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 دراسةملخص ال
 

تغطية   في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء  استخدام  درجة  على  للتعرف  الدراسة  تهدف 
أحداث مسيرات العودة، وطبيعة هذا االستخدام وأسبابه ودوافعه، ودرجة نجاحهم في هذه التغطية  

ة المعيقات التي واجهت النشطاء الفلسطينيين أثناء هذه التغطيومعرفة  باستخدام الهواتف الذكية،  
تنتمي هذه الدراسة الى البحوث الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات ، و ومقترحاتهم للتغلب عليها

أداة  المسحية وفي اطاره أسلوب مسح أساليب الممارسة االعالمية، وتم جمع البيانات باستخدام 
ون النشطاء الفلسطينيين الذين يمتلك   التي تم تطبيقها على عينة متاحة من  صحيفة االستقصاء، 

قوامها   بلغ  العودة  تغطية مسيرات  ذكية ويستخدمونها في  من   219هواتف  الفترة  مفردة، خالل 
وخلصت  م، واستخدمت نظرية القائم باالتصال،  2020أغسطس    23م وحتى  2020أغسطس   16

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها: 

العودة كانت   -1 مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء  استخدام  درجة 
 %. 71.4بوزن نسبي عالية 

جاء تطبيق )الفيس بوك( في المرتبة األولى بين أهم تطبيقات التواصل االجتماعي التي   -2
يستخدمها النشطاء الفلسطينيين من خالل هواتفهم الذكية لتغطية مسيرات العودة وبنسبة  

 %. 58نستجرام( بنسبة %، ثم )اإل64.8%، تاله تطبيق )الواتس أب( بنسبة 92.7
القائل بوجود   -3 الفرض  عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة تفاعل  ثبت صحة 

الذكية،   الهواتف  باستخدام  العودة  لمسيرات  الفلسطينيين  النشطاء  تغطية  مع  الجمهور 
 . بينهماأن هذه العالقة طردية   ، وتبينودرجة ثقة الجمهور بهذه التغطية

 وقدم الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات كان أبرزها: 

وكشف   -1 الصحفية،  التغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  المتخصصة  الدورات  عقد 
 المميزات المتاحة على الهواتف للجمهور لتساعدهم في نشر قضيتهم والتفاعل معها. 

الهواتف الذكية في مجاالت حياتية أخرى مثل التعليم والتسوق والخدمات  تعزيز استخدام  -2
يمكن و تختص بها الهواتف الذكية التي هناك عدد كبير من التطبيقات المدنية المتعددة ف

 منها. االستفادة
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Abstract 

 

This study aims at identifying the degree to which Palestinian activists use 

smartphones in covering the events of the marches of return, the nature of this use, its 

causes and motives, the degree of their success in this coverage, and the obstacles that 

they face during this coverage. This is in addition to their proposals to overcome such 

obstacles. This study is a descriptive research used the methodology of survey studies, 

and in its framework, the researcher used surveying media practice’s methods. Data 

were collected by using the questionnaire as a main tool for the study. It was applied 

to an available sample of Palestinian activists who own smartphones and use it in 

covering the marches of return, totaling 219 subjects, during the period from August 

16, 2020 AD to August 23, 2020 AD. The study also used the contact-person theory. 

The most important findings of the study: 

1- The degree to which Palestinian activists use smartphones in covering the marches 

of return was high, with a relative weight of 71.4%. 

2- The (Facebook) application came first among the most important social media 

applications that Palestinian activists use on their smartphones to cover the marches of 

return , at a rate of 92.7%, followed by (WhatsApp) by 64.8%, and then (Instagram) 

 at 58%. 

3- There is a positive statistically significant correlation between the degree of 

public’s interaction with Palestinian activists' covering of the marches of return by 

smartphones, and the degree of public’s confidence in this coverage 

The most important recommendations of the study: 

1- Specialized courses in using of smartphones for press coverage should be 

conducted so as to reveal the features available on phones to the public to help them 

disseminate their case and interact with it. 

2- Using smart phones in other areas of life, such as education, shopping and various 

civil services should be enhanced, as there are a large number of smartphones’ 

applications that can be used. 
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 هداءإلا

 

 

 إلى امرأة تنير لي الطريق كل صباح برضاها.. 

 أمي الغالية.. 

 إلى رجل أفنى حياته ليصلح لنا الحياة، السند والمتكأ والقدوة األولى.. 

 الحبيب.. أبي 

 إلى الرفيقة والصديقة ومحفزتي في كل خطوة.. 

 زوجتي الحبيبة.. 

 إلى أقمار هذا الكوكب، أنجبتهم أمي ولن تكررهم الحياة.. 

 إخوتي الثمانية.. 

 إلى زهرة حياتي صاحبة الوجه الجميل.. 

 بنتي لين.. ا

 إلى أملي في المستقبل وذخري في هذه الحياة

 بني قيس.. ا

 

 

 الباحث    

عالء الدين خضر منصور 
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 شكر وتقدير 

الحمد هلل حمد الشاكرين، الحمد هلل حمدًا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه الكريم، الحمد هلل أواًل 
 الذي وفقني لهذا العمل ويسر لي الطريق رغم الصعوبات والمعيقات المتعددة.

يشكر   ال  الناس  يشكر  ال  من  باب  اإلومن  أستاذ  إلى  والعرفان  الشكر  بجزيل  أتقدم  عالم هللا 
عيسى،   الحميد  عبد  طلعت  الدكتور  الدراسة  هذه  في  مشرفي  اإلسالمية،  الجامعة  في  المساعد 
الذي لم يبخل علينا من وقته وال من علمه وال من سعة صدره، هذا الرجل الودود المتواضع الذي 

 ملهمًا، وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان من مناقشي هذه  بالكاد نوفيه حقه، والذي تشرفت به مرشداً 
أستاذ الصحافة المشارك الدراسة الذين أثروها بفيض علمهم ومالحظاتهم القيمة المناقش الداخلي  

االسالمية الجامعة  نقيرةالدكتور    في  أبو  المسيرة   أيمن  هذه  خالل  مساقات  عدة  في  مدرسي 
مدرسي    أحمد المغاري   الدكتور  ية اإلعالم بجامعة األقصىعميد كل   والمناقش الخارجي التعليمية،  

 . ونعم المعلم في بداية مسيرتي التعليمية في درجة البكالوريوس في عدة مساقات

كما وأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى مديري األستاذ محمد نادر النوري قمر الزمان مدير تجمع  
الرجل   الماليزية في قطاع غزة، هذا  ليكون جزءالمؤسسات  منا وليساند شعبنا   اً الذي ترك بالده 

غاثي، والذي كان سندًا وداعمًا لي في مسيرتي الدراسية، والذي كان من خالل العمل الخيري واإل
 خير ناصح وموجه لي في الطموح والنظرة المستمرة للتطور واالرتقاء. 

 يهذا العمل، فأبدأ بوالد  نجاز  إ كما وأشكر كل من ساندني في إتمام هذا الطريق وحفزني على  
حيث السند والدعم األول دائمًا في كل خطوة من خطواتي، وكذلك زوجتي رفيقة دربي المحفزة 

يومًا، وكانت الرفيق في   والمساندة لي، هذه المرأة التي صبرت على انشغالي دومًا ولم تبخل علي  
الدراسية، وأشكر  كل  كل سهر و  لم وقت طويل قضيته في مسيرتي  الذين  المؤسسة  زمالئي في 

الشكر  بجزيل  وأتقدم  الزعيم،  إبراهيم  الدكتور  مقدمتهم  وفي  منهم  طلبتها  مساعدة  في  يبخلوا 
 ألصدقائي ومن كل شخص ساعدني ووقف بجانبي. 

 الباحث     

 عالء الدين خضر منصور 
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 :الدراسة  مقدمة

تمر به القضية الفلسطينية بين الحين واآلخر من مستجدات وأحداث يشكل مفاصل مهمة إن ما  
عاش الشعب الفلسطيني معاناة حقيقة في   في تطوراتها، ويترك أثرًا بارزًا في التاريخ الفلسطيني،

عام   نكبة  خلفته  لما  نتيجة  والشتات  السلمية 1948الوطن  التجارب  من  العديد  خاض  حيث  م، 
 ناع العالم بحقوقه التي سلبها منه االحتالل "االسرائيلي". لمحاولة اق

وأهل  عام  بشكل  الفلسطينيون  تبناها  التي  السلمية  التجارب  هذه  احدى  العودة  مسيرات  جاءت 
والتي   خاص  بشكل  غزة  عام  قطاع  من  مارس  شهر  في  األنظار 2018انطلقت  لتجذب  م 

 ة وتجدد االهتمام بها، وتظهرها من جديد. اإلعالمية المحلية والعالمية إلى القضية الفلسطيني

والتي  الفلسطيني،  الشعب  فئات  من  العديد  اهتمام  على  تحوز  أن  العودة  مسيرات  استطاعت 
حركت مشاعرهم الوطنية وأعادت لفت األنظار لحق العودة، هذا الحق المسلوب الذي ال يختلف 

دافعًا للمشاركة في فعالياتها المختلفة  عليه أحد من الفلسطينيين رغم اختالفاتهم السياسية، فكانت  
التواصل   منصات  على  مشاركتها  وكذلك  معها  والتفاعل  الوسائل  بكل  لتغطيتها  والسعي 

 االجتماعي المختلفة. 

تنوع االهتمامات والتركيز في العديد   إلى التسارع في التطور والتسارع في الحياة العملية    كما أدى
والحساسية درجة عالية لمساسها مصالح مجموعات كبيرة من   من القضايا التي تبلغ من األهمية

من   العديد  فذهب  والنشطاءالمجتمع،  العموم    الفاعلين  وجه  على  والنشطاءالعرب   والفاعلين 
على وجه الخصوص لالهتمام بالقضايا واألحداث التي تجري على الساحة وتناولها   ينالفلسطيني

 المتاحة بين أيدهم. ألدواتوتغطيتها والتفاعل معها من خالل أبسط ا 

عالمين المتخصصين أصبحت تغطية األحداث والقضايا الحساسة ال تقتصر على الصحفيين واإل
لفعل   بل أصبح كل من يملك  ،فقط أداة تساعده في تغطية ونقل هذه األحداث والقضايا يسعى 

وغيرها التي  ةعالم الجديدتغطية الحدث ونشره والتفاعل معه من خالل وسائل اإل ذلك، من خالل 
 .والتفاعل معها  عالمية للجميع باستخدامها والنشر من خاللهاإ تاحت فرص متساوية ومنصات أ 

ال   النشطاء والفاعلينيتوجه   الذكية  في  للهواتف  الحاضر  األحداث  ويستخدمونهاوقت  تغطية   في 
استطاع  والوقائع أيضا  الهواتف  هذه  خالل  ومن  المختلفة،  ومشاركتها   وا والقضايا  القضايا  نشر 

 على نطاقات عالمية والتفاعل معها بأشكال متعددة. 

ا  العديد من نواحي  األخيرة بشكل ملحوظ في  الذكية في اآلونة  الهواتف  لحياة ومجاالتها ظهرت 
والبيئة   السن  اختالف  مع  واضح  بشكل  المجتمع  فئات  من  العديد  بين  وانتشرت  المختلفة، 
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التي  والتطبيقات  المميزات  من  العديد  وحملت  الحياة،  ضروريات  أحد  أنها  لو  كما  االجتماعية 
بجميع   االجتماعي  التواصل  مثل  االستخدامات  من  محدودة  غير  مجموعة  للمستخدمين  أتاحت 
غير  بشكل  والوظائف  المهام  من  العديد  وتأدية  بعد،  عن  والتعليم  االلكتروني،  والتسوق  ميزاته، 

 محدود.

الفلسطين الساحة  يوللنشطاء  الشتعال  األحداث  من  العديد  تغطية  في  تتمثل  خصوصية  ين 
هؤالء  من  العديد  لبروز  خصبة  أرضية  أنشأت  والتي  والمستمرة،  الساخنة  باألحداث  الفلسطينية 

خر وأبرز هذه األحداث هي أحداث مسيرة العودة التي تنتشر على حدود قطاع آنشطاء، كان  ال 
المهتمين في تغطية   النشطاء  العديد من  القطاع، برز  الخمس في  المحافظات  غزة موزعة على 

 م.2018أحداث مسيرات العودة منذ انطالقها في شهر مارس من عام 

مسيرات العودة والتفاعل معها بشكل ملحوظ من العديد   وبرز استخدام الهواتف الذكية في تغطية 
من  العديد  استطاع  حيث  المختلفة،  وفعالياتها  العودة  مسيرات  في  والمشاركين  النشطاء  من 
عبر   ونشرها  الذكية  الهواتف  باستخدام  المتنوعة  والفنية  التراثية  الفعاليات  تغطية  المشاركين 

ال  التواصل االجتماعي  العديد من الصور ومقاطع  منصاتهم على مواقع  انتشرت  مختلفة، وكذلك 
الذكية النتهاكات جيش االحتالل "اإلسرائيلي" لسلمية مسيرات  التي تم التقاطها بالهواتف  الفيديو 
والمواقع   المنصات  هذه  عبر  النشطاء  من  العديد  ويتداولها  مشهورة  أصبحت  والتي  العودة 

ا األخرى  األحداث  لتغطية  باإلضافة  الشهداء  المختلفة،  مثل  العودة  بمسيرات  والمرتبطة  لمتنوعة 
 والجرحى واالعتداءات "اإلسرائيلية" المتنوعة. 

التي  والخصائص  المميزات  من  والعديد  المرونة  من  به  بأس  ال  قدر  الذكية  الهواتف  أتاحت 
التي  الكاميرا  جودة  عن  فبالحديث  خاللها،  من  العودة  مسيرات  تغطية  على  النشطاء  ساعدت 

ها أغلب الهواتف الذكية المتاحة مع النشطاء والتي استطاعوا من خاللها تغطية ونشر كم تمتاز ب
كبير من المواد الصحفية، وكذلك سهولة االتصال بشبكة اإلنترنت إلى حد ما، ونشر المواد في  
أقرب وقت ممكن، العديد من هذه المميزات أظهرت نوع جديد ومختلف من التغطية والذي مكن 

و  لفعاليات النشطاء  الصحفية  التغطية  من  الصحفي  العمل  في  المختصين  غير  خصوصًا 
 ونشاطات أحد أبرز األحداث الفلسطينية. 

الدراسة   هذه  في  نسعى  على    إلىلذلك  للهواتف   درجةالتعرف  الفلسطينيين  النشطاء   استخدام 
 نجاحهم في هذه التغطية  ودرجةالذكية في تغطية مسيرات العودة وطبيعة هذا االستخدام وأسبابه، 

و  التغطية  هذه  مع  لديهم  الجمهور  تفاعل  ومعرفة  الذكية  الهواتف  بها   درجةباستخدام   ثقتهم 
 . ومقترحاتهم للتغلب عليها يجابيات هذه التغطية ومعيقاتهاإ و 
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 الفصل األول:

 اإلطار العام للدراسة

اإلجراءات المنهجية للدراسة    يتضمنوالذي  إلطار العام للدراسة،  ا   الفصل  يستعرض هذا 
الدراسات السابقة    حيث يعرض مشكلة الدراسة،  ويشرح    يها وموقع الدراسة منها،التعليق عل و أهم 

الدراسة و ،  هاتساؤالت و   أهداف الدراسة وكذلك  أهمية الدراسة،  و  النظري،  ويستعرض فروض  اإلطار 
حدود و   إجراءات الصدق والثباتويستعرض  ،  ، ومجتمع الدراسة وعينتهاومنهجها وأدواتها  هانوعو 

 .وتقسيمها اإلحصائية للبيانات، والمفاهيم األساسية للدراسة اتالمعالجاألساليب و وكذلك   ،الدراسة

 

 أولا: أهم الدراسات السابقة: 
قام  إطار ذلك  الجوانب، وفي  الدراسة واإلحاطة بها من جميع  للتعمق في مشكلة  الباحث  سعى 
باالطالع على عدد من الدراسات السابقة التي تتشابه مع دراسته بطريقة أو بأخرى والتي يمكن 

حيث تناول المحور األول    ينمحور ل االستفادة منها في دراسته واختار منها أهم الدراسات وقسمها  
العودةدراسا ومسيرات  االعالم  حول  دراسات  ت  الثاني  المحور  وتناول  الهواتف   حول،  استخدام 

 . في التغطية االعالمية الذكية
   

 : ومسيرات العودة اإلعالمدراسات تتناول  /ولالمحور األ 
 : (1)  (2020دراسة عيسى وشلط ) -1

الدراسة   عهدفت  الكشف  معالجتها إلى  في  الدراسة  مواقع  استخدمتها  التي  الخبرية  األطر  ن 
مواقع   ثالثة  في  الفلسطينية،  العودة  الواليات إ لمسيرات  في  مختلفة  أيديولوجيات  تمثل  لكترونية 

الوصفية  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه  وتنتمي  وروسيا،  وبريطانيا  األمريكية  واستخدمت المتحدة   ،
المسح وفي   أسلو إ منهج  في  طاره  المتبادلة  العالقات  المضمون، ومنهج  تحليل  أسلوب إ ب  طاره 

المقارنة المنهجية، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام أداة استمارة تحليل المضمون، وذلك لتحليل  
األمريكي( باستخدام   CNNالبريطاني، وموقع قناة    BBCالروسي، وموقع قناة    RT)موقع قناة  

في الموقع  داخل  من    المدة  البحث  ، م2018سبتمبر    30حتى    م2018مارس    30الزمنية 
 األطر الخبرية، ومن أهم النتائج:  واستخدمت الدراسة نظرية

 
دور األيديولوجيا في التحيز والتأطير الخبري لمسيرات العودة الفلسطينية في المواقع األجنبية باللغة العربية،  (1)

 عيسى وشلط. 
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في   . أ  األجنبية  اإلعالمية  المدارس  إليها  تنتمي  التي  لإليديولوجيا  مهم  دور  وجود  تبين 
 القضية الفلسطينية. التحيز وتأطير األخبار الخاصة ب

أنه أكثر توازنًا في االستعانة بالمصادر الفلسطينية واإلسرائيلية، حيث    BBCأثبت موقع   .ب
 سرائيلية" والدولية. توزعت المصادر بشكل متساوي تقريبًا بين الفلسطينية و"اإل

موقع  ات . ج تحيز  االحتالل    CNNضح  جيش  مصادر  على  الكامل  شبه  اعتماده  من 
 اإلسرائيلي ضمن المصادر اإلسرائيلية. 

 
 : (1) ( 2020دراسة عرقوب ) -2

عرف على مضمون الصورة الصحفية لمسيرات العودة، في مواقع الصحف تهدفت الدراسة إلى ال 
واتجاهاتها  أهدافها،  على  والتعرف  وبموضوعاتها،  بها  االهتمام  ومدى  اليومية،  اإلسرائيلية 
المسح  منهج  الوصفية، واستخدمت  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه  ومصادرها وشخصياتها، وتنتمي 

وفي   تحليل  إ اإلعالمي  أسلوب  اطاره طاره  وفي  المتبادلة  العالقات  دراسة  ومنهج  المضمون، 
أسلوب المقارنة المنهجية، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام أداة تحليل المضمون، وذلك لمواقع  

واعتمدت العينة القصدية باختيار يوم  عوت أحرنوت، هآرتس، يسرائيل هيوم(يالصحف اليومية )يد
بواقع   أسبوع،  من  يو   72الجمعة من كل  الزمنية  الفترة   31حتى    م2018مارس    31مًا خالل 

طار اإلعالمي، ومن ، واستخدمت الدراسة  نظريتي ترتيب األولويات وتحليل اإلم2019سبتمبر  
 أهم النتائج: 

من تغطية مواقع الدراسة لمسيرات  %  21موضوع المسيرات الشعبية على نسبة    حصل . أ 
 . العودة

على المرتبة األولى من بين أهداف نشر صور  حاز هدف تبرير استهداف المتظاهرين    .ب
 %. 21مسيرات العودة في مواقع الدراسة بنسبة 

يد  تبين . ج موقع  اهتمام  الدراسة  العودة ي نتائج  لمسيرات  الصحفية  بالصورة  أحرنوت  عوت 
 %.71بدرجة أكبر من الموقعين اآلخرين بنسبة 

 
 :Madi & Others (2020  ) (2)دراسة  -3

وتركز  اإلخبارية،  المواقع  داخل  لألخبار  األيديولوجي  البناء  في  التحقيق  إلى  الدراسة  هدفت 
الكبرى والتي حظيت باهتمام ملحوظ   ي ف الدراسة على التقارير اإلخبارية المتعلقة بمسيرة العودة 

 
 داللة تأطير الصورة الصحفية لمسيرات العودة في مواقع الصحف اإلسرائيلية اليومية، عرقوب.   (1)

(2 ) The Implication of Priming and Framing Effects for News Coverage of Gaza’s the 
Great March of Return in Arabic News Websites, Madi & Others. 
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العربييالموقع الرسميين  من ين  للتحقق  هدفت  حيث  العربية،  قناة  وموقع  الجزيرة  قناة  موقع  ن، 
التالعب النفسي الذي تستخدمه وسائل اإلعالم لخدمة المصلحة السياسية للدول التي ترعاها هذه  

الوصفية،   للدراسات  الدراسة  هذه  وتنتمي  تحليل  المواقع.  أداة  باستخدام  الدراسة  بيانات  جمع  تم 
 الخاص بتصنيف ((Entman 1991إطار عبر تحليل البيانات   سة في ، اعتمدت الدرا المضمون 

الدراسة  األخبار أطر   في  المنتظمة، حيث شارك  العشوائية  العينة  اعتمدت طريقة  طالب   200، 
 جامعي من الجامعة األردنية، ومن أهم النتائج: 

الموقع . أ  التغريدات ااختلف  نسبة  كانت  العودة،  مسيرات  حول  لألخبار  تغطيتهما  في    ن 
 % فقط. 2%، بينما العربية 18للجزيرة تصل لـ 

استخدمت الصفات السلبية بشكل كبير في عرض األخبار، وهذا يندرج تحت فئة القوالب   .ب
 النمطية. 

تجاه بعض المصطلحات التي  استخدام المصطلحات المتحيزة  خبار قناة العربية أ في   برز . ج
مثل استخدام مصطلح جيش بدل قوات، ومصطلحات    ة"اإلسرائيلي"تعطي التشريع للقوات  

 محايدة في عرض الضحايا الفلسطينيين مثل قتيل وميت. 
 

 : (1) ( 2020دراسة الرنتيسي )  -4
الفلسطينية اليومية،  إلى رصد  األطر الخبرية لمسيرات العودة الكبرى في الصحف  هدفت الدراسة  

الكبرى، العودة  مسيرات  بقضية  اهتمامها  مدى  الدراسات   والكشف عن  إلى  الدراسة  هذه  وتنتمي 
المضمون، تحليل  أسلوب  إطاره  وفي  المسحية  الدراسات  منهج  واستخدمت  ومنهج   الوصفية، 

لدراسة باستخدام طاره أسلوب المقارنة المنهجية، وتم جمع بيانات ا إ دراسة العالقات المتبادلة وفي  
المنتظمة  العشوائية  العينة  طريقة  على  واعتمدت  المعمقة،  والمقابلة  المضمون  تحليل  أداتي 

 ( تحليل  تم  حيث  الصناعي،  األسبوع  بين  268بأسلوب  ما  الزمنية  الفترة  خالل  موضوعًا   )30 
دة، م، واستخدمت الدراسة نظريتي ترتيب األولويات األجن 2019مارس  30م وحتى 2018مارس 

 واألطر اإلخبارية، ومن أهم النتائج: 
العودة على باقي الفئات حيث كانت األكثر    ةالشهداء والجرحى من مسير   موضوعتصدر   . أ 

 فعاليات مسيرة العودة. تالها% 29تكرارًا بنسبة 
صور    .ب بدون  المواضيع  جاءت  حيث  العودة  مسيرات  مواضيع  في  الصور  استخدام  قل 

 ي المرتبة الثانية. %، تاله صور خبرية ف48بنسبة 

 
 ت العودة الكبرى في الصحف الفلسطينية اليومية، الرنتيسي. األطر الخبرية لمسيرا (1)
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الشعبية على  هدف  حاز    . ج العودة والمقاومة  بنسبة  الستمرار في مسيرات  األولى  المرتبة 
 %.26%، تالها وقف االعتداءات اإلسرائيلية بنسبة 33

 
 : (1) ( 2020دراسة عيسى والمصدر ) -5

بين   للعالقة  تفسيره  في  الدعاية  نموذج  توقعات  صحة  بيان  إلى  الدراسة  اإلعالم هدفت  وسائل 
التعرف على طريقة معالجة صحيفتي نيويورك   المهيمنة، من خالل  السياسية  االمريكية والنخب 
إلى  الدراسة  هذه  وتنتمي  االهتمام،  ناحية  من  غزة  في  العودة  لمسيرات  بوست  وواشنطن  تايمز 
ومنهج  المضمون،  تحليل  أسلوب  إطاره  وفي  المسح  منهج  واستخدمت  الوصفية،  الدراسات 

لعالقات المتبادلة وفي اطاره أسلوب المقارنة والعالقات االرتباطية، وتم جمع البيانات باستخدام ا 
البالغة   الموضوعات  لجميع  الشامل  الحصر  واعتمدت  المضمون،  تحليل  خالل    134أداة  مادة 

 م، ومن أهم النتائج: 2018سبتمبر   30م حتى 2018مارس  30الفترة الزمنية من 
وجود   -أ  غزة،  بينت  قطاع  في  العودة  مسيرات  بتغطية  الدراسة  صحيفتي  قبل  من  اهتمام 

 ويعود السبب إلى كون "إسرائيل" أحد أطرافها الفعالة. 
 جاء اعتماد الصحيفتين على المصادر "اإلسرائيلية" في تأطير مسيرات العودة.  -ب
قطاع  -ج على  المفروض  الحصار  إلى  المسيرات  أسباب  رد  على  الدراسة  صحيفتا  اتفقت 

في   المتمثل  الحقيق  بالدفاع  اهتمامها  قلة  مقابل  منها حماس،  تعاني  التي  غزة، واألزمة 
 المطالبة بحق العودة. 

 
 :(2) (  2020دراسة أبو زايد )  -6

اليومية في الصورة الصحفية   التعرف على مدى اهتمام الصحف الفلسطينية  إلى  هدفت الدراسة 
لمسيرات العودة، والتعرف على سمات محتوى وشكل الصورة الصحفية المستخدمة في مسيرات  
العودة، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واستخدمت منهج المسح وفي إطاره أسلوب  

المض وتم تحليل  المنهجية،  المقارنة  أسلوب  إطاره  وفي  المتبادلة  العالقات  دراسة  ومنهج  مون، 
تم   حيث  الشامل  الحصر  واعتمدت  المضمون،  تحليل  استمارة  باستخدام  الدراسة  بيانات  جمع 

مارس    31صورة صحفية في صحيفتي فلسطين واأليام، خالل الفترة الزمنية ما بين    944تحليل  

 
معالجة مواقع الصحف األمريكية لمسيرات العودة الفلسطينية: دراسة تحليلية مقارنة بالتطبيق على نموذج   (1)

 الدعاية، عيسى والمصدر.
 . الصورة الصحفية لمسيرات العودة في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلية مقارنة، أبو زايد (2)
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حتى  2018 أهم م2019مارس    29م  ومن  األولويات،  ترتيب  نظرية  الدراسة  واستخدمت   ،
 النتائج: 

بينت اهتمام صحف الدراسة بالصورة الصحفية لمسيرات العودة، حيث بلغت في صحيفة   -أ 
 صورة صحفية.  389صورة صحفية وفي صحيفة األيام  555فلسطين 

رات العودة  اعتمدت صحيفتا الدراسة على مصدر وكاالت األنباء للصورة الصحفية لمسي -ب
 %.30.4% تالها مصور الصحيفة بنسبة  33.2بنسبة 

،  % في صحيفي الدراسة 29.4تفوقت داللة العلم الفلسطيني على المرتبة األولى بنسبة   -ج
 ويعود ذلك لحجم استخدام العلم في فعاليات مسيرات العودة.

 
 : (1) ( 2020)دراسة البنا  -7

الشباب الجامعي الفلسطيني في قطاع غزة نحو المواقع  اتجاهاتلى التعرف على  إهدفت الدراسة 
اإلخبارية الفلسطينية في تشكيل معارفهم حول مسيرات العودة وكسر الحصار، ودرجة اهتمامهم  

الدراسة   المسح وفي  إبمتابعتها، وتنتمي هذه  الوصفية، واستخدمت منهج  الدراسات  تم إ لى  طاره 
االعالم،   وسائل  جمهور  مسح  أسلوب  صحيفة  توظيف  باستخدام  الدراسة  بيانات  جمع  وتم 

مبحوثًا، خالل الفترة الزمنية   409االستقصاء، واعتمدت على العينة العشوائية الطبقية مكونة من  
 ، واستخدمت الدراسة نظرية فجوة المعرفة، ومن أهم النتائج:م2019سبتمبر  30الى  10ما بين 

عبر   . أ  العودة  لمسيرات  المبحوثين  متابعة  بدرجة  جاءت  الفلسطينية  اإلخبارية  المواقع 
   متوسطة.

االجتماعي    بلغت  .ب التواصل  لشبكات  المبحوثين  متابعة  المواقع  71نسبة  تالها   ،%
 %، وجاءت تطبيقات الهواتف الخلوية بنسبة قليلة. 33.9اإلخبارية بنسبة 

الفلسطينية    وصلت  . ج اإلخبارية  للمواقع  المبحوثين  متابعة  أن  82.6نسبة  حين  في   ،%
 % ال يتابعونها. 17.4

 
 :(2) (  2019دراسة عيسى ) -8

الفلسطينية،    هدفت الصحافة  في  العودة  مسيرات  كاريكاتير  سيميائية  عن  الكشف  إلى  الدراسة 
إلى   الدراسة  التي تضمنتها، وتنتمي هذه  اللغوية  التي تناولتها، والرموز والدالالت  والموضوعات 

 
اتجاهات الشباب الجامعي نحو دور المواقع اإلخبارية الفلسطينية في تشكيل معارفهم حول مسيرات العودة  (1)

 وكسر الحصار، البنا.
 فة الفلسطينية، عيسى.سيميائية كاريكاتير مسيرات العودة في الصحا (2)
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الوصفية،   و الدراسات  المسح،  منهج  والمقارنة  اتواستخدمت  المضمون  تحليل  أسلوبي  بعت 
الحصر   واعتمد  المضمون،  تحليل  استمارة  أداة  باستخدام  الدراسة  بيانات  جمع  وتم  المنهجية، 
الشامل لجميع رسوم الكاريكاتير لعينة عمدية من صحيفتي فلسطين والحياة الجديدة، خالل الفترة 

 ، ومن أهم النتائج: م2019مارس  31حتى  م2018مارس  30الزمنية 
الصمود   -أ  كاريكاتير  رسوم  صمود ركزت  موضوعات  على  الدراسة  صحيفتي  في 

المتظاهرين، تلتها المواجهات بفارق واضح، ثم موضوعات القمع واالعتداءات اإلسرائيلية  
 على المشاركين في المسيرات. 

األلم   -ب إظهار  هدف  الدراسة تاله  صحيفتي  أواًل في  األمل والصمود  هدف بث روح  جاء 
 ية من االحتالل. والمعاناة، ثم إظهار وحشية المحتل والسخر 

العودة في صحيفتي الدراسة هي الفلسطينية،   -ج كانت أكثر الرموز في كاريكاتير مسيرات 
 وركزت على العلم الفلسطيني، والكوفية الفلسطينية، ثم رموز تختص بمسيرات العودة. 

 
 :(1) (  2018دراسة أبو قوطة ) -9

العودة   مسيرات  نحو  "اإلسرائيلي"  الدعائي  الخطاب  وتحليل  رصد  إلى  الدراسة  م، 2018هدفت 
عبر وسائل اإلعالم االجتماعية وتحديدًا التي تتبع لجيش االحتالل في موقع تويتر، وتنتمي هذه 
تحليل   أسلوب  إطاره  المسحية وفي  الدراسات  منهج  الوصفية، واستخدمت  الدراسات  إلى  الدراسة 

العينة  المض واعتمدت  المضمون،  تحليل  استمارة  أداة  باستخدام  الدراسة  بيانات  جمع  وتم  مون، 
الجيش اإلسرائيلي باللغة  المتحدث باسم  الشامل حيث تم تحليل حساب  المسح  العمدية بأسلوب 

أغسطس    31م حتى  2018مارس    1العربية أفيخاي أدرعي على تويتر، خالل الفترة الزمنية من  
 هم النتائج: م، ومن أ 2018

اشارت النتائج إلى اهتمام الخطاب الدعائي اإلسرائيلي بتناول مسيرات العودة، فتبين أن   -أ 
غالبية المنشورات كانت مرتبطة بمسيرات العودة كونها موضوعًا أساسيًا لجيش االحتالل  

 اإلسرائيلي. 
فئة    تنوعت قضايا وموضوعات مسيرات العودة في الخطاب الدعائي اإلسرائيلي، فجاءت -ب

 القضايا المتعلقة بأفعال الجيش اإلسرائيلي في الترتيب الثالث. 
اتجاه   -ج اإلسرائيلي  الدعائي  الخطاب  في  المستخدمة  التفاعلية  والعناصر  الوسائط  تنوعت 

 مسيرات العودة.

 
م عبر موقع تويتر: دراسة حالة صفحة المتحدث  2018الخطاب الدعائي اإلسرائيلي نحو مسيرات العودة  (1)

 باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي، أبو قوطة. 
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 : (1)  (2018دراسة الترك ) -10
الكبرى،  العودة  لمسيرات  الفرنسية  التعرف على طبيعة معالجة وكالة األنباء  الى  الدراسة  هدفت 
وتنتمي  وأساليبها،  واتجاهاتها  ومصادرها  اهتمامًا  أولتها  التي  والقضايا  مضامينها  على  والتعرف 
أسلوب  إطاره  وفي  المسحية  الدراسات  منهج  واستخدمت  الوصفية،  الدراسات  الى  الدراسة   هذه 

المتبادلة وفي   العالقات  المضمون، ومنهج  الحالة، وتم جمع بياناتها إ تحليل  طاره أسلوب دراسة 
عينة   على  الصحفية  للمادة  الشامل  الحصر  واعتمدت  المضمون،  تحليل  استمارة  أداة  باستخدام 

 م2018مارس    20، خالل الفترة الزمنية من  AFPمادة، في وكالة األنباء الفرنسية    116قوامها  
 ، واستخدمت الدراسة نظرية األجندة، ومن أهم النتائج: م2019سبتمبر  15تى ح

بنسبة   . أ  األولى  المرتبة  العودة  % تالها موضوعات  20احتلت موضوعات شهداء مسيرة 
 %.13التنديد واالستنكار المحلي والعربي والدولي بنسبة 

%  78ة  جاءت الموضوعات الصحفية بدون مصدر في مقدمة المصادر الصحفية بنسب .ب
 %. 16تاله مصدر مراسل بنسبة 

جاءت العناوين والصور أحد عناصر اإلبراز المستخدمة في وكالة الدراسة التي عالجت   . ج
 قضية مسيرات العودة في المرتبة األولى، تاله عنصر األلوان. 

  
 : في التغطية اإلعالمية  دراسات تتناول استخدام الهواتف الذكية /الثانيالمحور 

 : (2)  ( 2019دراسة أبو جبر ) -11
وطبيعة هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدامات الشباب الفلسطيني لتطبيقات الهاتف الذكي،  

هذه  وتنتمي  عليهم،  التطبيقات  هذه  وتأثيرات  االستخدام،  ودوافع  يستخدمونها  التي  التطبيقات 
الدراسات   إلى  أداة الدراسة  باستخدام  البيانات  جمع  وتم  المسح،  منهج  واستخدمت  الوصفية، 

الفلسطيني ممن يستخدمون  صحيفة االستقصاء، واعتمد الباحث العينة البسيطة المتاحة للشباب 
قوامها   عينة  على  ذلك  وتم  الذكي،  الهاتف  غزة،   200تطبيقات  قطاع  محافظات  من   مبحوثًا 

 باعات، ومن أهم النتائج: واستخدمت نظرية االستخدامات واإلش 
التواصل االجتماعي   -أ  الذكي السيما شبكات  الهاتف  استخدم الشباب الفلسطيني تطبيقات 

 لساعات طويلة يوميًا. 
 حصل تطبيق فيس بوك على الترتيب األول بين التطبيقات في االستخدامات والتصفح.  -ب

 
 معالجة وكاالت األنباء الدلية لمسيرات العودة الكبرى دراسة حالة، الترك. (1)

 ي وتأثيراتها فيهم، أبو جبر. ( استخدامات الشباب الفلسطيني لتطبيقات الهاتف الذك2)
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الذكي لحاجات تتعلق باأل -ج الهاتف  خبار ومتابعة ما  يستخدم الشباب الفلسطيني تطبيقات 
 يجري من حلوه ومراقبة البيئة. 

 
 : (1)  (2018دراسة العنانبة )  -12

النقال   الخليوي  للهاتف  الجامعات األردنية  التعرف على دوافع استخدام طلبة  إلى  الدراسة  هدفت 
المنشورة في الصحف  انتشار استخدامه، ومدى مصداقية األخبار  الذكي، والتعرف على أسباب 
  اإللكترونية، ومدى اعتمادهم عليها وتفاعلهم معها، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، 

الباحث   االستبيان، واعتمد  استمارة  أداة  البيانات باستخدام  العشوائية على  وتم جمع   120العينة 
 طالبًا من الجامعة األردنية لمرحلة البكالوريوس، ومن أهم النتائج: 

بلغت   . أ  كبيرة  بدرجة  األردنية  الجامعة  طلبة  قبل  من  الذكية  الهواتف  استخدام  تبين 
 عبر هذه الوسيلة بدرجة عالية. %، والتفاعل فيما بينهم 65.42

اإل  .ب الصحافة  مع  الطلبة  الهاتف  يتفاعل  باستخدام  االجتماعي  التواصل  ومواقع  لكترونية 
 الخليوي الذكي بدرجة عالية جدًا، بينما ال يتفاعلون مع الصحافة الورقية المطبوعة. 

الهواتف الخليوية الذكية   . ج إلى اقتناء  الجامعة األردنية  معللين ذلك بأنه يرفع تسابق طلبة 
 من مكانتهم االجتماعية وسط زمالئهم. 

 
 :(2)   (2017دراسة المزروعي ) -13

هدفت الدراسة إلى التعرف على فئات مستخدمي تطبيقات )واتس آب، تانجو، فايبر، وي شات( 
على   والوقوف  وعلميًا،  وعمريًا  نوعيًا  العراقي  المجتمع  في  الذكية  الهواتف  اإلشباعات على 

المتحققة لدى عينة المستخدمين، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واستخدمت منهج 
أو   المتكررة  العينة  الباحث  اعتمد  االستبيان،  استمارة  أداة  باستخدام  البيانات  جمع  وتم  المسح، 

على   ذلك  وتم  المستهدف،  للعدد  للوصول  التطبيقا   100المتضاعفة  مستخدمي  من  ت شخص 
، واستخدمت الدراسة نظرية االستخدامات م2013المذكورة، خالل الفترة الزمنية من أكتوبر عام  

 واإلشباعات، ومن أهم النتائج: 
%،  76غلبت نسبة المستخدمين الذكور على المستخدمين اإلناث للهواتف الذكية بنسبة   . أ 

للتطبيقات تنحصر أعمارهم ما بين   األكثر استخدامًا  %  26سنة بنسبة    30-25والفئة 
 من بين سبع فئات عمرية.

 
 ، العنانبة. الصحافة المطبوعة دور الهاتف الخليوي الذكي في تقليل اعتماد طلبة الجامعة االردنية على (1)

 اإلشباعات المتحققة من استخدام تطبيقات االتصال الحديثة عبر الهواتف الذكية، المزروعي.  (2) 
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تمثل معدل االستخدام للمستخدمين للهواتف الذكية بعدد ساعات من ساعتين الى أربع    .ب
 % من بين أربع فئات أخرى. 70ساعات يوميًا وبنسبة 

المستخدم . ج تطبيق  و فضل  تاله  األخرى،  التطبيقات  عن  آب(  )واتس  التطبيق  استخدام  ن 
 والتطبيق )واي شات( ثالثًا، والتطبيق )تانجوا( رابعًا وأخيرًا. )فايبر( ثانيًا، 

 
 : (1)  ( 2017) ةدراسة أبو غول -14

هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدامات ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي 
التي يستخدمونها ومدى  المتحققة منها، ومعرفة أبرز التطبيقات  في الهواتف الذكية واإلشباعات 
  موائمتها لهم، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واستخدمت منهج المسح اإلعالمي، 

صحيفة  إ وفي   أداة  باستخدام  بياناتها  جمع  وتم  اإلعالم،  وسائل  جمهور  مسح  أسلوب  طاره 
مبحوثًا ممن لديهم إعاقة بصرية فوق   250االستقصاء، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغت  

من    17سن   الزمنية  الفترة  خالل  غزة،  محافظات  من  حتى    20عام  أكتوبر   20أغسطس 
 نظرية االستخدامات واإلشباعات، ومن أهم النتائج: سة  الدرا م، واستخدمت 2017

الهواتف   . أ  في  االجتماعي  التواصل  تطبيقات  يستخدمون  الذين  المبحوثين  نسبة  غلبت 
 % عن الذين ال يستخدمونها من خالل الهواتف الذكية. 61الذكية بنسبة 

الحديثة، بينما  امتلكت النسبة األكبر من المبحوثين الهواتف الذكية لمواكبة التكنولوجيا    .ب
 اآلخرين. وتقليد   الباقيين لممارسة حياتهم بشكل طبيعي

استخدام    . ج من  المتحققة  اإلشباعات  أهم  من  المعلومات  على  الحصول  سرعة  اعتبرت 
 تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية.

 
 :(2)   (2017دراسة عياد )  -15

الدراسة   المحمول  إ هدفت  للهاتف  الجامعة  طلبة  استخدام  معدل  بين  العالقة  على  التعرف  لى 
كوسيلة اتصال من جانب ومؤشرات األداء األكاديمي لهم من جانب آخر، وتحديد أنماط استخدام 
الطلبة للهاتف المحمول ودوافع االستخدام بين هؤالء الطلبة بالتطبيق على الجامعات اإلماراتية.  

الدر  هذه  البيانات إاسة  وتنتمي  جمع  وتم  المسح،  منهج  واستخدمت  الوصفية،  الدراسات  لى 

 
، استخدامات ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية واإلشباعات المتحققة (1) 

 أبو غولة. 
 األكاديمي لطلبة الجامعات، عياد.   العالقة بين استخدام الهاتف المحمول كوسيلة اتصال واألداء (2) 
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طالبًا،   280باستخدام استمارة استبيان، واختارت جامعة الشارقة إلجراء الدراسة، وتم اختيار عدد  
 نظرية، ومن أهم النتائج:  أي  ولم يستخدم الباحث ،2016خالل الفترة الزمنية في عام 

الذك . أ  الهواتف  امتالك  العينة  برز  ألفراد  بالتحديد  وسامسونج  أيفون  نوعي  من  الحديثة  ية 
بلغت   كبيرة  على 95بنسبة  واحد  محمول  هاتف  يمتلكون  العينة  أفراد  جميع  بينما   ،%

 األقل. 
حيث .ب جدًا،  مرتفع  بمعدل  المحمول  الهاتف  الجامعات  طلبة  الذين    أن  يستخدم  نسبة 

 %.65يستخدمونه أكثر من خمس ساعات يوميًا تتجاوز 
للهاتف    كانت . ج الجامعات  طلبة  استخدام  في  بروزًا  األكثر  والمعرفية  االجتماعية  الدوافع 

فهم يستخدمونه للتواصل االجتماعي والحصول على المعلومات ولقضاء وقت    ، المحمول
 الفراغ ولمتابعة األحداث. 

 
 : (1)  (2016دراسة زقوت ) -16

التواصل   لتطبيقات  الفلسطينيين  الصحفيين  استخدام  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
المتحققة،   واإلشباعات  ودوافعه  االستخدام  هذا  وأسباب  الذكية،  الهواتف  خالل  من  االجتماعي 

المسحي،   المنهج  واستخدمت  الوصفية،  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه  أسلوبإ وفي  وتنتمي   طاره 
ال  أساليب  وأداة اإلعالمممارسة  مسح  االستقصاء  صحيفة  أداتي  باستخدام  بياناتها  جمع  وتم  ية، 

الشخصية وتم توزيع االستبانة على عينة عشوائية قوامها ) ( مفردة من الصحفيين 376المقابلة 
من   الزمنية  الفترة  خالل  كافة  الوطن  محافظات  في  حتى    3الفلسطينيين  أكتوبر    23سبتمبر 

 نظرية االستخدامات واالشباعات، ومن أهم النتائج:   راسةالد م، واستخدمت2016
التكنولوجيا   . أ  مواكبة  إلى  الذكية  للهواتف  امتالكهم  سبب  المبحوثين  من  كبير  عدد  برر 

العمل اإلعالمي بنسبة  79الحديثة وذلك بنسبة   %، تال  69%، والذين يمتلكونه بسبب 
 يستخدمونه كمصدر للمعلومات.ذلك الذين يستخدمونه للتصوير والتسجيل، ثم الذين 

الذكية    .ب الهواتف  خالل  من  االجتماعي  التواصل  تطبيقات  استخدام  المبحوثين  تفضيل 
 جاءت في المرتبة األولى، تالها سهولة تبادل المعلومات.  االستخدامألنها سهلة 

الموضوعات    . ج متابعة  على  الذكية  الهواتف  خالل  من  الفلسطينيون  الصحفيون  يحرص 
 نسب عالية ثم الموضوعات االجتماعية ثم الثقافية ثم الدينية ثم التكنولوجية. السياسية ب

 
 

 
 استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت. (1) 
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 : (1)  (2016دراسة رضوان ) -17
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول  
الى   الدراسة  هذه  وتنتمي  ودوافعه،  االعتماد  هذا  وأسباب  األزمات،  وقت  لألخبار  كمصدر 

طاره أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم، إ الدراسات الوصفية، واستخدمت منهج المسح، وفي  
التي تم توزيعها    وتم جمع البيانات لكترونيًا على عينة  إ بأداة المقابلة الشخصية وأداة االستقصاء 

( مفردة من الشباب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن، خالل  383عشوائية بسيطة قوامها )
نظرية االعتماد على   الدراسة  م، واستخدمت2/7/2016م حتى  15/6/2016الفترة الزمنية من  

 أهم النتائج: وسائل اإلعالم، ومن 
تكون  أ اتضح   . أ  المحمول عالية بشكل عام حيث  الهاتف  صحافة  االعتماد على  نسبة  ن 

 % في األوقات العادية. 74.8% في أوقات األزمات، و77.8بنسبة 
الهاتف    .ب صحافة  على  المبحوثين  اعتماد  أسباب  األخبار  نقل  في  السرعة  سبب  تصدر 

 لة نقل وتبادل األخبار. المحمول كمصدر لألخبار وجاء السبب الثاني سهو 
اإل . ج المحمول بإبداء  الهاتف  المبحوثين عبر صحافة  عجاب والتفضيل بنسب  جاء تفاعل 

 كبيرة ثم التفاعل عن طريق النشر ثم المشاركة وإعادة التغريد.
 

 : Mails and Others (2015)  (2)دراسة  -18
والمجتمع   الصراعات  في  المحمولة  الهواتف  استخدام  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
والصحفي   الصحفي  المواطن  من  كل  قيام  إمكانية  على  والتعرف  المنصات،  عبر  والصحافة 
الدراسة   هذه  لهم، وتنتمي  للنشر صممت خصيصًا  منصات  الوسائط عبر  المحترف جمع ونقل 

واس الوصفية،  الدراسات  وفي  إلى  المتبادلة،  العالقات  دراسة  منهج  دراسة  إ تخدمت  أسلوب  طاره 
كينيا،   وريف  وأفغانستان،  باستون  قلعة  على  المقابلة،  أداة  باستخدام  بياناتها  جمع  وتم  الحالة، 

عامي   خالل  المتحدة،  المملكة  في  ومانشيستر  يستخدم    ،م2011و    م2009وبريستون،  ولم 
 الباحث نظرية، ومن أهم النتائج: 

دنت إمكانيات الهواتف المحمولة في قدرتها على إنتاج محتوى قابل للنشر ألنها لم تكن  ت . أ 
متطورة بالشكل الكافي، خصوصًا عند المقارنة بالكاميرات على ما تحتويه هذه الهواتف  

 من كاميرا بسيطة.

 
 اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات، رضوان. (1) 

 (2)The Use of Mobiles in Conflict, Community, and Crossplatform Journalism, Mails 
and others . 
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تف  تعارضت إرادة وتوقعات الصحفيين الميدانيين مع القدرة واالمكانيات التي توفرها الهوا  .ب
 المحمولة، حيث أن استفادتهم ال تزيد عن استخدام الرسائل النصية البسيطة. 

هو   . ج الصحفي  العمل  في  المحمول  الهاتف  الستخدام  أساسي  شرط  على  الدراسة  ركزت 
المحترفين   للصحفيين  مساعدة  كأداة  األخبار  غرفة  عمل  في  بفعالية  وموائمته  دمجه 

 وكذلك للمواطن الصحفي. 
 

 :and OthersZiani  (2015)   (1)دراسة  -19
المحمولة في دول مجلس   للهواتف  العربي  الشباب  استخدامات  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 
للحصول على األخبار والمعلومات المحلية حول مجتمعاتهم مع توسع انتشار  التعاون الخليجي 

واستخدمت المنهج المسحي، وتم الهواتف المحمولة، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية،  
طالبًا    1221جمع بياناتها باستخدام صحيفة االستقصاء، واعتمدت على العينة العشوائية باختيار  

من أقسام اإلعالم واالتصال من جامعات البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية واإلمارات 
 ، ومن أهم النتائج:  ولم يستخدم الباحث نظرية العربية المتحدة وسلطنة عمان،

لشباب يحتفظون بشهية استهالك األخبار واستخدام هواتفهم المحمولة في ذلك،  أن ا   تبين . أ 
 ويسعون للحصول على كل شيء يقدمه الهاتف المحمول من أخبار وترفيه وغير ذلك. 

استخدام   .ب خالل  من  والمعلومات  األخبار  على  الحصول  على  العربي  الشباب  حرص 
ووطنية  تقنيات   محلية  أخبار  على  للحصول  المحمولة  الهواتف  عبر  الجديدة  االتصال 
 ودولية. 

موقع تويتر في نشر وتلقي األخبار خصوصًا في االنتفاضات العربية،    يستخدم الطالب . ج
 تاله موقع الفيس بوك. 

 
 :Wenger and Others (2014)   (2)دراسة  -20

 وعقد لى تقديم إرشادات لبرامج الصحافة التي تسعى الى دمج الهاتف المحمول  إ هدفت الدراسة  
لتلبية احتياجات  المحمول،  الخريجين بمجموعة من المهارات التي تتعلق بالهاتف  دورات لتزويد 
المسحية وفي  الدراسات  منهج  الوصفية، واستخدمت  الدراسات  الى  الدراسة  هذه  وتنتمي  العمل، 

أسل إ  استخدمت  تحليل  طاره  استمارة  أداة  باستخدام  البيانات  جمع  وتم  المضمون،  تحليل  وب 

 
 (1)The Use of Mobile Phone and the Internet in Obtaining Local News in GCC 

Regions:  University Students’ Perspective Abdul-Karim Ziani and others. 

(2) Help wanted: Mobile Journalism Skills Required by Top U.S. News Companies, 
Wenger and Others.  
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قامت حيث  من    الدراسة   المضمون،  المنشورة  الوظائف  على  للمحتوى  كمي  تحليل   16بإجراء 
، م2012ديسمبر   15حتى    م2012سبتمبر    15شركة إعالمية أمريكية، خالل الفترة الزمنية من  

 هم النتائج:نظرية، ومن أ  أي ولم يستخدم الباحث
الهواتف   . أ  استخدام  مهارات  عملها  في  تتطلب  التي  اإلعالمية  الشركات  عدد  ارتفع 

 . م2012% في عام 27الى  م2010% في عام 2المحمولة من 
للحصول على مميزات استخدام الهاتف المحمول، كذلك عدد   يميل الصحفيون المذيعون  .ب

 اتف الذكية. من صحفيي التلفزيون يفتقرون للخبرة في استخدام الهو 
باستخدام    تبين . ج التقارير  إعداد  تمارين  دمج  من  ليتمكنوا  المدربين  أداء  تطوير  ضرورة 

األجهزة المحمولة في الدورات التدريبية ألن أصحاب العمل بحاجة لموظفين يستطيعون 
 استخدام الهواتف المحمولة في عملهم.

 
 : Weiss (2013)  (1)دراسة  -21

الدراسة   الشباب  إ هدفت  استخدام  كيفية  األخبار والخدمات لى معرفة  الذكية في تصفح  للهواتف 
اإلخبارية   التطبيقات  تدعم  التي  اإلخبارية  المؤسسات  التعرف على  المواقع، وكذلك  تقدمها  التي 
الدراسات  منهج  واستخدمت  الوصفية،  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه  وتنتمي  الذكية،  الهواتف  في 

جمع وتم  المضمون،  تحليل  أسلوب  إطاره  وفي  تحليل    المسحية  استمارة  باستخدام  البيانات 
 ,ABCالمضمون لألخبار من خالل تطبيقات الهاتف المحمول للشبكات اإلخبارية الرئيسية وهي  

NBC, CBS, FOX   وذلك المتداولة،  الصحف  وأبرز  اإلذاعية  المحطات  أهم  تحليل  كذلك   ،
 نظرية، ومن أهم النتائج:  أي ولم يستخدم الباحث  ،م2012خالل شهر يوليو 

أبرز    أن  أصبح اعتماد الناس على استقاء األخبار من الهواتف الذكية أمرًا روتينيًا، حيث . أ 
 المحطات التلفزيونية واإلذاعية والصحف لها تطبيقات على الهواتف الذكية. 

  وال   لالبتكار أن الشباب هم مستخدمون نشطون لتطبيقات الهواتف الذكية، ويميلون    تبين  .ب
 يقتصرون على استخدام الهواتف في المكالمات فقط.

الموقع في   . ج الشباب لخدمات االعتماد على  استخدام  الدراسة في وصف كيفية  ساعدت 
الهواتف الذكية، سواء للحصول على معلومات حول موقع األشياء التي يبحثون عنها أو  

 للقدرة على ربط الموقع والتنقل باستخدام هذه الخاصية. 
 
 

 
 (1) Exploring News Apps and Location-Based Services on the Smartphone, Weiss. 
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 :(1)   (2013دراسة ملح ) -22
اتصالية   كوسيلة  للموبايل  تكريت  جامعة  طلبة  استخدامات  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

، ومعرفة الدوافع  م2003كظاهرة عرفت في العراق عام  -وإعالمية وتطبيقاته اإلعالمية المختلفة 
إلى   الدراسة  هذه  وتنتمي  االستخدام،  هذا  جراء  المتحققة  الوصفية،  واالشباعات  الدراسات 

واستخدمت المنهج المسحي، وتم جمع بياناتها باستخدام أداتي المقابلة الشخصية واالستبانة، وتم 
من   تتكون  طبقية  عينة  عام    190اختيار  من  مارس  الزمنية  الفترة  خالل  م، 2012طالب، 

 واستخدمت الدراسة نظرية االستخدامات واالشباعات، ومن أهم النتائج: 
جهاز جم  يستخدم . أ  يمتلك  ومعظمهم  فقط،  واحد  شخص  عدا  الموبايل  العينة  أفراد  يع 

 موبايل واحد، بينما البقية يمتلكون جهازين. 
كمصدر   .ب األولى  المرتبة  على  بحصوله  األخبار  مصادر  بقية  على  الموبايل  تغلب 

بنسبة   العينة  عليها  تحصل  التي  المحلية  واألحداث  اإل48لألخبار  وكان  نترنت  %، 
 الثانية كمصدر للمعلومات واألحداث. بالمرتبة  

بالمرتبة    . ج اآلخرين  مع  التواصل  حيث  مختلفة،  وبنسب  معينة  إشباعات  الموبايل  حقق 
بنسبة   ثم  82األولى  المعلومات،  من  االستفادة  ثم  الدراسية،  المعلومات  زيادة  ثم   ،%

 الحصول على األخبار. 
 

 التعليق على الدراسات السابقة: 
الدراسات السابقة والتي تتشابه مع هذه الدراسة في بعض النقاط وتختلف بعد عرض العديد من  

 في بعضها اآلخر يمكن تحديد موقع الدراسة بالنسبة للدراسات السابقة في النقاط التالية: 
 

 من حيث الموضوع:  .أ
تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث الموضوع ألنها تبحث في استخدام النشطاء 

نيين للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة، بينما العديد من الدراسات السابقة بحثت الفلسطي
في تعامل النشطاء مع األحداث والتي تمثلت في صحافة المواطن لكن دون أن تتطرق لمسيرات 

مع واتفقت  وشلط،    العودة،  )عيسى  )عرقوب،  و   (،2020دراسة  ودراسة    ، (2020دراسة 
(Madi،2020)،    ،الرنتيسي( )عيسى  (2020)البنا،  ودراسة    ،(2020ودراسة  ودراسة   ،

ولم تتطرق في تناولها موضوع مسيرات العودة    (،2020(، ودراسة )أبو زايد،  2020والمصدر،  
بشكل محدد، ودراسات أخرى بحثت في استخدام الهواتف   هواتف الذكيةالستخدام ال هذه الدراسات  

 
 استخدامات طلبة جامعة تكريت للموبايل كوسيلة اتصالية وإعالمية واالشباعات المتحققة منه، ملح.  (1) 
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ع التحدث  دون  عام  بشكل  العودةالذكية  مسيرات  جبر،    ن  )أبو  دراسة  ودراسة  2019مثل   ،)
 (. 2017(، ودراسة )المزروعي، 2018)العنانبة، 

 
 من حيث نوع الدراسة والمنهج المستخدم:  . ب

الدراسة من الدراسات الوصفية، لذلك اتفقت مع جميع الدراسات السابقة في نوع الدراسة، واتفقت 
الدراسات في   المسحي عدا دراسة )عيسى وشلط،  الدراسة مع معظم  المنهج  (،  2020استخدام 

)عرقوب،   )الرنتيسي،  2020دراسة  ودراسة  والمصدر،  2020(،  )عيسى  ودراسة   ،)2020  ،)
( حيث استخدمت منهج دراسة العالقات المتبادلة مع المنهج المسحي،  2020ودراسة )أبو زايد،  

، فقد استخدمت جميعها منهج العالقات (Mails  ،2015(، ودراسة )Pintor  ،2014أما دراسة )
 ( التي استخدمت منهج تحليل الخطاب.  2018المتبادلة، ودراسة )الهمص، 

 
 من حيث األدوات المستخدمة:  . ج

دراسة )أبو جبر،    استخدمت الدراسة أداة صحيفة االستقصاء، مثل معظم الدراسات السابقة مثل 
)اللوح،  و   (2019 )الحفني،  2018دراسة  ودراسة  )حمودة،  2018(،  ودراسة   ،)2013  ،)

مثل  واختلفت المضمون  تحليل  أداة  استخدمت  التي  الدراسات  من  مجموعة  مع  دراسة    الدراسة 
(Madi،2020) ،( و 2020، ودراسة )الرنتيسي( دراسةYuniar ،2018واختلفت ،)  في استخدام

(، ودراسة  Pintor  ،2014(، واختلفت مع دراسة )2015مع دراسة )الدلو،    أداة تحليل الخطاب
(Mails ،2015 ،في استخدام أداة المقابلة الشخصية. 2013(، ودراسة )ملح ) 

 
   من حيث النظرية المستخدمة: .د

)اللوح،   دراسة  مع  هذا  في  وتشابهت  باالتصال،  القائم  نظرية  الدراسة  فقط، 2018استخدمت   )
ال  مع  نفسهواختلفت  نظريتين، دراسة  الدراسة  استخدمت  حيث  االعتماد  نظرية  استخدام  في   ا 

)رضوان،   لدراسة  استخدام  (  2016باإلضافة  في  معها  اختلفت  واختلفت التي  االعتماد،  نظرية 
مع أيضًا  جبر،    الدراسة  )أبو  )الحفني،  و   (، 2019دراسة  )المزروعي،  2018دراسة  ودراسة   ،)

)أبو  2017 ودراسة  )زقوت،  2017غولة،  (،  ودراسة  )ملح،  2016(،  ودراسة  في 2013(،   )
في (  2020)عيسى وشلط،    استخدام نظرية االستخدامات واالشباعات، كذلك اختلفت مع دراسة 

مع واختلفت  اإلعالمي،  التأطير  نظرية  )عرقوب،    استخدام  )الكرنز،  و   (،2020دراسة  دراسة 
)الهمص،  2018 ودراسة  )الت 2018(،  ودراسة  األجندة2018رك،  (،  نظرية  استخدام  في   ،) ،

 ( في استخدام نظرية فجوة المعرفة. 2020واختلفت مع دراسة )البنا، 
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 من حيث مجتمع الدراسة والعينة:  .ه
جبر،   )أبو  دراسة  عدا  الدراسة،  وعينة  مجتمع  في  السابقة  الدراسات  أغلب  مع  الدراسة  اختلفت 

)حمودة،  2019 ودراسة  )رضوان،2013(،  ودراسة  بعض 2016  (،  معها  تشابهت  والتي   )
تركز  الذي  المجتمع  من  جزء  وهو  الفلسطيني  الشباب  على  الدراسات  هذه  ركزت  حيث  الشيء 

 عليه الدراسة في تركيزها على النشطاء الفلسطينيين.
 

 الستفادة من الدراسات السابقة:
 نب كالتالي: الباحث من الدراسات التي قام باالطالع عليها في العديد من الجوا   استفاد

الدراسات   -أ  مكنت  حيث  أفضل  بشكل  فيه  والتعمق  الدراسة  موضوع  على  التعرف 
 لمام بالعديد من الجوانب حول الموضوع بطريقة علمية. الباحث من اإل

 المساعدة في صياغة المشكلة وصياغة التساؤالت الخاصة بالدراسة بشكل دقيق. -ب
المنهجية بشكل   -ج علمي سليم من حيث نوع الدراسة  المساعدة في اإلحاطة بالجوانب 

 والمنهج المستخدم، وأدوات الدراسة وكذلك المجتمع والنظرية المستخدمة. 
المعرفي  -د اإلطار  في  منها  لالستفادة  والمصادر  المراجع  تحديد  في  الباحث  استفاد 

 للدراسة. 
 في مناقشة نتائج الدراسة ومقارنتها.  من نتائج الدراسات السابقة الباحث  استفاد -ه

 
 الستدلل على المشكلة: نياا/ ثا

خالل   من  الدراسة  مشكلة  على  الباحث  استخدام  استدل  الذكيةانتشار  النشطاء   الهواتف  بين 
خالل  ل الف  من  وذلك  العودة،  مسيرات  أحداث  لتغطية  دائمًا  يسعون  الذين  وخصوصًا  سطينيين 

ونشر   تغطية  وكذلك  بالفيديو،  أو  الفوتوغرافية  بالصور  المتعلقة  التصوير  العاجلة  األخبار 
بمسيرات العودة من خالل النشر عبر مواقع التواصل االجتماعي مثل موقعي الفيس بوك وتويتر  

آب واتس  مثل  الهاتف  تطبيقات  بعض  خالل  من  األخبار  هذه  المتعاظم ونشر  الدور  وكذلك   ،
 . معظم الناس بعد يوم ويفرض نفسه ليصبح جزء من حياة  اً للهواتف الذكية الذي يتطور يوم

استكشافية على  دراسة  الباحث  أجرى  الدراسة والتعرف عليها،  لمشكلة  أوضح  تحديد  أجل  ومن 
وهم من يقومون بتغطية مسيرات العودة باستخدام   عينة عشوائية بسيطة من النشطاء الفلسطينيين 

يمت حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  بتغطيته  يقومون  ما  وينشرون  الذكية  لكون هواتفهم 
وتويتر،    ، نستجرامإحسابات أو صفحات على مواقع التواصل االجتماعي البارزة مثل فيسبوك، و 

تصميم   حيث تم  ،لكل واحد منهم  جرام، ولديهم أعداد متابعين تفوق األلفي متابعيوواتس أب وتيل 
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فى الباحث لتعبئة االستبانة، واكت  هؤالء النشطاء  عدد من  لكترونية، والتواصل مباشرة معإ استبانة  
المشكلة   ناشطاً   30بـرأي   على  لالستدالل  مناسبًا  العدد  هذا  اعتبر  رابط حيث  نشر  تم  حيث   ، 

 م لمدة يوم واحد.  14/12/2019تاريخ لكترونية باالستبانة اإل 

 وكانت أهم نتائج الدراسة الستكشافية على النحو اآلتي:

بنسبة   -1 ذكية  هواتف  المبحوثين  جميع  تغطية  100يمتلك  في  يستخدمونها  وجميعهم   %
ويمتلك   العودة،  أنهم 27مسيرات  بمعنى  الذكية  للهواتف  باإلضافة  عادية  هواتف   %

 معًا. النوعينيستخدمون 
التواصل    جميع  يمتلك -2 ومواقع  تطبيقات  في  مرتفعة  تعتبر  متابعين  أعداد  المبحوثين 

 ألف متابع.  20عها المختلفة تتراوح أعدادهم بين ألف واالجتماعي بأنوا 
تتمتع  90يستخدم   -3 ألنها  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  المبحوثين  من   %

والوصول   النشر  في  و إ بالسرعة  الجمهور،  و77لى  االستخدام،  لسهولة  منهم   %47 %  
 ة التكلفة. ها تمنحهم مجااًل أكبر من الحرية، ونسبة قليلة تستخدمها لقلألن

الذكية  و واع التغطية التي يقدمها المبحوثأن  بالفيديوتصدرت التغطية    -4 الهواتف  ن بواسطة 
بنسبة  96بنسبة   بالصور  التغطية  تالها  بنسبة  %93،  والمنشورات  بالتغريدات  ثم   ،%

 %. 6%، وجاء آخرها باستخدام التسجيالت الصوتية بنسبة 76
أن  93قال   -5 المبحوثين  من  األسبوعية  %  الجمعة  يوم  الموضوعات    كانتأحداث  أبرز 

، تالها تغطية أخبار الشهداء والجرحى المشاركين في  يغطونها في مسيرات العودةالتي  
بنسبة   العودة  على  57مسيرات  المترتبة  المجريات  ومتابعة  تغطية  آخرها  وجاء   ،%

 مسيرات العودة. 
هوات -6 في  الكاميرا  أداة  المبحوثين  جميع  العودة،  استخدم  مسيرات  تغطية  في  الذكية  فهم 

نسبته   ما  الصوت  57واستخدم  مسجل  استخدام  وجاء  النصوص،  تحرير  تطبيقات   %
 %.16بنسبة قليلة بلغت 

  قليلة   الذين يستخدمون تطبيقات في تعديل الصور من المبحوثينالمبحوثين  نسبة  كانت   -7
 .والباقيين ينشرون الصور بدون تعديلفقط % 33بلغت 

نس -8 بنسبة  جاءت  متوسطة  الفيديو  تحرير  في  تطبيقات  يستخدمون  الذين  المبحوثين  بة 
 %، والنصف اآلخر ال يستخدمون أية تطبيقات أو برامج في التعديل. 50

معظم المبحوثين الذين يستخدمون أداة التسجيالت الصوتية في تغطية مسيرات العودة ال   -9
ة قليلة التي تستخدم تطبيقات  يستخدمون أية تطبيقات في تعديل الصوت المسجل، ونسب

 % فقط. 7التعديل بنسبة 
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ن في  و الفيس بوك تطبيقات التواصل االجتماعي التي يستخدمها المبحوث   تصدر -10
العودة بنسبة   %، جاء بعدها 83%، تالها تطبيق واتس آب بنسبة  90تغطية مسيرات 

ب شات بنسبة  نستجرام ثم تيليجرام ثم تويتر وجاء في آخرها تطبيقي زيلو وسناإ تطبيق  
 %. 6%، وآخرها تطبيق يوتيوب بنسبة 26متساوية بلغت 

المبحوث -11 حول  و يعتقد  ينشرونها  التي  المواد  مع  الجمهور  تفاعل  درجة  أن  ن 
% تالها بدرجة  37%، وبدرجة عالية جدًا بلغت  53مسيرات العودة بدرجة عالية بلغت  

 %.10متوسطة 
التي   -12 المواد  مع  الجمهور  تفاعل  نسبة  المبحوثون جاءت  الصور    ينشرها  مع 

ما تفاعلهم مع التغريدات والمنشورات جاء  أ %،  87والفيديو بنسبة متساوية وعالية بلغت  
 %. 67بنسبة 

جدًا   -13 عالية  ينشرونها  التي  بالمواد  جمهورهم  ثقة  درجة  تعتبر  المبحوثين  برأي 
%، وجاءت درجة 40ة جمهورهم عالية فقط بنسبة %، وجاءت درجة ثق50جاءت بنسبة 

 %. 10الثقة متوسطة بنسبة 
مناطق مسيرات العودة أحد أبرز    بعض  نترنت فيعتبر المبحوثون عدم توفر اإلا  -14

بنسبة   التغطية حيث جاء  في  تواجههم  التي  نفاذ 63المعيقات  %، تالها مشكلة سرعة 
جهاد العين لصغر  إ %، ثم عدم كفاية الكاميرا في المرتبة الثالثة، ثم  60البطارية بنسبة  

لمام ة اإل الشاشة في المرتبة الرابعة، وعدم وضوح الصوت جاء في المرتبة الخامسة، وقل 
 الكافي بطريقة استخدام الهاتف جاء في المرتبة األخيرة. 

 
 : مشكلة الدراسة /ثالثاا 

التعرف على   الدراسة في  الذكية في   درجةتتمثل مشكلة  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء  استخدام 
نجاحهم في هذه   درجةو   ،وطبيعة هذا االستخدام وأسبابه ودوافعه  ،تغطية أحداث مسيرات العودة

ثقتهم    درجةو   ،ومعرفة تفاعل الجمهور لديهم مع هذه التغطية  ،باستخدام الهواتف الذكية  التغطية
وم وكذلك  ابها،  الذكية،  الهواتف  باستخدام  التغطية  النشطاء   إيجابيات  واجهت  التي  المعيقات 

 . ومقترحاتهم للتغلب عليها الفلسطينيين أثناء هذه التغطية
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 : الدراسةأهمية  /رابعاا 
 :عدة نقاط أهمها تستمد الدراسة أهميتها من خالل

العالية   -1 و ل األهمية  الذكية  الحياة،    هاالستخدام  الكبير  االنتشارلهواتف  مناحي  جميع  في 
 ركزت هذه الدراسة على استخدام الهواتف الذكية. حيث 

ا  -2 الدراسة  الفلسطينيتتناول  النشطاء  الذكية  ينستخدام  مسي  للهواتف  العودةفي  وهو   ،رات 
 . بحسب علم الباحث وتعتبر الدراسة األولى التي تناولت هذا الموضوع موضوع جديد

يعتبر هذا  حيث  موضوع النشطاء الفلسطينيين في التغطية اإلعالمية،    تأتي أهمية تناول -3
 خصوصًا في ظل االنتشار الواسع لصحافة المواطن.  وبارزالموضوع حديث 

العودة    حداثة -4 أحداثهامسيرات  في  أهميتهاو   وخطورة  كبيرًا  تأثيرًا  أحدثت  أنها  حيث   ،
 . قليلة حولها، وال زالت الدراسات المنطقة

العالية لوجود بدائل للمعدات اإلعالمية المتخصصة في تغطية األحداث العامة  -5 الحاجة 
 توجده هذه الهواتف الذكية. والذي يمكن ان 

 

 :أهداف الدراسة /خامساا 
 تتحدد أهداف الدراسة في: 

، وطبيعة االستخدام في  استخدام النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية  درجة  الكشف عن -1
 تغطية أحداث مسيرات العودة، والتطبيقات واألدوات التي يستخدمونها.

الهواتف    درجة  رصد -2 باستخدام  العودة  مسيرات  تغطية  في  الفلسطينيين  النشطاء  نجاح 
 الذكية. 

  تهم مشاركة وتفاعل الجمهور مع تغطي  درجةرأي النشطاء الفلسطينيين في  التعرف على   -3
 ، ومعرفة طبيعة هذه المشاركة والتفاعل. باستخدام الهواتف الذكية لمسيرات العودة

الفلسطينيين  معرفة  -4 النشطاء  تغطيال ثقة    درجةفي    رأي  العودة    تهمجمهور  لمسيرات 
 . باستخدام الهواتف الذكية

عن -5 تواجه   الكشف  التي  الفلسطينيين  المعيقات  العودة   النشطاء  لمسيرات  تغطيتهم   في 
 ، ومقترحاتهم لتطوير هذه التغطية. باستخدام الهواتف الذكية
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 تساؤلت الدراسة:  /سادساا  
 : ةتساؤالت التاليال   تسعى الدراسة لإلجابة عن

 في تغطية مسيرات العودة؟ استخدام النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية درجةما  -1
 ؟ما طبيعة استخدام النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة -2
النشطاء   -3 يستخدمها  التي  الذكية  الهواتف  عبر  االجتماعي  التواصل  تطبيقات  ما 

 غطية مسيرات العودة؟الفلسطينيون في ت
 ؟ما أسباب استخدام النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة -4
 تغطية مسيرات العودة باستخدام الهواتف الذكية   النشطاء الفلسطينيين في   درجة نجاح ما   -5

 ؟ من وجهة نظرهم 
لمسيرات   همتدرجة مشاركة وتفاعل الجمهور مع تغطي  النشطاء الفلسطينيين فيرأي  ما   -6

 ؟ باستخدام الهواتف الذكية العودة
لمسيرات    تهمطبيعة مشاركة وتفاعل الجمهور مع تغطي  النشطاء الفلسطينيين في رأي  ما   -7

 ؟ باستخدام الهواتف الذكية العودة
الفلسطينيين فيرأي  ما    -8 الفلسطيني  الثقة    درجة  النشطاء  مسيرات  ل   تهمتغطيفي  جمهور 

 ؟ الهواتف الذكيةالعودة باستخدام 
ما المعيقات والصعوبات التي تواجه النشطاء الفلسطينيين في استخدامهم للهواتف الذكية   -9

 ؟في تغطية مسيرات العودة
باستخدا  -10 العودة  مسيرات  تغطية  لتطوير  الفلسطينيين  النشطاء  اقتراحات  الهواتف    مما 

 الذكية؟
 

 فروض الدراسة:  /سابعاا 
( بين درجة استخدام  0.05ة إحصائية عند مستوى داللة )توجد عالقة ارتباطية ذات دالل  -1

الجمهور  ثقة  ودرجة  العودة،  مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء 
 بهذه التغطية.

( بين درجة استخدام  0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
تغطية مسيرات العودة، ودرجة نجاحهم في هذه   النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية في

 التغطية. 
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( بين درجة تفاعل  0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3
الذكية،   الهواتف  باستخدام  العودة  لمسيرات  الفلسطينيين  النشطاء  تغطية  مع  الجمهور 

 ودرجة ثقة الجمهور بهذه التغطية. 
داللة   -4 ذات  فروق  )توجد  داللة  مستوى  عند  استخدام  α  ≤  0.05إحصائية  درجة  في   )

للمتغيرات   وفقًا  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء 
االجتماعي   )النوع  لديهم  العمل    –  التعليميالمستوى    –العمر    –الديمغرافية    –مجال 

 مكان السكن(.
5- ( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  نجاح  α  ≤   0.05توجد  درجة  في   )

وفقًا  النشطا العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  الفلسطينيين  ء 
االجتماعي   )النوع  لديهم  الديمغرافية  مجال    –  التعليميالمستوى    –العمر    –للمتغيرات 

 مكان السكن(.  –العمل 

 

 اإلطار النظري للدراسة: /ثامناا 
، وهي واالتصال   عالمنظرية من نظريات اإلهذه الدراسة على  النظري ل   اإلطاراعتمد الباحث في  

 نظرية القائم بالتصال: 

المتلقي، وتشبه   الى  المصدر حتى تصل  اإلعالمية بمراحل عديدة حيث تنتقل من  الرسالة  تمر 
المكونة من عدة حلقات، فاالتصال هو مجموعة حلقات متصلة، ومفهوم السلسلة  المراحل   هذه 

حارس البوابة يعني السيطرة على مكان استراتيجي في   البعضالقائم باالتصال والذي يطلق عليه  
القرار فيما سيمر من خالل بوابته،    باالتصال   مللقائسلسلة االتصال بحيث يصبح   اتخاذ  سلطة 

 . (1)  وكيف سيمر حتى يصل في النهاية الى الجمهور المستهدف

بالقائمين باالتصال والتي نتجت من جاءت هذه النظرية من صلب النظريات االتصالية المتعلقة  
كرث  الجنسية  واألمريكي  األصل  النمساوي  النفس  عالم  أجراها  التي  واألبحاث  الدراسات  خالل 

 . (2)  لوي، حيث وضع نظرية القائمة باالتصال وأطلق عليها نظرية حارس البوابة اإلعالمية

 
 . 296بد، ص (  نظريات االعالم، مكاوي والع1)
 . 112نظريات اإلعالم، المشاقبة، ص  (2)
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الذي يبدأ عملية االتصال بإرسال   الشخص  المعلومات والقائم باالتصال هو  أو  الرأي  أو  الفكرة 
أفكاره في رموز  الحوار بصياغة  من خالل الرسالة التي يقوم بإعدادها وهو الشخص الذي يبدأ 

 . (1) تعبر عن المعنى الذي يقصده 

حارس البوابة بالشخص الذي يستهدف التأثير في الناس بأفكار لديه القائم باالتصال أو  ويعرف  
ا ويصدر عنها في سلوكه وتصرفاته، ويستخدم لذلك كافة إمكانيات خلفية واسعة عنها، يؤمن به

احة، ومختلف األساليب اإلقطاعية لتحقيق التأثير المطلوب، وذلك وفق منهج تعالم الموسائل اإل
 .(2)  علمي وفني مدروس ومخطط ومستمر

القائم   إذا كان  النظرية فاعلة ومؤثرة  ال   باالتصالوتعد هذه  مسؤولية ويدرك أهمية على قدر من 
المقابل   فلترة المضمون اإلعالمي لتتوافق مع هوية الجمهور وتنسجم مع قيمه وثقافته وهي في 

ابة  خطيرة جدًا إذا استغل هذا الحارس وظيفته في تمرير أهوائه أو تحقيق مصالحه أو تطويع البو 
 . (3) لتتسلل من خاللها األفكار الرديئة 

 : (4)  أثناء ممارسته لمهامه تؤثر على حارس البوابة اإلعالمية وقوى وهناك مجموعة عوامل 

للقائم  -1 الشخصية  والسمات  الخصائص  تؤدي  حيث  باالتصال:  للقائم  الذاتية  العوامل 
لعمله ومن هذه   السمات النوع والعمر والدخل  باالتصال دورًا في ممارسة حارس البوابة 

والطبقة االجتماعية والخبرة وهناك عوامل تجل القائم االتصال مؤثرًا في إقناع الجمهور 
 مثل المصداقية والجاذبية وقوة المصدر. 

العمل   -2 وعالقات  األخبار  ومصادر  اإلعالمية  الوسيلة  سياسة  مثل  المهنية:  العوامل 
 أثناء ممارسته لعمله.   باالتصالائم  وضغوطه فهي عوامل رئيسية تؤثر على الق

عوامل المجتمع وقيمه تقاليده: أي نظام ينطوي على قيم ومبادئ يسعى إلقرارها ويعمل   -3
تقبل   القائم    المواطنينعلى  يقد  ال  فقد  التطبع  أو  االجتماعية  بالتنشئة  ذلك  ويرتبط  لها 

كاملة   تغطية  المعاييرباالتصال  تلك  بسبب  حوله  من  بالمسؤولية    ألحداث  واحساسه 
 االجتماعية. 

الجمهور: -4 على    عوامل  باالتصال  القائم  يؤثر  كما  باالتصال  القائم  على  الجمهور  يؤثر 
 الجمهور ويؤثر تصور القائم باالتصال على نوعية األخبار التي يقدمها.

 
 . 200دراسات وبحوث في االعالم والصحافة، الربيعي، ص  (1)
 .69( نظريات االتصال، حجاب، ص2)
 . 270نظريات االتصال، حجاب، ص  (3)
 . 273 -270، ص مزاهرة، تصال( نظريات اال4)
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 استفادة الدراسة من النظرية: 

دراسته    استفاد في  باالتصال  القائم  نظرية  من  للهواتف  استخالباحث  الفلسطينيين  النشطاء  دام 
النشطاء القائمين لتعرف على أداء  ا  فيعلى مقدرة    كان، حيث  الذكية في تغطية مسيرات العودة

المتعلقة    درجةومعرفة    ، باالتصال العوامل  اإلعالمية    في  بالنشطاءتأثير  تغطيتهم  تقديم 
 لجمهورهم. 

 

 : وأداتهانوع الدراسة ومنهجها  /تاسعاا 
 نوع الدراسة:  -1

الوصفية البحوث  الى  الدراسة  هذه  خصائص    تنتمي  وتقويم  وتحليل  تصوير  تستهدف  التي 
مجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد، أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة  

عنها ودقيقة  كافية  معلومات  على  الحصول  بهدف  موقف  أو  ظاهرة  ال    ،(1)   بطبيعة  كذلك 
لى وصف العالقات  إ ك  تقف الدراسات الوصفية عند حدود الوصف والتشخيص بل تتجاوز ذل 

 .(2) السببية ألغراض اكتشاف الحقائق المرتبطة بها وتعميمها

 نهج الدراسة: م -2

المسحية  الدراسات  المسح(  منهج  ه :  )منهج  من  ذيعد  المنهج  العلمية   جالمناه  أكثرا 
جهداً  لكونه  الوصفية،  للدراسات  ومعلومات   علمياً   مالئمة  بيانات  على  للحصول  منظمًا 

البحث، ويستهدف تسجيل وتحليل   الظواهر موضوع  الظاهرة أو مجموعة من  وأوصاف عن 
الالزمة والكافية عنها وعن عناصرها   وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن بعد جمع البيانات 

ومصدره البيانات،  نوع  تحدد  التي  المنظمة  اإلجراءات  من  مجموعة  خالل  وطريقة  من  ا 
طار منهج المسح أسلوب مسح أساليب الممارسة  إ ، واستخدم الباحث في  (3) الحصول عليها  

مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء  استخدام  على  للتعرف  اإلعالمية، 
 . العودة

 

 
 . 131( بحوث االعالم، حسين، ص 1) 
 . 153العلمي في الدراسات اإلعالمية، عبد الحميد، ص ( البحث 2) 
 . 81( بحوث الصحافة، عبد الحميد، ص 3)
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 الدراسة:  اةأد -3

 : صحيفة الستقصاءاستخدم الباحث أداة 

وهي أحد األساليب األساسية التي تستخدم في جمع بيانات أولية أو أساسية أو مباشرة من العينة  
المحددة   األسئلة  من  مجموعة  توجيه  طريق  عن  البحث  مجتمع  مفردات  جميع  من  أو  المختارة 

و وجهات نظر المبحوثين واتجاهاتهم، أ والمعدة مسبقًا، وذلك بهدف التعرف على حقائق معينة،  
 . (1)  لى تصرفات سلوكية معينةإ لدوافع والعوامل والمؤثرات التي تدفعهم و اأ 

 

 :وعينتها دراسةالمجتمع  /عاشراا 
 مجتمع الدراسة:  -1

النشطاء في  الدراسة  مجتمع  الذين  يتمثل  في  الفلسطينيين  ويستخدمونها  ذكية  هواتف   يمتلكون 
باستخدام هواتفهم الذكية، وينشرون ما يقومون بتغطيته على   تغطية مسيرات العودة في قطاع غزة

مواقع التواصل االجتماعي، حيث يمتلكون حسابات أو صفحات على مواقع التواصل االجتماعي 
لفي البارزة مثل فيسبوك، وإنستجرام، وتويتر، وواتس أب وتيليجرام، ولديهم أعداد متابعين تفوق األ

 متابع لكل واحد منهم.

  

 عينة الدراسة:-2
أفرادنظرًا لصعوبة   الدراسة   حصر عدد  الناشطين  مجتمع  والتي   ،المتاحة  عينة ال اختيار    تم،  من 

 ام الباحث بتوزيع االستمارة الكترونياً وق  ،من خاللها تمثيل مجتمع الدراسة تمثياًل مناسباً   استطعنا
خالل   من  العودة  مسيرات  بتغطية  قاموا  الذين  الفلسطينيين  النشطاء  من  المتاحة  العينة  على 

 .م23/8/2020م وحتى تاريخ 16/8/2020مبحوث، من تاريخ  219الذكية، قوامها  هواتفهم

 

 

 

 
 . 206(  بحوث االعالم، حسين، ص1)
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 : وفيما يلي سمات عينة الدراسة

 
 حادي عشر/ إجراءات الصدق والثبات: 

 ءات الصدق: راإج -1
 شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من االستبانة يعني: "صدق 

  ،(1)"تها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمهارا ناحية، ووضوح فق
 وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين: 

 الصدق من وجهة نظر المحكمين "الصدق الظاهري": .أ

مجال الظاهرة  في المتخصصين المحكمين من عدًدا  الباحث يختار بصدق المحكمين: أنيقصد  
على مجموعة من المحكمين تألفت    االستبانة، حيث تم عرض  (2)   الدراسة  موضوع المشكلة أو

االتصال  و   وتطبيقات التواصل االجتماعي  والنشطاء  اإلعالمفي مجال  المختصين  من    (10)من  
 

 . 179وآخرون، ص  البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، عبيدات( 1)
 . 107القواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان، الجرجاوي، ص  (2)

 ( سمات عينة الدراسة1.1جدول )
 المجموع  % العدد  السمات العامة 

 النوع
 82.6 181 ذكر

219 
 17.4 38 أنثى

 العمر 

 38.8 85 25أقل من  – 18من 

219 
 37 81 30أقل من  – 25من 

 17.8 39 35أقل من  – 30من 

 6.4 14 فأكثر 35

 التعليمي المؤهل  

 9.6 21 ثانوية عامة فأقل 

219 
 21.9 48 دبلوم 

 55.3 121 بكالوريوس

 13.2 29 دراسات عليا 

 مجال العمل 
 70.3 154 إعالمي

219 
 29.7 65 أخرى 

 مكان السكن 

 16 35 محافظة الشمال 

219 

 20.1 44 محافظة غزة 

 36.1 79 محافظة الوسطى 

 15.5 34 محافظة خانيونس

 12.3 27 محافظة رفح 
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(، وقد استجاب الباحث آلراء 2الملحق )في  المحكمين  ، وأسماء  ئهمرا لالستفادة من آ  والتواصل 
المقدمة، حتى    وإضافة  المحكمين، وقام بإجراء ما يلزم من حذف المقترحات  وتعديل في ضوء 

 (. 1)انظر الملحق   -خرجت االستبانة في صورتها النهائية 
 : Structure Validityالصدق البنائي  . ب

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 
كل   ارتباط  مدى  ويبين  إليها،  لفقرات   محاورمن    محورالوصول  الكلية  بالدرجة  االستبانة 

 ة. االستبان
االرتباط في جميع  1.2يبين جدول ) أن جميع معامالت  عند   محاور(  إحصائيًا  دالة  االستبانة 

 االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.  محاوروبذلك تعتبر جميع   α ≤ 0.05مستوى معنوية 
 ل من مجالت الستبانة والدرجة الكلية لالستبانة(: معامل الرتباط بين درجة كل مجا 1.2جدول )

 المحور 
معامل 

بيرسون 
 لالرتباط

 االحتماليةالقيمة  
(Sig.)  

 0.000 *0.613 استخدام الهواتف الذكية في تغطية المسيرات
في   المستخدمة  االجتماعي  التواصل  وتطبيقات  البرامج 

 0.000 *0.873 التغطية والنشر 

 0.000 *072.70 الجمهور مع تغطية مسيرات العودةمشاركة وتفاعل 
معيقات استخدام الهواتف الذكية في التغطية واقتراحات  

 0.000 * 0.693 لتطويرها
 .α ≤  0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *            

 

 ءات الثبات: راإج

مرة  من أكثر توزيعها إعادة تم  إذا  النتيجة نفس  االستبانة  هذه تعطي أن االستبانة  يقصد بثبات 
نتائجها  في  االستقرار يعني  االستبانة  ثبات أن أخرى  بعبارة أو والشروط،  الظروف  نفس  تحت
زمنية   فترات خالل مرات عدة العينة أفراد على توزيعها إعادة حالة في كبير بشكل تغييرها وعدم
ثبات  ،  معينة من  الباحث  تحقق  ألفا    استبانةوقد  معامل  خالل  من  كرونباخ  الدراسة 

Cronbach's Alpha Coefficient،   التالي جدولال وكانت النتائج كما هي مبينة في : 
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 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة 1.3جدول )
  الصدق* معامل ألفا كرونباخ المحور 

 0.852 0.726 الذكية في تغطية المسيرات استخدام الهواتف 
البرامج وتطبيقات التواصل االجتماعي المستخدمة  

 في التغطية والنشر
0.834 0.913 

 0.857 0.735 مشاركة وتفاعل الجمهور مع تغطية مسيرات العودة
معيقات استخدام الهواتف الذكية في التغطية  

 0.927 0.864 واقتراحات لتطويرها 

 الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ.الصدق = *
 

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال،  السابق جدول  الالموضحة في   النتائجواضح من 
 وكذلك قيمة الصدق مرضية لكل محور.  وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائيًا،

( قابلة للتوزيع، ويكون الباحث 1الملحق )وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في  
استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها من صدق وثبات    تأكد  قد

 لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. 
 

 لدراسة:حدود اعشر/  ثاني
الذكية في تغطية مسيرات    الحدود الموضوعية:  -أ للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء  استخدام 

 العودة. 
المكاني: -ب يتضمن   الحد  للدراسة  مجتمعًا  فلسطين  دولة  في  غزة  قطاع  الباحث  حدد 

المحافظات الخمس المتواجدة فيه، لكون هذه المناطق تمثل أماكن تنفيذ مسيرات العودة 
 مناطق تفاعل النشطاء وتغطيتهم لها. على حدودها مع االحتالل "االسرائيلي"، و 

قام الباحث بتوزيع صحيفة االستقصاء، وتم اجراء المسح الميداني خالل    الحد الزماني: -ج
 م.2020أغسطس من العام  23أغسطس و 16الفترة الزمنية الواقعة بين 

قام الباحث بتحديد فئة النشطاء الفلسطينيين الفاعلين في تغطية مسيرات  الحد البشري:   -د
 . لعودة المنتشرة على حدود قطاع غزة هم المبحوثين المقصودين من عينة الدراسة ا 

 

 اإلحصائية: والمعالجات األساليب /عشر ثالث
أساسي ألغراض   .1 الحسابي: يستخدم هذا األمر بشكل  المئوية والتكرارات والمتوسط  النسب 

 .  معرفة تكرار فئات متغير ما وتفيد الباحث في الدراسة

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .2
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  ، ( لقياس درجة االرتباط Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .3
 .يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين

لمعرفــة مــا إذا كــان ( Independent Samples T-Test) فــي حالــة عينتــين Tاختبــار  .4
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. تهناك فروقا

(  (One Way Analysis of Variance - ANOVA  اختبار تحليل التباين األحادي   .5
أكثر من   أو  إحصائية بين ثالث مجموعات  إذا كان هناك فروقات ذات داللة  لمعرفة ما 

للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات استخدمه    ،البيانات  التي تعزى  للفروق  الباحث 
 فأكثر.

المتوسطات  البعدي  LSDاختبار   .6 بين  الفروق  الداللة    لدراسة  ذات  العالقة  ومعرفة 
 . اإلحصائية لصالح أي فئة

 

 المفاهيم األساسية للدراسة:  /عشر رابع
النشيط طيب النفس للعمل  و   ،هي ضد الكسل وجمع نشيطو نشط ونشاط  لغة/    النشطاء: -1

 وجمعها نشطاء.، (1)  والنعت منها ناِشط
منهم    :جرائياا إ  الفلسطينيون النشطاء   -2 األحداث    نالفلسطينيي  فئة  في  بفاعلية  يشاركون 

تطبيقات التواصل  عالميًا وينشرونها عبر  إ والوقائع والمناسبات الوطنية وغيرها ويغطونها  
  ويمتلكون عدد كبير من المتابعين )يزيد عن ألفي متابع( عبر هذه التطبيقات   االجتماعي

 ويتفاعل الجمهور مع تغطيتهم. 
هي عبارة عن مجموعة من األجهزة اإللكتروني ة الحديثة، والتي تحتوي    الهواتف الذكية: -3

من   القديمة  النسخ  في  ُتستخدم  كانت  التي  الخاليا  عن  متطورة  تكنولوجي ة  خاليا  على 
السابقة،   الخلوي ة  أيضا  الهواتف  تجمُع  وهي   ، التكنولوجي  بالتطور  مرتبطة  رقمية  أجهزة 

بين فكرة عمل الهواتف العادية، وأجهزة الحاسوب، مم ا يساهم في القيام بأكثر من نشاط،  
ُتعرُف الهواتف الذكية باللغِة  و   أو وظيفة في وقت واحد، لذلك تم  وصفها باألجهزِة الذكية.

 .(2)  (Smart Phonesزي ة ِبُمصطلِح )اإلنجلي 
التي    الصحفية   العمليةهي  الصحفية    أو   يقصد بالتغطية اإلعالمية   التغطية اإلعالمية:  -4

بيانات   عن  البحث  في  الصحفي  خاللها  من  يقوم  التي  الخطوات  مجموعة  تتضمن 
ماو ومعلومات   لحدث  مختلفة  وجوانب  وتطورات  يحرر،  تفاصيل  المعلومات   ثم   هذه 

 
 . 558لسان العرب، ابن منظور، ص(  1)
 (  تعريف الهواتف الذكية، مجد خضر )على االنترنت(.2)



43 
 

احدى   اإلخبارية وهي  التغطية  في  مناسب  وفي شكل صحفي  مناسب  بأسلوب صحفي 
 .(1)   اشكال التغطية الصحفية

السلمية،    العودة:مسيرات   -5 المقاومة  أشكال  وهي مسيرات سلمية وشعبية،  هي شكل من 
أعلنت عنها   وقد  السالح،  العزل ال يحملون  الفلسطينيين  المدنيين  من  فيها  والمشاركون 

م في 2018مارس    30اللجنة التنسيقية المشكلة من الفصائل الفلسطينية في غزة بتاريخ  
 . (2)  ضية الفلسطينية وبشاعة االحتاللذكرى يوم األرض، إلظهار عدالة الق 

العودة: -6 مسيرات  أو    تغطية  الصحفيين  خاللها  من  يقوم  التي  الصحفية  العملية  هي 
مسيرات    تغطية األحداث والوقائع واألنشطة والفعاليات التي تحدث فيرصد و النشطاء ب 

التواصل   مواقع  عبر  أو  المعروفة  التقليدية  اإلعالمية  الوسائل  عبر  ونشرها  العودة 
   االجتماعي المتنوعة.

 

 تقسيم الدراسة: /عشر خامس
الدراسة   هذه  خصص  إ تنقسم  فصول،  ثالثة  األولاللى  للدراسة،    فصل  العام  لإلطار  منها 

ويتضمن، أهم الدراسات السابقة، التعليق على الدراسات السابقة، مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة،  
وأدواتها،   ومنهجها  الدراسة  نوع  للدراسة،  النظري  اإلطار  الدراسة،  تساؤالت  الدراسة،  أهداف 

 المفاهيم األساسية للدراسة. إجراءات الصدق والثبات، المعالجة اإلحصائية للبيانات، و 

ويتضمن ثالثة مباحث، يتناول  ،  ومسيرات العودة  الهواتف الذكية فهو بعنوان:    الفصل الثانيأما  
، ويتطرق المبحث صحافة الهاتف الذكيالمبحث األول مسيرات العودة، ويتناول المبحث الثاني  

 . الصحفية  تغطية ال ي لهواتف الذكية فالى استخدام إالثالث 

الثالث  اأم الدراسة    فهو  الفصل  نتائج  سيتم  ومناقشتها  الميدانيةبعنوان:  نتائج   حيث  عرض  فيه 
ثم خاتمة الدراسة والتي ،  ومناقشة نتائج الفروض وتفسيرها  ، ومناقشتها وتفسيرها الميدانية الدراسة  

 ومالحقها. تتضمن النتائج النهائية والتوصيات، ثم مراجع الدراسة  

 
 

 .50( فن التحرير الصحفي، عبد المجيد وعلم الدين، ص1)

 .121( معالجة وكاالت األنباء الدولية لمسيرات العودة الكبرى، الترك، ص2)
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 الفصـــل الثاني 

ومسيرات العودة الهواتف الذكية
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 الفصل الثاني

 ومسيرات العودة   الهواتف الذكية

مباحث،   ثالثة  إلى  الثاني  الفصل  تقسيم  العودة  حيث  تم  مسيرات  األول  المبحث  تناول 
كل   وعرض نتائج هذه المسيرات على من حيث المفهوم والنشأة واألهداف والمبادئ،    الفلسطينية 

 قليمي والدولي. سرائيليين" والمستوى اإلالفلسطينيين و"اإلمن 

الذك  الهاتف  صحافة  الثاني  المبحث  وأهميته،  وتناول  وتطوره،  وتاريخه  تعريفه  حيث  من  ي 
الهاتف الذكي، ثم ظهور صحافة الهاتف الذكي والتطبيقات المتنوعة التي   هاوالمميزات التي أتاح

 يمكن استخدامها من خالله.

الذكية في التغطية الصحفية، من حيث استخدامات وتطرق المبحث الثالث إلى استخدام الهواتف 
، وكذلك استخداماتها في تغطية مسيرات العودة على وجه التحديد.النشطاء
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 المبحث األول
 الفلسطينية  مسيرات العودة

عاش الشعب الفلسطيني معاناة حقيقية في الوطن والشتات نتيجة لما خلفته النكبة عام  
العدي1948 ذلك خاض  إثر  لمحاولة  م، وعلى  السلمية  التجارب  التي إ د من  العالم بحقوقه  قناع 

الفلسطينية   القضية  شهدت  فقد  العالم،  ومسمع  مرأى  أمام  بالقوة  "اإلسرائيلي"  االحتالل  سلبها 
مناصرين لها وعلى النقيض شهدت معادين لها، فكانت العديد من المساعي إلبرازها تفشل أمام 

 خصوصًا في المجتمع الغربي. " ةالماكنة اإلعالمية "اإلسرائيلي

الفلسطينيون بشكل عام وأهل   تبناها  التي  السلمية  التجارب  أبرز  كإحدى  العودة  مسيرات  جاءت 
حق  تثبيت  من  بدءًا  النطالقها  أدت  التي  المسببات  تعددت  فقد  خاص  بشكل  غزة  قطاع 

قطاع غزة، انتهاًء الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم، مرورًا بالحصار "اإلسرائيلي" المفروض على  
الى القدس، ففي   السفارة األمريكية  م انطلقت في 2018مارس من عام    30بإعالن ترامب نقل 

حيث  السلمية،  بالممارسات  الجماهيري  الحشد  طابع  أخذت  والتي  العودة  مسيرات  غزة  قطاع 
اسبوعي   لتستمر بشكل  قطاع غزة،  مع  "اإلسرائيلية"  الحدود  محاور على  يوم ُنِظم ت في خمس 

 الجمعة. 

وتسليط  جانب،  من  أكثر  من  ومفهومها  العودة  مسيرات  بماهية  للتعريف  المبحث  هذا  يهدف 
وكذلك  أجلها،  من  انطلقت  التي  األهداف  أبرز  على  والتعرف  وبداياتها،  نشأتها  على  الضوء 

 التطرق آلثارها. 

 

 : مفهوم مسيرات العودة ونشأتها /أولا 
 مفهوم مسيرات العودة:  .1

اآلراء في التطرق لعرض مفهوم مسيرات العودة من وجهات نظر مختلفة يمكننا أن نجمل تعددت  
 بعضًا منها فيما يلي: 

الوطنية العليا لمسيرات العودة بأنها عمل جماهيري منظم يستند إلى ركائز قانونية    الهيئةعرفت  
شرعية راسخة ومنطلقات إنسانية واضحة تنطلق بها جموع الالجئين في مسيرات حاشدة بصدور 

من القرار الصادر عن   11عارية ال تحمل سالحًا وال تلقي حجرًا هدفها الوحيد تطبيق الفقرة رقم  
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ال  )األمم  رقم  عام 194متحدة  قسرًا  ديارهم  من  هجروا  الذين  الالجئين  عودة  على  ينص  الذي   )
 .(1)   سلميةم إلى بلداتهم وديارهم بطريقة  1948

هي  العودة  مسيرات  "أن  يوسف:  ريهام  العودة  لمسيرات  الدولية  التنسيقية  اللجنة  عضو  وترى 
أي ع العودة،  العودة وال شيء غير  إلى  تهدف  منذ مسيرات سلمية،  الذين هجروا  الالجئين  ودة 

 .(2)   م من مختلف الدول إلى األراضي الفلسطينية"1948سنة 

اإل للدراسات  فلسطين  معهد  صفقة  وخلص  على  فلسطينيًا  شعبيًا  ردًا  تمثُل  أنها  إلى  ستراتيجية 
 كخطوةالقرن، وقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب إعالن مدينة القدس عاصمًة لالحتالل، وذلك 

قد دولي، وأنها  تواطؤ  تتسارع في ظل  التي  الفلسطينية  القضية  لمواجهة مسلسل تصفية   عملية 
 ظاهرة تتقاطع معهامتؤسس لمرحة جديدة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، على اعتبار أنها  

 . (3)  والفكرية رؤى جميع القوى الوطنية واإلسالمية والشعبية من مختلف المشارب السياسية 

وتعتبر مسيرات العودة شكل من أشكال النضال الوطني الفلسطيني، وهي استمرار لحالة النضال  
حتى الوقت الراهن، أبدع خاللها الشعب الفلسطيني في التقاط   1917الفلسطيني الممتد منذ عام  

الفرص لمواجهة التحديات الجمة التي تعترض طريقة القضية الفلسطينية، وبخاصة عقب الموقف 
 . (4)   القدس مريكي األخير من األ

بأنها لإلعالم  الفلسطيني  المركز  التي   مسيرات  وعرفها  األراضي  باتجاه  انطلقت  شعبية  سلمية 
عام   الفلسطينيون  منها  األمم   ،م1948ُهجر  قرار  وتطبيق  لهم،  العودة  حق  لتطبيق  وتهدف 

الفلسطينيين، في ذكرى   (194)المتحدة   السماح بالعودة لالجئين  إلى وجوب  الذي دعا بوضوح 
حيث عرف الدكتور سلمان أبو ستة حق العودة بأنه حق الفلسطيني   .(5)   مارس   30يوم األرض  

م أو في أي وقت قبل ذلك أو بعده في 1948الذي طرد أو خرج من موطنه الي سبب كان سنة  
 .(6)  م1948العودة إلى الديار واألرض والبيت الذي كان يعيش فيه حياة عادية قبل عام 

 
 .  ، )على االنترنت(شبكة بيسان اإلخبارية ،تعرف على ماهية مسيرة العودة الكبرى ومبادئها العامة (1)
وطنية: مسيرات العودة الكبرى نموذجًا، المبحوح،   ةالمقاومة الشعبية الفلسطينية خيار الواقع أم استراتيجي  (2)

 . 31ص
 .31المرجع السابق، ص (3)
 . 29مسيرات العودة: تحديات الواقع وآفاق المستقبل، أبو كريم، ص (4)
 ، المركز الفلسطيني لإلعالم، )على االنترنت(.القصة الكاملة :العودة الكبرى مسيرة  (5)
 . 16مسيرات العودة الفكرة واألهداف والمستقبل، التتر، ص  (6)
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نوع بأنها  العودة:  مسيرات  الباحث  الشعب   ويعرف  يمارسها  التي  الفلسطينية  المقاومة  أنواع  من 
بداية   منذ  المسلوبة  بحقوقه  للمطالبة  الدولية  القوانين  كفلتها  التي  السلمية  بالطريقة  الفلسطيني 

عام   "اإلسرائيلي"  التنسيقية  1948االحتالل  اللجنة  عليه  تقوم  منظم  جماهيري  نشاط  وهي  م، 
 .م2018شكيلها من الفصائل الفلسطينية في غزة في مارس الدولية لمسيرات العودة، والتي تم ت

 : ونشأتها مسيرات العودةدوافع   .2

الدوافع من  العديد  لها   والظروف  برزت  الجماهيري  والحشد  العودة  مسيرات  إلطالق  أدت  التي 
 ، وكانت الدوافع كالتالي: استجابة الناس للمشاركة فيهاكذلك و 

التي أحاطت بالقضية الفلسطينية على المستوى المحلي   -أ  تعتبر صعوبة وتعقيد الظروف 
فمجموعة  العودة،  مسيرات  خاللها  انطلقت  التي  الخصبة  البيئة  والدولي،  واإلقليمي 
البيت األبيض من تحول   األحداث والتطورات التي تلت دخول الرئيس األمريكي ترامب 

بها عاصمة "إلسرائيل"، والتحوالت االستراتيجية    رافواالعتالموقف األمريكي من القدس  
العربية   الدول  بعض  بين  المعلن  غير  التقارب  بعد  واإلقليمية  العربية  البيئة  في 

 . (1)"وإسرائيل"
  الذي يعتبر من أبرز هذه الدوافع أيضًا،   الحصار المستمر وآثاره الواضحة على القطاع،  -ب

هذه  الفلسطيني  الوجود  مناطق  كل  تحتضن  أن  على  االتفاق  تم  قد  أنه  من  فبالرغم 
حيث   بالمسيرات  الحصار  مشكلة  ربط  تم  غزة  قطاع  ففي  وفعالياتها،  طلق  أ المسيرات 

عليها مسيرات العودة ورفع الحصار، في ربط واضح ومقصود بين التأكيد من جهة على  
العودة   في  الالجئين  اإ حق  األراضي  توجيه رسالة  لى  ثانية  منها، ومن جهة  لتي شردوا 

تم تصميم   أنه  المفروض على  مفادها  الحصار  إلى رفع  لتفضي  المسيرات  هذه  مناشط 
غزة عام    قطاع  االقتصادية  2006منذ  األوضاع  تدهور  أيضًا  الدافع  هذا  ويعزز  م، 

حي القطاع،  يعيشها  التي  السياسي  اليقين  انعدام  حالة  واستشراء  أدرك  واالجتماعية  ث 
للمشاركة فيها جاءت ألنهم     ارأو منظمو هذه المسيرات أن تعاظم دافعية الغزيين العالية 

 .(2)فيها الوسيلة الوحيدة إلحداث تحول في أوضاعهم
الفلسطينية   -ج السلطة  التي فرضها رئيس  العقوبات  لزيادة وتفاقم األزمة مجموعة  وما أدى 

و  والمخصصات،  الرواتب  وقف  من  غزة  قطاع  القيادي على  يوسف  أحمد  الدكتور  قال 
السلطة بشأن   الحصار وإجراءات  المتزايدة جراء  البارز في حركة حماس، أن الضغوط 

 
 . 30مسيرات العودة: تحديات الواقع وآفاق المستقبل، أبو كريم، ص (1)
 ينية )على االنترنت(. مسيرات العودة الكبرى وتأثيراتها على ديناميات القضية الفلسط (2)
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القناعة لدى   إلى أوضاع ال يمكن تحملها وتنذر باالنفجار فكانت  غزة وصلت باألمور 
عتباره  الشارع الفلسطيني أنه إذا كان ال بد من وقوع االنفجار فليكن في وجه االحتالل با

المقاومة   القطاع، وإضعاف قدرات  التي يمر بها  الكارثية  األول عن األوضاع  المسؤول 
 . (1)  والتحديعلى الصمود 

من   -د العودة  مسيرات  الى  الدعوة  بدأت  فقد  العودة  مسيرات  بداية  عن  بالحديث  أما 
االجتماعي،   التواصل  إليها من خالل وسائل  الشبابية في غزة، حيث ُدعي  المجموعات 
ومن ثم تبنتها الفصائل الفلسطينية، وعملت على إنجاحها من خالل تشكيل لجنة وطنية  

للرأي  إ، وتقوم على  (2) ت حقوقية  عليا ضمت قوى مدنية وفصائل ومنظما رسال رسالة 
العام العالمي بأن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لالحتالل، وسيواصل ثورته حتى تحقيق  

، حيث لم تكن هذه الفكرة جديدة فهي امتداد لفعاليات المقاومة الشعبية  (3) عودة الالجئين
مناطق   في  خصوصًا  األخيرة  السنوات  في  وسب48الفلسطينية  مارس  ،  في  تجربتها  ق 

الفلسطيني  2011 اللجوء  مناطق  كافة  في  الفلسطينيين  من  اآلالف  مئات  خرج  حيث  م 
 . (4) تجاه فلسطين المحتلة

تاريخ  لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" في    المسيراتفصائل فلسطينية وقائمون على    كشفت -ه
  مسيرات م، عن اتفاق بين الفصائل للبدء الفعلي في التحشيد لفعاليات  2018فبراير    14

في    ،العودة غزة    مارس،  30بموعدها  قطاع  عن  الحصار  وكسر  العودة  تحقيق  بهدف 
لدولة االحتالل، وستضعها في مأزق أخالقي، وتهوي بروايتها  لتكون مصدر قلق كبير 

في تسويقها عالمياً  تجتهد  أعلن عن تشكيل   7تاريخ  ، وفي  التي  العام  نفس  مارس من 
قطاع غزة بمؤتمر صحفي في  الحصار،  العودة وكسر  لمسيرات  العليا  الوطنية    ، الهيئة 

الفلسطينية   الفصائل  كل  عن  ممثلين  بعضوية  البطش،  خالد  العام  منسقها  يكون 
ال  لمسيرات  الدولية  التنسيقية  اللجنة  مع  وبالتنسيق  المدني،  المجتمع  عودة  ومؤسسات 

 . (5) الكبرى 
الموافق   -و الجمعة  يوم  المسيرات  يوم  م2018مارس    30انطلقت  ذكرى  مع  بالتزامن   ،

وممتلكاتهم،  ديارهم  إلى  الفلسطينيين  الالجئين  عودة  حق  لتأكيد  الفلسطيني،  األرض 
 

 . 31مسيرات العودة: تحديات الواقع وآفاق المستقبل، أبو كريم، ص (1)
 .29المرجع السابق، ص (2)
 . 20مسيرات العودة الفكرة واألهداف والمستقبل، التتر، ص  (3)
وطنية: مسيرات العودة الكبرى نموذجًا، المبحوح،   ةالمقاومة الشعبية الفلسطينية خيار الواقع أم استراتيجي  (4)

 . 30ص
 ، المركز الفلسطيني لإلعالم، )على االنترنت(.القصة الكاملة :مسيرة العودة الكبرى  (5)
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العالم،   أمام  الحق ووضعه من جديد وبقوة  لهذا  االعتبار  المسيرات إلعادة  هذه  وسعت 
أحد   أنه  حل  وتأكيد  دبلوماسية  عليها  طغت  التي  الفلسطينية  .  (1)   الدولتينالثوابت 

السبعين في تاريخ   النكبة  الى ذكرى  الجمعة وصواًل  أيام  واستمرت بشكل تصاعدي في 
 .(2) م2018مايو  15

 

 أهداف مسيرات العودة ومبادئها:   /ثانياا 
جهات   وتحدثت  األهداف  من  العديد  الفلسطينية  الفصائل  هذه صاغت  حول  متنوعة  أخرى 

األهداف  من  مجموعة  العودة  لمسيرات  العليا  اللجنة  حددت  وكذلك  إليه،  ترمي  وما  األهداف 
 والمبادئ. 

 : أهداف مسيرات العودة -1

العودة في   مسيراتمنطلقات    كتب السياسي لحركة حماس مرئيس ال لقد حدد إسماعيل هنية  
   (:3)  هيثالثة أهداف 

الدولية وبقي حيًا في ضمير كل  التأكيد على تمسكهم بحق   -أ  القرارات  العودة الذي أثبتته 
 فلسطيني. 

تر  -ب قرار  ها ا رفض  وعد  القدس  مدينة  إلى  األمريكية  السفارة  بنقل  األمريكية  واإلدارة  مب 
لكونه يعتدي   المسلمة كلها؛  الذي ُعد  تحديًا لألمة  القرار  "إسرائيل"، وهو  لدولة  عاصمة 

أقد من  وواحد  رموزها  أهم  في  على  المتحدة  الواليات  ل  حو  الذي  األمر  مقدساتها،  س 
 الضمير الفلسطيني واإلسالمي إلى شريك في العدوان.

 اإلعالن أن غزة لن تقبل الموت البطيء، والمطالبة برفع الحصار فورًا.  -ج

 

 

 
 الوعي بحق العودة عوامل نجاح الحراك، قاسم )على االنترنت(.  (1)
وطنية: مسيرات العودة الكبرى نموذجًا، المبحوح،   ةقاومة الشعبية الفلسطينية خيار الواقع أم استراتيجي الم (2)

 . 30ص
 ، المركز الفلسطيني لإلعالم، )على االنترنت(.القصة الكاملة :مسيرة العودة الكبرى  (3)
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و  القانونية    ر  بلو  كما  اللجنة  وعضو  العودة،  لمسيرات  التنسيقية  اللجنة  رئيس  نائب  حماد  عصام 
فيما  المسيرات  أهداف  الحصار  وكسر  العودة  لمسرة  العليا  الوطنية  بالهيئة  الدولي  والتواصل 

 : (1) يلي

 إن الهدف الرئيس للمسيرات هو عودة الالجئين. -أ 
 . ن القدس أما الهدف التكتيكي فهو التصدي لقرار ترامب بشأ -ب
 نهاء الحصار عن قطاع غزة. إ  -ج
 عبر وقف الدعم لوكالة الغوث.  الالجئينالتصدي الستهداف  -د
 فشال ومناهضة مخططات التوطين الرامية لتصفية القضية وعلى رأسها صفقة القرن. إ  -ه

يوني بن مناحيم، أن    "اإلسرائيلي"العاشرة قال الخبير    "ةاإلسرائيليوفي مقابلة تلفزيونية على القناة "
الجوانب  في  تتمحور  أهداف  سبعة  السلمية  االحتجاجية  المسيرات  عبر  سيحققون  الفلسطينيين 

 :(2)   التالية

 عودة القضية الفلسطينية وحق العودة للفلسطينيين إلى أجندة السياسة اإلقليمية والدولية.  -أ 
الفلسطينيين نجحوا بتصوير جيشها    ، التسبب بإحراج "إسرائيل" في الساحة الدولية  -ب ألن 

ويصيب   ليقتل  النار  قوات    1400يطلق  قتلت  فعلي  وبشكل  واحد،  يوم  في  فلسطيني 
واحد   أسبوع  في  نحو    22االحتالل  وجرحت  بأنها   1500مواطنا،  وصفت  جرائم  في 

 مفرطة للقوة. 
واألزمة اإلنسانية فيها من جديد على صدارة االهتمام إعادة طرح موضوع حصار غزة   -ج

 العالمي. 
 مب. ا تر  دونالدوضع المزيد من العقبات أمام صفقة القرن للرئيس األميركي  -د
الفلسطينيين   -ه بين  جديدة  احتكاك  لمراكز  والشمالية  والجنوبية  الشرقية  غزة  حدود  تحويل 

 والجيش "اإلسرائيلي". 
 للصراع الذي يخوضه الفلسطينيون. استعادة الطابع الشعبي  -و
 الحيلولة دون اتخاذ السلطة الفلسطينية مزيًدا من العقوبات على القطاع.  -ز

 

 
 . 22مسيرات العودة الفكرة واألهداف والمستقبل، التتر، ص  (1)
سبعة التي تخشاها إسرائيل من مسيرة العودة الكبرى، المركز الفلسطيني لإلعالم، )على  األهداف ال (2)

 االنترنت(. 
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في  العودة  مسيرات  أهداف  ظريفة  أبو  طالل  الديمقراطية  للجبهة  السياسي  المكتب  عضو  حدد 
 : (1)  التاليينالهدفين 

 كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة. -أ 
الوطنية  مواجهة   -ب والحقوق  الفلسطينية  للقضية  تصفية  من  تحمله  بما  القرن  صفقة 

 الفلسطينية. 

يرى بعد ما تم عرضه من أكثر من زاوية ومن مجموعة من اآلراء حول أهداف مسيرات العودة  و 
أبرز أهداف مسيرات العودة تبرز في اتجاهين، االتجاه األول هو هدف استراتيجي الباحث   بأن 

ذي يتمثل في السعي لتثبيت حق العودة وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم  بعيد المدى وال 
العالمية من جديد ولفت  1948التي هجروا منها عام   الساحة  الحق وتفعيله على  م، وإبراز هذا 

األنظار وتوجيهها له، واالتجاه الثاني هو هدف مرحلي قصير المدى والذي يسعى لتحقيق عدة  
لعدة سنوات، وعرقلة ما يسمى أهداف والتي تتم الحصار المستمر على قطاع غزة  ثل في كسر 

 بصفقة القرن، واالعتراض على نقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس.  

 مبادئ مسيرات العودة:  -2

 :(2)   كالتاليأما المبادئ العامة لمسيرات العودة فقد صاغتها اللجنة العليا لمسرات العودة 

ليوم واحد ينتهي بغروب شمسه، بل هو أسلوب نضالي   -أ  هي ليست فعاليًة موسميًة أو حدثًا 
الفلسطينيينشعبي   لالجئين  الفعلية  العودة  بتحقيق  إال  ينتهي  لن  ومتراكم  وهي  مستدام   ،

 مسيرات وطنية متجاوزة لالختالفات السياسية، تتصدرها العائالت برجالها ونسائها وأطفالها. 
تستند إلى قرارات  تنادي بحق إنساني يتمثل في عودة الالجئين،    قانونية  وقية حق  مسيراتهي   -ب

أبرزها   رقم    11الفقرة  دولية  المتحدة  األمم  قرار  عودة    194من  إلى  صراحًة  يدعو  والذي 
 الالجئين الفلسطينيين في أقرب وقت إلى قراهم وبلداتهم. 

تش  مسيرات ال  -ج فهي  غيرها،  دون  جغرافية  بقعة  على  تقتصر  تواجد  ال  أماكن  مختلف  مل 
والقدس   الغربية  والضفة  غزة  في  الفلسطينيين  واألردن    والداخل الالجئين  وسوريا  ولبنان 

منها  هجروا  التي  بلداتهم  من  نقطة  أقرب  في  الالجئين سلميًا  اعتصام  إلى  وغيرها، وتهدف 
 قسرًا. 

 
اتجاهات الشباب الجامعي نحو دور المواقع اإلخبارية الفلسطينية في تشكيل معارفهم حول مسيرات العودة  (1)

 . 128وكسر الحصار، البنا، ص
 . ، )على االنترنت(شبكة بيسان اإلخبارية، الكبرى ومبادئها العامةتعرف على ماهية مسيرة العودة  (2)
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مع   المسيراتإنجاح   -د الدعم،  أشكال  التحشيد وكافة  في  القوى  من جميع  فاعاًل  دورًا  يقتضي 
لتعميق مأزق   اتاألخذ بعين االعتبار في الوقت ذاته أال يظهر الطابع الفصائلي في المسير 

االحتالل وهو يواجه الشعب مباشرًة وحرمانه من تسويق دعاية دولية أن هذه األنشطة تابعة  
 رهابية" لتبرير العنف ضدها.لما يزعم أنها "منظمات إ 

، تعتمد أسلوب االعتصام المفتوح والتقدم  بشكل كامل  نهايتهاإلى    بدايتهامن    سلمية   المسيرات  -ه
ونصب الخيام وإقامة حياة طبيعية بالقرب    ،ويجب أن تخلو من أي مظاهر للسالح  المتدرج،

اإلعالم الدولية إليصال  واستجالب وسائل    48من السلك الفاصل مع أراضينا المحتلة عام  
 رسالتها إلى كل العالم، وقد يتواصل االعتصام أسابيع أو شهورًا. 

المسير  -و إدارة  على  المشرفة  أن    اتالهيئات  على  ساحة  كل  تفرزها  مركزية  غير  إدارات  هي 
 تنسق اإلدارات المختلفة في الساحات المختلفة بالشكل الذي تتوافق عليه ويحقق نجاح الفكرة. 

واالعتصام علم فلسطين وحده دون أي شعارات حزبية، باإلضافة إلى    المسيراتل  يرفع خال -ز
واإلنجليزية    194قرار   العربية  باللغات  الالجئين  قضية  عدالة  تشرح  إنسانية  وشعارات 

 والعبرية. 
الالجئون هم مسئولية األمم المتحدة، لذلك يؤمل من المؤسسات الحقوقية مهمة مراسلة األمم  -ح

سسات الدولية التابعة لها وطلب اإلشراف من قبلها على هذه المسيرات وتوجيه  المتحدة والمؤ 
 رسائل تحذيرية لدولة االحتالل بعدم استهدافها.

من احتماالت   المسيراتالجهود اإلعالمية والحقوقية عبر العالم تمثل ظهر إسناد حاميًا لهذه   -ط
ال  تعتمد  لذلك  االحتالل،  مختلف  مسيراتعنف  مع  التواصل  والمؤسسات    على  النشطاء 

الداعمة للحقوق الفلسطينية عبر العالم وخلق حالة مساندة عالمية لحق الالجئين في العودة 
 الفعلية إلى ديارهم. 

 

 نتائج مسيرات العودة:  /ثالثاا 
 نجمل أبرز نتائج مسيرات العودة في أكثر من جانب على النحو التالي: 

 الفلسطينيين:نتائج مسيرات العودة على  -1

أدت  والتي  أجلها،  من  انطلقت  التي  واألهداف  اإلنجازات  من  عددًا  العودة  مسيرات  حققت 
الناحية   من  الفلسطيني  المستوى  على  اإلنجازات  بعض  فكانت  الزمن،  من  فترة  الستمرارها 

 السياسية كالتالي: 
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االأ  -أ  كان  حيث  الفلسطيني،  الجمعي  الوعي  في  مكانتها  الالجئين  لقضية  حتالل  عادت 
الحالي الكبار يموتون والصغار ينسون، فجاء الجيل  لينفي هذا االعتقاد    يراهن على أن 

 . (1)  ويبرهن على أنه ال يمكن أن ينسى حقه وحق أجداده في األرض
أسهمت المسيرات في تخفيف حدة الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وبشكل   -ب

للمواد والبضائع  مواٍز لمفاوضات التهدئة تم فتح معبر   رفح لألفراد وبوابة صالح الدين 
 .(2)   سبقتهاطويلة نسبيًا خالل الشهور الماضية، مقارنة بالمدد التي  دلمد

نكبات   -ج عن  المسؤول  الصهيوني  االحتالل  تجاه  البوصلة  وتوجيه  توحيد  في  ساهمت 
وبالتالي   الفلسطيني  الداخل  الى  موجهة  تكون  أن  من  بداًل  الفلسطيني  ضرب  الشعب 

الفلسطينية   الحالة  أعادت  حيث  المجتمعي،  أن  إ نسيجه  يجب  التي  الطبيعية  الحالة  لى 
االستقرار   أوهام  بعض  وأزالت  لالحتالل،  الرافض  االشتباك  حالة  وهي  عليها،  تكون 

 . (3)  لالحتاللعالميًا وسياسيًا وأمنيًا  إ الخادع وخلقت استنزافًا 
م، بقولها: قوات  2019تقرير األمم المتحدة نهاية فبراير    ما ورد فينجازات  اإلأهم  ومن   -د

أعمال   على  تحاك م  أن  يجب  وجود ال االحتالل  مع  حرب،  جرائم  وارتكاب  غزة،  في  قتل 
ارتكاب   على  اإلنسانية)  إسرائيل""أدلة  ضد  العودة،    (جرائم  لمسيرات  قمعها  والتي  في 

الدولية والقانون اإلنس اإلنسان  انتهاكات لحقوق  المتحدة  حيث  اني،  تشكل  األمم  رفضت 
االحتالل   إخفاء    "اإلسرائيلي"مزاعم  إلى  تهدف  كانت  العودة  مسيرات  أعمال  )أن 

 . (4) (إرهابية
 نتائج مسيرات العودة على "اإلسرائيليين":  -2

أثرت المسيرات على مستوطني غالف غزة بشكل خاص، وأثرت في وعي "اإلسرائيليين" وسلوكهم  
أضرار   وألحقت  عام،  أمنيًا   اقتصاديةبشكل  استنزافًا  وشكلت  بالقطاع،  المحيطة  المناطق  في 

حرجت موقف سلطات االحتالل دوليًا وأضعفت حججه في أ لالحتالل في مواجهة طويلة األمد، و 
لها، وقابلته (5)   الفلسطينيينه وجرائمه بحق  تبرير سياست "إسرائيل" تهديد وجودي  . حيث اعتبرته 

 
 . 26مسيرات العودة الفكرة واألهداف والمستقبل، التتر، ص (1)
اتجاهات الشباب الجامعي نحو دور المواقع اإلخبارية الفلسطينية في تشكيل معارفهم حول مسيرات العودة  (2)

 . 118وكسر الحصار، البنا، ص
 . 27لعودة الفكرة واألهداف والمستقبل، التتر، صمسيرات ا (3)
 ، المركز الفلسطيني لإلعالم، )على االنترنت(.القصة الكاملة :مسيرة العودة الكبرى  (4)
اتجاهات الشباب الجامعي نحو دور المواقع اإلخبارية الفلسطينية في تشكيل معارفهم حول مسيرات العودة  (5)

 . 118وكسر الحصار، البنا، ص
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شهيد   18سقوط    م2018مارس    30بالرد الخشن )الدموي(، حيث كانت حصيلة الجمعة األولى  
 . (1)   جريح 1800وإصابة 

لى  إ وتمكنت مسيرات العودة من إرباك االحتالل "اإلسرائيلي" والتأثير على حساباته حيث أعادت  
الواجهة توصيف االحتالل كدولة إرهاب، أظهرت الهشاشة التي يعيشها في توجهه للقوة العربية  

جدول  واإلقليمية وإدارة ترامب لطلب المساعدة في احتواء الموقف، وكذلك جعلت قطاع غزة على  
التصعيدات   إحدىوزير جيشه أفغيدور ليبرمان نتيجة  ة أولوياته، كذلك أربكت حساباته وأدت إلقال 

 . (2)  العودةالتي سببتها مسيرات  

فرضت قطاع   مسيرات العودةويرى صالح النعامي، الكاتب والمختص في الشأن الصهيوني، أن  
ي واإلعالمي في الكيان الصهيوني،  غزة على رأس جدول األعمال السياسي والعسكري واالجتماع

وأجبرت رئيس األركان الصهيوني )السابق( أيزنكوت على االعتراف أن غزة تعد  مصدر التهديد 
في  نتنياهو  حكومة  ثقة  انعدام  وفضحت  الحالي،  الوقت  في  الصهيوني  األمن  على  الرئيس 

، إلى  مسيراتلرسمية إزاء ال السياسات التي تتبعها تجاه غزة، وهو ما عكسه التباين في المواقف ا
 . (3)  القطاعجانب تعاظم الدعوات الداخلية لتغيير نمط التعاطي مع 

 نتائج مسيرات العودة على المستوى اإلقليمي والدولي:  -3

الذي دعا إلى وجوب السماح    194  رقم  قرار األمم المتحدةبدأت مسيرات العودة فكرتها بتطبيق  
الفلسطينيين لالجئين  بهذا بالعودة  للمطالبة  الشعبي  التظاهر  في  السلمية  الطرق  واستخدمت   ،

عالم في نشر رسالتها لتستطيع أن تخاطب العالم باللغة الحق، واستهدفت جميع أنواع وسائل اإل
 التي يفهمها.

عادت لها الكثير من أ الفلسطينية في الساحة اإلقليمية والدولية، و عززت المسيرات مكانة القضية  
، بعد تجاهل إقليمي ودولي، ونجحت في تحقيق تعاطف وتفاعل دولي جيد مع نضال  اتاالعتبار 

ب للعالم  تثبت  بأن  واستطاعت  االحتالل،  ضد  الفلسطيني  أحمر،أالشعب  خط  العودة  كذلك   ن 
 . (4)  غزةالمخاطر للحصار الظالم المفروض على قطاع استطاعت لفت انتباه العالم على حجم  

 
 . 32مسيرات العودة: تحديات الواقع وآفاق المستقبل، أبو كريم، ص (1)
 . 29مسيرات العودة الفكرة واألهداف والمستقبل، التتر، ص (2)
 ، المركز الفلسطيني لإلعالم، )على االنترنت(.القصة الكاملة :مسيرة العودة الكبرى  (3)
اتجاهات الشباب الجامعي نحو دور المواقع اإلخبارية الفلسطينية في تشكيل معارفهم حول مسيرات العودة  (4)

 . 119وكسر الحصار، البنا، ص
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ووضحت مسيرات العودة للعالم أجمع السبب العميق الذي يمنع الفلسطينيين من العيش الطبيعي 
شعب  حق  مصادرة  في  االستيطانية  قوته  واستخدام  الصهيوني  االحتالل  بسبب  الكريمة  والحياة 

 .(1)   والحياةكامل في الحرية 

  ة ربية واإلسالميــم العـها بين األمـكانتـية مـطينـسـ ل ـ رات العودة أن تعيد للقضية الفـت مسيـاعـاستط
  مرات، 4والغربية، فقد طرح ملف الحصار ومسيرات العودة على مجلس األمن واألمم المتحدة 

  رحتها جامعة الدول العربيةأدان مجلس حقوق االنسان االحتالل الصهيوني عدة مرات، كما ط
. (2)  والدوليةعلى األجندة اإلقليمية 

 
 . 30مسيرات العودة الفكرة واألهداف والمستقبل، التتر، ص (1)
 . 30مسيرات العودة الفكرة واألهداف والمستقبل، التتر، ص (2)
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 الثاني المبحث 
 صحافة الهاتف الذكي

 

لم تعد الصحافة تقتصر على الصحفي المتخصص المعتاد وال على تلك األدوات التي  
من الجودة والدقة والتكلفة التي تفوق مقدرة األشخاص لتمتلكها   يجب أن تكون على مستوى عالٍ 

 فقط مؤسسات العمل اإلعالمي والهيئات اإلعالمية الرسمية والخاصة الصغيرة والكبرى. 

البقاء  إ  بثمن، والتي مكنت األشخاص من  الذكية ال يقدر  الهواتف  إليه  الذي وصلت  التطور  ن 
المحلية األحداث    على إطالع مستمر على األحداث  واألخبار، وكذلك تحديث حالتهم ومشاركة 
من   األخبار  ومشاركة  معهم،  تدور  للهواتف (1)  حولهمالتي  التكنولوجي  التطور  استطاع  فقد   .

الذكية من جعلها أدوات تغطية إعالمية تفي بالغرض المطلوب منها مع التمتع الكامل بالمرونة  
 لى توفير الوقت والجهد.إوالسرعة والدقة في العمل، إضافة 

هذا   ساهم  وتحيث  الصحفي  العمل  تخدم  جديدة  وأدوات  تقنيات  بروز  في  التقني  ساعد التطو ر 
التطور الذي توفر للصحفي من و   الصحفيين على إنشاء المحتوى بشكل احترافي وبسهولة فائقة 

التي  للتطورات  امتدادًا  وظهر  للصحفية،  والكتابة  التعامل  من  مكنه  الحديثة  بالتقنيات  االتصال 
األخبار  صانعي  ليشمل  وامتد  الخبر،  وتحرير  الصحافة  في  المعلومات  تقانة  أحدثتها 

   .(2)هاومحرري

 

 تعريف الهاتف الذكي:  /أولا 
ال  بحيث  الذكي  بالهاتف  يسمى  إلكتروني  جهاز  تطوير  إلى  للتكنولوجيا  السريع  التطور  أدى 
البعض  يسميه  الجهاز  هذا  ولكن  فقط  والتواصل  واالتصال  المراسلة  على  وظيفته  تقتصر 
يوفرها  التي  والفائدة  المميزات والوظائف  تشبه  ميزات ووظائف  المصغر ألنه يحتوي  بالكمبيوتر 

. تعددت التعريفات للهاتف الذكي ولم يتم االتفاق بين من قاموا بتعريفه على تعريف (3)   الكمبيوتر 
 موحد أو محدد، وبالتطرق ألبرز هذه التعريفات:

 
(1 )  Smartphone impact on today’s society, Lakshmi (p. 269). 

)مدونة الدكتور السر علي   استخدام تقنية المعلومات في تطور الصحفي تطبيقا على الهواتف الذكية أثر (2)
 .سعد( سعد

(3 )  Impact of Smartphone: A Review on Positive and Negative Effects on Students, 

Singh & Samah (P. 83). 
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خدمات يعتبر   تقديم  بين  يمزج  متطور  تشغيل  نظام  وفق  يعمل  محمول  جهاز  الذكي  الهاتف 
لمستخدمه تلقي المعلومات والتواصل  الهواتف التقليدية والحواسب الشخصية بطريقة احترافية تتيح  

 .(1)   المختلفةمع الناس وإنجاز المهمات 

نظام  تستخدم  والتي  الحديثة  المحمولة  الهواتف  من  فئة  على  الذكي  الهاتف  مصطلح  ويطلق 
( مثل  متطور  آيفون    Ios – Android)تشغيل  أجهزة  بيري  IPhoneومنها  وبالك   ،

BlackBerry  ،المحمولة الوسائط  مشغالت  وظائف  الذكية  الهواتف  توفره  ما  بين  ومن   ،
الموقع   الرقمية، ووحدات تحديد  اإللكتروني GPSوالكاميرات  البريد  ومزامنة  اإلنترنت  ، وتصفح 

 . (2)  األوفيس وفتح ملفات 

أنها هواتف محمولة متنقلة تتضمن وظائف متقدمة تتعدى إجراء   أيضًا على  المكالمات وتعرف 
الهاتفية وإرسال الرسائل النصية، ولديها القدرة على عرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو وتفقد 

اإلإ و  وتصفح  اإللكتروني  البريد  تطبيقات رسال  تشغيل  تستطيع  الحديثة  الذكية  والهواتف  نترنت، 
 . (3)  لهامتنوعة ولها وظائف ال حدود 

الشركات ال  الباحثون على تعريف موحد نستطيع القول بأنها لم تتفق  أو  مصنعة للهواتف الذكية 
اإلنترنت  تصفح  مزايا  يوفر  الذي  الهاتف  هو  الذكي  الهاتف  يعتبر  من  فمنهم  الذكي،  للهاتف 
أنه   لوحة مفاتيح كاملة، وآخرون يرون  األوفيس ويحتوي  البريد اإللكتروني وفتح ملفات  ومزامنة 

 . (4) المتطورةالجوال الذي يعمل على أحد أنظمة التشغيل  

 

 تاريخ الهاتف الذكي وتطوره:  /ثانياا 
في  التقليدي وذلك  المحمول  الهاتف  نشأة  إلى  الذكي يرجع  الهاتف  نشأة  تاريخ  أن  البعض  يرى 

بدأت شركة 1947العام   نيوجيرسي عندما  وبالتحديد في والية  األمريكية  المتحدة  الواليات  م في 
كوبر    مارتنالتجارب على صناعة أول هاتف محمول، جاء بعد ذلك األمريكي    تكنولوجيلوست  

م أول مكالمة عبر  1973جرى عام  أ لالتصاالت في شيكاغو حيث    موتوروالفي شركة  الباحث  
أكبر حيث كانت  المحمولة بشكل  الهواتف  الثمانينات بدأت تظهر  المحمول، وفي بداية  الهاتف 

 
 الهاتف الذكي: العالم كله بجهاز واحد )على االنترنت(. (1)
 . 2تطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة المحمولة في مراكز الوثائق واألرشيف، الصاوي، ص (2)
 . 48طينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت، صاستخدام الصحفيين الفلس (3)
 .49المرجع السابق، ص (4)
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طلقت شركة نوكيا أول هاتف سيارة نقال في  أ كبيرة الحجم وثقيلة الوزن وتتابعت في التطور حيث 
داماته، وأضيفت إليها العديد م وتطور في التسعينات بشكل أكبر وتعددت استخ1984العالم عام  

من المزايا والمواصفات حيث الصوت والصورة ثم البلوتوث، واستمر تدريجيًا حتى أصبح يعرف 
 .Fi-Wi(1)بالهاتف الذكي لربطه في االنترنت وخدمات 

عام   في  المحمول  للهاتف  المصنعة  الشركات  بعض  نوكيا 1997اجتمعت  رأسها  وعلى  م، 
وشر   وموتوروال )وأريكسون  الحين  ذلك  في  تسمى  كانت  والتي  كوم  دوت  فون   Planetكة 

Unwired المتحركة وشبكة االنترنت وبهذا الهاتف  العالم، شبكة  ( لعرض ربط أهم شبكتين في 
التحرك وما تقدمه اإلنترنت من خدمات ومعلومات، وبهذا  المستخدم من خاصية  أصبح يستفيد 

ى المحلي بل العالمي وساعد ذلك زيادة االرتباط لكتروني دور مهم على المستو أصبح للفضاء اإل
العالمي بتكنولوجيا االتصال والمعلومات وأصبح هناك ما يزيد على مليار مستخدم لإلنترنت وما 
الشباب األكثر نشاطًا  المحمول عالميًا السيما بين فئة  للهاتف  يزيد على أربع مليارات مستخدم 

فاعلين  بروز  في  ذلك  وانعكس  بها  سيطرة   ودراية  تفكك  بعد  وذلك  العام  الرأي  تشكيل  في  كثر 
 . (2) عالم والحد من قدرتها على التعبئة وحشد الجماهيرالدولة لوسائل اإل

التي  التقليدية  الهواتف  البساط تدريجيا من  الذكية وبدأت سحب  الهواتف  بعد ذلك تتالى تصنيع 
النصية   والرسائل  الصوت  نقل  على  دورها  البسيطة. يقتصر  الخدمات  وبعض  وعملت    القصيرة 

النقالة  تطويرعلى    جاهدة  شركات االتصاالت   لتصل بخدمات وأدوات جديدة    وتزويدها  الهواتف 
في النهاية إلى ظهور هواتف محمولة تمزج بين وظائف الحاسب والهاتف، وتقدم خدمات متطورة 

 .(3)  علوماتوالمعلى مختلف األصعدة: األعمال والتواصل، وتلقي األخبار 

 :  (4)   كالتالي ويمكن عرض مراحل تطور الهاتف الذكي بشكل تاريخي متسلسل

، ولم يقتصر IBMمن إنتاج شركة    Simonظهر أول هاتف ذكي باسم سايمون   1992في عام  
المكالمات تلقي  على  من  فقط  دوره  كان  فقد  العالمي   وظائفه ،  والتوقيت  الزمنية  الجداول  وضع 

 
( استخدامات ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية واالشباعات المتحققة،  1)

 . 70أبو غولة، ص
 ( استخدام طلبة جامعة تكريت للموبايل كوسيلة اتصالية وإعالمية واالشباعات المتحققة منه، ملح،  2)

 . 484-483ص
 ( الهاتف الذكي: العالم كله بجهاز واحد )على االنترنت(.3)
 تاريخ الهواتف الذكية )على االنترنت( (4)
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اإللكتروني والبريد  والمفكرة  العناوين  في   ودفتر  المهام  بهذه  يقوم  الذي  الوحيد  الجهاز  وكان 
وأواخر التسعينات أطلقت نوكيا مجموعة من الهواتف  1996في عام  الواليات المتحدة األمريكية.

، والذي كان خليط بين الهاتف 9000از نوكياالموجهة لرجال األعمال، بدأت هذه المجموعة بجه
الرقمي   (، وكان جهاز نوكيا 9500ـ 9210-9300ذلك أجهزة نوكيا )  تليثم    ،PDAوالمساعد 

كان في   1997وفي عام    من أولى الهواتف التي تستخدم نظم التشغيل مفتوحة المصدر.  9210
، حيث مهد  Ericssonمن شركة اريكسون    Penelopeالواقع أول هاتف ذكي ويدعى بينلوب  
 في وقت الحق.    R380الطريقة لشركة اريكسون لتطوير جهاز 

ليتم تسويقه كأول    ،R380طورت شركة اريكسون هاتف بينلوب وأطلقت جهاز    2000في عام  
هاتف ذكي يجمع بين االتصال الصوتي ووظائف المساعد الرقمي واستخدام شاشة اللمس، وكان 

سيمب التشغيل  نظام  على  مزدحما كان    م2002عام    في   .Symbian OSيان  يعمل  عاما 
بالم تريو، من شركة سوني إريكسون،    Palm Treo P800حيث ظهر جهاز    للهواتف الذكية،

اندمجت حديثا مع بالك   الهواتف    P800  ضافأ بيري و التي  الجديدة لسوق  الميزات  العديد من 
 وشاشة لمس ملونة.  MP3الذكية، بما في ذلك مشغل 

سلسلة  إطالق  بسوني إريكسون  ، وقام  جهاز الهاتف الذكي متعدد الوسائطجاء    م2005  في عام
N    العالم، وتسويقها جميع أنحاء    الذكية، تممن الهواتفN   مستمرة في التحسن واالبتكار   سلسلة

آيفون من   زظهر جها  م2007في عام    ا بعد عام، وأصبحت وجهة مفضلة لرجال األعمال.عام
أبل   الذي أحدث ضجة في  Apple iPhoneشركة  أبل تنشئ متجر    العالم، ،  مما جعل شركة 

المجانية،   أو  التجارية  المتنوعة والالمحدودة سواء  اآل  وأصبحلتطبيقاته  يتزايدون مستخدمي  يفون 
 بالماليين. ويقدرون 

 وقد وضع كمنتج مفتوح المصدر ومدعوم من قبل Androidعام وصول االندرويد    م2008عام  
Google  وHTC  المؤثرة، كما ُيصف الشركات األخرى  بالمستقبل    Android، وإنتل وعدد من 

 HTCألنظمة التشغيل الذكي، وكان أول هاتف الستخدام نظام التشغيل الجديد هذا النظام هو  
 يعمل بهذا النظام.  اً متاح اً تطبيق 70000أن هناك بالفعل أكثر من  ويعتقد

بها على شبكة   م2009في عام   الخاصة  التطبيقات  مخازن  بإنشاء  الشركات  من  العديد  قامت 
متجر  اإل ومنها  بيري،    Oviنترنت،  والبالك  الهواتف  تطبيقات  لشراء  ويندوز  ومتجر  نوكيا،  من 

 . G3الجيل الثالث   إلىاالت حتى وصلت وتطور في هذا العام أجيال االتص

عام   وصولها    م2010وفي  عن  أبل  شركة  وظهرت   3  إلىأعلنت  متجرها،  من  تحميل  مليار 
اآل جهاز  من  عديدة  وصل  إصدارات  حتى  الرابعاإل  إلىيفون  وفي  صدار    م2011عامي  ، 
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مستمر  م2012و وتطور  شديدة  منافسة  حيث  ل  شهدا  الذكية  حجمًا   ازدادتلهواتف  الشاشات 
 وزادت الشركات المنافسة.  الوظائف والتطبيقات  وتعددتوالمعالجات سرعة 

حيث تتغير بعض الشركات التي وبحسب دليل أعدته صحيفة "ذي غارديان"،    م2019في عام  
لهذا العام الشركات محافظة على قوتها حيث برز في المنافسة  شركة وان   تنافس وتبقى بعض 

 .  (1)  وهواوي بلس الصينية إلى جانب شركات أبل وسامسونج 

وفقا لتقرير اورده موقع  ازدادت الشركات المنافسة ونعرض أبرز هذه الشركات    م2020في عام  
Counterpoint Research  (2)  كالتاليوالذي يعرض نسبة المبيعات لكل شركة : 

 .%20سامسونج بحصة في السوق بلغت  األول شركةالمركز  -أ 

 .%17هواوي بحصة في السوق بلغت  شركة المركز الثاني  -ب

 .%14بحصة في السوق بلغت  أبل   شركة المركز الثالث -ج

 .%10شاومي بحصة في السوق بلغت  شركة المركز الرابع -د

 .%8اوبو بحصة في السوق بلغت   شركة  المركز الخامس  -ه

 

 : وأبرز مميزاته  أهمية الهاتف الذكي /ثالثاا 
في  المتتابع والسريع  بالتطور  أخذت  إذ  العصر  هذا  ثورة  المعلومات  ونقل  االتصال  تقنيات  تعد 
واالقتصادية   االجتماعية  المنظومة  بناء  في  أساسيًا  ركنًا  تشكل  فأصبحت  المختلفة،  المجاالت 

ا  األجهزة  انتشرت  فقد  للمجتمعات،  والسياسية  الحاسوب والثقافية  فمنها  متعددة  بأشكال  لذكية 
يباد، وأجهزة المحمول أو اللوحي، ومنها النوت بوك، والنت بوك، واأللترا بوك، والالب توب، واآل

الهاتف المحمول بأنواعها واشكالها المختلفة، وقد انتشرت الهواتف الذكية بصورة كبيرة في الوقت 
 . (3) منهار  الحالي، إذ أصبح كل فرد يمتلك واحدًا أو أكث

لكتروني هذه الهواتف التي تحتوي على شاشة تعمل باللمس والقادرة على الوصول إلى البريد اإل 
والميزات  التطبيقات  من  كاملة  مجموعة  مع  فيديو  مكالمات  تجري  والتي  الفاكسات،  وإرسال 

 
 )على االنترنت(. 2019أفضل خمسة هواتف ذكية لعام  (1)
 )على االنترنت(. الربع األول 2020ترتيب شركات الهواتف عالميا لعام  (2)
درجة انتشار الشعور بالخوف من فقدان الهاتف المحمول )النموفوبيا( لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية،   (3)

 . 10القضاة وصرايرة، ص
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الناس، وال تنتهي   إلى اإلإ األخرى أحدثت تغيرًا كبيرًا في حياة  الوصول  أو  مكانياتها عند  نترنت 
هذه   وتتقدم  تشفيرها،  وفك  المعلومات  تفسير  على  بالقدرة  تتمتع  بل  المستندات،  الهواتف تحرير 

بوتيرة سريعة جدًا، حيث أن بعضها لديه القدرة على التحدث إليك واإلجابة عن األسئلة والتحكم  
 . (1)  المنزلفي بعض األجهزة الذكية في  

% 12ومن الجدير ذكره أنها انخفضت مبيعات الهواتف المحمولة العادية القديمة إلى أكثر من  
% 70م، بينما قفزت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة تصل إلى  2008في الربع األخير من عام  

م، وهذا دليل على االزدياد الملحوظ لالهتمام بالهواتف الذكية 2009في أمريكا الشمالية في عام  
 . (2)  وسريعكل متتالي  بش

% 44.8م أن  2014ظهر استطالع أجرته لجنة االتصاالت والوسائط المتعدة الماليزية في عام  أ 
اليومية،   حياتهم  في  جدًا  ضرورية  الذكية  الهواتف  أن  ذكروا  الذكية  الهواتف  مستخدمي  من 

بين  60.9و أعمارهم  تتراوح  للمستخدمين  العمرية  الفئة  هم    39و  20% من  هوسًا عامًا  األكثر 
إلى اإلنترنت عبر هواتفهم  63.3بهواتفهم الذكية، في حين أن   % من المستخدمين الذين دخلوا 

 . (3)  الذكية

الهاتف  منصات  وساعدت  كبيرة،  بدرجات  المجتمع  فئات  جميع  بين  الذكية  الهواتف  انتشرت 
األكثر جاذبية المطورين في نشر تطبيقات سهلة للمستخدمين واستخدام كثير من التطبيقات التي 
تدعم شبكة االنترنت، وتجعل من الهواتف المحمولة قوة هائلة بوصفها بوابات للعالم اإللكتروني،  

عاظم اإلفادة من الهواتف المحمولة بشكل متزايد، فتطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة المحمولة  وتت
 . (4)  للمواطنينأحدثت تغيرات وتحوالت كبيرة في الحياة االجتماعية 

وقد صممت األجهزة الخلوية لزيادة كفاءة األفراد وإنتاجيتهم، ولتلبية وإشباع حاجاتهم االجتماعية،  
فرد بالمزيد من الحرية والتفاعل مع اآلخرين، وتسمح له بتحديد المعلومات المتداولة  فهي تسمح لل

 .(5)   مكانيةوحجمها كما أنها تحسن من عملية المشاركة بين األفراد دون قيود زمانية أو 

 
(1 )  Smartphone impact on today’s society, Lakshmi (p. 269). 

 . 236-235أحدث وسائل االعالم الجديدة، ليفنسون، ترجمة ربيع، ص (2)
 (3 )  Impact of Smartphone: A Review on Positive and Negative Effects on Students, 

Singh & Samah, (p. 84). 

 . 2اوي، صتطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة المحمولة في مراكز الوثائق واألرشيف، الص (4)
درجة انتشار الشعور بالخوف من فقدان الهاتف المحمول )النموفوبيا( لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية،   (5)

 . 11القضاة وصرايرة، ص
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واإلنترنت  االتصاالت  ثورة  توظيف  مجال  في  األبرز  الثمرة  الذكية  الهواتف  ظهور  ويعتبر 
والتطبيقات اإللكترونية المختلفة، حيث أتاح هذا الجهاز لمستخدمه القدرة على الولوج السريع إلى 

م  شبكة اإلنترنت والتواصل مع اآلخرين، واختصار المسافات بينهم، واالستثمار الجيد للوقت، ول 
من  االجتماعية  األنشطة  شملت  بل  فقط،  باألعمال  المرتبط  التواصل  على  استخداماته  تقتصر 
خالل إجراء المكالمات الهاتفية المباشرة، وكتابة الرسائل النصية، وما يضاف عليه من تطبيقات 

ر من الصور، أو وجود ذاكرة تتسع لتخزين عدد كبي  اللتقاطملحقة مثل المفكرة واأللعاب والكاميرا  
اإللكتروني  البريد  مثل  اإلضافية  الخدمات  من  الكثير  يدعم  كما  المهمة،  والمستندات  الوثائق 

 . (1)ونظام تحديد الموقع ووتقنية البلوتوث ورسائل متعددة الوسائط والرادي

ة التي ال يستطيع فيها أغلب الناس االستغناء عن الهاتف الذكي ل ويرى الباحث أننا وصلنا للمرح
الفرد، فقد تعدى في هذا   التي يقوم بها  الحياتية  العمليات  الكثير من  الوقت، والذي بدوره سهل 

و إ دوره   هاتفية  مكالمة  لشبكة إ جراء  الدخول  اليوم  الهاتف  لهذا  يمكن  بل  نصية،  رسالة  رسال 
يبقيه  اإل كما  اإلعالمية،  بالوسائل  اطالع مستمر  الفرد على  ومكان ويبقي  أي زمان  نترنت في 

اتصل حيث   على  ذلك  من  وأكثر  االجتماعي،  التواصل  وسائل  خالل  من  المجتمع  مع  مستمر 
يمكنه مشاركة ما يشاهد وما يحدث في محيطه من خالل األدوات والتطبيقات التي توفرها هذه  
مشاركة  كذلك  الفيديو،  وتسجيل  الصوت  ومسجل  الجودة،  فائقة  الرقمية  الكاميرا  من  الهواتف 

 لية. ملفات الوسائط بمرونة عا 

مميزات   أبرز  عن  بالحديث  الذكيةأما  حظيت  الهواتف  المميزات   فقد  من  بالعديد 
العديد من  الحواسيب في  يتمتع بجملتها شيء من ذي قبل فقد تشاركت مع  لم  التي  والوظائف 
الخصائص والمميزات وقامت بالعديد من وظائف الحاسوب، كذلك تشاركت مع الهاتف المحمول  

بين جعل  حيث  األخرى،  المميزات  من  العديد  عليها  وزادت  بل  مميزاته  بكل  يدي   التقليدي 
 مستخدمه جملة من المميزات والوظائف المتطورة، وال يتعدى ذلك جهاز يستخدم باليد الواحدة.

أفالم  الكمبيوتر مثل: مشاهدة  الوظائف كانت متاحة بشكل حصري على أجهزة  العديد من هذه 
و  الصور،  وتحرير  الوقت،  نفس  في  تطبيق  من  أكثر  وتشغيل  البريد إ الفيديو،  واستقبال  رسال 

التواصل  اإلل  وشبكات  الخرائط  وخدمة  الطقس،  حالة  ومعرفة  األلعاب،  وتشغيل  كتروني، 
 . (2)  االجتماعي

 
 استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت،  (1)

 . 52-51ص
 .53المرجع السابق، ص (2)



64 
 

 الهواتف الذكية: المميزات التي أتاحتها أهم 

االتصا -1 في  التكلفة  وقلة  حيث    ل المرونة  الفوري،  اتصال  أ والتواصل  عن  بدائل  وجدت 
الهواتف   تستخدمه  كانت  الذي  التقليدي  التقليدية، الشبكة  المجال    النقالة  اتاحت  حيث 

معًا،   والصورة  وبالصوت  بالصوت،  التواصل  تتيح  والتي  المتنوعة  الدردشة  لتطبيقات 
 وبالدردشة النصية مع استخدام الوسائط. 

اإل -2 تمكنهم  تصفح  الويب، والتي  األشخاص تصفح  السهل على  نترنت حيث جعلت من 
أي   الويب في  مواقع  إلى  البحث والوصول  لألشخاص من  مكان ويمكن  أي  وقت وفي 

 . (1)  المعلوماتالوصول بسهولة إلى 
الموقع و  -3 إذا  ،  معرفة االتجاهاتخدمة تحديد  الذكية،  الهواتف  قبل وقت طويل من قدوم 

كان يرغب شخص بزيارة مكان جديد، أو القيام برحلة ما، فغالبا ما يحتاج إلى خريطة  
ديد المواقع العالمي "جي بي إس"، الذي يحدد  األمر برمته اختلف مع نظام تح،  لالنتقال

 . (2) السائقالمكان بدقة ويعيد تحديد الطريق حال أخطأ  
تعد  األجهزة الذكية أجهزة متعد دة األغراض، فباإلضافة إلى    عالي المستوى حيث  التنظيم -4

للتنظيم كوسيلة  تستخدم  اتصال  كوسيلة  وآلة    ،استخدامها  عناوين،  دفتر  على  الحتوائها 
حاسبة، وتقويم، ومسج ل صوت، وتقويم للمالحظات، والعديد من الممي زات األخرى التي  

  ، في تنظيم المهام، وإتمامها خارج المكاتب  تنظ م الحياة الشخصي ة والمهني ة، كما تساهم
لةالحتوائها على برامج جداول بيانات، وبرامج قواعد بيانات، وبرامج العرض    .(3)   المتنق 

وظائف   -5 من  العديد  تنفيذ  باإلمكان  أصبح  بعد،  عن  األعمال  من  العديد  تنفيذ  إمكانية 
، والعديد من  لكتروني والرد عليهالحاسوب من خالل الهاتف الذكي مثل استقبال البريد اإل 

 . (4)  الذكياألعمال والوظائف األخرى التي سهل عملها الهاتف 
ذاتالمتطورة    الرقمية  ميراتاالك -6 تعتبر  األشخاص  عالية  هميةأ   والتي  على  توفر  فهي   ،

الفيديو، و  الصور ومقاطع  منفصلة اللتقاط  كاميرا رقمية  النشر في وسائل  إ شراء  مكانية 
للمستهلكين في شراء هاتف   المتطورة كأهم اعتبار  الكاميرا  اإلعالم االجتماعية، وتعتبر 

 . (5) ذكي

 
 )على االنترنت(. مميزات وعيوب الهاتف الذكي (1)
 )على االنترنت(. أبرز مالمح تغير الحياة بعد ظهور الهواتف الذكية (2)
 فوائد األجهزة الذكية )على االنترنت(. (3)
 )على االنترنت(. أبرز مالمح تغير الحياة بعد ظهور الهواتف الذكية (4)
 )على االنترنت(. مميزات وعيوب الهاتف الذكي (5)
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قادر على أن    قارئ كتب وبديل عن الصحف والكتب الورقية حيث أصبح الهاتف الذكي -7
كبيرة  قياسات  ذات  الهواتف  تلك  شاشات  أصبحت  بعدما  خاصة  كتب،  قارئ  يعمل 

 . (1) نسبيا
الذكيةااللكتروني حيث    التسوق  -8 الهواتف  العديد اإل  منحت  للمستخدمين من شراء  مكانية 

إلى    الوصوللعدد كبير من الناس    من المنتجات من خالل هواتفهم الذكية، كذلك أتاحت
اإل المنتجات والخدمات المنصات  لكترونية، ومكنتهم من ترك تعليقاتهم ومراجعاتهم عن 

، باإلضافة للعديد من الخدمات مثل والعالمات التجارية، التي تساعد غيرهم عند التسوق 
انجاز المعامالت البنكية مثل اإليداع والسحب والتحويل، وكذلك تيسير عملية السفر من  

 .(2)  الخدماتوغيره العديد من  التسجيل وحجز طائرة وحجز فندق
بمساعدة  -9 تقريبا  شيء  كل  فعل  الذكية  للهواتف  يمكن  حيث  المساعدة  التطبيقات 

نترنت، وتختلف  يمكن الوصول إليها خالل اإل  التي التطبيقات، وهناك ماليين التطبيقات  
وحجز   الفيديو  ومقاطع  الصور  محرر  مثل  البعض،  بعضها  عن  التطبيقات  وظائف 
التذاكر والمتجر عبر اإلنترنت ونظام الدفع وتحليل البيانات والمساعد الشخصي وما إلى  

 .(3)  ذلك
بعد يوم، وتزيد قدراتها   تتطور الهواتف الذكية يوماً تطور متسارع ومستمر حيث   -10

سبيل   على  البصمة  تستخدم  الهواتف  تلك  بعض  فأصبحت  مذهل،  بشكل  وإمكاناتها 
الهاتف قفل  لفك  األمان  من  كنوع  العين    ،المثال  حركة  تتبع  تقنيات  بعضها  ويستخدم 

، ناهيك عن إضافة  (4)  باليدلتصفح اإلنترنت أو استعراض الصور بمجرد اإلشارة الهوائية 
 ميزات استخدام بصمة الوجه وبصمة العين لنفس الغرض. 

 

 ظهور صحافة الهاتف الذكي:  /رابعاا 
الهواتف   تصلح ألن تكون وسائل إعالم، فإن من الجدير    الذكيةفي إطار النظر فيما إذا كانت 

تكنولوجياً  الهاتف  كان  فيما  الهاتف.  وهي  لها،  السابقة  التقنية  تاريخ  في  النظر  إعادة   بالتوجيه 
إلى أن مكانته كوسيلة إعالم لم  مستخدم على نطاق واسع وذو أهمية كبيرة في القرن العشرين، 

 
 الهاتف الذكي: العالم كله بجهاز واحد )على االنترنت(. (1)
 )على االنترنت(. أبرز مالمح تغير الحياة بعد ظهور الهواتف الذكية (2)
 )على االنترنت(. مميزات وعيوب الهاتف الذكي (3)
 )على االنترنت(. عصر ما بعد الحاسوب الشخصي: الهاتف الذكي (4)
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يكن معترفًا بها جيدًا، فقد ظهر الهاتف كأداة عظيمة بالنسبة للصحفيين في أعمال كتابة التقارير 
الهاتف الصحفية وجمع المعلومات والتفاعل مع مصادرهم، وعالوة على هذه الروابط الوثيقة بين  

عالم األخرى فقد كانت هناك استخدامات مبكرة للهاتف تناغمت بشكل أكثر قربًا مع  ووسائل اإل
 .(1)   العشرينوسائل اإلعالم الجماهيرية كما تم تعريفها بواسطة القرن 

المحتوى في فترة التسعينات وتحديدًا في ديسمبر  الهاتف المحمول في بث  ترجع بداية استخدام 
)م  1992 القصيرة  الرسائل  خدمة  مرة  ألول  استخدمت  في SMSعندما  تبعتها  بريطانيا،  في   )

م أول رسالة يتم إرسالها من شخص إلى آخر، وكانت هذه الخدمة أحد السمات 1993فنلندا عام 
 . (2)  المحمولةاألساسية المميزة للجيل الثاني للهواتف 

وقبل   عالمية،  كتكنولوجيا  راسخة  المحمولة  الهواتف  كانت  والعشرين،  الحادي  القرن  مطلع  ومع 
كانت   الجديد،  القرن  من  األول  العقد  شائع   ف الهواتنهاية  نحو  على  بها  معترف  المحمولة 

 . (3)  تحوالتهاباعتبارها دعامة لإلعالم واالتصاالت وباشتراكها مع اإلنترنت تمثل قوة محركة في 

ن التطور التكنولوجي االتصالي يفرض على الصحافة المعاصرة التوجه إلى مسايرة التطور في إ 
في   وذلك  المتاحة  واالستخدامات  اإلمكانيات  وصفها   إطارضوء  يمكن  أفضل  صحفية  تغطية 

 Infin News، أو التغطية اإلخبارية الالمحدودة  Comprehensive Covبالتغطية المتكاملة  
Hole Cove(4)  المحمولةحدى أبرز متطلباتها الهواتف  إ ي تكون ، والت . 

اإلنترنت   لشبكة  السريع  بالدخول  يتميز  الذي  الذكي  الهاتف  أجهزة  توافر  أدى  تزايد   إلى كذلك 
حيث  استثنائية  بصورة  اإلعالمي  للمحتوى  ومستقبلين  مرسلين  يكونوا  أن  على  الناس  قدرات 

 .(5)   جديداً أضاف بعدًا 

جنب مع األنواع األخرى من وسائل اإلعالم مفيد   إلى نستطيع القول أيضًا أن وضع الهاتف جنبًا  
على  بها  معترف  إعالم  وسائل  جميعها  وغيرها،  والصحافة  واإلذاعة  فالتلفزيون  أخرى،  بصورة 
ضخمة  باستهالك واستخدام واسع جدًا، بوصفها تشكل صناعات  باعتبارها تحظى  نطاق واسع 

ا  تطور  ومع  هائلة،  وسياسية  اقتصادية  تأثيرات  لها  ونطاق جدًا  حجم  توافق  المحمولة  لهواتف 
والنطاق،   الحجم  هذا  تجاوز  الواقع  وفي  الضخم،  واستخدامها  الهاتف إ انتشارها  من  كل  كان  ذ 

 
 . 68-67رتلي وآخرون، ترجمة السباعي وآخرون، صاالعالم الجديد وقضاياه، ها (1)
 . 87استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت، ص (2)
 . 70االعالم الجديد وقضاياه، هارتلي وآخرون، ترجمة السباعي وآخرون، ص (3)
 . 473، ملح، ص الية وإعالمية واالشباعات المتحققة منهاستخدام طلبة جامعة تكريت للموبايل كوسيلة اتص (4)
 . 26شبكات التواصل االجتماعي والممارسة اإلعالمية، كولدري، ترجمة ربيع، ص  (5)
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وحكومية   تجارية  أجندات  على  مطروحًا  ومستخدميه  مستهلكيه  وقاعدة  وصناعته  الذكي 
 .(1) وشعبية

له  ةالمحمول   ت الهواتفشهد ساعد حيث    ،من األدوار والوظائف  القيام بمزيد  اتطورًا أوسع أتاح 
تنامي الدور الذي يلعبه الهاتف المحمول، فتطور من مجرد آلة صغيرة ينحصر   ىهذا التطور عل 

بوسائط   مزودة  وسيلة  إلي  فحسب  الصوتية  المكالمات  تلقي  في  عالية    ملتميديادورها  وتقنيات 
والصورة، الصوت  ملفات  وتبادل  والكتابة  التحدث  المستخدم  بإمكان  علي   فأصبح  ذلك  وانعكس 

فاإلمكانيات  أيضًا،  إعالمي  دور  إلي  اتصالي  دور  مجرد  من  المحمول  به  يقوم  الذى  الدور 
القيام بدور وسيط إعالمي،  التيالمتعددة   له  اتاحت  المحمول  الهاتف  وظائف  والقيام ب  حفل بها 

المكالمات،   إجراء  الرسائل،  خالل  )من  اتصالية  اإلchatعديدة،  البريد  ووظيفة  ،  لكتروني(، 
اإل إ  المواقع  تصفح  خدمة  خالل  )من  العديدة، عالمية  االلعاب  خالل  )من  وتسلية  لكترونية(، 

خالل  إالدردشة(،   )من  اإلإ خبارية  المواقع  تصفح  البث أخبارية،  مكانية  خدمة  في  المشاركة  و 
المحمول  إلا  علي  المعلنين   التيخباري  بعض  بث  خالل  )من  وإعالن  المواقع(،  بعض  تقدمها 

شك أن كل ذلك قد غير من سلوكيات واتجاهات   إلعالنات قصيره عبر الهاتف المحمول(. فال
المحمول   الهاتف  مع  المستخدمين  الهاتف   إلى تعامل  أن  نقول  أن  يمكن  تجعلنا  التي  الدرجة 

يق يعد  لم  دوره  المحمول  االتصالية    علىتصر  العملية  طرفي  بين  االتصال  تحقق  وسيلة  مجرد 
األفراد   بعض  لدي  تحقق  أن  يمكنها  وسيلة  إلي  دوره  تطور  وإنما  مع    والجماعاتفقط،  التفاعل 

 .(2)  ااآلخرين من خالل األدوات التفاعلية التي أتاحه 

اليوم في تسجيل مقاطع   الذكية  الهواتف  التواصل  كذلك تستخدم  للمشاركة عبر منصات  الفيديو 
نترنت الثابت والمحمول الذي توفر في الهواتف الذكية نفسها، إلى جانب االجتماعي من خالل اإل

تأتي   األخرى،  الذكية  األجهزة  عبر  توزيعها  وإعادة  فيها  األصوات  ومزج  الفيديو  مقاطع  إنتاج 
ذلك المحتوى الوارد من التلفزيون. ومع توفر مشاهدة كل أنواع مقاطع الفيديو واستهالكها، بما في 

األجهزة الذكية المحمولة من هواتف ذكية أو أجهزة لوحية لمشاهدة مقاطع الفيديو حيث يعزز هذا 
التي   األوجه  المتعددة  والمرونة  الفيديو،  اقتصاديات  تنظيم  إعادة  الذكية أ الشيء  األجهزة  تاحتها 

مختلفة، كذلك تحويل    المنصات االجتماعية، بأشكالٍ   مثل مشاركة هذه المقاطع على العديد من
صورة، والطرق األخرى التي ال حصر لها والتي يتم بواسطتها تداول مقاطع    إلىمقاطع الفيديو  

 
 . 69االعالم الجديد وقضاياه، هارتلي وآخرون، ترجمة السباعي وآخرون، ص (1)
 )مدونة ميديات( قطب. إعالم الهاتف المحمول: سمات الحاضر وآفاق المستقبل (2)
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االجتماعي  المشهد  سطح  على  أكبر  بصورة  الذكية  الهواتف  لظهور  أدى  والذي  حاليًا،  الفيديو 
 . (1) لتي صاحبت انتشار الهاتف الذكي والتطبيقاتالمتغير للفيديو والتلفزيون مع التغيرات ا 

عالم التقليدية عالميًا من وسائل اإلإ كما لوحظ أن هناك تزايدًا كبيرًا في ظاهرة توظيف الهاتف  
المحمولة  إ واستخدامه   الوسائط  استخدامات  ثراء  وساهم  المواطنين،  قبل  من  واتصاليًا  عالميًا 

الظو  اإلعالم وسهولتها كوسيلة في بروز عدد من  مفهوم  تغير  فقد  اإلعالمية واالجتماعية،  اهر 
لتوزيع المحتوى بالنسبة للصحافة  وأصبح مرادفًا ألي وسيط ينقل المعلومة. ويعتبر وسيلة هامة 
والتلفزيون، أما عن الصحافة فيتيح الموبايل مشاهدة تطبيقات الصحف المختلفة فضاًل عن تلقي  

الخاصة ع العاجلة والخدمات  القصيرة  األخبار  النصية  الرسائل  لل   SMSبر  بالنسبة  فزيون تلأما 
المصممة  التطبيقات  المشاهد في صورة ملخصات، وتختلف  لمتابعة ما يفوت  فهو وسيلة مثلى 
للكمبيوتر اللوحي عن الهواتف المحمولة ألن شاشة األولى أكبر فتتطلب تطبيقات عالية الجودة 

HD (2). 

ل ما له صلة  ويهتم المذيعون والمعدون في البرامج الحوارية )التوك شو( بالفضائيات الخاصة بك
باإلعالم المتنقل، لما يعايشونه من بيئة تنافسية كبيرة، فقد وصل عدد هذه البرامج في اإلعالم 

برنامجًا، فوجب أن يبقى المذيع والمعد على اتصال دائم بالشبكات االجتماعية    55المصري إلى  
ال  أو  الموبايل  األخبار وكل هذا عبر  الصحف اإلخبارية واشتراكات  اللوحي،  وتطبيقات  كمبيوتر 

ولكن يشترط أن يكون التليفون المحمول من الهواتف الذكية. ولم يعد بإمكان العاملين في القطاع 
الخاص التلفزيوني الترفع عن هذه التكنولوجيا ومتابعة األخبار أواًل بأول عبر الوسائط المحمولة،  

عية أواًل بأول وهذا يقتضي منهم  كما يهتم المذيعون بمتابعة كل ردود الفعل عبر الشبكات االجتما
 . (3)  األداءأحيانًا الرد أو التعقيب أو تطوير  

عبر  اإلعالمية  الخدمات  أرباح  تطوير  إمكانية  على  المحمول  عبر  اإلعالم  صانعوا  ويعول 
الخدمات   إذا المحمول   وبعض  التطبيقات  بيع  خالل  من  الموبايل،  عبر  الدفع  وسائل  تطورت 
 .   ( 4)  الموبايلالسنوي في خدمة   كاالشتراك الخاصة 

تعريف   فيمكننا  الذكي  الهاتف  صحافة  تطبيقات  عن  بالحديث  الهواتف  أما  تطبيقات 
إلى تعزيز   بأنهاالذكية   الذكي تهدف  للهاتف  أكه برامج صغيرة  ثر من مجرد جهاز ، بحيث يكون 

 
 . 76االعالم الجديد وقضاياه، هارتلي وآخرون، ترجمة السباعي وآخرون، ص (1)
 . 221تحديات التطور التكنولوجي، كامل، صاإلعالم االلكتروني والمحمول: بين المهنية و  (2)
 . 222المرجع السابق، ص (3)
 . 223المرجع السابق نفسه، ص (4)
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إلرسال الرسائل النصية واالتصال، واستخدامه في أوجه أخرى، ويتم تثبيت بعض هذه التطبيقات 
الهاتف   قبل  أ على  من  مجانًا  أو  رسوم  مقابل  في  ذلك  كان  سواء  تنزيلها  ويمكن  التصنيع،  ثناء 

البرامج مثل   أنظمة   لتطبيقات  Apple App Storeالمستخدمين من متاجر أو منصات توزيع 
 . (1)  أندرويدلتطبيقات أنظمة تشغيل   Google Play for Androidمتجر  أو IOSتشغيل 

هيكاًل  أخيرًا  قدمت  التي  )التطبيقات(،  في  اللوحية  واألجهزة  الذكية  الهواتف  نجاح  مفتاح  يكمن 
إمكانات  إنتاج  عن  فضاًل  والبيانات،  والتطبيقات  المتنقلة  الحوسبة  في  المحتملة  للسوق  عمليًا 

  م، وبحلول 2008تطبيقاتها في يوليو    Appleتجعل تلك البرامج سهلة االستخدام، حيث أطلقت  
كانت  م2011يناير    ،Apple    التنزيالت عدد  بوصول  قبل    10  إلىتحتفل  من  مليارات 

 160حول العالم البالغ عددهم في ذلك الوقت    IPadو  IPod Touchو  IPhoneمستخدمين  
 . (2)  متجرهاألف تطبيق على  350مليون مستخدم وتوفر تطبيقات يصل عددها إلى 

المطورين في نشر تطبيقات سهلة    Android  ،IOSساعدت منصات الهاتف األكثر جاذبية مثل  
اإل شبكة  تدعم  التي  التطبيقات  من  كثير  واستخدام  الهواتف للمستخدمين  من  وتجعل  نترنت، 

وشبكات  الذكية  الهواتف  فتطبيقات  اإللكتروني،  للعالم  بوابات  بوصفها  هائلة  قوة  المحمولة 
وتح تغيرات  أحدثت  الجمهور،  من  الحلول  واستلهام  االجتماعي،  الحياة التواصل  في  كبيرة  والت 

 .(3)   للمواطنيناالجتماعية  

يشير دليل االتحاد الفرنسي لتسويق األجهزة المحمولة إلى أن التطبيقات الحديثة للهاتف المحمول  
تعتمد على التقنيات السحابية، ووفقا لتقرير البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتعظيم االستفادة من 

ليس على  الهاتف المحمول أن هذا يعني أن تظل البيانات على سيرفرات على شبكة اإلنترنت و 
 .(4)   نفسهالهاتف 

كذلك ظهرت العديد من التطبيقات الحديثة التي تستخدم خاصية الموقع الجغرافي وجاء ربط هذه 
حصائيات إلى أن شعبية األخبار والتطبيقات المستندة إ الخاصية باألخبار المنشورة، حيث تشير  

)الموقع   الخدمتين  هاتين  بين  الجمع  يتيح  قد  الشباب،  بين  خاصة  تزايد مستمر  في  الموقع  إلى 
من  الفئة  لهذه  بكثير  أسهل  المحلية  األخبار  عن  البحث  ويجعل  أكثر  سياقية  تجربة  واألخبار( 

ارية أن تقدم تطبيقًا اخباريًا للجوال من شأنه وضع الشباب، على سبيل المثال يمكن لمؤسسة إخب

 
 . 2تطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة المحمولة في مراكز الوثائق واألرشيف، الصاوي، ص (1)
 . 80االعالم الجديد وقضاياه، هارتلي وآخرون، ترجمة السباعي وآخرون، ص (2)
 . 2ات الهواتف الذكية واألجهزة المحمولة في مراكز الوثائق واألرشيف، الصاوي، صتطبيق (3)
 .2المرجع السابق، ص (4)
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مثل قصة    ةعالمة جغرافي الخريطة،  لموقع محدد على  التالية  اإلخبارية  القصص  أي من  على 
 . (1) جريمة محلية او حادث أو اعتداء أو حريق

خذت تصميم مواقعها لكي يتم استعراضها بواسطة أ هناك العديد من المؤسسات اإلعالمية التي  
لموبايل وبهذا فإن الموبايل يوسع من اختيارات المستخدم ويجعل الجمهور أكثر إيجابية ونشاطًا ا 

الفعل االتصالي    ءنهاإ عالم الجماهيري كونه يوفر للفرد حرية أكبر لبدء و بالمقارنة مع وسائل اإل
 .(2)   والتوقيت المناسب للحوار

والت الذكي  الهاتف  صحافة  تطبيقات  حصر  السهل  من  يومي ليس  بشكل  وتتحدث  تتطور  ي 
عداد ال بأس بها من التطبيقات، وتتشابه العديد من التطبيقات من حيث الوظيفة  أ مستمر، فهناك  

 التي تقوم بها، لكن يمكننا أن نسلط الضوء على أبرز هذه التطبيقات وأكثرها استخدامًا: 

: بعضها كأداة للصحافة ضافية في الهاتف المحمول وتستخدم  إتطبيقات وأدوات أساسية و  .1
يمكن  مكملة  تطبيقات  اآلخر  والبعض  الصناعة،  أثناء  معه  تأتي  الهاتف  في  أساسية  أداة 

 الحصول عليها من متاجر التطبيقات، ومن أبرز هذه األدوات والتطبيقات:  
الرقمية: -أ  الهاتف    الكاميرا  هي  camera phoneكاميرا  بعض  إ ،  في  تتوافر  مكانية 

،  21منذ أوائل القرن    ،الصور أو الفيديو  التقاطكن المستخدم من  الهواتف المحمولة تم
المحمولة الهواتف  معظم  في  الكاميرات  الهواتف  تتوافر  وجميع  والكاميرا  (3)   الذكية،   .

الرقمية هي أداة أساسية في الهاتف المحمول ويأتي معها تطبيقات مكملة سواء أساسية  
 و ثانوية. أ 

بعض الهواتف تأتي دون  هو تطبيق مخصص لتسجيل الصوت فقط،    مسجل الصوت: -ب
بسيطة   تسجيل  تطبيقات  مع  تأتي  البقية  أن  فيما  مسبقًا،  مثبت  صوت  مسجل  تطبيق 

ويستطيع المستخدمين تنزيل   .(4)   الواقعية من الميزات اإلضافية في أكثر من الالزم وخال 
بمميزات   أكثر التطبيقات  هذه  تتمتع  حيث  األساسي  غير  الصوت  لتسجيل  تطبيق  من 

 متعددة.

 
 (1 ) Exploring News Apps and Location-Based Services on the Smartphone, Weiss, 

 p. 436. 

 . 484، ملح، ص واالشباعات المتحققة منهاستخدام طلبة جامعة تكريت للموبايل كوسيلة اتصالية وإعالمية  (2)
 كاميرا الهاتف )على االنترنت(.  (3)
)على  أفضل برامج مسجل الصوت التي تتيح تسجيل الصوت بدقة عالية على الهواتف ومع ميزات إضافية (4)

 االنترنت(. 
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مكملة:  -ج وغيرهم   تطبيقات  الصحفيون  يستخدمها  التي  التطبيقات  هي  بها  والمقصود 
التطبيقات  أ لتعديل الصور   الفيديو وقصه وتعديله، وهذه  أو معالجة  و معالجة الصوت 

 متعددة ومتنوعة ومحدثة باستمرار، ومن الصعوبة حصرها. 
 تطبيقات التواصل الجتماعي والمراسالت الفورية: .2

االجتماعي هي تطبيقات تكنولوجية مستندة إلى الويب تتيح التفاعل بين الناس  تطبيقات التواصل  
فر للمستخدمين إمكانية العثور على آخرين و البيانات اإللكترونية وتبادلها بسهولة، وت  لوتسمح بنق

، حيث االفتراضيةيشتركون في نفس المصالح، وبناء عليه ينتج عن ذلك ما يسمى بالمجتمعات  
 . (1)  الواقعية خدمون التجمع في كيانات اجتماعية تشبه الكيانات يستطيع المست

صممت  حيث  اجتماعي.  تواصل  تطبيقات  أيضا  البعض  يعتبرها  الفورية  المراسالت  تطبيقات 
بين  الفوري  التواصل  أساس  على  الرئيسية  فكرتها  وتقوم  الذكية  الهواتف  على  للعمل  خصيصًا 

ق على هواتفهم، وتعتمد في الدخول إلى التطبيق على رقم المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبي
 . (2)  االجتماعيالهاتف والحسابات الشخصية على شبكات التواصل 

 ومن أبرز هذه التطبيقات وأشهرها: 

 تطبيق الفيس بوك  •
 تطبيق تويتر  •
 تطبيق اليوتيوب  •
 نستجرام إ تطبيق  •
 واتس آب تطبيق ال  •
 تطبيق التيليجرام  •
 تطبيق سناب شات  •
 تطبيق الزيلو  •

 تطبيقات متخصصة بالوسائل اإلعالمية:  .3

تقوم العديد من الوسائل اإلعالمية بتصميم تطبيق خاص بها للهواتف الذكية، حيث يحتوي هذا 
التطبيق على أبرز إصدارات الوسيلة اإلعالمية وبرامجها وبعضها يتيح التفاعل من قبل الجمهور 

 معها. 

 
 . 99وان، ص اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات، رض (1)
 . 69استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت، ص (2)
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 الثالث المبحث 
 استخدام الهواتف الذكية في التغطية الصحفية 

 

كأداة صحفية سهلة   لجعلها تستخدم  الذكية  للهواتف  المتسارع  التكنولوجي  التطور  ساهم 
المتخصصين،  الصحفيين  على  حكرًا  المهنة  هذه  تعد  ولم  الجميع،  يد  في  ومتاحة  االستخدام 

من قريب  أو  معينة  اهتمامات  له  شخص  كل  بالهاتف   فأصبح  يغطيه  أن  يستطيع  معين  حدث 
 نترنت مباشرة. ويشاركه عبر شبكة اإل

ليقولو  للنخبة واإلعالميين  للجمهور والذي   ا منذ بضع سنوات كان اإلعالم مخصصًا  ما يريدون 
كان بوسعه المشاركة عبر الهاتف أو بالحضور لألستوديو لمن يستطيع فهم اإلعالم البديل ليفتح 

تبوا أو يراسلوا ما يريدوه في ديمقراطية إعالمية وبيئة اتصالية مفتوحة استطاعت أبوابه للجميع ليك
المنتجات  مقاطعة  حملة  في  كما  مثاًل  دينية  ضغط  جماعات  األحيان  بعض  في  تشكل  أن 

حالة    الدنماركية في  كما  سياسية  أو  وسلم،  عليه  هللا  صلى  للرسول  المسيئة  الرسوم  قضية  بعد 
 .(1)   اآلخراسية داخلية يسود فيه الرأي والرأي  و سيأ مناصرة قطاع غزة، 

االجتماع التواصل  بمواقع  المعروفة  االجتماعية  الشبكات  أتاحته  ما  تاحت أ حيث    يوهذا 
عالمًا   الشأن   افتراضيالمستخدميها  على  والتعليق  المختلفة  آرائهم  عن  التعبير  خالله  من  يمكن 

الديمقراطية   وممارسة  المجال    االفتراضيةالعام  هذ  خالل  من  الفاعلة،  أو  النشطة  والمواطنة 
االجتماعي، الذي ينخرط فيه المشاركون لمناقشة القضايا السياسية واالجتماعية المطروحة على  

المج هذا  يرحب  حيث  أو  الساحة،  الشمول  خالل  من  المختلفة  واأليديولوجيات  اآلراء  بكل  ال 
 . (2) التضمين العام، فكل المستخدمين لديهم فرص متساوية في المشاركة والتحاور وإنتاج المحتوى 

المكان  في  تكون  أن  فقط  عليك  بل  الخبر  تقتنص  حتى  كاميرا  معك  تكون  أن  يشترط  ال  اليوم 
الزاوية   وفي  للصوت المناسب  الرقمية  التكنولوجيا  أصبحت  صورة.  وأفضل  أول  اللتقاط  المثلي 

ة نشر وإرسال وتلقي المعلومة ونقدها. يطا مقر يوالصورة والنص في متناول الجميع وعالمة على د
تلقى   الصحافة واحترافها  هواية  تتداخل فيه  جديدة  بيئة صحفية  أو  إعالن عن عصر جديد  إنه 

 
 . 10الرأي العام في الواقع االفتراضي وقوة التعبئة االفتراضية، رفعت، ص  (1)
 .5المرجع السابق، ص (2)
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وإرسالها   اإلعالمية  للرسائل  لها إ المواطن  واحتكارها  والمعلومة  للخبر  الكبرى  الشركات  نتاج 
 . (1)  لهاوإمكانية أن يكون المواطن مموال 

 

 مفهوم النشطاء: /أولا 
مصطلحا  مع  كثيرًا  النشطاء  مصطلح  وتواجد  ارتباط  لوحظ  الباحث  واطالع  بحث  خالل   تمن 

بصحافة  ربطها  اآلخر  والبعض  مستقلة،  تعريفات  البعض  عرفها  حيث  المواطن،  صحافة 
 المواطن، نعرض أهم التعريفات والتطرق لهذا المفهوم كالتالي: 

كسل وجمع نشيط، والنشيط طيب النفس للعمل والنعت نشط ونشاط وهي ضد ال   :النشطاء: لغة 
 ، وجمعها نشطاء.(2) ناِشطمنها 

أو “نشطاء” كتعبير  ت أو    اجتماعيأو    سياسيم مؤخرا تداول كلمة “ناشط/ة”  إلى شخص  يشير 
تنشط   التغيير    فيمجموعة  عدم  )أو  التغيير  أجل  من  السياسية  أو  االجتماعية  المجاالت  أحد 

جديدة   فإنها  الكلمات  من  وكغيرها  المجموعة(.  أو  الشخص  هدف  أو  القضية  نوع   فيحسب 
واسعا بفعل أجهزة اإلعالم   انتشارا غير مألوفة، ومع ذلك انتشرت    فهي  وبالتاليالساحة العربية،  

 الحركي إطار الزخم    فيظهروا على الساحة السياسية واإلعالمية    للتعريف بأشخاص ومجموعات
   .(3)  خالل السنوات الماضية السياسي

أيضًا يتم استخدام كلمة ناشط/ة أو نشطاء من قبل وسائل االعالم للتعريف بأشخاص واقعيين أو  
أو بمجموعة من األشخاص بصورة وهميين، والمقصود بالواقعيين هو   التعريف بشخص  أن يتم 

وسائل اإلعالم باعتباره/ا ناشط/ة ليتحدث عن قضية أو اتجاه   فيمباشرة، كأن يتم تقديم شخص  
أو حتى    فعندما يجرى استخدام الكلمة لإلشارة أفعال مجهلة أو مجموعات مبهمة،  الوهميا  أم  ،ما

اإلشارة إلى النشطاء كمصدر لمعلومة أو خبر، كأن يقال “وقال نشطاء أن قوات النظام ترتكب 
بلدة كذا”.. وهكذا فكما يجرى استخدام الكلمة للتعريف، فقد يجرى استخدامها   فيمجازر جماعية  

 . (4)  التجهيللعدم التعريف أو  كذلك

 
 . 21صحافة المواطن، الزرن، صالبيئة الجديدة لالتصال أو اإليكوميديا عن طريق   (1)
 . 558(  لسان العرب، ابن منظور، ص2)
 النشطاء، مصطفى )على االنترنت(.  (3)
 المرجع السابق )على االنترنت(. (4)
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شهود  بصفتهم  هواة  صورها  فيديو  ومقتطفات  صور  على  أحيانًا  والمخرجون  المراسلون  يعتمد 
لالستفادة منها   ةعيان بالصدفة لحظة وقوع الحدث، وكانت تبعث هذه المواد للمؤسسات اإلعالمي

لتغطية الحدث، لكن الجديد في هذه المسالة أن هؤالء الشهود العيان أصبحوا مسلحين عل األقل 
لهذه الهواتف، ما يتيح لهم نقل ما التقطوه  الجودة يملكون تغطية باإلنترنت  بهواتف نقالة عالية 

ائل اإلعالم التقليدية  من مشاهد مباشرة عبر الشبكة ومن مكان الحدث، حتى قبل تنقل طواقم وس
إلى مكان الحدث، ودون التعرض للرقابة ليبدأ الناس في تناقل تلك المشاهد والتعليق عليها من 

 .(1) كل مكان في العالم

يعتبر نشاط المواطنين الذين لعبون دورًا حيًا في عملية جمع وتحرير األخبار وهذه المشاركة تتم 
بالمعلوم اإلعالمية  الوسائل  مد  النشاط بنية  هذا  الديمقراطية يسمى  لمتطلبات  التي تستجيب  ات 

، وهو نفسه الفعل الذي يمارسه النشطاء لتغطية أي حدث يكون قريبًا منهم  (2)   المواطنصحافة  
 أو يسعون جاهدين لتغطيته واالهتمام به.

األحداث والوقائع بفاعلية في  التي تشارك  فئة  الهم  :  اصطالحاا حسب تعريف الباحث  :النشطاء
من   والمناسبات الوطنية وغيرها ويغطونها إعالميًا وينشرونها عبر تطبيقات التواصل االجتماعي

الذكية الهواتف  هذه    خالل  عبر  متابع(  ألفي  عن  )يزيد  المتابعين  من  كبير  عدد  ويمتلكون 
 التطبيقات ويتفاعل الجمهور مع تغطيتهم.

 

 : استخدامات الهواتف الذكية في التغطية  /ثانياا 
لم تعد الهواتف تقتصر على مهمة االتصال والتواصل بل أصبحت أداة تستخدم للعديد من المهن 
والتخصصات، السيما الصحافة. في وقتنا الحالي يعتبر الهاتف الذكي أداة ال بد منها في العمل 

 لبت العديد من المتطلبات والوظائف.  الصحفي، الذي وفر التطبيقات والوظائف التي بدورها

وباتت الهواتف الذكية والتطبيقات التي تحملها من أهم الوسائل التي تؤثر في الرأي العام، لذلك 
اإل وسائل  أكثر  سعت  إلى  للوصول  محاولة  في  وخصائصها،  ميزاتها  جميع  استغالل  إلى  عالم 

 . (3) الجمهورقدر من 

 
 .4االعالم الجديد: صحافة المواطن والفاعلون الجدد في العملية اإلعالمية، فنور، ص (1)
 . 245لممارسة المهنية، كيحل، صصحافة المواطن: جدلية األخالقيات وضوابط ا (2)
 . 61استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت، ص (3)
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وتعددت االستخدامات اإلعالمية للمحمول إما عبر المواطنين أو النشطاء أو اإلعالميين، فضاًل 
المثال   سبيل  فعلى  اإلعالمية،  أنشطتنها  ضمن  للمحمول  اإلعالمية  المؤسسات  توظيف  عن 
رسائل   عبر  الفضائية  البرامج  في  والتصويت  اآلراء  استقبال  في  المحمول  الفضائيات  توظف 

SMS  جة إلى االتصال باإلنترنت، واستقبال االتصاالت في برامج التوك شو، وتزويد دون الحا
وإتاحة   الفلك،  وعلماء  النجوم  مع  والتواصل  الفتاوي  مثل  خاصة  لخدمات  بأرقام  المواطنين 
المشاركة في مواقع التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت في الوسائط المحمولة، وعبر االتصاالت 

مقدمي البرامج التلفزيونية )المذيعين( لألجهزة اللوحية في متابعة المستجدات   التليفونية، استخدام
 . (1) المرسلة من فريق اإلعداد

المهن  ستطاعتوا  من  كغيرها  التي أ   الصحافة  والتطبيقات  الوسائل  من  كبيرة  فائدة  تحقق  ن 
األأ  والمعلومات،  االتصال  تقنيات  ثورة  الذي  وجدتها  ج  إلىدى  أ مر  مصطلحات  ديدة ظهور 

المهنية ومحور جودة المحتوى،   الوظائف   ن تاحة مواعيإ جانب    إلىلوصف الصناعة في محور 
اإل ومواقع  كالمدونات،  الرقمية  والتطبيقات  البرمجيات  من  كثير  توفره  مثلما  للنشر  عالم حديثة 

 . (2) المصورةاالجتماعي، ومواقع مشاهدة ورفع المواد 

بداء رأيه  إ رساله و إ للفرد صناعة المحتوى اإلعالمي واستقباله و سمحت صحافة الهاتف المحمول  
القانون  وحدود  والدولية  المحلية  المالحقة  من  خوف  أو  قلق  دون  الموضوعات  على  والتعليق 

 . (3)  العالموالرقابة المرتكزة على تقييد حرية اإلعالم والمعتقد والتعبير في معظم بلدان 

بعمليات توزيع األخبار، كونه منصة نشر يتم من خاللها توصيل األخبار    الهاتف الذكي  ارتبط
اإلصدارات  يتصفحون  أو  القصيرة  اإلخبارية  الرسائل  يتلقون  باتوا  الذين  المستخدمين  لماليين 

لهم،   تم تصميمها خصيًصا  تطبيقات  في  يشتركون  أو  الذكية  هواتفهم  ارتبط الرقمية عبر  كذلك 
ال  أو استخدام الموبايل في إعداد   ذكيالهاتف  الموبايل  بإنتاج األخبار من خالل مفهوم صحافة 

وإجراء   والفيديوهات  الصور  التقاط  في  الذكية  هواتفهم  الصحفيون  يستخدم  حيث  األخبار، 
مباشرة   الويب  إلى  الموبايل  من  حي  بث  تقديم  إمكانية  عن  فضاًل  المصورة،   Liveالمقابالت 

Mobile-to-webونش التي ،  الممارسات  وهى  االجتماعي،  اإلعالم  على  الموجزة  العناوين  ر 

 
 . 220-219اإلعالم االلكتروني والمحمول: بين المهنية وتحديات التطور التكنولوجي، وسام كمال، ص (1)
)مدونة الدكتور السر علي   المعلومات في تطور الصحفي تطبيقا على الهواتف الذكيةثر استخدام تقنية أ (2)

 .سعد( سعد
 . 95اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات، رضوان، ص  (3)
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التي تتطلب تغطية لحظية مثل االنتخابات، ويطلق على الصحفيين  تزداد أهميتها مع األحداث 
 . mobile journalists(1)، أي صحفي الموبايل  Mojosالذين يقومون بهذه المهام اختصاًرا 

التعذي بمجريات  العالم  عرف  أبو  لقد  سجن  في  األمريكي  االحتالل  جنود  مارسه  الذي  البشع  ب 
العر  في  على ا غريب  التعرف  وتم  النقال،  الهاتف  من  والصور  الفيديو  لقطات  بفضل  مثاًل  ق 

تقنية   كذلك ظهور  هذه.  النقالة  الهواتف  فيديوهات  لندن من خالل  القنابل في باصات  واضعي 
الفورية مباشرة   األخبار  الجمهوري جورج آلن في وصفه  الجمهور    إلى إرسال  السيناتور  كحديث 

بالهاتف  التقاطه  تم  الذي  الفيديو  بالقردة، حيث شاهد  األمريكيين  لألفارقة  العنصرية  المفرط في 
من ستين مليون مشاهد في العالم وذهبت محاوالت السيناتور تصحيح ما صدر   أكثرالمحمول  

 . (2)  الريحمنه أدراج  

الذكية    والذي بالهواتف  لحق  الذي  الكبير  التطور  األخبار  إنتاج  من  النمط  هذا  نمو  في  ساعد 
واألجهزة اللوحية، سواء من حيث جودة كاميراتها أو سرعة أنظمتها، فضاًل عن إصدار التطبيقات 
النصوص،  وكتابة  والفيديو  الصوت  تسجيل  في  فقط  ليس  الصحفيين  تساعد  التي  المتخصصة 

تل  تحرير  أيًضاوإنما  المواد  توفرها،  ك  التي  التطبيقات  خالل  تطبيقات    من  ،  Vericorderمثل 
وهي التطورات التي أثرت على بنى غرف األخبار وابتكار ما يسمى غرف األخبار المرتكزة على  

الموبايل   ميدانيين mojo-focused newsroomتغطية  محررين  على  تعتمد  والتي   ،
ل كامل، ومحررين في مقر الغرفة يقومون بعمليات التحرير يستخدمون الموبايل في التغطية بشك

على   تعتمد  التي  النماذج  في  كبير  حد  إلى  يصلح  الذي  النمط  وهو  والبث،  النهائي  واإلعداد 
 . (3) المواطنين الصحفيين

الوقت فيه  وفي  نعيش  الذي  إلى  و   الحالي  بحاجة  الصحفي  أصبح  األحداث،  فيه  تتسارع  الذي 
التقاط الصور والفيديوهات بشكل أسرع من الماضي، ما طرح تغطية األحداث باستخدام الهواتف 
من  العديد  األخيرة  اآلونة  في  وظهرت  التقليدية،  الصحفية  التغطية  عن  مناسًبا  بدياًل  المحمولة 

 .(4)   عملهصحفي في البرمجيات التي صنعت خصيًصا لمساعدة ال 

الذي يجمع    JournalistApps.comموقع  Lindseymastisحيث أسست الصحفية األمريكية  
التي تساعد    كافة المحمولالتطبيقات  الهاتف  التغطية باستخدام  الموقع    الصحفيين على  ويشمل 

 
 مداخل جديدة لتطور صناعة المحتوى الصحفي، شريف اللبان )على االنترنت(. (1)
 . 485، ملح، ص خدام طلبة جامعة تكريت للموبايل كوسيلة اتصالية وإعالمية واالشباعات المتحققة منهاست (2)
 . 53االندماج اإلعالمي وصناعة األخبار، عبد الفتاح، ص (3)
 مداخل جديدة لتطور صناعة المحتوى الصحفي، شريف اللبان )على االنترنت(. (4)
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ونظام  الموبايل  نوع  حسب  سواء  تصنيفها  عن  فضاًل  التطبيقات  هذه  عن  ونصائح  معلومات 
. وأصدرت كلية بيركيلي لدراسات الصحافة فيديو(  –صوت    –تشغيله أو حسب الوسيط )صور  

لألدوات    Reviewsالعليا بجامعة كاليفورنيا دلياًل ميدانًيا لصحفيي الموبايل، يتضمن مراجعات  
مع تقديم تقييم لكل منها وفق   Iphoneتي قد يستخدمونها على هواتف آبل الذكية  والتطبيقات ال 
 .(1)  للعملمتها ئجودتها ومال

كانت لشبكة الجزيرة اإلعالمية تجربة باستخدام الهواتف الذكية في التغطية الميدانية، حيث تضم 
القصص الصحفية،   شبكة الجزيرة مجموعة من الصحفيين الذين يبتكرون أساليب جديدة إلنتاج 
بشكل  مهاراتهم  تطوير  وعبر  الذكية  الهواتف  أدوات  بأحدث  ينتجونه  الذي  المحتوى  وبفضل 

 . (2)  الميدانيةساهموا في تغيير وجه التغطية مستمر، 

مارس   ففي  مختلف،  مستوى  إلى  المحمول  الهاتف  صحافة  نقل  على  الجزيرة  شبكة  وعملت 
، عرضت الجزيرة اإلنجليزية ألول مرة على الشاشة وثائقيًا مصورًا بالكامل بجهاز آيفون، م2012

التحدي" صوره صحفي   أناشيد  "سوريا:  الفيلم عنوان  الجزيرة وهو يجمع  حمل  من شبكة  متخِف 
الجزيرة  قناة  على  سوريا  فرضته  الذي  الحظر  فرغم  السوري،  الظلم  ضد  الثورة  حول  شهادات 
المحمول في  هاتفه  بواسطة  المتخِف  الصحف  النزاع، نجح  الذين يغطون  الصحفيين  واستهدافها 

 .(3)   أخرى جمع صور لم يكن العالم ليتمكن من رؤيتها بطريقة  

على نقل األحداث مصورة، وبصورة فورية دون وجود كاميرات    اً بح الهاتف الذكي قادر أصحيث  
باتوا  ليصبح  تقليدية،   الذين  المحترفين،  اإلعالميين  اإلعالمية حتى عند  للرسائل  أساس  مصدر 

 . (4)  اإلعالميةيستخدمون الهاتف المحمول في تنفيذ جميع عمليات رسائلهم 

مؤتمر   مؤسسة  أن    "Mojocon"يقول  مولكيني  سرعة جلين  وأكثر  تكلفة  أقل  الموبايل  استخدام 
بالفيديو وا  تقنيات متطورة تختص  الصحفي لصورة والصوتويحمل  هو  الصحافة  ، وأن مستقبل 

األعباء  المتحرك من  نعرفها مولكيني:    ويضيف  .المتخفف  التي  المصورة  األخبار  تقديم  طريقة 
تدريجياً  وستنهار  بالتراجع،  آخذة  خالل    اليوم  للصحف  حدث  الماضية.    10الـ  مثلما  سنوات 

 
 . 54عبد الفتاح، صاالندماج اإلعالمي وصناعة األخبار،  (1)
 .8صحافة الهاتف المحمول، الريا ومرعي، ص  (2)
 .9المرجع السابق، ص (3)
 عالم الهاتف الذكي إلى أين، ساعاتي )على اإلنترنت(. (4)
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يريد أن يشاهد األحداث بأسرع وقت ممكن وعبر   ،ولم يعد لديه صبر  تغير كثيراً   الجمهور أيضاً 
 .(1)  الذكيةالهواتف 

 إعالمياً   أصبحت الهواتف الذكية أداة إعالمية متكاملة يستطيع من خاللها المراسل أن يعد تقريراً 
أن   مصوراً  هذا  من  واألكثر  اإلعالمية،  منصته  أو  وسيلته  في  المباشر  للنشر  األركان  مكتمل 

كذلك، أضافت  الهواتف الذكية الحديثة مزودة بكاميرات عالية الدقة توفر صورة ذات جودة عالية.
الهواتف  إعالم  وظائف  إلى  إضافية  ميزات  الذكية  الهواتف  تستخدمها  التي  الجديدة  التطبيقات 

اإلعالمية   الذكية، للرسائل  الفنية  العمليات  بكل  تقوم  الذكية  الهواتف  أن  التطبيقات  هذه    وأكدت 
دون الحاجة إلى مصورين أو منتجين، وبذلك أسهم إعالم الهاتف المحمول في تخفيض تكاليف 

 .(2)   اإلعالميالمنتج 

 

 : استخدامات الهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة /ثالثاا 
غزة  رافق قطاع  في  الفلسطينية  العودة  مسيرات  عالميًا إ زخمًا    م2018آذار    30في    اندالع 

ال  فكانت  األهمية،  بالغ  سواءً واهتمامًا  بها  واالهتمام  لتغطيتها  تسعى  المتنوعة  اإلعالمية    وسائل 
كان الفتًا لالنتباه تغطية الهواتف الذكية لهذه المسيرات بشكل المحلية أو اإلقليمية أو الدولية، و 

 مستمر.

منذ اندالع مسيرات العودة باتت الصورة ومقطع الفيديو أهم ما ركز عليه الصحفيون والنشطاء، ف
المتظاهرين  بحق  االحتالل  جيش  وينفذها  نفذها  التي  الجرائم  مئات  بل  عشرات  وفضح  لتوثيق 

كام  السلميين. تعد  المشاهد، خاصة مع وجود فلم  توثيق كل  قادرة على  القليلة  الصحفيين  يرات 
الذكية، حتى  للهواتف  الصحفيون والنشطاء  فلجأ  مفتوحة وواسعة،  مواجهة وتظاهر  نقاط  خمس 
أصبحت األخيرة أداة فعالة لنقل وتوثيق كل المشاهد، بعضها استخدم في إطار العمل الصحفي 

ال  لنقل  استخدمت  وأخرى  التواصل  الرسمي،  مواقع  على  نشطاء  قبل  من  والمقاطع  صور 
 . (3)  االجتماعي

للباحث سائد رضوان حول استخدام اإلعالميين للهواتف الذكية في تغطية    خلصت دراسة بحثية
الذكية  84.7أن حوالي    إلىالعودة  مسيرات   الهواتف  يستخدمون  الفلسطينيين  الصحفيين  من   %

 
 ، المهيني )على االنترنت(.هل يقضي الموبايل على غرف األخبار (1)
 اعالم الهاتف الذكي إلى أين، ساعاتي )على اإلنترنت(. (2)
 ، الجمل )على اإلنترنت(.الهواتف الذكية أسهمت في فضح جرائم االحتالل (3)
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اإلعالمية، بينما يستخدم   العودة 85للتغطية  لمتابعة مسيرات  الذكية  الهواتف  % من الصحفيين 
 . (1)  إعالمًياوكسر الحصار 

مسيرات العودة  ونبهت الدراسة إلى أن أهم أسباب استخدام الصحفيين للهواتف الذكية في تغطية  
وذكرت الدراسة    يتمثل في سهولة استخدامها في التغطية، وسرعة تجهيزها واستخدامها، ومرونتها.

بنسبة  73.4أن   العودة،  مسيرات  في  للتصوير  الذكية  هواتفهم  يستخدمون  الصحفيين  من   %
الصحفية،  38.3 اللقاءات  لتصوير  المسيرات،  %46.8  لفعاليات  المباشر  للبث  % 69.1و% 

% من الصحفيين هواتفهم لمونتاج المواد 29.8خبار المتعلقة بالمسيرات، بينما يستخدم  شر األلن
 . (2)  بالمسيرات اإلعالمية الخاصة 

قات والمشاكل التي واجهت الصحفيين الفلسطينيين، عدم توفر شبكات االنترنت يأهم المع  وكانت
المشكلة األبرز، أما المشكلة الثانية فتتمثل بعدم توفر أدوات   وهذه كانت  أو االتصال بشكل جيد

وصعوبة   الهاتف  حجم  صغر  أما  المثلى،  اإلعالمية  التغطية  في  تساعد  التي  الذكية  الهواتف 
 % 12.8فلم تكن من المشاكل الجسيمة وكانت تعيق بنسبة    ميةالعاالالتعامل معه في التغطية  

 . (3) فقط

والناشط عالء عبد الفتاح النملة، أن الهاتف الذكي كان السمة األبرز في مسيرات الصحفي  يقول  
عيوب  يتالشى  فهو  المجاالت،  شتى  في  استخدامه  في  والنشطاء  الصحفيون  برع  إذ  العودة، 

وأوضح أنه استخدم  .  الكاميرا التقليدية، الثقيلة والتي تحتاج إلى كوابل ومعدات، وتحريكها صعب
المباشر من داخل معبر كرم أبو سالم حين تعرض للحرق، ونقلت عنه في نفس  هاتفه في البث  

وزمالئه   بثها  التي  الفيديو  ومقاطع  والصور  عالمية،  متلفزة  ومحطات  أنباء  وكاالت  ست  الوقت 
 .(4) المعمورةوصلت إلى كافة أرجاء 

هواتف المتصلة بشبكة االنترنت وبمواقع  ــأن هذه ال  حلوتــالصحفي والناشط أسامة الك ووضح
التواصل االجتماعي، تنقل األحداث أول بأول، وفي لمح البصر تنتقل الصورة ومقطع الفيديو  

  .(5)  قبلإلى كافة أرجاء العالم، وهذا أمر جيد لم يكن موجود من 

 
 )على اإلنترنت(. % من الصحفيين يستخدمون الهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة85 (1)
 )على اإلنترنت(. مسيرات العودةدراسة تكشف مدى استخدام الهواتف الذكية في تغطية  (2)
 )على اإلنترنت(. % من الصحفيين يستخدمون الهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة85 (3)
 ، الجمل )على اإلنترنت(.الهواتف الذكية أسهمت في فضح جرائم االحتالل (4)
 ، الجمل )على اإلنترنت(.الهواتف الذكية أسهمت في فضح جرائم االحتالل (5)



80 
 

 

 

 

 

 الفصـــل الثالث

  وفروضها نتائج الدراسات الميدانية
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 الفصل الثالث

 ومناقشتها   وفروضها  نتائج الدراسة الميدانية

حيث   مباحث  ثالثة  خالل  من  وذلك  للدراسة،  التطبيقي  اإلطار  الفصل  هذا  يستعرض 
النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية  يتناول المبحث األول نتائج الدراسة الميدانية حول استخدام  

العودة مسيرات  تغطية  الفصل  ،  في  ويختم  الدراسة،  فروض  اختبار  الثاني  المبحث  يتناول  كما 
 بالمبحث الثالث الذي يعرض خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها. 

ب قاموا  الذين  الفلسطينيين  النشطاء  من  المتاحة  العينة  على  الميدانية  الدراسة  أجريت  تغطية وقد 
م وحتى 16/8/2020مبحوث، من تاريخ    219الذكية، قوامها    هواتفهممسيرات العودة من خالل  

 .م23/8/2020تاريخ 

 المحك المعتمد في الدراسة: 

لتحديد المستوى التصنيفي في الدراسة، تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من  
المقياس   درجات  بين  المدى  حساب  في 4=1-5) خالل  قيمة  أكبر  على  تقسيمه  ثم  ومن   ،)

أقل   إلى(، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة  0.8=4/5المقياس للحصول على طول الخلية أي )
صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية وهكذا   1قيمة في المقياس )بداية المقياس وهي  

 :(1)   أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول اآلتي
 ( المحك المعتمد في الدراسة3.1جدول )

 درجة الموافقة  الوزن النسبي المقابل له  طول الخلية 
 منخفضة جداً  % 36-%20من  1.8-1من 

 منخفضة  % 52-%36أكبر من  2.6-  1.8أكبر من 
 متوسطة  % 68-%52أكبر من  3.4-2.6أكبر من 
 عالية  % 84-% 68أكبر من  4.2-3.4أكبر من 

 عالية جداً  % 100-%84أكبر من  5-4.2أكبر من 
ــث علـــــــى ترتيـــــــب  ــتجابة، اعتمـــــــد الباحـــــ ــى مســـــــتوى االســـــ ــة والحكـــــــم علـــــ ــير نتـــــــائج الدراســـــ ولتفســـــ
ــطات الحســـــــابية علـــــــى مســـــــتوى المحـــــــاور لـــــــألداة ككـــــــل، ومســـــــتوى الفقـــــــرات فـــــــي كـــــــل  المتوســـــ

ــة.محـــــور، وقـــــد حـــــدد الباحـــــث درجـــــة الموافقـــــة حســـــب المســـــتوى  التصـــــنيفي المعتمـــــد فـــــي الدراســـ

 
فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة في تطوير أداء الوحدات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم في األردن من  (1)

 . 42ص  التميمي، وجهة نظر العاملين ودرجة رضاهم عن هذا النظام،
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 المبحث األول
 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

يعرض هذا المبحث نتائج الدراسة الميدانية حول استخدام النشطاء الفلسطينيين للهواتف  
يتناول حيث  العودة،  مسيرات  تغطية  في  التي   الذكية  األحداث  وطبيعة  استخدامهم،  درجة 

استخدامهم   وأسباب  التغطية،  في  يستخدمونها  التي  االجتماعي  التواصل  وتطبيقات  يغطونها، 
الذكية، كما يتناول درجة نجاح النشطاء في التغطية، ودرجة تفاعل ومشاركة الجمهور  للهواتف 

، كما يتطرق لعرض ميزات استخدام معهم وأنماط هذا التفاعل، ودرجة ثقة الجمهور في تغطيتهم
التي واجهتهم، واقتراحاتهم لتطوير هذه التغطية باستخدام  الذكية في التغطية والمعيقات  الهواتف 

 الهواتف الذكية، ومناقشة كل نتيجة من وجهة نظر ورأي الباحث. 
 

 : استخدام الهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة /أولا 
   في تغطية مسيرات العودة: هواتف الذكيةالدرجة استخدام  -1

 للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة فلسطينيين ال(: درجة استخدام النشطاء 3.2جدول )
درجة  

 االستخدام
عالية  

 جداً 
منخفضة   منخفضة  متوسطة  عالية 

 جداً 
المتوسط  المجموع 

 الحسابي
الوزن  
 النسبي

 الدرجة

 219 23 26 47 50 73 ك 
 عالية  71.4 3.57

% 33.3 22.8 21.5 11.9 10.5 100 % 
 

نسبته   ما  يمثل  النسبي  الوزن  أن  السابق  الجدول  من  درجة  71.4تبين  أن  على  يدلل  مما   %
الفلسطينيين النشطاء  الذكية   استخدام  العودة  للهواتف  مسيرات  تغطية  قبل   ةً عالي  تكان  في  من 

 . النشطاء الفلسطينيين

% من المبحوثين يستخدمون الهواتف الذكية في تغطية مسيرات 33.3تبين أن ما نسبته  حيث  
% يستخدمونه بدرجة صغيرة، في حين ما نسبته  22.8العودة بدرجة عالية جدًا، بينما ما نسبته  

% يستخدمون بدرجة منخفضة، بينما 11.9% يستخدمون بدرجة متوسطة، بينما ما نسبته  21.5
 ستخدمون بدرجة منخفضة جدًا. % ي10.5ما نسبته 

تشير النتائج إلى أن استخدام الهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة كان كبيرًا بشكل واضح، 
الباحث أن السبب في اهتمام النشطاء باستخدام الهواتف الذكية يرجع   أهمية الهواتف   إلىويرى 
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وانتشار  لمستخدميها،  حققتها  التي  العالية  والمرونة  وكذلك  الذكية  النشطاء،  بين  الواسع  قبال  إها 
 النشطاء على مشاركة ونشر األحداث من حولهم عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

نسبة االعتماد على صحافة الهاتف  ( التي أظهرت أن  2016الدراسة مع دراسة رضوان )  تفقت ا 
بنسبة   تكون  حيث  عام  بشكل  عالية  و77.8المحمول  األزمات،  أوقات  في  ف %74.8  ي % 

تبين أن الشباب هم مستخدمون التي    Weiss  (2013)دراسة  ، كما اتفقت مع  (1) األوقات العادية
ويميلون   الذكية،  الهواتف  لتطبيقات  في   لالبتكارنشطون  الهواتف  استخدام  على  يقتصرون  وال 

تخدام الهواتف س( التي بينت أن معدل ا 2017، واتفقت مع دراسة المزروعي )(2) المكالمات فقط
أربع ساعات يوميًا وبنسبة    إلىالذكية كبير بين المستخدمين حيث بلغ بعدد ساعات من ساعتين  

   .(3) % من بين أربع فئات أخرى 70
 

 : حداثاألطبيعة  -2
بتغطيتها من خالل    ن ويالفلسطين(: طبيعة أحداث مسيرات العودة التي قام النشطاء 3.3جدول )

 استخدام الهواتف الذكية
 % ك  حداث األطبيعة 

 79.5 174 .األحداث الخاصة بيوم الجمعة فقط
 47.9 105 العودة.  مسيراتالشهداء والجرحى المشاركين في 

 40.6 89 الفعاليات اليومية. 
 39.3 86 .نفسهاات المواجهات خالل المسير 

 35.2 77 . اتوالتراثية خالل المسير الفعاليات الثقافية 
 32.9 72 .فعاليات اإلرباك الليلي

 24.2 53 .البالونات والطائرات الورقية إطالق
 2.7 6 أخرى 

 219ن=
يوضح الجدول السابق طبيعة أحداث مسيرات العودة التي قام النشطاء الفلسطينيين بتغطيتها من 

جاءت   حيث  الذكية،  الهواتف  استخدام  فقط)خالل  الجمعة  بيوم  الخاصة  مقدمة   (األحداث  في 
حيث   (العودة  مسيرات الشهداء والجرحى المشاركين في  )  %، تلتها تغطية79.5األحداث بنسبة  

 
 اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات، رضوان،   (1)

 . 140ص 
 (2 ) Exploring News Apps and Location-Based Services on the Smartphone, Weiss,  

p. 448. 

 . 470اإلشباعات المتحققة من استخدام تطبيقات االتصال الحديثة عبر الهواتف الذكية، المزروعي، ص  (3) 
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ال  بنسبة  احتلت  الثانية  تغطية  47.9مرتبة  األخيرة  قبل  المرتبة  في  جاءت  بينما  إطالق ) %، 
الورقية في المرتبة    (أخرى ) جاءت تغطية أحداث  %، وأخيرًا  24.2وبنسبة    (البالونات والطائرات 

 . %2.7األخيرة وبنسبة 
الفلسطينيين   النشطاء  قام  التي  األحداث  أبرز  أن  إلى  النتائج  األحداث تشير  كانت  بتغطيتها 

الخاصة بيوم الجمعة فقط، ويرجع الباحث هذا السبب إلى أن الفعاليات الرئيسية لمسيرات العودة 
كذلك   الجمعة،  ليوم  وتابعة  ثانوية  هي  عليها  تترتب  التي  واألحداث  الجمعة،  يوم  تنفيذها  يتم 

المشاركين في ميسرا  الشهداء والجرحى  أن تغطية  إلى  النتائج  المرتبة  أشارت  العودة جاء في  ت 
التي تسببها الفعاليات الرئيسية الخاصة   أبرز األحداث  الباحث سبب ذلك إلى أن  الثانية، ويرى 
جاءت  السبب  ولنفس  الفعاليات،  لهذه  نتيجة  تعتبر  والتي  والجرحى  الشهداء  هي  الجمعة  بيوم  

تعتبر  حيث  جدًا،  قليلة  الورقية  والطائرات  البالونات  ألنها غطية  ت  تغطية  صعبة  الفعاليات  هذه 
متنوعة وغير محددة كذلك يتم تنفيذها    وغير شعبية وتحدث في أوقات  حد ما  إلى   فعاليات سرية

 في أيام أخرى أيضًا غير يوم الجمعة. 
نتيجة  )  تختلف  الترك  دراسة  مع  أن  2018الدراسة  بينت  والتي  شهداء  (    مسيرات موضوعات 

% تالها موضوعات التنديد واالستنكار المحلي والعربي 20العودة تأتي في المرتبة األولى بنسبة  
بنسبة   تداخل  (1)   %13والدولي  بسبب  وذلك  جوهريا  ليس  االختالف  سبب  بأن  الباحث  يرى   .

ضمن  من  والجرحى  الشهداء  تغطية  فعاليات  تعتبر  حيث  الدراستين  بين  ما  الفئات  تصنيف 
الخ اختلفتاألحداث  كما  أيضًا.  الدراسة  هذه  ضمن  فقط  الجمعة  بيوم  مع    نتائج  اصة  الدراسة 

موضوع الشهداء في االعتداءات اإلسرائيلية وجاء في    فيها  تصدر والتي  (  2018دراسة الهمص )
انتفاضة   في  الفلسطينية  الفعل  الشعبية تصدرت ردود  المقاومة  الموضوعات، وأن    القدسمقدمة 

بين(2) ما  األحداث  طبيعة  اختالف  إلى  الدراسة  هذه  مع  االختالف  سبب  الباحث  ويرجع   ، 
 انتفاضة القدس ومسيرات العودة. 

 
 
 
 
 
 

 
 . 131( معالجة وكاالت األنباء الدلية لمسيرات العودة الكبرى دراسة حالة، الترك، ص 1)

 . 229الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو انتفاضة القدس، الهمص، ص(2) 
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 : التواصل الجتماعيتطبيقات  -3
  الفلسطينيون عبر هواتفهم الذكية(: تطبيقات التواصل الجتماعي التي يستخدمها النشطاء 3.4جدول )

 في تغطية مسيرات العودة 
 % ك  تطبيقات التواصل الجتماعي 

 92.7 203 الفيس بوك
 64.8 142 واتس آب

 58 127 اإلنستجرام 
 37.4 82 تليجرام 

 35.6 78 توتير 
 16 35 زيلو

 14.2 31 يوتيوب 
 7.3 16 سناب شات 

 2.3 5 أخرى 
 219ن=

التي يستخدمها النشطاء الفلسطينيين  يوضح الجدول السابق أن أهم تطبيقات التواصل االجتماعي
والذي جاء في المرتبة    (الفيس بوك )هو تطبيق  من خالل هواتفهم الذكية لتغطية مسيرات العودة  

بنسبة   تطبيق  92.7األولى  أب)%، في حين جاء  بنسبة    ( واتس  الثانية  المرتبة  %،  64.8في 
تطبيق   الثالثة  المرتبة  في  مراتب وجا  %،58بنسبة    (منستجرا إ )تالها  في  )يوتيوب(  تطبيق  ء 

 %.  2.3في المرتبة األخيرة بنسبة  (أخرى )بينما جاءت   %14.2متأخرة وبنسبة 
تشير النتائج إلى أن أهم تطبيقات التواصل االجتماعي لدى المبحوثين كان تطبيق )الفيس بوك(  
)الفيس   تطبيق  تقدم  سبب  بأن  الباحث  ويرى  التطبيقات،  بباقي  بالمقارنة  جدًا  عالي  جاء  حيث 
بوك( عن باقي التطبيقات هو األقدمية لهذا التطبيق من حيث الزمن كذلك سهولة استخدام هذا 

وتشير  الت المستخدمين.  بين  الواسع  النتشاره  باإلضافة  األخرى،  التطبيقات  مع  بالمقارنة  طبيق 
ويرى  بوك(  )الفيس  تطبيق  بعد  الثانية  المرتبة  في  آب(  )الواتس  تطبيق  تقدم  إلى  أيضًا  النتائج 
الباحث بأن سبب تقدم هذا التطبيق يرجع لبساطته وسهولة استخدامه وكذلك لحجمه البسيط نسبيا  

لشبكة   يحتاج  وال  الذكية  الهواتف  على  وسهل  خفيف  تطبيق  يعتبر  كباقي إ حيث  قوية  نترنت 
خالل   من  معه  التعامل  فيمكن  الهاتفإ التطبيقات  بيانات  في نترنت  )يوتيوب(  تطبيق  وجاء   ،

اليوتيوب هم جمهور خاص يهتمون  الباحث ذلك بأن جمهور ومستخدمي  مراتب متأخرة ويعلل 
 .  له ومحتويات أكثر تخصصية من الشبكات األخرى خطط بإنتاج محتوى م

ال اختلفت   التي  Ziani and Others  (2015دراسة  مع    يجةنتهذه  بأنأ (  التطبيق   وضحت 
يستخدمه   الذي  االنتفاضات هو  الطالب  األول  في  خصوصًا  األخبار  وتلقي  نشر  في  تويتر 
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ويرى الباحث أن السبب في ذلك أن تطبيق تويتر كان األكثر   ،(1)   بوكالعربية، تاله موقع الفيس  
بشكل  التطبيق  هذا  تراجع  الحالي  الوقت  في  بينما  العربية  االنتفاضات  تغطية  في  وبروزًا  شهرًة 

 ملحوظ وبرزت العديد من التطبيقات األخرى المنافسة.  
المزروعي ) الدراسة مع دراسة  التي بينت تقدم تطبي2017اتفقت نتيجة  الذي (  ق )الواتس آب( 

  –تانجو    –جاء في الترتيب األول بين التطبيقات األربعة التي عرضتها الدراسة وهي )واتس آب  
 . (2)  بوك( واي جات( حيث لم يكن من بينها تطبيق )الفيس  -فايبر 

التقرير   مع  النتائج  هذه  ايبوك    السنوي وتنسجم  في لشركة  التواصل  مواقع  واقع  برصد  الخاص 
أن  م2019عام  ل فلسطين   إلى  أشار  بلغ    (بوك   فيس )الاستخدام  ، والذي  فلسطين  %،  92.2في 

 ( بآ   واتس )وهي بذلك أعلى نسبة استخدام ألدوات التواصل االجتماعي، وحل في المرتبة الثانية  
وهذا ما خرجت به هذه   (3) ( رامجنستاإل )٪ من االستخدام يليها التطبيق الثالث    72.3بنسبة بلغت  

 النتيجة. 
 

 النشر التلقائي:  -4
النشر التلقائي التي يستخدمها النشطاء الفلسطينيون لتغطية مسيرات العودة في أكثر  (: تطبيقات3.5جدول )

 من حساب تواصل اجتماعي 
 % ك  النشر التلقائي تطبيقات 

 71.7 157 النشر من خالل مميزات التطبيق نفسه  
 22.8 50 تطبيقات متخصصة للنشر في أكثر من موقع  

 5.5 12 أخرى 
 % 100 219 المجموع* 

 219ن=
تطبيقات  السابق  الجدول  أثناء   يوضح  النشطاء  عليها  يحصل  التي  اإلعالمية  المواد  نشر 

تغطيتهم لمسيرات العودة من خالل هواتفهم الذكية في أكثر من حساب تواصل اجتماعي بشكل 
فقد جاء  تلقائي  نفسه)،  التطبيق  مميزات  بنسبة    (النشر من خالل  األولى  المرتبة  %،  71.7في 

موقع)تالها   من  أكثر  في  للنشر  متخصصة  بنسبة    (تطبيقات  الثانية  المرتبة  احتلت  والتي 
 %.  5.5 في المرتبة األخيرة بنسبة (تطبيقات أخرى )جاءت %، بينما 22.8

 
 (1)The Use of Mobile Phone and the Internet in Obtaining Local News in GCC 

Regions:  University Students’ Perspective Abdul-Karim Ziani and others (p. 8). 

 . 470، ص اعات المتحققة من استخدام تطبيقات االتصال الحديثة عبر الهواتف الذكية، المزروعيباإلش (2)
 )على االنترنت(.  2019لعام  االجتماعيتقرير وسائل التواصل  (3)
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كثر من تطبيق من أ تشير النتائج إلى اعتماد النشطاء على النشر التلقائي للمواد اإلعالمية في  
لتطبيقات  المستمر  للتحديث  يعود  ذلك  في  السبب  أن  الباحث  ويعتقد  نفسه،  التطبيق  خالل 
التواصل االجتماعي من مطوريها والتي أوجدت هذه الميزة، فقد وفرت هذه الميزة الوقت والجهد 

العديد من النشطاء الذين يمتلكون حسابات في أكثر من تطبيق ويتفاعلون معها باستمرار،    على
النتائج   وتشير  والسريعة،  البسيطة  للميزات  يحتاج  تطبيقات   إلىفالناشط  يستخدمون  الذين  أن 

مخصصة للنشر التلقائي جاءت في المرتبة الثانية لكن بنسبة قليلة، يرى في ذلك الباحث أنه ال 
التعامل من خاللها خصوصًا  إ ن  يمك النشطاء  العديد من  التي يسعى  المساعدة  التطبيقات  غفال 

 أنها توفر مميزات إضافية غير تلك التي تتوفر في التطبيق نفسه. 
أكثر من تطبيق على   لم تتطرق أي من الدراسات السابقة بالتحديد لموضوع النشر التلقائي في 

( في جزء من هذا الموضوع 2013)  Weissتيجة مع دراسة  حد علم الباحث، لكن اتفقت هذه الن
لالبتكار وال حيث بينت   الذكية، ويميلون  الهواتف  لتطبيقات  الشباب هم مستخدمون نشطون  أن 

 .(1)  يقتصرون على استخدام الهواتف في المكالمات فقط
 

 : الهواتف الذكية ميزات   -5
 تغطية مسيرات العودةفي التي يستخدمها النشطاء الفلسطينيون  الهواتف الذكية  ميزات (:3.6جدول )

 % ك  ميزات ال
 86.8 190 التصوير الفوتوغرافي

 78.5 172 صوير الفيديو ت
 30.1 66 تحرير النصوص

 28.3 62 تحرير الفيديو
 16 35 التسجيل الصوتي

 0.9 2 أخرى 
 219ن=

التــي يســتخدمها النشــطاء  ميــزات الهواتــف الذكيــة أهم الذي يوضحيتضح من نتائج الجدول السابق  
احتــل المرتبــة األولــى كـــأكثر  (التصــوير الفوتــوغرافي) فــي تغطيــة مســيرات العــودة أن الفلســطينيون 

%، يليهــا 86.8بنســبة  مــن خــالل هــواتفهم الذكيــة بتغطيتهــا النشــطاءالميــزات اســتخدامًا التــي يهــتم 
%، فــــي حــــين جــــاءت 30.1بنســــبة  (تحريــــر النصــــوص)%، ثــــم 78.5بنســــبة  (تصــــوير الفيــــديو)

 
 (1 ) Exploring News Apps and Location-Based Services on the Smartphone, Weiss 

 (p. 445). 
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%، وأخيــــرًا جــــاءت ميــــزات 35بنســــبة  (التســــجيل الصــــوتي)% ثــــم 28.3بنســــبة  (تحريــــر الفيــــديو)
 % في المرتبة األخيرة.0.9بنسبة   (ُأخرى )

افي علـــى المميـــزات األخــــرى تـــاله تصــــوير كمـــا تشـــير النتيجــــة إلـــى تقـــدم ميــــزة التصـــوير الفوتــــوغر 
الفيــديو، ويــرى الباحــث بــأن الســبب يعــود النتشــار ثقافــة تغطيــة األحــداث بالصــورة والفيــديو والــذي 
يضفي نوع من الواقعية والثقة علــى التغطيــة التــي يقــوم بهــا النشــطاء مقارنــة بنشــر األخبــار النصــية 

ــوير  فقـــط، كـــذلك يعـــود الســـبب للتطـــور الكبيـــر فـــي كـــاميرات الهواتـــف الذكيـــة مـــن حيـــث دقـــة التصـ
والوضـــوح العـــالي والميـــزات المتعـــددة المرفقـــة التـــي تعـــالج الصـــور والفيـــديو أثنـــاء التصـــوير وبعـــده. 
كــذلك جــاء تحريــر الفيــديو فــي مراتــب متــأخرة ألنــه يحتــاج لوقــت وجهــد فكثيــر مــن النشــطاء يتجــه 

ة التســجيل الصــوتي قبــل األخيــر ويعتقــد للســهولة وهــو نشــر الفيــديو بــدو تحريــر، وجــاء اســتخدام ميــز 
الباحــث ذلــك لقلــة النشــطاء الــذين يعتمــدون علــى التطبيقــات الصــوتية مثــل تطبيــق الزيلــو والتــي لــم 

 تلق  رواجًا بين النشطاء بالمقارنة بالكاميرا.
( التــي أوضــحت أن اســتخدام الهــاتف الــذكي فــي 2016تختلــف نتيجــة الدراســة مــع دراســة زقــوت )

، وال يعتبــر هــذا (1)تسجيل جاء في المرتبــة الثالثــة مــن دوافــع امتالكــه لــدى المســتخدمينالتصوير وال 
االخــتالف جوهريـــًا مــن وجهـــة نظــر الباحـــث لعــدم تركيـــز هــذه الدراســـة علــى اســـتخدام الهــاتف فـــي 
التغطيــة وانمــا دراســة دوافــع اســتخدامه بشــكل عــام مــن خــالل معرفــة اســتخدام الصــحفيين لتطبيقــات 

ــذه التواصـــل اال ــة زقـــوت وهـ ــين دراسـ ــة بـ ــرة الزمنيـ ــتالف الفتـ ــذلك واخـ ــذه الهواتـــف، كـ ــاعي فـــي هـ جتمـ
ــد،  ــيس ببعيـ ــن لـ ــذ زمـ ــن منـ ــم تكـ ــاميرا لـ ــات الكـ ــي إمكانيـ ــل فـ ــور هائـ ــديثًا تطـ ــهدنا حـ ــة حيـــث شـ الدراسـ

( التــي بينــت أن اســتخدام الكــاميرا للتصــوير يــأتي 2013وتختلــف نتيجــة الدراســة مــع دراســة ملــح )
مــن مبــررات اســتخدام الطلبــة للموبايــل بعــد االتصــال باألهــل واألقــارب واالتصــال في المرتبة الثالثة  

، يرجع الباحث سبب االختالف الختالف هدف الدراسة الذي ركز علــى مبــررات (2)ألغراض نافعة
استخدام الهاتف المحمول ولم يركز على التغطية باستخدامه، كــذلك اخــتالف الزمــان الــذي أجريــت 

قة حيــث لــم يكــن يتمتــع الهــاتف المحمــول بالتقنيــات الذكيــة العاليــة الدقــة والكــاميرا فيــه الدراســة الســاب
 التي يتمتع بها اليوم.

 
 
 

 
 . 85استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت، ص (1)
،  استخدامات طلبة جامعة تكريت للموبايل كوسيلة اتصالية وإعالمية واالشباعات المتحققة منه، ملح (2)

 . 509ص
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 الستخدام:  أسباب -6
 تغطية مسيرات العودةللهواتف الذكية في   الفلسطينيين استخدام النشطاء  أسباب(: 3.7جدول )

 % ك  أسباب الستخدام 
 79.9 175 سهولة االستخدام. 

 76.7 168 السرعة في النشر والوصول للجمهور. 
 65.8 144 سهولة الحمل واالنتقال في كل مكان. 

 52.1 114 قلة التكلفة.
 47 103 اإلمكانيات والمميزات والتطبيقات المتاحة. 

 33.8 74 كونه مصدرًا مهمًا للمعلومات. 
 32 70  مجال أكبر من الحرية.  تاحةإ

 1.8 4 أخرى 
 219ن=

نسبته   ما  أن  السابق  الجدول  من  الهواتف 79.9تبين  يستخدمون  الفلسطينيين  النشطاء  من   %
االستخدام)ألنها    العودة  الذكية في تغطية مسيرات  % يستخدمونها76.7، وأن ما نسبته  (سهلة 

% يستخدمون الهواتف الذكية  32، بينما ما نسبته  (والوصول للجمهور)السرعة في النشر    بسبب
الحريةتت)ألنها   أكبر من  الذكية ألسباب 1.8، وأن ما نسبته  (يح مجال  الهواتف  % يستخدمون 

 . ( أخرى )
تشير النتائج إلى أن أهم أسباب استخدام الهواتف الذكية في التغطية يعود إلى سهولة استخدامه، 

تقدم  ويرى الباحث بأن هذا السبب يعود للمرونة العالية التي قدمتها أنظمة الهواتف الذكية التي  
لكاميرته واإل العالية  الدقة  العالية  كل يوم مميزات تنافسية جديدة وعالية، حيث أظهرت  مكانيات 

للتسجيل الصوتي والعديد من اإلمكانيات والمميزات التي تظهر باستمرار إمكانية تعويض الهاتف 
تحتاج   التي  المعدات واألدوات  العديد من  لم  إلىالذكي عن  تخصصين أثمان باهظة، باإلضافة 

 للتعامل معها.
مجال أكبر من الحرية جاء قبل    تاحتهإ وتشير النتائج أيضًا إلى أن استخدام الهاتف الذكي بسبب  

% فقط، ولعله من الغريب أن يكون هذا السبب ذو 32وبنسبة    محدودًا حيث ترتيبه قبل األخير
داخل  الحكومية واألمنية    أهمية متأخرة، ويعتقد الباحث بأن السبب في تأخر هذا جاء ألن القيود

هذه وذلك ألن  ال تكاد تذكر    قطاع غزة على استخدام الهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة
مة الموجودة في غزة حاليًا، بل على العكس تسعى الحكومة تأتي ضمن أهداف الحكو   المسيرات

خالل   نشر  إ من  إلى  الرسمية  وصفحاتها  تمارسه    االعتداءاتعالمها  الذي  والعنف  الصهيونية 
اإلعالم  لمكتب  التابعة  الرأي  وكالة  تغطية  في  ذلك  مالحظة  وتم  اإلسرائيلية  االحتالل  قوات 

 الحكومي لمسيرات العودة. 
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النتي هذه  )تتفق  زقوت  دراسة  مع  تطبيقات 2016جة  الستخدام  المبحوثين  تفضيل  بينت  التي   )
التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية بشكل مرتفع بسبب سهولة استخدامها والذي جاء 

الثانية  المرتبة  في  جاء  والذي  المعلومات  ونقل  تبادل  سهولة  وبسبب  األولى،  المرتبة  ،  (1)   في 
( التي وضحت أن أهم أسباب استخدام تطبيقات التواصل  2017دراسة أبو غولة )واختلفت مع  

المعلومات على  الحصول  سرعة  كان  يعود (2)  االجتماعي  االختالف  سبب  بأن  الباحث  ويرى   ،
حيث   الدراسة  بهدف  غولة  أ لالختالف  أبو  دراسة  اهتمام  على    باإلعالمن  وانعكاساته  الجديد 

الورقية يختلف   يميزها،    إلى الصحف  وما  الذكية  الهواتف  تناولت  التي  الدراسة  هذه  ما عن  حد 
( والتي بينت أن أهم األسباب كان يرجع للسرعة 2017وتختلف هذه النتيجة مع دراسة رضوان )
ف يعود لهدف دراسة ، يرى الباحث بأن سبب االختال(3) في نقل أخبار االنتفاضة حسب الدراسة 

 رضوان التي تهتم بالهاتف كمصدر لألخبار والتي تعتبر السرعة من أهم العوامل. 
 

 : تفاعل الجمهور مع تغطية مسيرات العودة والنجاح في التغطية /ثانياا 
 : تغطيةالفي  الفلسطينييندرجة نجاح النشطاء  -7
تغطية مسيرات العودة باستخدام الهواتف درجة نجاحهم في  في الفلسطينيين النشطاء رأي (: 3.8جدول )

 الذكية 
درجة 
 النجاح

عالية  
 جداا 

 منخفضة  متوسطة عالية 
منخفضة  

 جداا 
 المجموع

المتوسط 
 الحسابي

الوزن  
 النسبي

 الدرجة

 2.19 4 17 53 73 72 ك 
 عالية  77.6 3.88

% 32.9 33.3 24.2 7.8 1.8 100 %   
الجدول   من  نسبته  تبين  ما  يمثل  النسبي  الوزن  أن  درجة  77.6السابق  أن  على  يدلل  مما   %

 . النشطاء الفلسطينيينمن قبل  ةعالي تكان في تغطية مسيرات العودة النجاح للهواتف الذكية

نسبته   ما  أن  الجدول  يوضح  العودة33.3حيث  مسيرات  تغطية  في  ينجحون  باستخدام   % 
الذكية بدرجة عالية، بينما م % ينجحون بدرجة عالية جدًا، في حين ما 32.9ا نسبته  الهواتف 

 
  ،( استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت1)

 . 110 ص
 . 123، ص الورقية اليومية في االردن، أبو غولةاستخدامات اإلعالم الجديد وانعكاساته على الصحف  (2)
 ،  اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات، رضوان (3)

 . 140ص 
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% ينجحون بدرجة منخفضة، أخيرًا  7.8% ينجحون بدرجة متوسطة، بينما ما نسبته  24.4نسبته  
 % ينجحون بدرجة منخفضة جدًا. 1.8ما نسبته 

فعًا تشير النتائج إلى أن نسبة النجاح في تغطية مسيرات العودة باستخدام الهواتف الذكية كان مرت
النشطاء مدى أهمية هذه  إلى معرفة  النجاح يرجع  الباحث بأن سبب هذا  بشكل واضح، ويعتقد 

 مكانياتهم للتعامل معها والمميزات المتعددة التي تقدمها.إ الهواتف و 

( التي بينت ارتفاع نسبة المبحوثين الذين يعتمدون 2016تتفق هذه النتيجة مع دراسة رضوان )
صحافة   بلغت  على  والتي  األزمات  وقت  في  المحمول  دراسة  (1)%77.8الهاتف  مع  واتفقت   ،

Ziani and Others  (2015  األخبار استهالك  بشهية  يحتفظون  الشباب  أن  تبين  التي   )
  ، (2) واستخدام هواتفهم المحمولة في ذلك ويسعون للحصول على كل شيء يقدمه الهاتف المحمول

دراسة   مع  إمكانيات    Mails and Others   (2015)وتختلف  تدني  أوضحت  الهواتف التي 
الكافي،   بالشكل  متطورة  تكن  لم  ألنها  للنشر  قابل  محتوى  إنتاج  على  قدرتها  في  المحمولة 

بسيطة كاميرا  من  الهواتف  هذه  تحتويه  ما  بالكاميرات على  المقارنة  ويرجع   ، (3)   خصوصًا عند 
هذا  سبب  بها    الباحث  تمت  التي  الفترة  عام  الختالف  التقنيات   م2012الدراسة  كانت  حيث 

 المتطورة محدودة وغير منتشرة، كذلك لم تكن بهذا التطور الموجود في الفترات الحالية.  

 

 :درجة مشاركة وتفاعل الجمهور -8
 لمسيرات العودة تغطيتهم درجة مشاركة وتفاعل الجمهور مع في  الفلسطينيين رأي النشطاء  (:3.9جدول )
درجة 
 المشاركة 

عالية  
 جداا 

 منخفضة  متوسطة عالية 
منخفضة  

 جداا 
 المجموع

المتوسط 
 الحسابي

الوزن  
 النسبي

 الدرجة

 219 5 14 69 76 55 ك 
 عالية  74.8 3.74

% 25.1 34.7 31.5 6.4 2.3 100 % 
نسبته   ما  يمثل  النسبي  الوزن  أن  السابق  الجدول  من  درجة  ،  %74.8تبين  أن  على  يدلل  مما 

الجمهور وتفاعل  هواتفهم    مشاركة  خالل  من  العودة  لمسيرات  الفلسطينيين  النشطاء  تغطية  مع 
 . نشطاءرأي ال  فيكان عاليًا  الذكية

 
 ،  اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات، رضوان (1)

 . 140ص 
(2) The Use of Mobile Phone and the Internet in Obtaining Local News in GCC 

Regions: University Students’ Perspective Abdul-Karim Ziani and others, (P. 7) . 

(3) The Use of Mobiles in Conflict, Community, and Cross platform Journalism, Mails 

and others, (P. 680). 
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الجدول أن ما نسبته   الفلسطينيين 25.1حيث يبين  النشطاء  % يشاركون ويتفاعلون مع تغطية 
ون بدرجة عالية، في حين ما % يشارك34.7لمسيرات العودة بدرجة عالية جدًا، بينما ما نسبته  

% يشاركون بدرجة منخفضة، وما 6.4% يشاركون بدرجة متوسطة، بينما ما نسبته  31.5نسبته  
 % يشاركون بدرجة منخفضة جدًا. 2.3نسبته 

تشير النتائج إلى ارتفاع درجة مشاركة وتفاعل الجمهور مع تغطية النشطاء الفلسطينيين لمسيرات 
ويرى الباحث بأن السبب في هذا هو االنتشار الواضح للهواتف الذكية  العودة من رأي المبحوثين، 

األجهزة  هذه  وفرتها  التي  والمرونة  السهولة  كذلك  سواء،  حد  على  والنشطاء  المستخدمين  بين 
ذلك تميز العديد من النشطاء بالتغطية من خالل نقل صور كثيرة ومتنوعة غير تلك    إلى يضاف  

يغطيها   التي  النمطية  على الصور  القدرة  للنشطاء  فأصبح  المختلفة،  بوسائله  التقليدي  االعالم 
 التواجد في الحدث نفسه وتغطيته في نفس اللحظة ومن زوايا متنوعة. 

( زقوت  دراسة  مع  النتيجة  هذه  تطبيقات (  2016تتفق  الستخدام  الدوافع  أهم  أن  بينت  التي 
تلقي   كانت  الذكية  الهواتف  على  االجتماعي  نسبة  التواصل  بلغت  والتي  ،  (1)   %94.3األخبار 

( التي بينت أن الموبايل يعتبر من أهم مصادر األخبار واألحداث 2013وتتفق مع دراسة ملح )
 . (2) %48المحلية حيث حاز على المرتبة األولى وبنسبة  

 

 :أنماط تفاعل الجمهور -9
التي ينشرونها   أنماط تفاعل الجمهور مع المواد الصحفية في الفلسطينيينرأي النشطاء  (:3.10جدول )

 خالل تغطية مسيرات العودة بالهواتف الذكية
 % ك  أنماط تفاعل الجمهور 

( خالل  من  عدم  إ التفاعل  /  إ عجاب/  حزن  تفضيل/  عجاب/ 
 81.7 179 .غضب(

 70.8 155 .التعليقات
 46.1 101 .المشاركة/ إعادة التغريد / إعادة النشر

 219ن=

 
 .112ص ،الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت ( استخدام1)
،  استخدامات طلبة جامعة تكريت للموبايل كوسيلة اتصالية وإعالمية واالشباعات المتحققة منه، ملح (2)

 . 509ص
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الصحفية   المواد  مع  الجمهور  تفاعل  أنماط  السابق  الجدول  النشطاء يوضح  ينشرها  التي 
الذكية بالهواتف  العودة  لمسيرات  تغطيتهم  خالل  خالل  الفلسطينيين  من  التفاعل  جاء  حيث   ،

عدم  إ ) بنسبة  إ عجاب/  األولى  المرتبة  في  غضب(   / حزن  تفضيل/  تالها 81.7عجاب/   ،%
%، بينما جاءت في المرتبة األخيرة التفاعل 70.8والتي احتلت المرتبة الثانية بنسبة    ( التعليقات)

 %. 46.1بنسبة  (المشاركة/ إعادة التغريد / إعادة النشر) من خالل
مع   الجمهور  تفاعل  أنماط  أن  إلى  النتائج  على تشير  مركزة  كانت  المنشورة  الصحفية  المواد 

التركيز عجاب/ تفضيل/ حزن / غضب( إ عجاب/ عدم  إ )التفاعل من خالل   أن  الباحث  ، ويرى 
في التفاعل على هذا النمط كان متوقعًا حيث جرت العادة في مواقع التواصل االجتماعي على 

خالل  فمن  وبساطته  لسهولته  النمط  هذا  خالل  من  التفاعل  واحد   اختصار  زر  على  الضغط 
من  وكان  متعددة،  خيارات  اليوم  يوفر  أصبح  والذي  المنشور،  في  رأيك  عن  التعبير  تستطيع 
إعادة  أو  المشاركة  من خالل  التفاعل  يليها  الثانية  المرتبة  في  التعليقات  تأتي  أن  أيضًا  المتوقع 

الة التي يعتبر المشارك التغريد والنشر حيث يتم التفاعل من خالل هذا النمط األخير فقط في الح
لمشاركة  الشخصي  حسابه  أو  صفحته  على  هذا  نشر  يحب  أو  رأيه  عن  يعبر  الشيء  هذا 

 الموضوع أو التفاعل معه بين أصدقائه. 
( رضوان  دراسة  مع  النتيجة  هذه  أحداث  2016تتفق  مع  المبحوثين  تفاعل  أن  بينت  التي   )

اإل بإبداء  األولى  بالدرجة  يأتي  القدس  بنسبة    عجابانتفاضة  مع  74.3والتفضيل  وتختلف   ،%
% حيث 42.1نفس هذه الدراسة في التفاعل من خالل النشر الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة  

، ويرى الباحث بأن سبب (1)   % 41.4جاء التفاعل من خالل التعليقات في المرتبة األخيرة بنسبة  
الجمهور بأخبار األزمات   بطرق مختلفة والتي تأتي على صورة اخبار االختالف يرجع الهتمام 

 عاجلة ويسعون لنشرها ومشاركتها أكثر من التعليق عليها. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ،  لألخبار وقت األزمات، رضواناعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر  (1)

 . 141ص 
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 الثقة:  درجة -10
بتغطية مسيرات العودة من خالل الهواتف   الجمهور درجة ثقة رأي النشطاء الفلسطينيين ب(: 3.11جدول )

 الذكية 
درجة 
 الثقة 

عالية  
 جداا 

 منخفضة  متوسطة عالية 
منخفضة  

 جداا 
 المجموع

المتوسط 
 الحسابي

الوزن  
 النسبي

 الدرجة

 2.19 2 12 40 82 83 ك 
 عالية  81.2 4.06

% 37.9 37.4 18.3 5.5 0.9 100 % 
% مما يدلل على أن درجة ثقة  81.2تبين من الجدول السابق أن الوزن النسبي يمثل ما نسبته  

 برأي المبحوثين.ة عالي  تالعودة من خالل الهواتف الذكية كانجمهور النشطاء بتغطية مسيرات  

% يثقون بتغطية مسيرات العودة بدرجة عالية جدًا، بينما 37.9حيث يبين الجدول أن ما نسبته  
% يثقون بدرجة متوسطة، كما 18.3% يثقون بدرجة عالية، في حين ما نسبته  37.4ما نسبته  

 % يثقون بدرجة منخفضة جدًا.0.9ة، وأخيرًا ما نسبته % يثقون بدرجة منخفض5.5أن ما نسبته 

النشطاء من وجهة  التي يقوم بها  النشطاء بالتغطية  ارتفاع درجة ثقة جمهور  إلى  النتائج  تشير 
نظر المبحوثين، يرى الباحث بأن هذه النسبة عالية نوعًا ما أكثر من المتوقع ويرجع السبب ألن 

المب نظر  وجهة  من  جاءت  الدرجة  النشطاء هذه  لتنوع  السبب  يعود  كذلك  النشطاء،  أي  حوثين 
وجدها من أكثر   إذاوتنوع أماكن تغطيتهم فمن عادة الجمهور أن يثق بالتغطية والمادة المعروضة 

 من مصدر.

عبر    ةخبار المتلقا( التي بينت ثقة الجمهور في األ2016تتفق نتيجة الدراسة مع دراسة رضوان )
، إال أنها تختلف مع دراسة زقوت (1)صحافة الهاتف المحمول عن انتفاضة القدس بدرجة عالية

الهواتف 2016) على  االجتماعي  التواصل  تطبيقات  ومعوقات  مشاكل  أبرز  أن  بينت  التي   )
بلغت   حيث  دقيقة  غير  أخبار  انتشار  كانت  االختالف (2)%80.3الذكية  سبب  الباحث  يعزو   ،

الحدث الذي تغطيه كل من الدراستين فانتشار األخبار وقت األزمات يؤدي إلى نشر  نوعية    إلى 
النشر غالبًا  يقتصر  العودة  مسيرات  أحداث  أما  المجتمع،  فئات  أغلب  من  المعلومات  من  كبير 

 على المشاركين فيها.

 
 اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات، رضوان،   (1)

 . 142 ص
  ،استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت (2)

 . 101 ص
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 : معيقات تغطية مسيرات العودة ومقترحات تطويرها /ثالثاا 
 : صعوباتالمعيقات و ال -1

(: المعيقات والصعوبات التي تواجه النشطاء الفلسطينيين في استخدامهم للهواتف الذكية 3.12جدول )
 في تغطية مسيرات العودة 

 % ك  المعيقات والصعوبات 
 72.6 159  سرعة نفاذ البطارية. 

 66.2 145 نترنت. إعدم توفر 
 49.3 108 استهداف القائمين على تغطية مسيرات العودة من االحتالل. 

 31.5 69 عدم كفاية الكاميرا. 
 23.3 51 عدم تعاون القائمين على المسيرات مع النشطاء. 

 22.8 50 ضعف وضوح الصوت.
 21.9 48 جهاد العين لصغر الشاشة.إ

 20.1 44 المجانية للهاتف الذكي المساعدة في التغطيةعدم توفر التطبيقات 
 8.7 19 .الهاتف الذكي تطبيقات وبرامج قلة اإللمام الكافي بطريقة استخدام

 6.4 14 لمام الكافي باستخدام تطبيقات التواصل االجتماعي. ضعف اإل
 1.8 4 أخرى 

 219ن=

استخدامهم   في  الفلسطينيين  النشطاء  تواجه  التي  والصعوبات  المعيقات  السابق  الجدول  يوضح 
في المرتبة األولى    (سرعة نفاذ البطارية )للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة، حيث جاءت  

تالها  72.6بنسبة   توفر  )%،  بنسبة    (نترنتإ عدم  الثانية  المرتبة  احتل  بينما 66.2والذي   ،%
األخيرة   المرتبة قبل  التواصل االجتماعيضعف اإل )جاءت في  الكافي باستخدام تطبيقات    ( لمام 

 %. 1.8 في المرتبة األخيرة وبنسبة  (أخرى )حين جاءت  %، في 6.4وبنسبة 
الفلسطينيي النشطاء  لدى  المعيقات والصعوبات  أن  إلى  النتيجة  للهاتف تشير  أثناء استخدامهم  ن 

اإل  توفر  وعدم  البطارية  نفاذ  سرعة  كان  وأبرزها  متنوعة  كانت  التغطية  في  ويرى الذكي  نترنت، 
بالعديد من  تميزت  التي  الذكية  الهواتف  في  عامة  هي  البطارية  نفاذ  سرعة  بأن مشكلة  الباحث 

الهاتف، كما كان من المتوقع  التقنيات كذلك استخدام الكاميرا يعتبر من أهم أسباب نفاذ بطارية  
توفر   عدم  مشكلة  بروز  الباحث  عام، إ لدى  بشكل  غزة  قطاع  منها  يعاني  مشكلة  فهذه  نترنت 

خدمات  بها  توجد  ال  حدودية  مناطق  هي  العودة  مسيرات  فعاليات  فيها  تنفذ  التي  والمناطق 
 نترنت وغيره. اإل
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اإل  )ضعف  مشكلة  اعتبار  لعدم  النتائج  تشير  الكافيكما  التواصل    لمام  تطبيقات  باستخدام 
( جدول  نتيجة  يعزز  وهذا  البارزة  المشكالت  من  سهولة  3.6االجتماعي(  على  أكدت  التي   )

 استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي. 
البطارية كانت من أهم  2016اتفقت هذه النتيجة مع دراسة زقوت ) التي بينت أن سرعة نفاذ   )
منها   يعاني  التي  الهواتف المشاكل والمعوقات  االجتماعي على  التواصل  لتطبيقات  المستخدمين 

المشاكل  63.7الذكية والتي جاءت بنسبة   الثانية من  المرتبة  أنها جاءت في   والمعوقات % مع 

(1) . 
 

 : لتطويرااقتراحات  -2

باستخدام   تغطية مسيرات العودةاقتراحات النشطاء الفلسطينيين لتطوير (: 3.13جدول )
 الهواتف الذكية 

 % ك  التطوير اقتراحات 
 73.5 161 .توفير بدائل اتصال لشبكة اإلنترنت

 54.3 119 .الصدق والدقة في الموضوعات المنشورة
 52.5 115 إدخال اإلعالم الجديد في المناهج التعليمية للجامعات. 

 52.1 114 .وجود ضوابط وتشريعات للتغطية بالهاتف الذكي
 51.6 113 .عقد دورات تدريبية الستخدام الهاتف الذكي في التغطية الصحفية

 43.4 95 .دخال استخدامات الهواتف الذكية في المناهج التعليمية للجامعاتإ
 33.8 74 .استخدام تطبيقات معينة في تحرير وإنشاء المحتوى 

 - - .أخرى 
 219ن=

يوضح الجدول السابق المقترحات التي يراها النشطاء الفلسطينيين لتطوير تغطية مسيرات العودة 
في المرتبة األولى   (توفير بدائل اتصال لشبكة اإلنترنت ) باستخدام الهواتف الذكية، حيث جاءت  

تالها  73.5بنسبة   المنشورة) %،  الموضوعات  في  والدقة  الثانية    ( الصدق  المرتبة  احتلت  حيث 
استخدام تطبيقات معينة في تحرير وإنشاء ) %، بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة  54.3بنسبة  

من   في المرتبة األخيرة ولم تحظ  بأي نسبة  (أخرى )حين جاءت  %، في  33.8وبنسبة    (المحتوى 
 خيارات المبحوثين. 

 
 . 85ينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت، صاستخدام الصحفيين الفلسط (1)
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اقتراح )توفير بدائل اتصا النتيجة لتصدر  لشبكة اإلتشير  اقتراحات ل  نترنت( والذي جاء كأكثر 
النشطاء الفلسطينيين للمشاكل والمعيقات التي يواجهونها أثناء التغطية، يرى الباحث بأن السعي 
أكبر   بطريقة  وقوعها  فور  األحداث  نقل  من  ويمكنهم  النشطاء  تغطية  يقوي  المشكلة  هذه  لحل 

ا  السعي لحل هذه  القول بأن  السياسية  وأشمل، كما يمكننا  القضايا  إلشكاليات يتعلق بالعديد من 
الثالث والرابع في قطاع غزة  الجيل  السماح بتمكين شبكات  بعدم  العدو اإلسرائيلي  وأهمها تعمد 

 والضفة الغربية كنوع من الحصار عليها. 
عالم الجديد في الجامعات باإلضافة لوضع كما تشير النتيجة الهتمام النشطاء بإدخال تعليم اإل

وابط وتشريعات للتغطية بالهاتف الذكي، ويرى الباحث بأهمية هذه االقتراحات والتي من شأنها ض
 أن تعزز استخدام الهاتف الذكي في حياتنا بطرية منهجية لها ضوابط. 

( رضوان  دراسة  مع  النتيجة  هذه  والموضوعية  2016تتفق  بالدقة  االهتمام  أن  أوضحت  التي   )
المبحو  اقتراحات  أبرز  من  المرتبة  كان  في  جاء  والذي  المحمول  الهاتف  صحافة  لتطوير  ثين 

بنسبة   شبكة  83.5األولى  توفير  الثانية  المرتبة  في  تاله  بنسبة  إ %،  المناطق  لكافة  نترنت 
استين حيث يعبر هذا االختالف ليس  ر بين الد  قتراحيناال، مع اختالف ترتيب هذين  (1)60.5%

هذه   الترتيب،كبيرًا بسبب ظهور  فارق  مع  األولى  المراحل  في  دراسة  كما    االقتراحات  تتفق مع 
قتراحات المبحوثين تركزت في االهتمام بالصدق والدقة والتي ا ( التي بينت أن أهم  2016زقوت )

، كذلك ادخال  ات التدريبية والتعليميةر دة الدو ا، تالها زي% 84.7جاءت في المرتبة األولى بنسبة  
الجديد في للجامعات بنسبة    اإلعالم  التعليمية  هتمامات ، ونالحظ تركز اال(2) %  52.2المناهج 

 مع اختالف الترتيب.  
 

 
 اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات، رضوان،   (1)

 . 142 ص
 استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت،  (2)

 . 103 ص
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 المبحث الثاني 
 مناقشتها و  الدراسة فروضاختبار 

المبحث هذا  الميدانية    نتائج  يعرض  الدراسة  فروض  النشطاء  حول  اختبار  استخدام 
 ، ومناقشة اختبار هذه الفروض. الذكية في تغطية مسيرات العودةالفلسطينيين للهواتف 

 

 : الفرض األول
إحصائية   دللة  ذات  ارتباطية  عالقة  )توجد  دللة  مستوى  استخدام  (  0.05عند  درجة  بين 

بهذه  الجمهور  ثقة  العودة، ودرجة  في تغطية مسيرات  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء 
 التغطية. 

ه على  النشطاء   ذا لإلجابة  استخدام  درجة  بين  بيرسون  ارتباط  معامل  إيجاد  تم  الفرض 
الفلسطينيين للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة ودرجة ثقة الجمهور بهذه التغطية، والنتائج 

 الفرض موضحة من خالل الجدول التالي:  ا المتعلقة بهذ
استخدام النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية  درجة  لقياس العالقة بين بيرسون  ارتباط: معامل (3.140جدول )

 في تغطية مسيرات العودة ودرجة ثقة الجمهور بهذه التغطية 
استخدام النشطاء الفلسطينيين   العالقة بين 

للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة ودرجة 
 ثقة الجمهور بهذه التغطية 

 معامل
 الرتباط

 القيمة الحتمالية 
(Sig) 

0.438 0.000** 
αاالرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة   ** ≤ 0.05  

( Sig، وأن القيمــة االحتماليـــة )0.438تشــير نتــائج الجـــدول الســابق أن معامــل االرتبـــاط يســاوي  
وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ارتباطيــة  α= 0.05وهــي أقــل مــن مســتوي الداللــة  0.000تســاوي 

ذات داللـــة إحصـــائية ومتوســــطة بـــين درجـــة اســــتخدام النشـــطاء الفلســـطينيين للهواتــــف الذكيـــة فــــي 
بمعنــى أنــه  بينهمــا طرديــة ، وأن العالقــةتغطيــة مســيرات العــودة ودرجــة ثقــة الجمهــور بهــذه التغطيــة

كيــة فــي تغطيــة مســيرات العــودة زادت كلمــا زادت درجــة اســتخدام النشــطاء الفلســطينيين للهواتــف الذ
 درجة ثقة الجمهور بهذه التغطية.

درجة استخدام النشطاء الفلســطينيين للهواتــف الذكيــة فــي تشير النتائج إلى وجود عالقة طردية بين 
ــة ــذه التغطيـ ــة الجمهـــور بهـ ــة ثقـ ــودة ودرجـ ــيرات العـ ــة مسـ ــة تغطيـ ــود لثقـ ــذا يعـ ــأن هـ ــث بـ ، ويـــرى الباحـ

ــد  ــين هـــؤالء النشـــطاء مـــن رصـ ــذه الميـــزة التـــي وفرتهـــا الهواتـــف الذكيـــة بتمكـ الجمهـــور بالنشـــطاء وهـ
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الحدث فور حدوثــه، وبتلقائيــة تامــة دون الحاجــة إلــى تخطــيط مســبق، باإلضــافة لتنــوع التغطيــة مــن 
 أكثر من شخص للحدث نفسه والذي يضفي مصداقية على الحدث.

ــوان )تت ــة رضـ ــة مـــع دراسـ ــاد علـــى أ ( التـــي 2016فـــق الدراسـ ــين درجـــة االعتمـ ــة بـ كـــدت وجـــود عالقـ
( 2017، وتتفــق مــع دراســة أبــو غولــة )(1) صــحافة المحمولــة والثقــة التــي تتمتــع بهــا هــذه الصــحافة

فــي وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين اســتخدامات ذوي اإلعاقــة البصــرية لتطبيقــات التواصــل 
 .(2)  التطبيقاتبر الهواتف الذكية ودرجة الثقة من هذه االجتماعي ع

 

 الفرض الثاني:  
إحصائية   دللة  ذات  ارتباطية  عالقة  )توجد  دللة  مستوى  استخدام  (  0.05عند  درجة  بين 

هذه  في  نجاحهم  ودرجة  العودة،  مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء 
 التغطية. 

  الفرض تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين درجة استخدام النشطاء ا لإلجابة على هذ
لفلسطينيين للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة ودرجة نجاحهم في هذه التغطية، والنتائج ا 

   الفرض موضحة من خالل الجدول التالي: ا المتعلقة بهذ
استخدام النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية  درجة  لقياس العالقة بين  بيرسون (: معامل ارتباط 3.150جدول )

 في تغطية مسيرات العودة ودرجة نجاحهم في هذه التغطية 
بين درجة استخدام النشطاء الفلسطينيين  

للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة ودرجة 
 نجاحهم في هذه التغطية 

 معامل
 الرتباط

الحتمالية القيمة   
(Sig) 

0.547 0.000** 
αاالرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة   ** ≤ 0.05  

(  Sig، وأن القيمة االحتمالية )0.547( السابق أن معامل االرتباط يساوي  3تشير نتائج جدول )
الداللة    0.000تساوي   أقل من مستوي  ارتباطية   α=  0.05وهي  وهذا يدل على وجود عالقة 

في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء  استخدام  درجة  بين  ومتوسطة  إحصائية  داللة  ذات 
العودة ودرجة نجاحهم بهذه التغطية العالقةتغطية مسيرات  أنه كلما   بينهما  طردية  ، وأن  بمعنى 

 
 اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات، رضوان،  (1)
 . 132 ص 
استخدام ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية واإلشباعات المتحققة، أبو  (2)

 . 118غولة، ص 
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ي تغطية مسيرات العودة زادت درجة  زادت درجة استخدام النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية ف
 نجاحهم بهذه التغطية.

الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء  استخدام  درجة  بين  طردية  عالقة  وجود  إلى  النتائج  تشير 
فسر الباحث ذلك بوجود عالقة وثيقة بين الممارسة والمداومة في استخدام ودرجة نجاحهم فيها، وي

لناشط فرصة أكبر في أن  ل التغطية ومستوى نجاحهم في هذه التغطية، فهذه الهواتف الذكية في  
يتعرف على كل الحيثيات والتفاصيل التي يجب عليه تغطيتها ونقلها للجمهور الخاص به، وهذا 
درجة   زيادة  يعلله  ما  وهذا  االستخدام  في  السهولة  من  النتائج  هذه  في  ذكر  ما  يفسر  أيضا 

الباحث   يعتبر  كذلك  التغطية  االستخدام،  في  الذكي  هاتفه  استخدام  على  الناشط  مداومة  بأن 
عالمي يمكنه من معرفة طلبات جمهوره وما يحتاجه  إ باستمرار ونشر ما يقوم بتغطيته من محتوى 

 هذا الجمهور.

 

 الفرض الثالث:  
إحصائية   دللة  ذات  ارتباطية  عالقة  ) توجد  دللة  مستوى  تفاعل (  0.05عند  درجة  بين 

طية النشطاء الفلسطينيين لمسيرات العودة باستخدام الهواتف الذكية، ودرجة الجمهور مع تغ
 ثقة الجمهور بهذه التغطية. 

الفرض تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين درجة تفاعل الجمهور مع تغطية  ا لإلجابة على هذ
النشطاء الفلسطينيين لمسيرات العودة باستخدام الهواتف الذكية ودرجة ثقة الجمهور بهذه التغطية،  

   الفرض موضحة من خالل الجدول التالي: ا والنتائج المتعلقة بهذ
درجة تفاعل الجمهور مع تغطية النشطاء الفلسطينيين   العالقة بين  لقياسبيرسون  (: معامل ارتباط3.16جدول )

 لمسيرات العودة باستخدام الهواتف الذكية ودرجة ثقة الجمهور بهذه التغطية 
درجة تفاعل الجمهور مع تغطية النشطاء  

الفلسطينيين لمسيرات العودة باستخدام الهواتف  
 التغطية الذكية، ودرجة ثقة الجمهور بهذه 

 معامل
 الرتباط

 القيمة الحتمالية 
(Sig) 

0.560 0.000** 
αاالرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة   ** ≤ 0.05  

( Sig، وأن القيمــة االحتماليـــة )0.560تشــير نتــائج الجـــدول الســابق أن معامــل االرتبـــاط يســاوي  
وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ارتباطيــة  α= 0.05وهــي أقــل مــن مســتوي الداللــة  0.000تســاوي 

ــع تغطيــــة النشــــطاء الفلســــطينيين  ــين درجــــة تفاعــــل الجمهــــور مــ ذات داللــــة إحصــــائية ومتوســــطة بــ
 طرديــة ، وأن العالقــةلمسيرات العودة باستخدام الهواتف الذكية، ودرجة ثقــة الجمهــور بهــذه التغطيــة
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ــا ــا بينهمـ ــه كلمـ ــى أنـ ــيرات العـــودة  بمعنـ ــطينيين لمسـ ــطاء الفلسـ ــة النشـ ــع تغطيـ ــور مـ ــل الجمهـ زاد تفاعـ
 باستخدام الهواتف الذكية زادت درجة ثقة الجمهور بهذه التغطية.

تشــير النتيجــة إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــين تفاعــل الجمهــور مــع التغطيــة 
ا يؤكــد االرتبــاط الوثيــق بــين التفاعــل والثقــة، ودرجة ثقتهم بها، كــان يتوقــع الباحــث هــذه النتيجــة وهــذ

ن الجمهــــور يتفاعــــل دائمـــا مــــع ينســــجم مــــع أفكـــاره واالتجاهــــات التــــي يؤيـــدها كمــــا يتفاعــــل مــــع إفـــ 
الموضوعات التي تستحوذ تعاطفه خصوصًا أن أحــداث مســيرات العــودة تالمــس مشــاعر الجمهــور 

 بشكل كبير كما الحظنا من اهتمام الجمهور بها.
( التــي أكــدت وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية 2016النتيجة مــع دراســة رضــوان )تتفق  

ــي  ــة فـ ــة الثقـ ــات ودرجـ ــت األزمـ ــول وقـ ــحافة المحمـ ــى صـ ــطيني علـ ــباب الفلسـ ــاد الشـ ــة اعتمـ ــين درجـ بـ
 .  (1)  المتلقاةخبار  األ
 

 الفرض الرابع: 
في درجة استخدام النشطاء   (α  ≤  0.05) حصائية عند مستوى دللة  إتوجد فروق ذات دللة  

الفلسطينيين للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة وفقاا للمتغيرات الديمغرافية لديهم )النوع 
 مكان السكن(.  –مجال العمل  – التعليميالمستوى  –العمر  –الجتماعي 
 الفرعية، على هذا النحو:  وضالفرض قسمه الباحث إلى عدد من الفر  ا والختبار هذ

في درجة استخدام   ( α  ≤  0.05) حصائية عند مستوى دللة  إتوجد فروق ذات دللة   -1
النوع   لمتغير  تعزى  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء 

 الجتماعي. 
للعينتين المستقلتين( لمعرفة ما إذا كان هناك فروق T)الفرض تم استخدام اختبار   ا للتحقق من هذ

لذكية في تغطية مسيرات ذات داللة إحصائية في درجة استخدام النشطاء الفلسطينيين للهواتف ا
 العودة بين كل من الذكور واإلناث، والنتائج موضحة في الجدول التالي: 

 
 
 
 

 
 اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات، رضوان،   (1)

 . 132 ص
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 للعينتين مستقلتين( النوع الجتماعي  T(: نتائج اختبار )3.17جدول ) 

 المتغير

مة النوع 
قي

 
بار

اخت
T   ية
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 أنثى ذكر  (

الفلسطينيين للهواتف  درجة استخدام النشطاء 
 الذكية في تغطية مسيرات العودة 

 38 181 التكرار
2.362 0.019 

 3.11 3.66 المتوسطات
 1.645" تساوي  217ودرجة حرية "  0.05الجدولية عند مستوى داللة  T*قيمة 

         
 Tالمقابلة الختبار )  (Sig)من النتائج الموضحة في الجدول السابق تبين أن القيمة االحتمالية   

(، وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق α  ≤  0.05للعينتين المستقلتين( أقل من مستوى الداللة ) 
نيين درجة استخدام النشطاء الفلسطي  المبحوثين حولذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  

لصالح  الفروق  وكانت  االجتماعي  النوع  إلى  تعزى  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف 
 الذكور.

وكانت  االجتماعي  النوع  لمتغير  تعزى  إحصائية  دالالت  ذات  فروق  وجود  إلى  النتيجة  تشير 
الذكور، وهي نتيجة   العودة   مبررةلصالح  المشاركين في مسيرات  الباحث أن أعداد  حيث الحظ 

ج لنتيجة  بالنظر  يتأكد  ما  وهو  اإلناث،  من  أكثر  الذكور  )من  رصد  (  3.3دول  طبيعة الذي 
حيث كانت أبرز األحداث تتعلق   ،عودة التي قام النشطاء الفلسطينيين بتغطيتهاأحداث مسيرات ال 

بيوم الجمعة والشهداء والجرحى وكذلك المواجهات، وطبيعة هذه األحداث تحتاج لجرأة وتقدم وهي 
 أحداث غلب على المشاركين فيها الذكور أكثر من اإلناث. 

بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية   ( التي 2016تختلف نتيجة الدراسة مع دراسة زقوت )
على   االجتماعي  التواصل  لتطبيقات  الفلسطينيين  الصحفيين  استخدام  لدرجة  النوع  لمتغير  تعزى 

، ويعتقد الباحث بأن السبب يعود ألن استخدام التطبيقات على الهواتف الذكية  (1)   الذكيةالهواتف  
تحتاج التي  الخصائص  لتلك  أو  لمخاطرة  يحتاج  الجميع ال  ويستطيع  العودة  مسيرات  تغطية  ها 

 استخدامه. 
الحفني ) دراسة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  ذات 2018كما تختلف  فروق  توجد  أنه ال  بينت  التي   )

انتفاضة   في  المواطن  صحافة  دور  حول  النوع  لمتغير  تعزى  إحصائية  ويرى (2)   القدس داللة   ،
 

 االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت، استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل (1)
 . 105 ص 
 . 185دور صحافة المواطن في انتفاضة القدس، الحفني، ص  (2)
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الموضوعين  من  كل  ومكان  أحداث  في  االختالف  بسبب  االختالف  في  السبب  بأن  الباحث 
دة التي ركزت عليها الدارسة لها خصوصية ومخاطرة تختلف عن تلك التي فأحداث مسيرات العو 

 واجهت المشاركين في انتفاضة القدس. 
 

درجة استخدام في    ( α  ≤  0.05) حصائية عند مستوى دللة  إتوجد فروق ذات دللة   -2
 تعزى لمتغير العمر.  النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة

(  α  ≤  0.05حصائية عند مستوى داللة )إ ذات داللة    وللتعرف على ما إذا كان هناك فروق 
تعزى   العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء  استخدام  درجة  في 

وجاءت النتائج كما ذو االتجاه الواحد(    –لمتغير العمر، تم استخدام اختبار )التباين األحادي  
 يوضحها الجدول التالي: 

 العمر  –(: نتائج اختبار تحليل التباين 3.18جدول )

 المتغير

اين
التب

در 
مص

ات  
ربع

الم
وع 

جم
م

 

رية
الح

جة 
در

ات 
ربع

الم
ط 

وس
مت

 

مة
قي

 
بار

اخت
F   ية
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
) 

درجة استخدام النشطاء 
الفلسطينيين للهواتف الذكية في 

 مسيرات العودة تغطية 

 0.044 3 0.133 بين المجموعات 

0.024 0.995 
داخل 

 1.812 215 389.657 المجموعات 

  218 389.790 المجموع
 2.6049تساوي (  215 ،3) ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة F*قيمة 

 
االحتمالية   القيمة  أن  السابق  الجدول  في  الموضحة  النتائج  خالل  من  المقابلة    (Sig)يتضح 

األحادي   )التباين  الداللة    –الختبار  أكبر من مستوى  الواحد(  االتجاه  (، وبذلك α  ≤   (0.05ذو 
تقديرات   متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه ال  استنتاج  حول    المبحوثينيمكن 

 تعزى إلى العمر. درجة استخدام النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة
المبحوثين  تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  لعدم  الدراسة  نتيجة  تشير 

النتيجة   هذه  جاءت  العمر،  إلى  ما،تعزى  حد  إلى  مفهومة  بأن   غير  الباحث  يتوقع  كان  حيث 
الشباب تك توجه  المعروف  فمن  العمر،  لمتغير  تعزى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  ون 

الجامعيين وفئة الشباب في سن العشرينات على وجه الخصوص الستخدام الهواتف الذكية، لكننا 
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التعامل  من  الجميع  مكن  الذكية  الهواتف  مع  التعامل  في  والمرونة  السهولة  بأن  القول  نستطيع 
 معها. 

( التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  2016يجة الدراسة مع دراسة رضوان )تتفق نت
. وتختلف مع دراسة (1) تعزى لعامل العمر في الحصول على األخبار والمعلومات وقت األزمات  

( التي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر في تأثيرات  2017أبو غولة )
المبح الذكية  استخدام  الهواتف  االجتماعي عبر  التواصل  لتطبيقات  هذا (2) وثين  الباحث  ، ويبرر 

عاقات البصرية وتعاملهم مع وسائل  االختالف بخصوصية دراسة أبو غولة التي تطرقت لذوي اإل
 التواصل االجتماعي فمن المبرر أن يكون هناك فروق تعزى لمتغير العمر. 

 
درجة استخدام في    ( α  ≤  0.05) حصائية عند مستوى دللة  إتوجد فروق ذات دللة   -3

تعزى لمتغير المستوى    النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة
 . التعليمي

( في α  ≤  0.05حصائية عند مستوى داللة )إ ذات داللة    وللتعرف على ما إذا كان هناك فروق 
لمتغير  تعزى  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء  استخدام  درجة 

ذو االتجاه الواحد( وجاءت النتائج كما –، تم استخدام اختبار )التباين األحادي  التعليميالمستوى  
 يوضحها الجدول التالي. 

 عليميالتالمستوى  –(: نتائج اختبار )تحليل التباين( 3.19جدول )

 المتغير

اين
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جة 
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اخت
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(
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g
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درجة استخدام النشطاء 
الفلسطينيين للهواتف الذكية في 

 تغطية مسيرات العودة 

 2.738 3 8.213 بين المجموعات 

1.542 0.204 
داخل 

 المجموعات 
381.577 215 1.775 

  218 389.790 المجموع
 2.6049تساوي (  215 ،3ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة F*قيمة 

 

 
 اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات، رضوان،  (1)
 . 137ص  
ي في الهواتف الذكية واالشباعات المتحققة، أبو استخدام ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماع (2)

 . 124غولة، ص 
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المقابلة    (Sig)حتمالية  الجدول السابق أن القيمة اال  في  يتضح من خالل النتائج الموضحة       
األحادي   )التباين  الداللة    –الختبار  أكبر من مستوى  الواحد(  االتجاه  (، وبذلك α  ≤   (0.05ذو 

تقديرات   متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه ال  استنتاج  حول    المبحوثينيمكن 
تعزى إلى المستوى  درجة استخدام النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة

 . التعليمي
حول   المبحوثين  تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  لعدم  النتيجة  تشير 

ثقافة المجتمع    ، ويرى الباحث بأن السبب في ذلك لزيادةالتعليميدرجة االستخدام تعزى للمستوى  
النظر  تدور حوله بغض  ما  لتغطيتها ونشر  العودة والتوجه  فعاليات مسيرات  بأهمية  الفلسطيني 

للمبحوثين، كذلك يعتبر الشعب الفلسطيني من أكثر المجتمعات تعلمًا في   التعليمي عن المستوى  
 للشعب الفلسطيني. ، وهذا يبرر قلة التباين في المستوى التعليمي العام (1)  العربي الوطن  

( التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 2017تتفق النتيجة مع دراسة أبو غولة )
تأثيرات استخدام المبحوثين لتطبيقات التواصل االجتماعي عبر الهواتف الذكية تعزى إلى المؤهل  

ذات داللة إحصائية ( التي بينت عدم وجود فروق  2018، وتتفق مع دراسة الحفني )(2)   التعليمي
لمتغير   القدس وفقًا  انتفاضة  في  المواطن  صحافة  دور  المبحوثين حول  تقديرات  متوسطات  بين 

 . (3)  الجامعة
 
 

في درجة استخدام   ( α  ≤  0.05) توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دللة   -4
مجال  لمتغير  تعزى  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء 

 العمل. 
للعينتين المستقلتين( لمعرفة ما إذا كان هناك فروق T)الفرض تم استخدام اختبار   ا للتحقق من هذ

في تغطية مسيرات   ذات داللة إحصائية في درجة استخدام النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية
 العودة بين كل من إعالمي وأخرى، والنتائج موضحة في الجدول التالي: 

 
 
 

 
 )على االنترنت(.  الفلسطينيون األكثر تعلمًا في العالم العربي (1)
استخدام ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية واالشباعات المتحققة، أبو  (2)

 . 124غولة، ص 
 . 190دور صحافة المواطن في انتفاضة القدس، الحفني، ص  (3)
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 مجال العمل –للعينتين مستقلتين(  - T(: نتائج اختبار )3.20جدول ) 

 المتغير

مة مجال العمل 
قي

 
بار

اخت
T   ية
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 ُأخرى  إعالمي (

الفلسطينيين للهواتف  درجة استخدام النشطاء 
 الذكية في تغطية مسيرات العودة 

 65 154 التكرار
3.256 0.001 

 3.12 3.75 المتوسطات
 1.645" تساوي  217ودرجة حرية "  0.05الجدولية عند مستوى داللة  T*قيمة 

         
 T) الختبار  المقابلة    (Sig)من النتائج الموضحة في الجدول السابق تبين أن القيمة االحتمالية   

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق   (،α  ≤  0.05للعينتين مستقلتين( أقل من مستوى الداللة )  -
درجة استخدام النشطاء الفلسطينيين حول    المبحوثينذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  

لصالح  الفروق  وكانت  العمل  مجال  إلى  تعزى  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف 
 اإلعالميين.

درجة االستخدام تعزى إلى مجال العمل    تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية حول 
وكانت الفروق لصالح اإلعالميين، ويرى الباحث بأن السبب في هذه النتيجة ألن اإلعالميين هم  
سهلة   فروق  من  وجدوه  لما  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  باستخدام  اهتمامًا  األكثر 

التقليد اإلعالمي  العمل  معدات  مع  بالمقارنة  فقد ومريحة  حدث،  أي  لتغطية  يحتاجونها  التي  ية 
 وفر عليهم الهاتف الذكي الوقت والجهد في العديد من المجاالت. 

( التي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2018اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة اللوح )
ن كمصدر متوسطات تقديرات المبحوثين في التأثيرات الناتجة على االعتماد على صحافة المواط

العمل مجاالت  لمتغير  يعزى  )(1) للمعلومات  زقوت  دراسة  مع  الدراسة  نتيجة  واختلفت   ،2018 )
التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى استفادة الصحفيين الفلسطينيين من 

الهواتف الذكية ونوع عملهم الباحث بأن ، ويعتقد  (2)استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على 
الصحفي   المجال  في  يعملون  الذين  بالصحفيين  زقوت  دراسة  اختصاص  هو  االختالف  سبب 

 وليس مثل هذه الدراسة التي تختص بالنشطاء والذين من المتوقع أن تتنوع مجاالت عملهم.

 
مهني، اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة المواطن كمصدر للمعلومات وانعكاسها على أدائهم ال (1)

 . 199اللوح، ص 
 . 85استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت، ص (2)
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درجة استخدام في    ( α  ≤  0.05) حصائية عند مستوى دللة  إتوجد فروق ذات دللة   -5
العودةالنشطاء   مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف  مكان    الفلسطينيين  لمتغير  تعزى 

 السكن. 
إذا كان هناك فروق          ≤   0.05حصائية عند مستوى داللة )إ ذات داللة    وللتعرف على ما 

α تعزى العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء  استخدام  درجة  في   )
الواحد " وجاءت النتائج –السكن، تم استخدام اختبار "التباين األحادي  لمتغير مكان   ذو االتجاه 

 : كما يوضحها الجدول التالي 
 مكان السكن  –(: نتائج اختبار )تحليل التباين( 3.21جدول )
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درجة استخدام النشطاء 
الفلسطينيين للهواتف الذكية في 

 تغطية مسيرات العودة 

 1.936 4 7.746 بين المجموعات 

1.085 0.365 
داخل 

 1.785 214 382.044 المجموعات 

  218 389.790 المجموع
 2.3719تساوي   (214 ،4ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة F*قيمة 

 
  (Sig)يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله في الجدول السابق أن القيمة االحتمالية        

(،  α  ≤  (0.05ذو االتجاه الواحد( أكبر من مستوى الداللة    –المقابلة الختبار )التباين األحادي  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات    المبحوثينوبذلك يمكن استنتاج 
العودة تغطية مسيرات  في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء  استخدام  إلى تعزى    حول درجة 

 مكان السكن.
إلى  تعزى  االستخدام  درجة  حول  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  لعدم  الدراسة  نتيجة  أشارت 
مكان السكن، ويرى الباحث بأن سبب هذه النتيجة يأتي بالدرجة األولى لصغر مساحة قطاع غزة 

لقطاع هجروا وقلة التباين بين أهالي القطاع في محافظاته الخمسة، كذلك بسبب أن أغلب أهالي ا 
بشكل  المشاكل  نفس  من  ويعانون  اإلسرائيلي  االحتالل  تحت  يقبعون  كانوا  كذلك  أراضيهم  من 

 جماعي دون تمييز.
( غولة  أبو  دراسة  مع  الدراسة  نتيجة  داللة  2017تتفق  ذات  عالقة  وجود  عدم  بينت  التي   )

عبر  االجتماعي  التواصل  لتطبيقات  المبحوثين  استخدام  تأثيرات  في  الذكية    إحصائية  الهواتف 
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( التي أكدت عدم وجود فروق 2016، وتتفق كذلك مع دراسة رضوان )(1)يعزى إلى مكان السكن
ذات داللة إحصائية بين درجة اعتماد الشباب على صحافة الهاتف المحمول وقت األزمات وفقًا 

أثبتت عدم  ( التي  2018، وتتفق أيضا مع دراسة الحفني )(2)لمتغير المحافظة أي مكان السكن
المواطن  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين حول درو صحافة 

 .(3) وفقًا لمتغير المحافظة
وجود يتضح  داللة    وبذلك  ذات  داللة  إ فروق  مستوى  عند  درجة    (α  ≤  0.05)حصائية  في 

وفقًا   العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين  النشطاء  النوع لمتغيرات:  استخدام 
و االجتماعي العمل،  عدم   ،مجال  تبين  لمتغيرات:    فيما  وفقًا  فروق  و العمروجود  المستوى ، 

 مكان السكن. و  ، التعليمي
درجة   في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  بأن  الباحث  الفلسطينيين ويرى  النشطاء  استخدام 

العمل فقط، وذلك   للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة تحدد في النوع االجتماعي ومجال 
الفلسطينيين بتغطية األحداث أكثر من االناث والتي تتطلب جهود  الهتمام الذكور من النشطاء 

الذكور عن اإل فيها  الحركة والتي يتميز  أكثر في  الفروق في مجال  ميدانية ومرونة  ناث، كذلك 
من  أكثر  اإلعالمية  التغطية  في  عملهم  صميم  المس  حيث  اإلعالميين  لصالح  وكانت  العمل 

 مجاالت العمل األخرى. 
 

 الفرض الخامس:
النشطاء   (α  ≤  0.05)حصائية عند مستوى دللة  إتوجد فروق ذات دللة   في درجة نجاح 

الفلسطينيين في استخدام الهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة وفقاا للمتغيرات الديمغرافية 
 مكان السكن(.  –مجال العمل  – التعليمي المستوى  –العمر  –لديهم )النوع الجتماعي 

 الفرعية، على هذا النحو:  وضالفرض قسمه الباحث إلى عدد من الفر  ا والختبار هذ

دللة   -1 ذات  فروق  دللة  إتوجد  مستوى  عند  نجاح    (α  ≤  0.05) حصائية  درجة  في 
تعزى   العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  الفلسطينيين  النشطاء 

 لمتغير النوع الجتماعي. 

 
استخدام ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية واالشباعات المتحققة، أبو  (1)

 . 124غولة، ص 
 ي على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات، رضوان،  اعتماد الشباب الفلسطين (2)

 . 143ص 
 . 196دور صحافة المواطن في انتفاضة القدس، الحفني، ص  (3)
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للعينتين المستقلتين( لمعرفة ما إذا كان هناك   T)الفرض تم استخدام اختبار    ا للتحقق من هذ
استخدام الهواتف الذكية فروق ذات داللة إحصائية في درجة نجاح النشطاء الفلسطينيين في  

 في تغطية مسيرات العودة بين كل من الذكور واإلناث، والنتائج موضحة في الجدول التالي: 
 

 النوع الجتماعي  –للعينتين مستقلتين(  - T(: نتائج اختبار )3.22جدول ) 

 المتغير

مة النوع 
قي

 
بار

اخت
T   ية
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 أنثى ذكر  (

النشطاء الفلسطينيين في استخدام  درجة نجاح 
 الهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة

 38 181 التكرار
0.405 0.686 

 3.82 3.89 المتوسطات
 1.645( تساوي 217ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة  T*قيمة 
        

 -Tالمقابلة الختبار )  (Sig)من النتائج الموضحة في الجدول السابق تبين أن القيمة االحتمالية  
(، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق α  ≤   0.05للعينتين مستقلتين( أكبر من مستوى الداللة )

تقديرات   متوسطات  بين  إحصائية  داللة  الفلسطين  حول   المبحوثينذات  النشطاء  يين درجة نجاح 
 في استخدام الهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة تعزى إلى النوع االجتماعي. 

الفلسطينيين في  النشطاء  لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول درجة نجاح  النتائج  تشير 
االجتماعي،   النوع  إلى  تعزى  التغطية  في  الذكية  الهواتف  أن  استخدام  إلى  ذلك  الباحث  ويعزو 

بنفس    ن ملو يع  النشطاء الذكية  الهواتف  باستخدامات  اطالع  على  وكانوا  واحدة،  عمل  بيئة  في 
 لى نفس ظروف العمل.إ ن يضًا، ويخضعو أ المستوى 

ستخدام يرجع بشكل ال( التي بينت عدم وجود فروق في ا 2016تتفق الدراسة مع دراسة زقوت )
، واتفقت (1)   واإلناثأساسي لتقارب طبيعة المهام الموكلة لكل الصحفيين الفلسطينيين من الذكور  

( التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التأثيرات الناتجة  2018مع دراسة اللوح )
 .(2)   النوععلى االعتماد على صحافة المواطن كمصدر للمعلومات يعزى لمتغير 

 
 

اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة المواطن كمصدر للمعلومات وانعكاسها على أدائهم المهني،  (1)
 . 206اللوح، ص 

 استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت،  (2)
 . 105 ص
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دللة   -2 ذات  فروق  دللة  إتوجد  مستوى  عند  نجاح  في    (α  ≤  0.05) حصائية  درجة 
العودة   مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  الفلسطينيين  تعزى  النشطاء 

 لمتغير العمر. 
  ≤   0.05حصائية عند مستوى داللة )إ ذات داللة    وللتعرف على ما إذا كان هناك فروق    
α  مسيرات تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  الفلسطينيين  النشطاء  نجاح  درجة  في   )

ذو االتجاه الواحد( وجاءت  –العودة تعزى لمتغير العمر، تم استخدام اختبار )التباين األحادي 
 : النتائج كما يوضحها الجدول التالي

 العمر –)تحليل التباين( (: نتائج اختبار 3.23جدول )
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درجة نجاح النشطاء الفلسطينيين  
في استخدام الهواتف الذكية في 

 تغطية مسيرات العودة 

 0.928 3 2.784 بين المجموعات 

0.895 0.444 
داخل 

 1.037 215 222.887 المجموعات 

  218 225.671 المجموع
 2.6049تساوي (  215 ،3ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة F*قيمة 

 
االحتمالية    القيمة  أن  السابق  الجدول  في  الموضحة  النتائج  خالل  من  المقابلة    (Sig)يتضح 

(، وبذلك  α  ≤  (0.05ذو االتجاه الواحد " أكبر من مستوى الداللة    –الختبار" التباين األحادي  
تقديرات   متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه ال  استنتاج  حول    المبحوثينيمكن 

تعزى   درجة العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  الفلسطينيين  النشطاء  نجاح 
 إلى العمر. 

الفلسطينيين في  النشطاء  لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول درجة نجاح  النتائج  تشير 
الباحث بأن ذلك يأتي بسبب شمولية موضوع مسيرات العودة  العمر، ويعتقد   التغطية تعزى إلى 

 والذي أدى الهتمام جميع الفئات بها دون التقيد بسن معين.
ق ذات داللة إحصائية  و ( التي بينت عدم وجود فر 2016تتفق نتيجة الدراسة مع دراسة رضوان )

لمتغير   األزمات وفقًا  وقت  المحمول  الهاتف  صحافة  الشباب على  اعتماد  درجة  . (1)   العمربين 

 
 كمصدر لألخبار وقت األزمات، رضوان،   اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول (1)

 . 143ص 
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( التي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في 2018دراسة اللوح )وتختلف نتيجة الدراسة مع  
لمتغير   يعزى  للمعلومات  كمصدر  المواطن  صحافة  على  االعتماد  على  الناتجة  التأثيرات 

،  ويرى الباحث بأن موضوع هذه الدراسة وهو مسيرات العودة موضوع حساس وشعبي (1) العمر
العمرية الفئات  جميع  اهتمام  على  حاز  موضوع   لذى  تناولت  التي  اللوح  دراسة  عن  بمختلف 

( التي بينت وجود 2017صحافة المواطن بشكل خاص، كما تختلف أيضًا مع دراسة أبو غولة )
االجتماعي عبر   التوصل  لتطبيقات  المبحوثين  استخدام  تأثيرات  في  إحصائية  داللة  ذات  عالقة 

الباحث بأن هذا االختالف يعود للفرق بين الدراستين ، ويعتقد  (2) الهواتف الذكية يعزى إلى العمر
اإل التحديد فموضوع  وجه  على  اإلعالميين  يخص  غولة  أبو  دراسة  تناولته  الذي  الجديد  عالم 

 وهناك تباين في الخبرة يرتبط بالعمر. 
 

دللة   -3 ذات  فروق  دللة  إتوجد  مستوى  عند  نجاح  في    (α  ≤  0.05) حصائية  درجة 
العودةالنشطاء   مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  تعزى    الفلسطينيين 

 . التعليميلمتغير المستوى 
  ≤   0.05حصائية عند مستوى داللة )إ ذات داللة    وللتعرف على ما إذا كان هناك فروق    
α  مسيرات تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  الفلسطينيين  النشطاء  نجاح  درجة  في   )

المستوى   لمتغير  تعزى  األحادي  التعليميالعودة  "التباين  اختبار  استخدام  تم  االتجاه  –،  ذو 
 : الواحد " وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

 التعليميمستوى ال –(: نتائج اختبار )تحليل التباين( 3.24جدول )
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درجة نجاح النشطاء الفلسطينيين  
في استخدام الهواتف الذكية في 

 تغطية مسيرات العودة 

 1.190 3 3.571 بين المجموعات 

1.152 0.329 
داخل 

 المجموعات 
222.101 215 1.033 

  218 225.671 المجموع
 2.6049تساوي  "  216 ،3ودرجة حرية "  0.05الجدولية عند مستوى داللة F*قيمة 

 
اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة المواطن كمصدر للمعلومات وانعكاسها على أدائهم المهني،  (1)

 . 206اللوح، ص 
 . 124، ص استخدامات اإلعالم الجديد وانعكاساته على الصحف الورقية اليومية في االردن، أبو غولة (2)



112 
 

 
االحتمالية   القيمة  أن  السابق  الجدول  في  الموضحة  النتائج  خالل  من  المقابلة    (Sig)يتضح 

األحادي   )التباين  الداللة    –الختبار  أكبر من مستوى  الواحد(  االتجاه  (، وبذلك α  ≤   (0.05ذو 
تقديرات   متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه ال  استنتاج    المبحوثين حول يمكن 

الذكية في تغطية مسيرات الدراس  الهواتف  الفلسطينيين في استخدام  النشطاء  ة حول درجة نجاح 
 . التعليميالعودة تعزى إلى المستوى 

تشير النتائج لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول درجة نجاح النشطاء في التغطية تعزى 
المستوى   هو  التعليميإلى  هذا  في  السبب  بأن  الباحث  ويعتقد  مع  ،  التعامل  ومرونة  سهولة 

 الهواتف الذكية لجميع المستويات من النشطاء، حيث أصبح في متناول الجميع دون عوائق. 
( غولة  أبو  دراسة  مع  النتيجة  هذه  داللة  2017وتتفق  ذات  فروق  وجود  عدم  أكدت  التي   )

بي لتطبي  نإحصائية  المبحوثين  استخدام  الهواتقتأثيرات  عبر  االجتماعي  التواصل  الذكية  ات  ف 
( التي بينت وجود فروق ذات داللة 2018، وتختلف مع دراسة اللوح )(1) التعليمييعزى للمؤهل  

يعزى  للمعلومات  كمصدر  المواطن  على صحافة  االعتماد  الناتجة على  التأثيرات  في  إحصائية 
المؤهل   اللوح  (2) التعليميلمتغير  دراسة  لشمولية  يعود  هذا  االختالف  سبب  بأن  الباحث  ويرى   ،

وتوسع موضوع صحافة المواطن والذي يبين الفرق في تعامل المتعلمين أو أصحاب المستويات 
 ة المتوسطة والقليلة. التعليمي ة العليا دون أصحاب المستويات  التعليمي

 
دللة   -4 ذات  فروق  دللة  إتوجد  مستوى  عند  نجاح    (α  ≤  0.05) حصائية  درجة  في 

تعزى   العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  الفلسطينيين  النشطاء 
 لمتغير مجال العمل. 

للعينتين المستقلتين( لمعرفة ما إذا كان هناك فروق T)الفرض تم استخدام اختبار   ا للتحقق من هذ
الفلسطينيين في استخدام الهواتف الذكية في تغطية  ذات داللة إحصائية في درجة نجاح النشطاء  

 مسيرات العودة بين كل من إعالمي وأخرى، والنتائج موضحة في الجدول التالي: 
 
 

 
استخدام ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية واالشباعات المتحققة، أبو  (1)

 . 124غولة، ص 
اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة المواطن كمصدر للمعلومات وانعكاسها على أدائهم المهني،  (2)

 . 206اللوح، ص 
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 مجال العمل –للعينتين المستقلتين(  - T(: نتائج اختبار )3.25جدول ) 

 المتغير

مة مجال العمل 
قي

 
بار

اخت
T   ية
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 ُأخرى  إعالمي (

درجة نجاح النشطاء الفلسطينيين في استخدام  
 الهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة

 65 154 التكرار
1.982 0.050 

 3.65 3.97 المتوسطات
 1.645( تساوي 217ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة  T*قيمة 

         
 - Tالمقابلة الختبار )  (Sig)من النتائج الموضحة في الجدول السابق تبين أن القيمة االحتمالية  

من أقل  المستقلتين(  يساوي   للعينتين  )  أو  الداللة  أنه  α  ≤  0.05مستوى  استنتاج  يمكن  وبذلك   ،)
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين لصالح اإلعالميين في درجة توجد فروق  

إلى  تعزى  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  الفلسطينيين  النشطاء  نجاح 
 مجال العمل. 

تشير النتائج لوجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة نجاح النشطاء في التغطية تعزى لمجال  
من الع أكثر من غيرهم  اهتمام اإلعالميين  هذا يؤكد  الباحث بأن  لصالح اإلعالميين، ويرى  مل 

 فئات المجتمع الفلسطيني باستخدام الهواتف الذكية في العديد من جوانب عملهم أبرزها التغطية.
( التي أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى 2018تتفق الدراسة مع دراسة اللوح )

للمع  أداء كمصدر  المواطن  صحافة  على  اعتمادهم  درجة  وبين  المهني  ،  (1) وماتل الصحفيين 
( التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى 2018وتختلف مع دراسة زقوت )

الذكية  الهواتف  االجتماعي على  التواصل  الفلسطينيين من استخدام تطبيقات  استفادة الصحفيين 
الدراسة ،  (2)ونوع عملهم هدف  من حيث  ليس جوهريًا  االختالف  هذا  بأن  القول  للباحث  ويمكن 

حيث يعود السبب في هذا االختالف الختصاص دراسة زقوت باإلعالميين على وجه الخصوص 
الذكية، وهذا  الهواتف  االجتماعي على  التواصل  اهتمامهم جميعًا باستخدام تطبيقات  والذي يبين 

 ما بينته هذه الدراسة. 
 

 
صحافة المواطن كمصدر للمعلومات وانعكاسها على أدائهم المهني، اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على  (1)

 . 207اللوح، ص 
 استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، زقوت،  (2)

 . 105ص 
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دللة   -5 ذات  فروق  دللة  إتوجد  مستوى  عند  نجاح  في    (α  ≤  0.05) حصائية  درجة 
العودة   مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  الفلسطينيين  تعزى  النشطاء 

 لمتغير مكان السكن. 
( في α  ≤  0.05حصائية عند مستوى داللة )إ ذات داللة    وللتعرف على ما إذا كان هناك فروق 

تعزى  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  الفلسطينيين  النشطاء  نجاح  درجة 
الواحد " وجاءت النتائج –لمتغير مكان السكن، تم استخدام اختبار "التباين األحادي   ذو االتجاه 

 : كما يوضحها الجدول التالي 
 مكان السكن  –ختبار )تحليل التباين( (: نتائج ا3.26جدول )

 المتغير
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درجة نجاح النشطاء الفلسطينيين  
في استخدام الهواتف الذكية في 

 تغطية مسيرات العودة 

 3.072 4 12.286 بين المجموعات 

3.080 0.017 
داخل 

 0.997 214 213.385 المجموعات 

  218 225.671 المجموع
 2.3719تساوي (  214 ،4ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة F*قيمة 

 
االحتمالية   القيمة  أن  السابق  الجدول  في  الموضحة  النتائج  خالل  من  المقابلة    (Sig)يتضح 

األحادي   )التباين  الداللة    –الختبار  مستوى  من  أقل  الواحد(  االتجاه  وبذلك  α  ≤  (0.05ذو   ،)
حول درجة    المبحوثينيمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  

إلى نجاح   تعزى  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  الفلسطينيين  النشطاء 
 مكان السكن.

تشير النتائج لوجود فروق ذات داللة إحصائية حول درجة نجاح النشطاء في استخدام الهواتف 
 الذكية في التغطية تعزى لمكان السكن، ويعتقد الباحث بأن السبب في وجود هذه الفروق يرجع

الجمهور بهذه   مناطق دون مناطق أخرى واهتمام  العودة في  لمسيرات  المركزية  األنشطة  لتوزيع 
عنه  تعلن  ما  التوزيع حسب  هذا  تغطيتها، وكان  تمكنوا من  الذين  للنشطاء  الفعاليات ومتابعتهم 

 الهيئة المنظمة للمسيرات. 
 ( غولة  أبو  دراسة  مع  الدراسة  نتيجة  و 2017تختلف  عدم  بينت  التي  داللة  (  ذات  عالقة  جود 

الذكية   الهواتف  عبر  االجتماعي  التواصل  لتطبيقات  المبحوثين  استخدام  تأثيرات  في  إحصائية 
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، ويعتقد الباحث بأن سبب هذا االختالف يرجع للفرق بين هدف كل من (1)   السكنيعزى لمكان  
الدراستين فنستطيع القول بأن التنوع في تغطية مسيرات العودة التي تعتبر حدث خاص وحساس  
الجديد  االعالم  باستخدامات  عالقة  له  شيء  يمس  غولة  أبو  دراسة  هدف  أما  متغيراته،  وله 

 سكن.  بالعموم والتي ال ترتبط بمكان ال 
الدراسة مع دراسة رضوان ) التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة  2018كما تختلف نتيجة   )

لمتغير  وفقًا  األزمات  وقت  المحمول  الهاتف  صحافة  على  الشباب  اعتماد  درجة  بين  إحصائية 
باستخدام (2)   المحافظة الشباب  اهتمام جميع  إلى  يعود  االختالف  هذا  بأن سبب  الباحث  ، ويرى 

اعتبار الها دون  الجمهور  لكل  بالغة  أهمية  على  أنها  خصوصًا  األزمات،  وقت  المحمول  تف 
 المحافظة ومكان السكن. 

الداللة   مستوى  عند  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  اتجاه  إجابات α  ≤  (0.05ولتحديد  في   )
محافظة   المبحوثين  الوسطى،  محافظة  غزة،  محافظة  الشمال،  )محافظة  السكن  مكان  حول 

نتائجه    والذي جاءت  LSDتم استخدام اختبار    ا كاًل على حد  للمبحوثينخانيونس، محافظة رفح(  
 كالتالي: 

 (    α ≤0.05*القيمة االحتمالية دالة إحصائيًا عند )    
 (α ≤0.05// القيمة االحتمالية غير دالة إحصائيًا عند )     

الشمال   محافظة  يقطنون  الذين  بين  معنوية  داللة  ذات  فروق  وجود  السابق  الجدول  من  يتضح 
الذين لصالح  داللة    يقطنون   ومحافظة خانيونس والفروق  ذات  فروق  محافظة خانيونس، ووجود 

 
 . 124غولة، ص استخدامات اإلعالم الجديد وانعكاساته على الصحف الورقية اليومية في االردن، أبو  (1)
 اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات، رضوان،   (2)

 . 143ص 
 

لكشف الفروق في متوسطات المبحوثين تعزى  للمقارنات البعدية  LSD(: نتائج اختبار 3.27جدول )
 السكن لمكان 

 مكان السكن 
الوسط 
 الحسابي

محافظة  
 الشمال

محافظة  
 غزة

محافظة  
 الوسطى 

محافظة  
 خانيونس 

محافظة  
 رفح

 * * // // - 3.63 محافظة الشمال 
 * * // - // 3.66 محافظة غزة

 // * - // // 3.84 محافظة الوسطى
 // - * * * 4.29 محافظة خانيونس 

 - // // * * 4.15 محافظة رفح 
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محافظة   يقطنون   معنوية بين الذين يقطنون محافظة الشمال ومحافظة رفح والفروق لصالح الذين
خانيونس   ومحافظة  غزة  محافظة  يقطنون  الذين  بين  معنوية  داللة  ذات  فروق  ووجود  رفح، 

الذين لصالح  ذات  يقطنون   والفروق  فروق  ووجود  خانيونس،  الذين   محافظة  بين  معنوية  داللة 
الذين محافظة رفح، ووجود فروق   يقطنون   يقطنون محافظة غزة ومحافظة رفح والفروق لصالح 

 ذات داللة معنوية بين الذين يقطنون محافظة الوسطى ومحافظة خانيونس والفروق لصالح الذين 
   للمحافظات.محافظة خانيونس، في حين لم يالحظ أي فروق في المجموعات اأُلخرى  يقطنون 

 
  نجاح في درجة    ( α  ≤   0.05)حصائية عند مستوى داللة  إ فروق ذات داللة    وبذلك يتضح وجود

الفلسطينيين استخدام  النشطاء  وفقًا  ا   في  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  لمتغيرات: لهواتف 
  ، النوع االجتماعيوجود فروق وفقًا لمتغيرات:    فيما تبين عدم  ،ومكان السكن،  التعليميالمستوى  

 . التعليميالمستوى و  والعمر،
داللة   ذات  فروق  وجود  بأن  الباحث  في ويرى  الفلسطينيين  النشطاء  نجاح  درجة  في  إحصائية 

ومكان السكن فقط  التعليمي استخدام الهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة تحدد في المستوى 
لمقدرة أصحاب الخبرات والمستويات   المرتفعة على النجاح في استخدام الهواتف التعليميوذلك  ة 

متع الغير  من  أكثر  تطورها  ومتابعة  الدرجات  الذكية  أصحاب  أو  كذلك التعليميلمين  القليلة،  ة 
جاءت الفروق في مكان السكن لتركز فعاليات ونشاطات مسيرات العودة في مناطق محددة والتي 

 تعتبر المركزية في تنفيذ المسيرات بخالف مناطق أخرى تقل أنشطتها.
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 المبحث الثالث 
 ا خالصة نتائج الدراسة وتوصياته

نتائج الدراسة الميدانية حول استخدام النشطاء الفلسطينيين    خالصة   يعرض هذا المبحث 
 . يقترحها الباحثوأهم المقترحات والتوصيات التي  للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة، 

 

 أولا/ خالصة نتائج الدراسة الميدانية: 
النشطاء   -4 استخدام  درجة  العودة جاءت  مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف  الفلسطينيين 

 %. 71.4عالية من قبل النشطاء بوزن نسبي 
بنسبة   -5 األولى  بالدرجة  الجمعة  بيوم  الخاصة  األحداث  على  التغطية  %،  79.5تركزت 

والتي كانت تعتبر الفعاليات الرئيسية في مسيرات العودة، تلتها تغطية الشهداء والجرحى  
في   بنسبة  المشاركين  العودة  والطائرات  47.9مسيرات  البالونات  تغطية  وجاءت   ،%

 الورقية في المرتبة القبل األخيرة وجاءت أحداث أخرى في المرتبة األخيرة. 
جاء تطبيق )الفيس بوك( في المرتبة األولى بين أهم تطبيقات التواصل االجتماعي التي   -6

كية لتغطية مسيرات العودة وبنسبة  يستخدمها النشطاء الفلسطينيين من خالل هواتفهم الذ
 %. 58( بنسبة اإلنستجرام%، ثم )64.8%، تاله تطبيق )الواتس أب( بنسبة 92.7

يعتمد النشطاء الفلسطينيين على النشر التلقائي للمواد اإلعالمية في أكثر من تطبيق من   -7
بلغت   عالية  بنسبة  نفسه  االجتماعي  التواصل  تطبيق  يعتمدون 71.7خالل  بينما   ،%

بنسبة   موقع  من  أكثر  في  التلقائي  للنشر  مخصصة  تطبيقات  خالل  من  النشر  على 
 %.5.5%، ويعتمدون على تطبيقات أخرى بنسبة 22.8

سبب   -8 جاء  حيث  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  أسباب  تعددت 
نشر  %، تالها سبب )السرعة في ال 79.9)سهولة االستخدام( في المرتبة األولى بنسبة  
% يستخدمون 32بينما ما نسبته %، 76.7والوصول للجمهور( في المرتبة الثانية بنسبة 

 . (تتيح مجال أكبر من الحرية)الهواتف الذكية ألنها 
باستخدام   -9 العودة  لمسيرات  الفلسطينيين  النشطاء  تغطية  في  عالية  النجاح  نسبة  جاءت 

 %. 77.6الهواتف الذكية بنسبة 
الجمهور مع تغطية النشطاء الفلسطينيين لمسيرات العودة بدرجة يشارك ويتفاعل   -10

 %.74.8عالية من رأي النشطاء وبوزن نسبي بلغ 
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الفلسطينيين   -11 النشطاء  ينشرها  التي  الصحفية  المواد  مع  التفاعل  أنماط  تنوعت 
عجاب/  إ )خالل تغطيتهم مسيرات العودة بهواتفهم الذكية، حيث جاء التفاعل من خالل  

تالها  إ عدم   األولى،  المرتبة  في  غضب(   / حزن  تفضيل/  والتي    ( التعليقات) عجاب/ 
 . (المشاركة/ إعادة التغريد / إعادة النشر) اللالتفاعل من خثم  احتلت المرتبة الثانية، 

د -12 الهواتف  كانت  خالل  من  العودة  مسيرات  بتغطية  النشطاء  جمهور  ثقة  رجة 
 . %81.2نشطاء الفلسطينيين وبوزن نسبي بلغ برأي ال ة الذكية عالي

وجهة م   تعددت -13 من  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  ميزات 
وتصوير الفيديو(    التصوير الفوتوغرافي)  اتالفلسطينيين، حيث تقدمت ميز نظر النشطاء  

مميزات بعدها  وجاءت  األخرى  الميزات  النصوص )   عن  الفيديوو   تحرير  والتي    ( تحرير 
النشطاء من  والوقت  الخبرة  لبعض  ميزة  تحتاج  آخرها  في  الصوتي )   وجاءت    ( التسجيل 

 والذي جاء محدودًا لقلة مستخدميه وقلة جمهوره.
جاءت المعيقات والصعوبات متعددة ومتنوعة فقد تصدرت مشكلتي )سرعة نفاذ   -14

األولى حيث ال يزال يعاني قطاع غزة من  البطارية، وعدم توفر اإل المراتب  نترنت( في 
ضعف  ت مشكلة )نترنت بأجياله الحديثة والمتطورة في جميع األماكن، وجاءعدم توفر اإل

االجتماعياإل التواصل  تطبيقات  باستخدام  الكافي  يؤكد لمام  والذي  متأخرة  مراتب  في   )
 تاحتها ألغلب المستخدمين دون معيقات.إ سهولة هذه التطبيقات و 

العودة  -15 مسيرات  تغطية  تطوير  في  للمساعدة  البدائل  من  العديد  النشطاء  اقترح 
نترنت( ثم دمتها )توفير بدائل اتصال لشبكة اإلباستخدام الهواتف الذكية حيث جاء في مق

إدخال اإل اقترحوا  المنشورة، كما  الموضوعات  الجديد في تحري الصدق والدقة في  عالم 
المناهج التعليمية وعقد دورات تدريبية تمكن النشطاء من استخدام الهواتف الذكية بطرق 

 بالهواتف الذكية.  ، كما اقترحوا وجود ضوابط وتشريعات للتغطيةأكثراحترافية  

 ثانياا/ خالصة نتائج اختبار فروض الدراسة:
ثبت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام   -1

الفلسطينيين   الجمهور النشطاء  ثقة  ودرجة  العودة،  مسيرات  تغطية  في  الذكية  للهواتف 
درجة استخدام ، وتبين أن هذه العالقة طردية بينهما بمعنى أنه كلما زادت  بهذه التغطية

النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة زادت درجة ثقة الجمهور 
 بهذه التغطية.

بين درجة استخدام    عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ثبت صحة الفرض القائل بوجود   -2
يين للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة، ودرجة نجاحهم في هذه النشطاء الفلسطين
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النشطاء    بينهما  طردية   أن العالقة، وتبين  التغطية بمعنى أنه كلما زادت درجة استخدام 
 الفلسطينيين للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة زادت درجة نجاحهم بهذه التغطية. 

القائل بوجود   -3 الفرض  عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة تفاعل  ثبت صحة 
الذكية،   الهواتف  باستخدام  العودة  لمسيرات  الفلسطينيين  النشطاء  تغطية  مع  الجمهور 

بمعنى أنه كلما    بينهما، وتبين أن هذه العالقة طردية  ودرجة ثقة الجمهور بهذه التغطية
الفلسطينيين لمس النشطاء  الجمهور مع تغطية  الهواتف  زاد تفاعل  العودة باستخدام  يرات 

 الذكية زادت درجة ثقة الجمهور بهذه التغطية.
في درجة استخدام النشطاء    إحصائية فروق ذات داللة  ثبت صحة الفرض القائل بوجود   -4

لمتغيرات )النوع االجتماعي  الذكية في تغطية مسيرات العودة وفقًا  للهواتف  الفلسطينيين 
 -  العمرحة الفرض القائل بوجود فرق وفقًا لمتغيرات ) ، فيما ثبت عدم صمجال العمل(–

 . (مكان السكنو  -التعليميالمستوى 
بوجود   -5 القائل  الفرض  صحة  داللة  ثبت  ذات  النشطاء إفروق  نجاح  درجة  في  حصائية 

لمتغيرات  وفقًا  العودة  مسيرات  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  في    الفلسطينيين 
فيما ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود فرق وفقًا  ، ومكان السكن(،  التعليمي)المستوى  

 (. التعليمي المستوى  –العمر  -)النوع االجتماعي لمتغيرات

 ثالثاا/ توصيات ومقترحات الدراسة: 
توصلت   التي  النتائج  مجموعة  ضوء  واإلعالميين إ في  للنشطاء  يقدم  الباحث  فإن  الدراسة  ليها 

استخدام والمؤسسات   من  لالستفادة  والمقترحات  التوصيات  من  مجموعة  واألكاديمية  اإلعالمية 
 الهواتف الذكية بطرق أفضل لخدمة عملهم وقضيتهم الوطنية: 

التغطية   -1 في  الذكية  الهواتف  استخدام  في  المتخصصة  التدريبية  الدورات  عقد 
الجمهور   لجميع  الهواتف  هذه  على  المتاحة  المميزات  وكشف  لتساعدهم الصحفية، 

 في نشر قضيتهم والتفاعل معها من خالل أداة يمتلكونها.
التغطية   -2 في  الذكية  الهواتف  الستخدام  ومحددات  وتشريعات  ضوابط  لوضع  السعي 

والسعي لتوعية النشطاء وجمهور المستخدمين لتحري الدقة والموضوعية والمسؤولية  
 االجتماعية. 

في  إ  -3 الذكية  الهواتف  استخدامات  األكاديمية  دخال  المؤسسات  في  التعليمية  المناهج 
والمدنية  الحكومية  المؤسسات  بين  الربط  ويسهل  الجمهور  يخدم  بما  فيه  والتبحر 

 المتنوعة مع الجمهور. 
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بعض   -4 لتغطية  واعتمادها  اإلعالمية  المؤسسات  في  الذكية  الهواتف  استخدام  تمكين 
رسال المعدات اإلعالمية  إا  األحداث العاجلة والطارئة والتي يكون من الصعوبة فيه

 الكاملة. 
الذكية -5 الهواتف  استخدام  حول  لإلعالميين  متخصصة  دورات  من   عقد  العديد  في 

الصحفية منها في    المهام  الصحفيواالستفادة  العمل  والتعرف    أكثر من جانب في 
 . أكثر على التطبيقات المتنوعة وخصوصًا تحرير برامج الفيديو

اإل -6 والمؤسسات  باإلعالميين  خاصة  تطبيقات  الذكية  تدشين  الهواتف  على  عالمية 
 والتي من شأنها استخدامه كأداة رئيسية في العمل ويعمل على توفير الوقت والجهد. 

استخدام   -7 يجيدون  الذين  النشطاء  استغالل  التغطية  محاولة  في  الذكية  الهواتف 
الوسائل   على  يصعب  والتي  المتنوعة  المناطق  في  اإلعالمية  للوسائل  كمراسلين 

 تغطيتها باستمرار. 
اإل  اعداد -8 بطالب  خاصة  استخدام  مساقات  كيفية  حول  للتعلم  الجامعات  في  عالم 

 الهواتف الذكية كأداة في العمل الصحفي. 
الع -9 في  الذكية  الهواتف  استخدام  والمؤسسات  تمكين  الجامعات  في  التعليمية  ملية 

األداة بشكل   هذه  استغالل  الطلبة على  بتعليم  األكاديمية وتخصيص هامش خاص 
 أمثل. 

العمل على إيجاد حلول وبدائل لنفاذ شحن البطارية واستخدام البدائل األخرى في   -10
 الشحن. 

التعليم   -11 مثل  أخرى  مجاالت حياتية  الذكية في  الهواتف  استخدام  والتسوق  تعزيز 
والخدمات المدنية المتعددة فهناك عدد كبير وغير محدود من التطبيقات والمميزات  

 التي تختص بها الهواتف الذكية ويمكن االستفادة منها.
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 المصادر والمراجع

 أولا/ المراجع العربية: 
الجامعي نحو دور المواقع اإلخبارية الفلسطينية في تشكيل معارفهم حول مسيرات العودة  اتجاهات الشباب  

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جمالت البنا، الجامعة اإلسالمية، غزة،   وكسر الحصار: دراسة ميدانية
 .م2020

 م القاهرة، دارج الفجر.  2015)ترجمة: هبة ربيع(.  أحدث وسائل اإلعالم الجديدة، بول ليفنسون 

ميدانية الذكية: دراسة  الهواتف  التواصل االجتماعي من خالل  لتطبيقات  الفلسطينيين  الصحفيين    استخدام 
 م. 2016)دراسة ماجستير غير منشورة(، هشام زقوت، الجامعة اإلسالمية، غزة،  

اصل االجتماعي في التوعية بالقضية الفلسطينية: دراسة  استخدام طالب الجامعات الفلسطينية لشبكات التو 
واالتصال ميدانية لإلعالم  السعودية  للجمعية  السادس  المنتدى  في  مقدمة  ورقة  عيسى،  طلعت   ،

 م، الرياض: جامعة الملك سعود. 2012"االعالم الجديد التحديات النظرية والتطبيقية" 

اتص كوسيلة  للموبايل  تكريت  جامعة  طلبة  منهاستخدام  المتحققة  واالشباعات  وإعالمية  ملح،  الية  حبيب   ،
 .524-471، صم2013،  14مجلة آداب الفراهيدي، ع

استخدامات ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية واالشباعات المتحققة:  
 م. 2017)دراسة ماجستير غير منشورة(، سامي أبو غولة، الجامعة اإلسالمية، غزة،   دراسة ميدانية

عيسى المزروعي، مجلة    االشباعات المتحققة من استخدام تطبيقات االتصال الحديثة عبر الهواتف الذكية،
 . 480-455، صم2017، 32آداب الفراهيدي، ع

المواقع االلكترون القدس في  الخبرية النتفاضة  )دراسة    ية للحصف األمريكية: دراسة تحليلية مقارنةاألطر 
 م.2019ماجستير غير منشورة(، يوسف غبن، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

مقارنة   تحليلية  دراسة  اليومية:  الفلسطينية  الصحف  في  الشعبية  للمقاومة  الخبرية  ماجستير  األطر  )دراسة 
 م. 2015غير منشورة(، محمد الدلو، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

تحليلية   دراسة  اليومية:  الفلسطينية  الصحف  في  الكبرى  العودة  لمسيرات  الخبرية  ماجستير  األطر  )رسالة 
 م.2020غير منشورة( أنس الرنتيسي، الجامعة اإلسالمية، غزة،  

المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات: دراسة ميدانية الهاتف  على صحافة  الفلسطيني  الشباب    اعتماد 
 م.2016جستير غير منشورة(، سائد رضوان، الجامعة اإلسالمية، غزة، )دراسة ما

المهني:  أدائهم  على  وانعكاسها  للمعلومات  المواطن كمصدر  الفلسطينيين على صحافة  اعتماد الصحفيين 
 م.2018)رسالة ماجستير غير منشورة(، محمود اللوح، الجامعة اإلسالمية، غزة،  دراسة ميدانية

 .م2014، 1وسام كمال، ط ي والمحمول،اإلعالم االلكترون
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،  م2018، جون هارتلي وآخرون، )ترجمة: هدى السباعي ونرمين عبد الرحمن(.  االعالم الجديد وقضاياه
 القاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر.  1ط

المتحدث  م عبر موقع تويتر: دراسة حالة صفحة  2018الخطاب الدعائي اإلسرائيلي نحو مسيرات العودة  
 . 62-43م، ص 2019، 7مجلة الدراسات اإلعالمية، ع ، باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي

اإلعالمية، العملية  في  الجدد  والفاعلون  المواطن  صحافة  الجديد:  الجزائرية    اإلعالم  المجلة  فنور،  بسمة 
 م. 2017، 4للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ص 

ة ماجستير غير منشورة(، أحمد أبو عامر، الجامعة اإلسالمية،  )دراس  االنتفاضة في الصحافة الفلسطينية
 م. 2013غزة، 

 .م2016، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، 1، فاطمة عبد الفتاح، طاالندماج اإلعالمي وصناعة األخبار

أكتوبر    5، تاريخ االطالع  م2019يناير( تقرير وسائل التواصل االجتماعي لعام    7م،  2020)  أي سوشال
 م. 2020يناير  http://social.ipoke.co/ ،7م، الموقع: 0202

 . م2004، القاهرة، عالم الكتاب، 2عبد الحميد، طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، محمد 

وأساليبه وأدواته  مفهومه  العلمي  طالبحث  وآخرون،  عبيدات  ذوقان  دار  1،  عمان،  للنشر  ،  المجدالوي 
 م.1988والتوزيع، 

 .م2006، القاهرة، عالم الكتاب، 1سمير حسين، ط بحوث االعالم،

 . م 1997، القاهرة، عالم الكتاب، 1محمد عبد الحميد، طبحوث الصحافة، 

، بيسان  تعرف على ماهية مسيرات العودة الكبرى ومبادئها العامةمارس(    18م،  2018بيسان اإلخبارية )
االطالع:    ،يةاإلخبار  الموقع:  م2020ابريل    8تاريخ   ،https://cutt.us/p49VX  ،18   مارس
 .م2018

، جمال الزرن، مجلة الباحث اإلعالمي، البيئة الجديدة لالتصال أو اإليكوميديا عن طريق صحافة المواطن
 م. 2012، 20(، ص17ع )

الهواتف   واألرشيفتطبيقات  الوثائق  مراكز  في  المحمولة  واألجهزة  مجلة  الذكية  الصاوي،  صالح  السيد   ،
 .م  2019، مايو  3دراسات المعلومات والتكنولوجيا، ص

 ، الموقع: م2019ديسمبر   1، مجد خضر، تاريخ االطالع تعريف الهواتف الذكية

 shorturl.at/oqDJ7) ،)27  م 2018سبتمبر . 

( على (  ديسمبر  24م،  2018تقنية  عالية  بدقة  الصوت  تسجيل  تتيح  التي  الصوت  مسجل  برامج  أفضل 
،  https://cutt.us/ESco3م، الموقع: 2020يونيو    4، تاريخ االطالع: الهواتف ومع ميزات إضافية

 م.  2018ديسمبر  24

http://social.ipoke.co/
http://social.ipoke.co/
http://social.ipoke.co/
https://cutt.us/p49VX
https://cutt.us/ESco3
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( الذكية أسهمت في فضح جرائم االحتاللمايو(    21م،  2018جريدة األيام  تاريخ االطالع  الهواتف   ،6  
 م. 2018مايو   https://cutt.us/7j0IA ،21م، الموقع: 2020يونيو  

 ( االقتصادية  العرب  أينمايو(    5م  2019جريدة  إلى  الذكي  الهاتف  تار إعالم  يونيو    4:  االطالعيخ  ، 
 م.2019مايو   https://cutt.us/glYk7 ،5م، الموقع: 2020

( وطني  االطالع:  النشطاءأكتوبر(    13م،  2014جريدة  تاريخ  الموقع: 2020يونيو    4،  م، 
https://cutt.us/UBYMT ،13 م. 2014ر أكتوب 

  31، تاريخ االطالع:  ( الهاتف الذكي عصر ما بعد الحاسوب الشخصيمايو  18م،  2014الجزيرة نت )
 م. 2014مايو   https://cutt.us/QIajO ،18م، الموقع: 2020مايو 

 ( نت  بجهاز  مايو(    18م،  2016الجزيرة  كله  العالم  الذكي:  االطالع:  واحدالهاتف  تاريخ  مايو    26، 
 م. 2020مايو  https://cutt.us/TPG8K ،18، الموقع: م2020

)دراسة ماجستير غير منشورة(،    الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو انتفاضة القدس: دراسة تحليلية مقارنة
 م.2018محمد الهمص، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

التقنية الطفيلة  جامعة  طلبة  لدى  )النموفوبيا(  المحمول  الهاتف  فقدان  بالخوف من  الشعور  انتشار  ،  درجة 
 م. 2018، 10(، ص3)ع (، 24)م محمد القضاة وخالد الصرايرة، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، 

لة تأطير الصورة الصحفية لمسيرات العودة في مواقع الصحف اإلسرائيلية اليومية: دراسة تحليلية مقارنة  دال
 م.2020)رسالة ماجستير غير منشورة(، أمجد عرقوب، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

باللغة العربية:  دور األيديولوجيا في التحيز والتأطير الخبري لمسيرات العودة الفلسطينية في المواقع األجنبية 
م  طلعت مقارنة،دراسة   اإلعالمية،  للدراسات  الرسالة  مجلة  شلط،  وأيوب  ع4عيسى  ، م2020،  3، 

 . 68-51ص

على االردنية  الجامعة  طلبة  اعتماد  تقليل  في  الذكي  الخليوي  الهاتف  المطبوعة  دور  أحمد الصحافة   ،
 .م2018، 3، ع18اإلنسانية، مالعنانبة، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات 

المجتمعية   القضايا  في  الفلسطيني  الشباب  مشاركة  تنمية  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  )رسالة دور 
 م. 2013ماجستير غير منشورة(، أحمد حمودة، جامعة الدول العربية، القاهرة، 

تحليلية القدس: دراسة  انتفاضة  المواطن في  م  دور صحافة  ماجستير غير  الحفني، )رسالة  ماجد  نشورة(، 
 م. 2018الجامعة اإلسالمية، غزة، 

 م.2020، محمد رفعت، )د. ط(، الرأي العام في الواقع االفتراضي وقوة التعبئة االفتراضية 

والصحافة،   اإلعالم  في  وبحوث  ط  دراسات  الربيعي،  والتوزيع،  1بيرق  للنشر  المجدالوي  دار  عمان   ،
 م.2016

https://cutt.us/7j0IA
https://cutt.us/glYk7
https://cutt.us/UBYMT
https://cutt.us/QIajO
https://cutt.us/TPG8K
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( مارس(  2020زووم  لعام  م،  عالميا  الهواتف  شركات  األول  م2020ترتيب  االطالع:  الربع  تاريخ   ،31 
 م. 2020، مارس https://cutt.us/rh9u4م، الموقع: 2020مايو 

كاريك مقارنة،سيميائية  الفلسطينية: دراسة تحليلية  العودة في الصحافة  مسيرات  عيسى، مجلة    اتير  طلعت 
 . 116 – 97، صم2019، 46الباحث اإلعالمي، ع

اإلعالمية والممارسة  االجتماعي  التواصل  ربيع(.  شبكات  هبة  )ترجمة:  كولدري،  نيك  القاهرة،  2014،  م، 
 دار الفجر. 

،  48، ع  23، فتيحة كيحل، مجلة المعيار، ماألخالق وضوابط الممارسة المهنيةصحافة المواطن جدلية  
 .258  -240، صم2019

 . م2017، دينا الريا ومنتصر مرعي، )د. ط(، صحافة الهاتف المحمول

الصورة الصحفية النتفاضة القس في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلية مقارنة )دراسة ماجستير  
 م.2018ختام الكرنز، الجامعة اإلسالمية، غزة،  غير منشورة(، 

، )دراسة ماجستير الصورة الصحفية لمسيرات العودة في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلية مقارنة
 م.2020غير منشورة(، عمرو أبو زايد، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

لعام  ديسمبر(    17م،  2019)  48عرب   ذكية  هواتف  خمسة  مايو    31:  االطالعتاريخ    ،2019أفضل 
 م. 2019ديسمبر  https://cutt.us/xRmyA ،17م، الموقع: 2020

العربيفبراير(    28م،  2015)  21عربي   العالم  في  تعلماً  األكثر  الفلسطينيون  رسمية:  تاريخ أرقام   ،
 م.2015فبراير  https://cutt.us/jJtOH ،28م الموقع: 2020أكتوبر  1االطالع: 

( نت  األخبارمايو(    20م،  2020العربية  غرف  على  الموبايل  يقضي  االطالع:  هل  تاريخ  يونيو    4، 
 م.2020مايو ttps://cutt.us/a2GgXh ،20، الموقع: 2020

الجامعات لطلبة  األكاديمي  واألداء  اتصال  كوسيلة  المحمول  الهاتف  استخدام  بين  عياد،  العالقة  خيرت   ،
 . 35-11م، ص2018، 18واالتصال، ع لإلعالمالمجلة العربية 

، تاريخ االطالع:  لذكيةأبرز مالمح تغير الحياة بعد ظهور الهواتف ايناير(    2م،  2020العين االخبارية )
 م. 2020يناير https://cutt.us/Zf4rI ،2 م، الموقع: 2020مايو  31

( ليبيا  الذكيديسمبر(    5م،  2018عين  الهاتف  وعيوب  االطالع:  مميزات  تاريخ  م،  2020مايو    31، 
 م.2018ديسمبر  s://cutt.us/Zf4rIhttp ،5 الموقع: 

فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة في تطوير أداء الوحدات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم في األردن من  
فواز التميمي، جامعة    )دراسة دكتوراه غير منشورة(وجهة نظر العاملين ودرجة رضاهم عن هذا النظام  

 م. 2005عمان العربية، عمان،  

https://cutt.us/rh9u4
https://cutt.us/xRmyA
https://cutt.us/jJtOH
https://cutt.us/a2GgX
https://cutt.us/Zf4rI
https://cutt.us/Zf4rI
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 ( األقصى  مسيرات  ابريل(    7م،  2019فضائية  تغطية  في  الذكية  الهواتف  استخدام  مدى  تكشف  دراسة 
 م.2019ابريل  https://cutt.us/ZWBaK ،7م، الموقع: 2020يونيو   4تاريخ االطالع:  العودة،

، القاهرة، السحاب للنشر 1يد ومحمود علم الدين، ط، ليلى عبد المجفن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت
 .م2004والتوزيع، 

 .م2010، غزة، مطبعة أبناء الجراح، 2، زياد الجرجاوي، طالقواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان

 لسان العرب، ابن منظور، بيروت، دار الفكر.

( الكترونية  المع  إثرسبتمبر(    13م،  2014مدونة  تقنية  تطور  استخدام  في  تطبيقا لومات  على   الصحفي 
الذكية االطالع:  الهواتف  تاريخ  الموقع:  م2020مايو    26،   ،https://cutt.us/ewzzK  ،13  

 م. 2014سبتمبر 

( ميديات  الهاتف  يناير(    4م،  2014مدونة  المستقبل  المحمول:إعالم  وآفاق  الحاضر  تاريخ  سمات   ،
 م. 2014يناير  https://cutt.us/a1frV ،4م، الموقع: 2020يونيو  2االطالع: 

م، الموقع:  2020مايو    31، تاريخ االطالع:  تاريخ الهواتف الذكيةمايو(    7م،  2018مدونة وورد برس )
https://cutt.us/zjlBJ ،7  م. 2018مايو 

( للدراسات  الجزيرة  القضية ابريل(،    11م،  2018مركز  ديناميات  على  وتأثيراتها  الكبرى  العودة  مسيرات 
 ، الموقع: م2020ابريل  8، تاريخ االطالع الفلسطيني

https://studies.aljazeera.net/ar/article/608 ،11  م2018ابريل . 

( والدراسات  للبحوث  العربي  المحتوى الصحفي،  يناير(    6م،  2020المركز  لتطور صناعة  مداخل جديدة 
 م. 2020يونيو   https://cutt.us/aAJkr ،4، الموقع: م2020يونيو   4تاريخ االطالع:  

( الفلسطيني لإلعالم  العودة ابريل(    6م،  2018المركز  مسيرة  تخشاها إسرائيل من  التي  السبعة  األهداف 
 م. 2019ابريل  https://cutt.us/I2ItY  ،6، الموقع: م2020ابريل  17، تاريخ االطالع: الكبرى 

، تاريخ االطالع:  مسيرة العودة الكبرى: القصة الكاملةمارس(    29م،  2019)المركز الفلسطيني لإلعالم   
 م.2019مارس  https://palinfo.com/253497  ،29، الموقع: م2020ابريل  8

طينية( نادية التتر، )دراسة للحصول على دبلومة الدراسات الفلس  مسيرات العودة الفكرة واألهداف والمستقبل
 م.2019أكاديمية دراسات الالجئين، 

المستقبل وآفاق  الواقع  تحديات  العودة:  ع مسيرات  جدل،  مجلة  كريم،  أبو  منصور  تاريخ  م2018  33،   ،
 . م2018، سبتمبر https://cutt.us/Z7Jlzم، الموقع: 2020ابريل  8االطالع: 

و  الكبرى معالجة  العودة  لمسيرات  الدولية  األنباء  عكاالت  االعالمي،  الباحث  مجلة  الترك،  أحمد   ،42 ،
 . 35-11م، ص2018

https://cutt.us/ZWBaK
https://cutt.us/ewzzK
https://cutt.us/a1frV
https://cutt.us/zjlBJ
https://studies.aljazeera.net/ar/article/608
https://cutt.us/aAJkr
https://cutt.us/I2ItY
https://palinfo.com/253497
https://cutt.us/Z7Jlz
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معالجة مواقع الصحف األمريكية لمسيرات العودة الفلسطينية: دراسة تحليلية مقارنة بالتطبيق على نموذج  
-160ص  م،2020  ،3، ع 28طلعت عيسى و حيدر المصدر، مجلة الجامعة اإلسالمية، مالدعاية،  

193 . 

، https://cutt.us/A4jSpم، الموقع:  2020يونيو    4، تاريخ االطالع:  كاميرا الهاتف(  م2020معرفة )
 م.2020

، وائل عبد المقاومة الشعبية الفلسطينية، خيارات الواقع أم استراتيجية وطنية: مسيرة العودة الكبرى نموذجاً 
 . م2018، 1الحميد المبحوح، ط

 ( الذكية،سبتمبر(    27م،  2018موضوع  األجهزة  االطالع:    فوائد  الموقع: 2020يو  ما  31تاريخ  م، 
https://cutt.us/P4vz4 ،27  م.2018سبتمبر 

 .م2010، القاهرة، دار الفجر، 1محمد حجاب، ط نظريات االتصال،

 م.2007، حسن مكاوي وعاطف العبد، )د. ط(، نظريات اإلعالم

 م.2012المسيرة للنشر والتوزيع، ، عمان: دار 1منال المزاهرة، طنظريات االتصال، 

 م.2011، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 1بسام المشاقبة، طنظريات االعالم، 

الحراك نجاح  عوامل  العودة  بحق  االطالع:  الوعي  تاريخ  قاسم،  الستار  عبد  الموقع: م2020ابريل    8،   ،
https://cutt.us/iUobnناقص التاريخ ، 

( الرأي  تغطية  85دراسة:  ابريل(    7م،  2019وكالة  في  الذكية  الهواتف  يستخدمون  الصحفيين  من   %
العودة، الموقع:  2020يونيو    4:  االطالعتاريخ    مسيرات  ابريل    cutt.us/OIRnThttps://  ،7م، 

 م.2019
 

 ثانياا/ المراجع األجنبية:
Citizen Journalism, a new phenomenon of journalism, Pintor. 

Citizen moves to journalist?  Dinamika praktik jurnalisme warga melalui 

media baru, Yuniar. 

Coverage of the Second Intifada and the Gaza War in the German quality 

press, Maurer& Kempf 

Exploring News Apps and Location-Based Services on the Smartphone, 

Weiss. 

Help wanted: Mobile Journalism Skills Required by Top U.S. News 

Companies, Wenger and Others. 

Lakshmi, K. Sri Ranga (2016, 5 May) Smartphone impact on today’s society. 

International Journal of Multidisciplinary Research and Development, p. 269. 

https://cutt.us/A4jSp
https://cutt.us/P4vz4
https://cutt.us/iUobn
https://cutt.us/OIRnT


128 
 

Singh, Manvin & Samah Narina A. (2018, 22 October) Impact of Smartphone: 

A Review on Positive and Negative Effects on Students. Canadian Center of 

Science and Education, p. 83. 

The David And Goliath Narrative as Discourse in American News Coverage 

of The Israeli Palestinian Conflict, Sabol. 

The Implication of Priming and Framing Effects for News Coverage of Gaza’s 

the Great March of Return in Arabic News Websites, Al-Madi & Others, Dirasat, 

Human and Social Sciences, 47, 2020, No. 1, 626- 641 

The Use of Mobile Phone and the Internet in Obtaining Local News in GCC 

Regions:  University Students’ Perspective Abdul-Karim Ziani and others. 

The use of mobiles in conflict, community, and Cross platform Journalism, 

Mails and others. 



129 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المالحق 



130 
 

 ( 1ملحق )
 

 

 

 

 

 
 صحيفة استقصاء بعنوان:

 استخدام النشطاء الفلسطينيين للهواتف الذكية
 في تغطية مسيرات العودة )دراسة ميدانية( 

 

 المبحوث/ اختي المبحوثة: اخي 

ارجو منكم اإلجابة على كافة أسئلة االستبانة بصدق وشفافية، بوضع إشارة )×( أمام اإلجابة  
التي تتوافق مع وجهة نظركم، أمال في الوصول الى نتائج دقيقة واقعية، علمًا بأن نتائج الدراسة 

 ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط. 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير 

 

 الباحث 

 عالء الدين خضر منصور 

 اشراف 

د. طلعت عبد الحميد عيسى 

 زةــغ – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 البحث العلمي والدراسات العليا  عمادة

 اآلداب ة ليــــــك

 ماجستير صحافة

The Islamic University–Gaza 

Deanship of Postgraduate Affairs 

Faculty of Arts 

Master of Journalism  
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 المحور األول: استخدام الهواتف الذكية في تغطية المسيرات: 

 ما نوع نظام تشغيل هاتفك الذكي؟  -1
□ Android                      □ IOS                   □ windows Phone 

 ما درجة استخدامك للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة؟ -2

 منخفضة جداً  □  منخفضة   □  متوسطة □   عالية □ عالية جداً  □

ما أسباب استخدامك للهواتف الذكية في تغطية مسيرات العودة؟ )يمكنك اختيار أكثر   -3
 من إجابة( 

 .             اإلمكانيات والمميزات والتطبيقات المتاحة  □  سهولة االستخدام.  □

 قلة التكلفة.   □  .  السرعة في النشر والوصول للجمهور □

  في كل مكان. الحمل واالنتقال سهولة   □   مجال أكبر من الحرية. اتاحة  □

 للمعلومات.  مهماً  مصدراً  كونه □

 أخرى يرجى تحديدها: ......................................................... .  □

ما األجهزة أو المعدات المساعدة التي استخدمتها مع الهواتف الذكية في تغطية   -4
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(مسيرات العودة؟ 

 . )تابلت(  جهاز لوحي □     كاميرا رقمية.  □

 حاسوب مكتبي.  □   حاسوب محمول )البتوب(.  □

 عدسات مساعدة للكاميرا. □ حامل الكاميرا                                 □

 ميكروفون خارجي □                                     □ كشافات اضاءة. 
 □ أخرى يرجى ذكرها: ..........                                             □ طائرة جوية.  

 من إجابة(  أكثرما نوع التغطية التي قدمتها بواسطة الهواتف الذكية؟ )يمكنك اختيار  -5

 تغريدات ومنشورات  □تسجيالت صوتية                 □فيديو            □صور         □
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أثناء تغطية مسيرات    الذكي النترنت الذي استخدمته على هاتفكما نوع اتصال  -6
 العودة؟

 . أثناء التغطية  Wifiشبكة محلية عبر  □

 . بعد العودة للمنزل Wifiشبكة محلية عبر  □

 بيانات الهاتف المحمول من خالل شريحة فلسطينية.  □

 بيانات الهاتف المحمول من خالل شريحة اسرائيلية.  □

 ما آلية التغطية التي استخدمتها خالل مسيرات العودة؟  -7

 النشر مباشرة عبر المواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي.     □

 التغطية فقط والنشر الحقًا.  □

 حسب المتاح من شبكات النترنت.  □

ها من خالل هاتفك الذكي؟ )يمكنك اختيار  ما أحداث مسيرات العودة التي قمت بتغطيت -8
 أكثر من اجابة( 

 األحداث الخاصة بيوم الجمعة فقط. □

 الفعاليات اليومية.  □

 المواجهات خالل المسيرة نفسها.  □

 فعاليات اإلرباك الليلي.  □

 والطائرات الورقية.  البالونات إطالق □

 الفعاليات الثقافية والتراثية خالل المسيرة.  □

 الشهداء والجرحى المشاركين في مسيرة العودة. □

أخرى يرجى ذكرها:  □
 . .............................................................................. 
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 المستخدمة في التغطية والنشر المحور الثاني: البرامج وتطبيقات التواصل الجتماعي 

ما الميزات التي استخدمتها في تغطية مسيرة العودة من خالل هاتفك الذكي؟ )يمكنك   -9
 من اجابة(  أكثر اختيار 

           الفيديوالتصوير  □   التصوير الفوتوغرافي  □

 تحرير النصوص             □   التسجيل الصوتي  □

                                  ُأخرى  □    تحرير الفيديو  □

ما تطبيقات التواصل الجتماعي التي استخدمتها في تغطية مسيرات العودة   -10
 من اجابة(   أكثر )يمكنك اختيار   الذكي؟من خالل هاتفك 

    واتس أب □   تويتر  □   اإلنستجرام  □    الفيس بوك  □

  سناب شات  □  يوتيوب  □    تيليجرام □    زيلو  □

أخرى اذكرها:  □
............................................................................................   

هل استخدمت تطبيقات النشر في أكثر من حساب تواصل اجتماعي بشكل  -11
 عند تغطيتك لمسيرات العودة من خالل الهاتف الذكي؟  تلقائي

 ( 17للسؤال انتقل  ) ال  □    نعم  □

في النشر في أكثر من حساب تواصل اجتماعي   ما التطبيقات التي استخدمتها -12
 عند تغطيتك لمسيرات العودة من خالل الهاتف الذكي؟  بشكل تلقائي

 النشر من خالل مميزات التطبيق نفسه )والذي يتيح النشر في أكثر من حساب بشكل تلقائي(.  □

 . . .................................: مثل  ،من موقع  أكثرتطبيقات مخصصة للنشر في  □

 : أذكرها: ..................................................................... . أخرى  □
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 المحور الثالث: مشاركة وتفاعل الجمهور مع تغطية مسيرات العودة: 

مسيرات العودة من خالل هاتفك  حولما درجة تفاعل الجمهور مع ما نشرته  -13
 الذكي؟ 

 منخفضة جداً  □ منخفضة   □       متوسطة □   عالية □   عالية جداً  □

ثالث فعاليات لمسيرات العودة قمت بتغطيتها وتفاعل معها  أكثراذكر  -14
 ؟الجمهور

 األحداث الخاصة بيوم الجمعة فقط. □

 الفعاليات اليومية.  □

 المواجهات خالل المسيرة نفسها.  □

 فعاليات اإلرباك الليلي.  □

 والطائرات الورقية.  البالونات إطالق □

 الفعاليات الثقافية والتراثية خالل المسيرة.  □

 الشهداء والجرحى المشاركين في مسيرة العودة. □

أخرى يرجى ذكرها:  □
 . .............................................................................. 

مسيرات العودة ها خالل تغطيتك تلتي نشر تفاعل الجمهور مع المواد ا ما أنماط -15
 من خالل هاتفك الذكي؟ 

 .التفاعل من خالل )اعجاب/ عدم اعجاب/ تفضيل/ حزن / غضب( □

 . التعليقات □

 المشاركة/ إعادة التغريد / إعادة النشر.  □

ما درجة ثقة الجمهور بالمواد التي تنشرها خالل تغطيتك مسيرات العودة  برأيك  -16
 من خالل هاتفك الذكي؟ 

 منخفضة جداً  □      منخفضة  □        متوسطة □       عالية □      عالية جداً  □
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 في تغطية مسيرات العودة؟ ك في استخدام الهاتف الذكيما درجة نجاحبرأيك  -17

 منخفضة جداً  □      منخفضة  □        متوسطة □       عالية □      عالية جداً  □
 

 استخدام الهواتف الذكية في التغطية واقتراحات لتطويرها المحور الرابع: معيقات 
المعيقات والمشكالت التي تواجه التغطية باستخدام الهواتف الذكية؟   أبرزما  -18

 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( 

 عدم كفاية الكاميرا.  □     سرعة نفاذ البطارية.  □

 اجهاد العين لصغر الشاشة.  □    وضوح الصوت.  ضعف □

                    عدم توفر انترنت. □

 . عدم توفر التطبيقات المجانية للهاتف الذكي المساعدة في التغطية □

    .الذكي قلة االلمام الكافي بطريقة استخدام الهاتف □

تعاون القائمين على   عدم □ ضعف االلمام الكافي باستخدام تطبيقات التواصل االجتماعي.  □
 المسيرات مع النشطاء. 

  استهداف القائمين على تغطية مسيرات العودة من االحتالل.  □

 أخرى أذكرها: ....................................................... .  □

 ما مقترحاتك لتطوير تغطية مسيرات العودة باستخدام الهواتف الذكية؟  -19

     وجود ضوابط وتشريعات للتغطية بالهاتف الذكي. □

 الصدق والدقة في الموضوعات المنشورة.  □

       .توفير بدائل اتصال لشبكة االنترنت □

 عقد دورات تدريبية الستخدام الهاتف الذكي في التغطية الصحفية.  □

   معينة في تحرير وانشاء المحتوى. تطبيقاتاستخدام  □

 ادخال االعالم الجديد في المناهج التعليمية للجامعات. □

 .ادخال استخدامات الهواتف الذكية في المناهج التعليمية للجامعات □

 أخرى أذكرها: ....................................................... .  □
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 المحور الخامس: السمات الشخصية

 النوع الجتماعي:  -20

 أنثى  □ذكر                                 □

 العمر:  -21

  سنة  30الى أقل من  25 □ سنة  25الى أقل من  18 □

 سنة فأكثر  35 □ سنة   35أقل من  – 30 □

 : التعليميالمستوى  -22

             متوسط  دبلوم □          ثانوية عامة فأقل  □

 دراسات عليا  □        بكالوريوس        □

 موجود(:  إذامجال العمل ) -23

  :المجالغير ذلك، اذكر   □اعالمي            □
  . ................................................................ 

 مكان السكن:  -24

 محافظة الوسطى          □محافظة غزة        □محافظة الشمال         □

 محافظة رفح  □محافظة خانيونس       □

نشكر لكم تعاونكم 
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 : االستقصاءأسماء محكمي صحيفة 

 المسمى الوظيفي االسم 

 غزة  -في الجامعة اإلسالمية  أستاذ الصحافة المشارك د. احمد الترك  1

 غزة -جامعة األقصىبعميد كلية االعالم  د. أحمد مغاري 2

 غزة -في جامعة األقصى المساعدأستاذ االعالم   د. أحمد حماد 3

 دير البلح  -كلية فلسطين التقنية رئيس قسم االعالم في  د. خالد أبو قوطة 4

 غزة - جامعة االسراءفي   المساعد  أستاذ االعالم د. أحمد الشقاقي  5

 القدس  -رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس د. أحمد عوض  6

 الضفة الغربية  -رئيس مركز البحوث والدراسات االستراتيجية  د. محمد المصري  7

 غزة -في جامعة فلسطين أستاذ االعالم المساعد ابو جبر د. عمرو  8

 غزة -في جامعة فلسطين أستاذ االعالم المساعد د. حنان العكلوك  9

 خانيونس -فلسطينيصحفي وناشط  مثنى النجار  10

 




