى أن الدراســات المــذكورة قــد عال .)1(األولــى

إسـهام المبحـوثین فیهـا سـواًء بالحـدیث عنهـا أو النقـاش حولهـا أمـرًا  إمكانیـةواقعیة مباشرة جعلت مـن 
واقعیــًا، أمــا فیمــا یخــتص بقضــیة الالجئــین، التــي تشــكل ركیــزة أساســیة فــي العقــل الفلســطیني، فهــي 

ثار المعرفیـة مـع إثـارة التثار إال عند وقوع بعض األحداث التي تخص هذه القضیة، فترتفع نسبة اآل
االهتمام بقضیة الالجئین الفلسـطینیین، لكـن فـي األوقـات العادیـة، یـرى الباحـث أن اآلثـار الوجدانیـة 

  .هي التي تناسب هذه القضیة

  

المشاكل التي تعاني منها المواقع االلكترونیة عند تناولها قضیة الالجئین  .5
 : الفلسطینیین

  )24(جدول رقم 
  التي یرى المبحوثون أن المواقع االلكترونیة تعاني منها عند  یوضح أهم المشاكل

   تناولها قضیة الالجئین الفلسطینیین 
  %  ك  أهم المشاكل 

 25.1 149  مجهولیة مصدر المعلومات
 17.9 106  محدودیة الدراسات المتخصصة التي تنشرها

 17.7 105  ینیینعدم الموضوعیة في معالجة األحداث المتعلقة بقضیة الالجئین الفلسط
 15.5 92  التوسع في نشر المعلومات دون التیقن منها

 12.6 75  المعلومات غیر دقیقة
 11.3 67  ضعف ثقة الجمهور بالمعلومات المنشورة في المواقع االلكترونیة

 100 594  *المجموع

ونیة عند أهم المشاكل التي تعاني منها المواقع االلكتر تشیر نتائج الجدول السابق إلى     
، تالها %25.1ةنسبب مجهولیة مصدر المعلومات ن، جاءتتناولها قضیة الالجئین الفلسطینیی

في  لموضوعیةعدم ا، بینما بلغت نسبة %.917ة نسبب الدراسات المتخصصة التي تنشرها محدودیة
في التوسع ، في حین كانت نسبة %17.7 معالجة األحداث المتعلقة بقضیة الالجئین الفلسطینیین

                           
العالقة بین االعتماد على القنوات التلفزیونیة الفضائیة ومستویات المعرفة بالموضوعات "محمد الفقیه، ) 1(

) م2002كلیة اإلعالم جامعة القاهرة، : القاهرة(، غیر منشورة رسالة دكتوراه، "اإلخباریة في المجتمع الیمني
  130ص

  .وي عدد المبحوثین ألن المبحوث یمكنه اختیار أكثر من إجابةالمجموع هنا ال یسا *
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ضعف ، ثم %12.6 ةنسبب المعلومات غیر دقیقة، ثم %15.5 نشر المعلومات دون التیقن منها
  %.11.3 ةنسبب ثقة الجمهور بالمعلومات المنشورة في المواقع االلكترونیة

ویتضح من النتائج السابقة أن من أهم المشاكل التي تعاني منها المواقع من وجهة نظر    
المصادر المجهولة، وهذا یتوافق مع أزمة المصداقیة الموجودة بین المبحوثین االعتماد على 

حیث  ،الجمهور من جهة، وكافة وسائل اإلعالم من جهة أخرى، ومن ضمنها الوسائل االلكترونیة
  .)1(أن للنجاح ثالثة عناصر رئیسیة، هي اإلسناد للمصدر، وفصل الخبر عن الرأي، والتوازن

ة محدودیة الدراسات المتخصصة في موضوع الالجئین، حیث وجاءت في المرتبة الثانی     
المواقع االهتمام أكثر بالدراسات المعمقة حول الالجئین في مناطق اللجوء، أنه من الضروري لتلك 

  .)2(وتناول القضیة بجمیع جوانبها

 

  :مقترحات تطویر تناول المواقع االلكترونیة لقضیة الالجئین .6
  )25(جدول رقم 

  المبحوثین لتطویر تناول المواقع االلكترونیة لقضیة الالجئین یوضح مقترحات
  %  ك  المقترحات 
 35.2 186 االهتمام بالدقة والموضوعیة في موضوعاتها

 26.8 142 التغطیة الفوریة والشاملة لألحداث الخاصة بالالجئین
 23.1 122 الجرأة في تناول الموضوعات الخاصة بالالجئین

ـــــف وجهـــــات نظـــــ ـــــي عـــــرض مختل ـــــراء والمتخصصـــــین ف ـــــین والخب ر للمحلل
 الموضوعات التي تناقشها

77 14.6 

 0.4 2 أخرى
 100 529  *المجموع

لتطویر تناول المواقع  المبحوثین أهم مقترحاتیتضح من نتائج الجدول السابق أن 
، %35.2 ةنسبب االهتمام بالدقة والموضوعیة في موضوعاتهاكانت  ،االلكترونیة لقضیة الالجئین

                           
منشورات الدار المصریة اللبنانیة، : القاهرة( 1، طالمسئولیة االجتماعیة للصحافةمحمد حسام الدین، ) 1(

  6ص) م2003
  مرجع سابق عبد الناصر سرور، ) 2(
  .ار أكثر من إجابةالمجموع هنا ال یساوي عدد المبحوثین ألن المبحوث یمكنه اختی *
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الجرأة في تناول ، ثم %26.8ة نسبب التغطیة الفوریة والشاملة لألحداث الخاصة بالالجئینتالها 
عرض مختلف وجهات نظر للمحللین والخبراء  ، ثم%23.1ةنسبب الموضوعات الخاصة بالالجئین

مثل عرض  مقترحات أخرى، وأخیرًا %14.6 ةنسبب والمتخصصین في الموضوعات التي تناقشها
   .%0.4  ةنسبب جئین في الشتاتقضایا الال

ومن الطبیعي أن تكون أهم المقترحات للمبحوثین ضرورة االهتمام بالدقة والموضوعیة، 
حیث أن الموضوعیة وعدم التحیز من أهم معاییر العمل اإلعالمي، ألنها تضفي المصداقیة على 

  .ما یتم نشره في تلك المواقع

لمعلومات والبیانات، قد یكون بعض هذه ویحصل اإلعالمي من آالف المواقع على ا
المواقع كاذبًا، أو له أهداف دعائیة، ویجب على اإلعالمي تحري الدقة والموضوعیة مع المحافظة 
على السرعة واالتصال بمصادر األخبار، والتأكد من صحة الخبر قبل نقله، وٕاسناد الخبر 

  .)1(للمصدر

ي قال فیها عدد كبیر من المبحوثین بأن والت) 24(وتتفق هذه النتیجة مع الجدول رقم 
المواقع االلكترونیة ال تتمتع بالموضوعیة في معالجة األحداث المتعلقة بقضیة الالجئین 

  . الفلسطینیین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           
   185صمرجع سابق، فیصل أبو عیشة، ) 1(
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 املبحث الثاين
  اختبار فروض الدراسة امليدانية

  

  :حاولت الدراسة المیدانیة اختبار مجموعة من الفروض، وهي

ـــرض األول ـــاد المبحـــوثین " :الف ـــین درجـــة اعتم ـــة إحصـــائیة ب ـــة ذات دالل ـــة ارتباطی توجـــد عالق
علــــى المواقــــع االلكترونیــــة ودرجــــة ثقــــتهم بمــــا تقدمــــه مــــن معلومــــات حــــول قضــــیة الالجئــــین 

  ".الفلسطینیین

  :نتیجة اختبار الفرض

درجة اعتماد المبحوثین على المواقع االلكترونیة عالقة بین  ثبت صحة الفرض القائل بوجود
عند مستوى داللة   ودرجة ثقتهم بما تقدمه من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

05.0=αوتم التحقق من صحة الفرض من خالل الجدول األتي ،:  
  )26(جدول رقم 

درجة اعتماد المبحوثین على المواقع االلكترونیة ودرجة ثقتهم بما تقدمه من بین العالقة  
   حول قضیة الالجئین الفلسطینیین معلومات

  درجة الثقة  اإلحصاءات  المحور

  درجة االعتماد 
 0.609  معامل االرتباط

 0.000  القیمة االحتمالیة
 400  حجم العینة

وجود عالقة ارتباطیه ذات داللة  تشیر نتائج المعامالت اإلحصائیة في الجدول السابق إلى
على المواقع االلكترونیة ودرجة ثقتهم بما تقدمه من معلومات  إحصائیة بین درجة اعتماد المبحوثین

  ".حول قضیة الالجئین الفلسطینیین
درجة اعتماد المبحوثین على المواقع  وتم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة بین

عند مستوى  االلكترونیة ودرجة ثقتهم بما تقدمه من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین
والقیمة  0.609، حیث یبین الجدول السابق أن قیمة معامل االرتباط یساوي α=05.0لة  دال

درجة اعتماد مما یدل على وجود عالقة بین   0.05وهي أقل من   0.000االحتمالیة  تساوي  
الجئین المبحوثین على المواقع االلكترونیة ودرجة ثقتهم بما تقدمه من معلومات حول قضیة ال

  .الفلسطینیین
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وهذا یؤكد االرتباط الوثیق بین درجة االعتماد على المواقع االلكترونیة، والثقة التي تتمتع بها 
  . هذه الوسیلة، وأن الجمهور یعتمد علیها في الحصول على المعلومات، وبالتالي یثق بها ویتابعها

  

ین درجة اعتماد المبحوثین على توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة ب" :الفرض الثاني
المواقع االلكترونیة ودرجة إشباع هذه المواقع لفضولهم المعرفي حول قضیة الالجئین 

  ".الفلسطینیین

  :نتیجة اختبار الفرض

ثبت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجة اعتماد 
إشباع هذه المواقع لفضولهم المعرفي حول قضیة  المبحوثین على المواقع االلكترونیة ودرجة

  :الالجئین الفلسطینیین، وتم التحقق من صحة الفرض من خالل الجدول اآلتي

  )27(جدول رقم 
درجة اعتماد المبحوثین على المواقع االلكترونیة ودرجة إشباع هذه المواقع معامل االرتباط بین 

  نیین لفضولهم المعرفي حول قضیة الالجئین الفلسطی

  درجة إشباع الفضول المعرفي  اإلحصاءات  المحور

  درجة االعتماد 
 0.650  معامل االرتباط

 0.000  القیمة االحتمالیة
 400  حجم العینة

عالقة ارتباطیة ذات  تشیر نتائج المعامالت اإلحصائیة في الجدول السابق إلى وجود     
لمواقع االلكترونیة ودرجة إشباع هذه المواقع داللة إحصائیة بین درجة اعتماد المبحوثین على ا
  .لفضولهم المعرفي حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

درجة اعتماد المبحوثین على المواقع  وتم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة بین    
ند ع االلكترونیة ودرجة إشباع هذه المواقع لفضولهم المعرفي حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

والقیمة  0.650، ویبین الجدول السابق أن قیمة معامل االرتباط یساوي α=05.0مستوى داللة 
درجة اعتماد مما یدل على وجود عالقة بین   0.05وهي اقل من   0.000االحتمالیة  تساوي 

ي حول قضیة المبحوثین على المواقع االلكترونیة ودرجة إشباع هذه المواقع لفضولهم المعرف
  .الالجئین الفلسطینیین

وهذا الفرض مؤشر الهتمام المواقع االلكترونیة بقضیة الالجئین، ومحاولتها إلشباع الفضول   
  .المعرفي بتواصل إخباري مستمر حول قضیة الالجئین ومعاناتهم المستمرة
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وثین فیما تقدمه بین درجة ثقة المبح توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة" :الفرض الثالث
المواقع االلكترونیة من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین ودرجة إشباع هذه المواقع 

  ".لفضولهم المعرفي حول هذه القضیة

  :نتیجة اختبار الفرض 

بین درجة ثقة  ارتباطیة ذات داللة إحصائیة ثبت صحة الفرض القائل بوجود عالقة
االلكترونیة من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین ودرجة  المبحوثین فیما تقدمه المواقع

إشباع هذه المواقع لفضولهم المعرفي حول هذه القضیة، وتم التحقق من صحة الفرض من خالل 
  :الجدول اآلتي

  )28(جدول رقم 
درجة ثقة المبحوثین فیما تقدمه المواقع االلكترونیة من معلومات حول قضیة بین العالفة 

   جئین الفلسطینیین ودرجة إشباع هذه المواقع لفضولهم المعرفي حول هذه القضیةالال

  درجة الثقة  اإلحصاءات  المحور

  درجة إشباع الفضول المعرفي 
 0.647  معامل االرتباط

 0.000  القیمة االحتمالیة
 400  حجم العینة

ارتباطیة ذات داللة  وجود عالقة تشیر نتائج المعامالت اإلحصائیة في الجدول السابق إلى
بین درجة ثقة المبحوثین فیما تقدمه المواقع االلكترونیة من معلومات حول قضیة  إحصائیة

  .الالجئین الفلسطینیین ودرجة إشباع هذه المواقع لفضولهم المعرفي حول هذه القضیة 

مواقع درجة ثقة المبحوثین فیما تقدمه ال تم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة بین
االلكترونیة من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین ودرجة إشباع هذه المواقع لفضولهم 

حیث یبین الجدول السابق أن قیمة معامل ، α=05.0عند مستوى داللة المعرفي حول هذه القضیة
مما یدل على وجود  0.05وهي أقل من  0.000والقیمة االحتمالیة  تساوي  0.647االرتباط یساوي 

درجة ثقة المبحوثین فیما تقدمه المواقع االلكترونیة من معلومات حول قضیة الالجئین عالقة بین 
  . الفلسطینیین ودرجة إشباع هذه المواقع لفضولهم المعرفي حول هذه القضیة

مئنان وهذا یدلل على أن الجمهور غالبَا ما یلجأ إلى الوسائل التي یثق بها، ویشعر باالط
  . إلى أخبارها، ومن ثم یعتمدها كمصدر مهم من مصادر معلوماته

  



 نتائج الدراسة المیدانیة      الفصل الثالث

110  

  : الفرض الرابع
في درجة اعتماد المبحوثین فیما تقدمه المواقع االلكترونیة   توجد فروق ذات داللة إحصائیة"

  ".من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین وفقًا للمتغیرات الدیموغرافیة لدیهم

  :لفرض إلى الفروض الفرعیة اآلتیةوینقسم هذا ا
درجة اعتماد المبحوثین فیما تقدمه المواقع االلكترونیة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة في" .1

  ".من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین وفقًا للنوع

  :نتیجة اختبار الفرض

تماد في درجة اع ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائیة
المبحوثین فیما تقدمه المواقع االلكترونیة من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین وفقًا 

  :للنوع، وتم التحقق من خالل الجدول اآلتي
  )29(جدول رقم 

لفروق بین متوسطات استجابات المبحوثین حول درجة االعتماد على اب احسل tنتائج  اختبار 
  نوعلوفقًا لالمعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین  المواقع االلكترونیة الكتساب

المتوسط   العدد  النوع  المحور
  الحسابي

االنحراف 
  القیمة االحتمالیة tقیمة   المعیاري

 درجة االعتماد 
 0.918 0.836 2.493 144  ذكر

 
0.359 

 0.945 2.406 256  أنثى 
  1.96تساوي 0.05 ومستوى داللة" 398"الجدولیة عند درجة حریة  tقیمة  

 اتطمتوس بینتشیر نتائج المعامالت اإلحصائیة في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق 
درجة اعتماد المبحوثین فیما تقدمه المواقع االلكترونیة من معلومات  حولاستجابات المبحوثین 

  .حول قضیة الالجئین الفلسطینیین وفقًا للنوع

درجة روق بین متوسطات استجابات المبحوثین حول الختبار الف tتم استخدام اختبار و 
 نوعلوفقًا لاالعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین 

وهي  0.918المحسوبة تساوي  tأن قیمة  الجدول السابق یبینحیث  ،α=05.0عند مستوى داللة 
كبر أوهي  0.359، كما أن القیمة االحتمالیة تساوي1.96یة والتي تساوي الجدول tأقل من قیمة 

درجة متوسطات استجابات المبحوثین حول بین على عدم وجود فروق  مما یدل 0.05من 
، نوعلوفقًا ل االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین
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فروق جوهریة وفقّا للنوع، وهناك تشابه كثیر في الظروف التي یعیشها  وتؤكد النتیجة عدم وجود
الطلبة في قطاع غزة، حیث هناك إقبال شدید من قبل الطالبات والطالب على التعلیم الجامعي، 

  .واستخدام االنترنت سواء في المنازل أو في الجامعات من كال الطرفین

  
المبحوثین فیما تقدمه المواقع االلكترونیة ماد درجة اعتفي  توجد فروق ذات داللة إحصائیة" .2

  ".لجامعةلوفقًا من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین 

  :نتیجة اختبار الفرض

ثقة المبحوثین فیما درجة في  د فروق ذات داللة إحصائیةو وجثبت عدم صحة الفرض القائل ب
، وتم التحقق لجامعةلوفقًا ن الفلسطینیین تقدمه المواقع االلكترونیة من معلومات حول قضیة الالجئی

  :من خالل الجدول اآلتي

   )30(جدول رقم 
بین متوسطات استجابات المبحوثین  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

حول درجة االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین 
   لجامعةوفقًا لالفلسطینیین 

مجموع  مصدر التباین  البیان
 المربعات

درجة 
 الحریة

 متوسط
المربعات   

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

 درجة االعتماد 
 1.924 2 3.847 بین المجموعات

2.353 
 

0.096 
 

 0.818 397 324.590 داخل المجموعات
  399 328.438 المجموع

  3.02تساوي   0.05ستوى داللة وم" 397، 2"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 
متوسطات استجابات المبحوثین حول  بینتشیر نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق 

ــــة مــــن معلومــــات حــــول قضــــیة الالجئــــین درجــــة اعتمــــاد  المبحــــوثین فیمــــا تقدمــــه المواقــــع االلكترونی
  .لجامعةلوفقًا الفلسطینیین 

الختبار الفروق بین  متوسطات استجابات تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي و 
درجة االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین المبحوثین حول 

 Fأن قیمة  الجدول السابق یبین ، حیثα=05.0عند مستوى داللة   لجامعةلوفقًا الفلسطینیین 
، كما أن القیمة 3.02الجدولیة والتي تساوي  Fن قیمة وهي أقل م 2.353المحسوبة تساوي 

مما یدل  على عدم وجود فروق  0.05كبر من أوهي  0.096االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي  
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درجة االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب متوسطات استجابات المبحوثین حول بین 
  . لجامعةلًا وفقالمعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین 

وهذا یدلل على أن بیئة الجامعات في قطاع غزة متجانسة ومتشابهة، وال تختلف درجة     
اعتماد الطلبة في متابعة المواقع االلكترونیة للحصول على المعلومات حول قضیة الالجئین  

  .باختالف الجامعة

  
دمه المواقع االلكترونیة في درجة اعتماد المبحوثین فیما تق توجد فروق ذات داللة إحصائیة" .3

  ".للمسـتوى الدراسيمن معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین وفقًا 

  :نتیجة اختبار الفرض

درجة اعتماد في  د فروق ذات داللة إحصائیةو وجثبت عدم صحة الفرض القائل ب
وفقًا نیین المبحوثین فیما تقدمه المواقع االلكترونیة من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطی

  :للمستوى الدراسي، وتم التحقق من خالل الجدول اآلتي
   )31(جدول رقم 

بین متوسطات استجابات المبحوثین  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 
حول درجة االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین 

  الدراسي لمسـتوىوفقًا لالفلسطینیین 

 مصدر التباین  البیان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

  درجة
 االعتماد 

 1.087 4 4.348 بین المجموعات
1.325 

 
0.260 

 
 0.820 395 324.089 داخل المجموعات

  399 328.438 المجموع
  2.63 تساوي  0.05ومستوى داللة " 395، 4"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

متوسطات استجابات المبحوثین حول  بینتشیر نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق 
ــــة مــــن معلومــــات حــــول قضــــیة الالجئــــین درجــــة اعتمــــاد  المبحــــوثین فیمــــا تقدمــــه المواقــــع االلكترونی

  .للمستوى الدراسيوفقًا الفلسطینیین 

تبــاین األحــادي الختبــار الفــروق بــین  متوســطات اســتجابات تــم اســتخدام اختبــار تحلیــل الو 
درجة االعتماد علـى المواقـع االلكترونیـة الكتسـاب المعلومـات حـول قضـیة الالجئـین المبحوثین حول 

أن  الجــدول الســابق یبــینحیــث  ،α=05.0عنــد مســتوى داللــة  لمســـتوى الدراســيلوفقــًا  الفلســطینیین
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، كمـــا أن 2.63الجدولیـــة والتـــي تســـاوي  Fوهـــي أقـــل مـــن قیمـــة  1.325تســـاوي  المحســـوبة Fقیمـــة 
ممـا یـدل  علـى عـدم وجـود  0.05كبـر مـن أوهي  0.260القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي  

درجـة االعتمـاد علـى المواقـع االلكترونیـة الكتسـاب متوسـطات اسـتجابات المبحـوثین حـول بـین فروق 
  .لمسـتوى الدراسيلوفقًا الجئین الفلسطینیین المعلومات حول قضیة ال

وهذا یدلل على أن قضیة الالجئین هي قضیة جماهیریـة شـعبیة، تمـس المـواطن الفلسـطیني 
في الصمیم، وهو ما تؤكده النتیجة بأن المبحوثین في كافة المستویات الدراسیة تشـغلهم هـذه القضـیة 

  .بنفس الدرجة

  
ي درجة اعتماد المبحوثین فیما تقدمه المواقع ف توجد فروق ذات داللة إحصائیة"  .4

  ".للمحافظةااللكترونیة من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین وفقًا 

  :نتیجة اختبار الفرض

المبحوثین اعتماد مدى في  د فروق ذات داللة إحصائیةو وجثبت عدم صحة الفرض القائل ب
، وتم وفقًا للمحافظةقضیة الالجئین الفلسطینیین  فیما تقدمه المواقع االلكترونیة من معلومات حول

  :التحقق من خالل الجدول اآلتي
   )32(جدول رقم 

بین متوسطات استجابات المبحوثین  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 
حول درجة االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین 

  لمحافظةوفقًا ل الفلسطینیین

مجموع  مصدر التباین  البیان
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

 درجة االعتماد 
 0.189 4 0.756 بین المجموعات

0.228
 

0.923 
 

 0.830 395 327.681 داخل المجموعات
  399 328.438 المجموع

  2.63 تساوي  0.05ومستوى داللة " 395، 4"ة الجدولیة عند درجة حری Fقیمة 
متوسطات استجابات المبحوثین  بینتشیر نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود وجود فروق 

المبحوثین فیما تقدمه المواقع االلكترونیة من معلومات حول قضیة الالجئین درجة اعتماد حول 
  .للمحافظةوفقًا الفلسطینیین 

یل التباین األحادي الختبار الفروق بین  متوسطات استجابات تم استخدام اختبار تحلو 
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درجة االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین المبحوثین حول 
 Fأن قیمة  الجدول السابق یبین، حیث α=05.0عند مستوى داللة لمحافظةلوفقًا  الفلسطینیین

، كما أن القیمة 2.63الجدولیة والتي تساوي  Fوهي أقل من قیمة  0.228وي المحسوبة تسا
مما یدل على عدم وجود فروق  0.05كبر من أوهي  0.923االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي 

درجة االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب متوسطات استجابات المبحوثین حول بین 
  .محافظةللوفقًا  الفلسطینیین المعلومات حول قضیة الالجئین

ویعود ذلك إلى صغر مساحة محافظات قطاع غزة الجغرافیة، والتشابك بین السكان في كل 
  .المحافظات، والذي ساهم في تبادل الثقافات والمیول واالتجاهات في متابعة المواقع االلكترونیة

في درجة   حصائیةذات داللة إ وبمجمل نتائج الفرض الرابع یتضح أنه ال یوجد فروق
اعتماد المبحوثین فیما تقدمه المواقع االلكترونیة من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین 

  .وفقًا للمتغیرات الدیموغرافیة لدیهم
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  املبحث الثالث
  خالصة نتائج الدراسة وتوصياا

  المیدانیة، ومن أهم یستعرض الباحث خالصة ألهم النتائج التي خلصت إلیها الدراسة 
  :نتائج الدراسة

  :النتائج العامة للدراسة  - أ
یحرصون على متابعة المواقع المبحوثین من % 37.3نسبة أن أوضحت الدراسة  -1

بدرجة تها یحرصون على متابعمن وبدرجة متقاربة جاءت نسبة ، عالیةبدرجة  االلكترونیة
 منخفضة بدرجةلغت نسبة ، بینما ب%14.3 بنسبة عالیة جداً بدرجة  ثم ،%37متوسطة

 .%3.8منخفضة جداً بدرجة في حین كانت نسبة ، 7.8%

جاءت المواقع االلكترونیة على االنترنت في مقدمة المصادر التي یعتمد علیها المبحوثین  -2
ة نسب، یلیها القنوات التلفزیونیة ب%48.1الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین بنسبة

، بینما كانت نسبة %13.1 صل االجتماعي بنسبة، ثم جاءت شبكات التوا16.8%
الكتب  ، وأخیرًا مصادر أخرى مثل%9.1بنسبة الصحف والمجالت ، ثم%11.6اإلذاعات 

  .%1.3والدراسات واألبحاث بنسبة

الكتساب المعلومات حول قضیة  على المواقع االلكترونیة متوسطة بدرجة یعتمد المبحوثون -3
بینما كان نسبة من یعتمدون علیها بدرجة عالیة ، %38.8بنسبة الالجئین الفلسطینیین

، بینما كان اعتمادهم علیها بدرجة منخفضة %14.5وبدرجة عالیة جدًا  ،38.5%
 .%5.3بنسبة

دوافع االعتماد على المواقع االلكترونیة بشأن األزمات التي یتعرض أشارت الدراسة إلى أن  -4
تعرف على ما ال، تالها %25.98 ةنسبب متابعة تفاصیل تلك األزماتجاءت  نو لها الالجئ

السرعة في طرح المواضیع فور ، ثم جاءت %18.17 ةنسبب یحدث في مناطق اللجوء
 عرض جمیع اآلراء واالتجاهات حول القضیة، وبلغت نسبة %15.45ة نسبب وقوعها

م تحلیل علمي یتقد، في حین كانت نسبة %9.68 هافی ةثقال ، بینما كانت نسبة12.22%
عرض تداعیات القضیة مدعومة ، وجاءت نسبة %6.79 جمیع جوانب القضیةدقیق ل

 .%4.92 ةنسبب على مراسلین أكفاءاالعتماد  ، ثم%6.62 بالمواد الفلمیة

المواقع االلكترونیة المتخصصة  في مقدمة موقع دائرة شئون الالجئین التابع لحماسجاء  -5
، %16.7 ةنسبب جئین الفلسطینیینالتي یعتمد علیها الكتساب المعلومات حول قضیة الال
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، ثم جاء %16.5 ةنسبب موقع مركز الزیتونة للدراسات واالستشاراتوتاله بدرجة متقاربة 
موقع  بینما كانت نسبة ،%16.2 ةنسبب ف.ت.موقع دائرة شئون الالجئین التابع ل م

موقع م ، ث%12.0 ةنسببجامعة النجاح في  القسریة الهجرة لدراسات األكادیمي برنامجال
، %10.3 موقع الجئ نت، بینما بلغت نسبة %11.9 ةنسبب تجمع العودة الفلسطیني

 ةنسبب 194موقع المجموعة ، ثم %8.6 مركز الالجئ لإلعالموجاءت نسبة موقع 
 .% 1.2 ةنسبب مثل موقع مركز بدیل مواقع أخرى، وأخیرًا 6.6%

خباریة التي یعتمد علیها الكتساب المواقع االلكترونیة اإلجاء موقع دنیا الوطن في مقدمة  -6
موقع وكالة معا ، وتاله %21.3بنسبة  المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین

، بینما بلغت %12 ةنسبب موقع وكالة شهاب اإلخباریة، ثم جاء %16.5بنسبة  اإلخباریة
 موقع وكالة سما اإلخباریة، ثم %8.6 موقع وكالة األنباء الفلسطینیة وفانسبة 

موقع وكالة ، وجاء %7.6 موقع فلسطین أون الین، بینما كانت نسبة %7.7ةنسبب
، %6.8 موقع المركز الفلسطیني لإلعالم، بینما بلغت نسبة %7.5 ةنسبب فلسطین اآلن

موقع وكالة الصحافة ، ثم %6.2 موقع وكالة فلسطین الیومفي حین كانت نسبة 
 .%5.7ة نسبب "صفا"الفلسطینیة 

أشكال المواد اإلخباریة الخاصة ار الخاصة بقضیة الالجئین في مقدمة جاءت األخب  -7
، تالها %26.6ة نسبب بقضیة الالجئین التي یفضل متابعتها على المواقع االلكترونیة

الدراسات واألبحاث الخاصة بقضیة  ، ثم جاءت%15.3ةنسبب مواضیع النقاش الحر
، %11.6 الخاصة بقضیة الالجئین التقاریر، بینما كانت نسبة %12.1ةنسبب الالجئین

، في %9.8 التحقیقات التي تهتم بكشف الحقائق الخاصة بقضیة الالجئینوجاءت نسبة 
، بینما بلغت نسبة %9 التحلیالت والتعلیقات الخاصة بقضیة الالجئینحین كانت نسبة 

المشاركة والتعلیقات ، ثم %8.7 ةنسبب القصص اإلخباریة الخاصة بقضیة الالجئین
 .%6.8ةنسبب لمفتوحة مع الجمهورا

على  نیتابعها المبحوثو أهم الموضوعات الخاصة بقضیة الالجئین الفلسطینیین التي كانت  -8
عودة ، تالها %21.7ةنسبب تاریخ المدن والقرى التي تم تهجیرها :المواقع االلكترونیة

لمخیمات أوضاع ا، ثم جاءت %20.6 ةنسبب الالجئین على أساس قرارات األمم المتحدة
 قضیة الالجئین في المفاوضات، بینما بلغت نسبة %18.1ةنسبب الفلسطینیة في الشتات

مظاهرات ، ثم %12.2 الفعالیات الشعبیة الفلسطینیة، في حین كانت نسبة 12.2%
الموضوعات الخاصة بتعویض الالجئین ، بینما كانت نسبة %7.7ةنسبب التضامن الدولیة

 .%6.9 مادیا
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بتناول المواقع االلكترونیة لقضیة  إلى أن ثقة المبحوثین بدرجة متوسطة أشارت الدراسة -9
، ثم %35.3 وجاءت نسبة من یثقون بدرجة عالیة ،%46.3 الالجئین الفلسطینیین بنسبة

، بینما كانت نسبة من یثقون بدرجة منخفضة %9.8نسبة من یثقون بدرجة عالیة جدًا 
 .%2.3 منخفضة جداً  في حین كانت نسبة من یثقون بدرجة ،6.5%

بلغت درجة إشباع المواقع االلكترونیة المبحوثین من % 41.3نسبة أن بینت الدراسة  - 10
 متوسطة، وجاءت نسبة درجة عالیة المعرفي حول قضیة الالجئین الفلسطینیین هملفضول
 ،%10.0، بینما كانت نسبة درجة عالیة جدًا %12.0ثم نسبة درجة منخفضة  ،34.5%

 .%2.3درجة منخفضة جدًا  ثم جاءت نسبة

علـــى المواقـــع االلكترونیـــة  المبحـــوثین التـــأثیرات الوجدانیـــة الناتجـــة عـــن اعتمـــادبلغـــت نســـبة  - 11
، یلیهـا التــأثیرات المعرفیــة %34.9 الكتسـاب المعلومــات حــول قضـیة الالجئــین الفلســطینیین

  %.30.6، ثم التأثیرات السلوكیة بنسبة %34.5بنسبة 

االهتمام جاءت  ،ویر تناول المواقع االلكترونیة لقضیة الالجئینأهم المقترحات لتطكانت  - 12
التغطیة الفوریة والشاملة ، تالها %35.2 ةنسبب بالدقة والموضوعیة في موضوعاتها

الجرأة في تناول الموضوعات الخاصة ، ثم %26.8ة نسبب لألحداث الخاصة بالالجئین
محللین والخبراء والمتخصصین عرض مختلف وجهات نظر لل ، ثم%23.1ةنسبب بالالجئین

مثل عرض قضایا  مقترحات أخرى، وأخیرًا %14.6 ةنسبب في الموضوعات التي تناقشها
  .%0.4  ةنسبب الالجئین في الشتات

 

  :نتائج اختبار فروض الدراسة - ب
وجــود عالقــة ارتباطیــة ذات داللــة إحصــائیة بــین درجــة اعتمــاد ثبــت صــحة الفــرض القائــل ب -1

لمواقـــع االلكترونیـــة ودرجـــة ثقـــتهم بمـــا تقدمـــه مـــن معلومـــات حـــول قضـــیة المبحـــوثین علـــى ا
  .الالجئین الفلسطینیین

وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجة اعتماد ثبت صحة الفرض القائل ب -2
المبحوثین على المواقع االلكترونیة ودرجة إشباع هذه المواقع لفضولهم المعرفي حول 

 .طینیینقضیة الالجئین الفلس

بین درجة ثقة  وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیةثبت صحة الفرض القائل ب -3
المبحوثین فیما تقدمه المواقع االلكترونیة من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین 

 .ودرجة إشباع هذه المواقع لفضولهم المعرفي حول هذه القضیة
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في درجة اعتماد المبحوثین  ت داللة إحصائیةوجد فروق ذاثبت عدم صحة الفرض القائل ت -4
فیما تقدمه المواقع االلكترونیة من معلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین وفقًا 

  .للمتغیرات الدیموغرافیة لدیهم

  

  :الدراسةومقترحات توصیات 
من خالل استعراض الباحث ألهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة المیدانیة، یمكنه أن 

لوسائل اإلعالم الفلسطینیة عامة والمواقع االلكترونیة  والمقترحات یتقدم بمجموعة من التوصیات
على وجه الخصوص، للمساعدة في تحسین وتطویر دورها في تناول قضیة الالجئین الفلسطینیین 

  :وهي

  :توصیات الدراسة: أوالً 

الالجئین، وٕابراز األخبار المتعلقة موضوعات قضیة  افةاهتمام المواقع االلكترونیة الفلسطینیة بك -1
 .بهم

األشكال الصحفیة التي تعالج قضیة الالجئین، لكي تدفع الشباب لإلقبال علیها في ع یتنو ال -2
 .من متابعة هذه المواقع دوقراءتها، مما یزی

إعطاء مزید من االهتمام من قبل المواقع االلكترونیة بالدراسات المتخصصة بقضیة الالجئین،  -3
 .في نشر المعلومات حول هذه القضیة والتوسع

اهتمام المواقع االلكترونیة بالدقة والموضوعیة عند تناول قضیة الالجئین، وعرض مختلف   -4
 .وجهات النظر حول القضیة

التوسع في نشر المعلومات على المواقع االلكترونیة، والتغطیة الفوریة الشاملة ألحداث   -5
 .الخاصة بقضیة الالجئین

صدر المعلومات المقدم للجمهور، وتجنب تقدیم المصادر المجهولة، مما یرفع ذكر م ضرورة -6
مستوى مصداقیة المواقع االلكترونیة، وألن ذكر المصدر جزء من األمانة المهنیة في العمل 

 .الصحفي
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 : مقترحات الدراسة: ثانیاً 

ئل اإلعالم إجراء أبحاث ودراسات خاصة بقضیة الالجئین الفلسطینیین، السیما دور وسا -1
 .الفلسطینیة في خدمة قضیة الالجئین

على  وضع إستراتیجیة لمنظومة المواقع االلكترونیة الفلسطینیة لالستفادة من نظریة االعتماد -2
 . للقضایا واألحداث أمام الجمهوروسائل اإلعالم، بما یتیح عرضًا متكامالً 

الموضوعیة فیها لرفع مستوى ثقة تطویر أداء المواقع االلكترونیة الفلسطینیة، وتعزیز مبدأ  -3
 .الجمهور

االهتمام بالتوثیق االلكتروني لتاریخ المدن الفلسطینیة، والقرى التي تم تهجیرهم منها، وٕانشاء  -4
 .صفحات خاصة بهذه المدن على المواقع االلكترونیة

 بعد زیادة االهتمام بالمعالجة اإلعالمیة لقضیة الالجئین من قبل الباحثین ودراسات ما -5
 .الدكتوراه

إضافة مساق خاص بطلبة كلیات اإلعالم وأقسام الصحافة واإلعالم یناقش دور اإلعالم  -6
 .األساسیة، وخاصة قضیة الالجئینالوطنیة الفلسطیني في خدمة القضایا الجوهریة 
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  قائمة المصادر والمراجع
  القرآن  الكریم: أوالً 
  .لم یتم العثور على إدخاالت فهرسة:المراجع العربیة: نیاً ثا

  :رسائل وأبحاث علمیة غیر منشورة  - أ
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 م2014 معهد البحوث والدراسات العربیة،: ، غیر منشورة، القاهرةرسالة ماجستیر
مدي اعتماد الشباب المصري على شبكة اإلنترنت في متابعة "أماني محمد محمود،  -2

، غیر منشورة، رسالة ماجستیر، "القضایا العربیة مع التطبیق على القضیة الفلسطینیة
 م2010قسم اإلعالم جامعة المنیا، : منیاال

ة على التوجه واالنتماء أثر المواقع االلكترونیة اإلخباریة الفلسطینی" أمین أبو وردة، -3
، غیر رسالة ماجستیر، "م2007 -م2000طلبة جامعة النجاح نموذجًا : السیاسي
 م2008كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، : نابلس ،منشورة

رسالة " دور المواقع االلكترونیة الفلسطینیة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان"إیاد القرا،  -4
 م2010معهد البحوث والدراسات العربیة، : القاهرة، ، غیر منشورةماجستیر

رسالة ، "اعتماد الجمهور على القنوات التلفزیونیة الفلسطینیة أثناء األزمات"حسن لقان،  -5
 م2008معهد البحوث والدراسات العربیة، : ، غیر منشورة، القاهرةماجستیر

 دور وسائل وأسالیب االتصال في تشكیل اتجاهات الالجئین"زینات أبو شاویش،  -6
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 م2009جامعة القدس أبو دیس، 
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، غیر رسالة ماجستیر، "م2006بالتطبیق على األزمة الداخلیة بعد االنتخابات التشریعیة 
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استخدامات الصحافة االلكترونیة وانعكاساتها على الصحف الورقیة "عبیر الرحباني،  - 10
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  بغــزة الجامعة اإلسالمیة
  ات العلیاــــــعمادة الدراس

   ة اآلدابــــــــــــــیــــــــــــــلـــــك
  قسم الصحافة واإلعـالم

  
  

 :صحیفة استقصاء بعنوان
اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة على المواقع االلكترونیة في اكتساب المعلومات 

  یة الالجئین الفلسطینیینحول قض
  

  :أختي الطالبة / أخي الطالب 

تأتي هذه االستمارة في  إطار دراسة للحصول على درجة الماجستیر في الصحافة واإلعالم من        
اعتماد طلبة الجامعات في محافظات غزة على المواقع " الجامعة اإلسالمیة بغزة، وموضوع الدراسة

أرجو منكم اإلجابة على كافة  ،علومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیینااللكترونیة في اكتساب الم
أمام اإلجابة التي تتوافق مع وجهة نظركم، أمًال في ) x(أسئلة هذه االستبانة بصدق، بوضع اشارة 

الوصول إلى نتائج دقیقة تعكس الواقع، علمًا بأن نتائج هذه الدراسة ستستخدم لغرض البحث العلمي 
  .فقط

  زیل الشكر واالحترام على حسن تعاونكمولكم ج

  الباحث     

  هاني أحمد مرجان

  
  م2014
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  :عادات وأنماط متابعة المواقع االلكترونیة: المحور األول

 ما عدد األیام التي تتابع فیها المواقع االلكترونیة في األسبوع؟ .1

o  ًیومیا  o یوم أو یومین في األسبوع  
o ثالثة أو أربعة أیام في األسبوع  o ة أو ستة أیام في األسبوعخمس  

 ما عدد ساعات متابعتك للمواقع االلكترونیة في الیوم؟ .2

o أقل من ساعة  o من ساعة إلى أقل من ساعتین  
o  من ساعتین إلى أقل من ثالث ساعات  o ثالث ساعات فأكثر  

 ما الفترات التي تفضل فیها متابعة المواقع االلكترونیة؟ .3

o  صباحاّ  11-6الفترة الصباحیة 
o مساءً 10-4عصر والمساءفترة ال 
o  صباحاً  6- 1فترة السهرة الممتدة  

o مساًء 4-11فترة الضحى والظهیرة 
o  صباحاً  1-10فترة السهرة 
o ال یوجد فترة محددة  

 )یمكنك اختیار أكثر من إجابة(ما األماكن التي تفضل متابعة المواقع االلكترونیة فیها؟  .4
o المنزل  o الجامعة  
o  عند األصدقاء واألقارب 
o  العامةاألماكن  

o مقاهي اإلنترنت 
o أخرى، یرجى ذكرها....................  

 ما درجة حرصك على متابعة المواقع االلكترونیة؟ .5
o  ًعالیة جدا  o عالیة  o متوسطة  o منخفضة  o  ًمنخفضة جدا 

o   

مدى االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین : المحور الثاني
 الفلسطینیین

 )یمكنك اختیار أكثر من إجابة(درك الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین ؟ ما مصا .6

o الصحف والمجالت  o اإلذاعات  
o  القنوات التلفزیونیة 
o شبكات التواصل االجتماعي  

o  المواقع االلكترونیة 
o أخرى،یرجى ذكرها.....................:  

 تساب المعلومات حول قضیة الالجئین الفلسطینیین ؟ما درجة اعتمادك على المواقع االلكترونیة الك .7

o  ًعالیة جدا  o عالیة  o متوسطة  o منخفضة  o  ًمنخفضة جدا 
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یمكنك اختیار أكثر (ما دوافع اعتمادك على المواقع االلكترونیة بشأن األزمات التي یتعرض لها الالجئین ؟ .8
 )من إجابة

o متابعة تفاصیل تلك األزمات  o لجوءالتعرف على ما یحدث في مناطق ال  
o الثقة فیها 
o عرض جمیع اآلراء واالتجاهات حول القضیة 
o تقدیم تحلیل علمي دقیق لجمیع جوانب القضیة  

o السرعة في طرح المواضیع فور وقوعها 
o االعتماد على مراسلین أكفاء 
o  عرض تداعیات القضیة مدعومة بالمواد الفلمیة  

o أخرى، یرجى ذكرها......................................:........................  

ما هي المواقع االلكترونیة المتخصصة التي تعتمد علیها الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین  .9
 )یمكنك اختیار أكثر من إجابة(الفلسطینیین؟ 

o  194موقع المجموعة  o موقع تجمع العودة الفلسطیني  
o موقع مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات 
o  القسریة في  الهجرة لدراسات األكادیمي برنامجالموقع

 جامعة النجاح 
o ف.ت.موقع دائرة شئون الالجئین التابع ل م  

o  موقع الجئ نت 
o موقع مركز الالجئ لإلعالم 
o موقع دائرة شئون الالجئین التابع لحماس  

o أخرى، یرجى ذكرها...................................................................... :.. 
 

ما هي المواقع االلكترونیة اإلخباریة التي تعتمد علیها الكتساب المعلومات حول قضیة الالجئین  .10
 )یمكنك اختیار أكثر من إجابة(الفلسطینیین؟ 

o موقع وكالة األنباء الفلسطینیة وفا  o موقع فلسطین أون الین  
o موقع وكالة معا اإلخباریة 
o صفا"موقع وكالة الصحافة الفلسطینیة" 
o  دنیا الوطنموقع 
o موقع وكالة فلسطین اآلن  

o موقع وكالة سما اإلخباریة 
o موقع المركز الفلسطیني لإلعالم 
o موقع وكالة شهاب اإلخباریة 
o موقع وكالة فلسطین الیوم  

o أخرى، یرجى ذكرها........................................................................ :  

ة الخاصة بقضیة الالجئین التي تفضل متابعتها على المواقع االلكترونیة؟ ما أشكال المواد اإلخباری .11
 )یمكنك اختیار أكثر من إجابة(

o األخبار الخاصة بقضیة الالجئین 
o التحلیالت والتعلیقات الخاصة بقضیة الالجئین  

o التقاریر الخاصة بقضیة الالجئین 
o مواضیع النقاش الحر  

o خاصة بقضیة الالجئینالتحقیقات التي تهتم بكشف الحقائق ال 
o القصص اإلخباریة الخاصة بقضیة الالجئین  

o المشاركة والتعلیقات المفتوحة مع الجمهور 
o الدراسات واألبحاث الخاصة بقضیة الالجئین  



       ملحق الدراسة

135 

ما أهم الموضوعات الخاصة بقضیة الالجئین الفلسطینیین التى تتابعها على المواقع  .12
 )یمكنك اختیار أكثر من إجابة(االلكترونیة؟ 

o عودة الالجئین على أساس قرارات األمم المتحدة  o قضیة الالجئین في المفاوضات  
o  ًالموضوعات الخاصة بتعویض الالجئین مادیا 
o تاریخ المدن والقرى التي تم تهجیرها 
o أوضاع المخیمات الفلسطینیة في الشتات  

o مظاهرات التضامن الدولیة 
o الفعالیات الشعبیة الفلسطینیة 
o ،یرجى ذكرها أخرى..:..............  

 ما درجة ثقتك بتناول المواقع االلكترونیة لقضیة الالجئین الفلسطینیین؟ .13

o  ًعالیة جدا  o عالیة  o متوسطة  o منخفضة  o  ًمنخفضة جدا  

 ما درجة اشباع المواقع االلكترونیة لفضولك المعرفي حول قضیة الالجئین الفلسطینیین؟ .14

o  ًعالیة جدا  o عالیة  o متوسطة  o منخفضة  o  ًمنخفضة جدا 
  

التـــــأثیرات المترتبـــــة علـــــى االعتمـــــاد علـــــى المواقـــــع االلكترونیـــــة الكتســـــاب : حـــــور الثالـــــثالم
  المعلومات حول قضیة الالجئین 

مــا التــأثیرات المعرفیــة الناتجــة عــن اعتمــادك علــى المواقــع االلكترونیــة الكتســاب المعلومــات   .15
 )یمكنك اختیار أكثر من إجابة(حول قضیة الالجئین الفلسطینیین؟ 

o  على ما یحدث لقضیة الالجئین محلیًا وٕاقلیمیًا ودولیاً التعرف  
o تكوین آرائي حول المشكالت واألزمات الخاصة بقضیة الالجئین  
o التعرف على الظروف الحیاتیة التي یمر بها الالجئون  
o تنمیة معلوماتي حول قضیة الالجئین  
o أخرى، یرجى ذكرها............................................ :....................................  

ما التأثیرات الوجدانیة الناتجة عن االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول   .16
 )یمكنك اختیار أكثر من إجابة(قضیة الالجئین الفلسطینیین؟ 

o مشاركة الالجئین وجدانیًا في همومهم ومشكالتهم وأزماتهم  
o  الالجئین في مخیمات الشتاتزیادة التعاطف مع  
o زیادة الشعور بالكراهیة لدولة الكیان اإلسرائیلي  
o زیادة الشعور بالقلق والخوف على مصیر الالجئین الفلسطینیین  
o أخرى، یرجى ذكرها..................................................................................: 
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الناتجة عن االعتماد على المواقع االلكترونیة الكتساب المعلومات حول قضیة  ما التأثیرات السلوكیة .17
 )یمكنك اختیار أكثر من إجابة(الالجئین الفلسطینیین؟ 

o تأیید كل الجهود العربیة والدولیة في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحل قضیة الالجئین  
o المشاركة في أنشطة تطوعیة لمساعدة الالجئین في المخیمات  
o حضور الندوات وورش العمل المتعلقة بقضیة الالجئین الفلسطینیین  
o المشاركة في المظاهرات واالحتجاجات ضد دولة الكیان اإلسرائیلي  
o أخرى، یرجى ذكرها................................................................................ :  

منها المواقع االلكترونیة عند تناولها قضـیة الالجئـین الفلسـطینیین ؟  برأیك ما أهم المشاكل التي تعاني  .18
 )یمكنك اختیار أكثر من إجابة(

o مجهولیة مصدر المعلومات 
o محدودیة الدراسات المتخصصة التي تنشرها  

o التوسع في نشر المعلومات دون التیقن منها 
o المعلومات غیر دقیقة  

o ة بقضیة الالجئین الفلسطینیینعدم الموضوعیة في معالجة األحداث المتعلق 
o ضعف ثقة الجمهور بالمعلومات المنشورة في المواقع االلكترونیة  
o أخرى، یرجى ذكرها............................................................................ :  

 )تیار أكثر من إجابةیمكنك اخ(ما مقترحاتك لتطویر تناول المواقع االلكترونیة لقضیة الالجئین ؟  .19

o االهتمام بالدقة والموضوعیة في موضوعاتها 
o التغطیة الفوریة والشاملة لألحداث الخاصة بالالجئین 
o الجرأة في تناول الموضوعات الخاصة بالالجئین  

 
  

o عرض مختلف وجهات نظر للمحللین والخبراء والمتخصصین في الموضوعات التي تناقشها 
o أخرى، یرجى ذكرها....... :.....................................................................  

  :السمات العامة: المحور الرابع

   أنثى o ذكر o :النــوع .1

  األقصى o  األزهر o  اإلسالمیة o  :الجامعة .2

 األول o :المسـتوى الدراسي .3

o الرابع 

o الثاني  

o الخامس فأكثر 

o الثالث 

  

 :المحافظة .4

 

o شمال غزة 

o خانیونس  

o غزة 

o رفح  

o ىالوسط  

  شكرًا لحسن تعاونكم
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