جــامعــــــــر س ــــــز  -غـــــــش
عناد لدر صــات لعلًـــا و لبحـ لعلنـٌ

كـــلًـــــر اد و و لعلــىن ــضـــــاـًر
بزـامج ماجضتري در صـات لرـزا وصـ

دور لفضـائًـات لفلضطًنًـر فـٌ تعشيـش لىعـٌ
لضًاصٌ لدى طلبر جلامعات يف قطاع غش

إعـد د لطالـب

عبد لز سا حمند أبى جشر

إشـز ف

لدكتـىر /أمحـد أبـى لضـعًد

أصــــــــتاا ـعــــــــ ن رــــــــار
كلًــــر ـعــــ ن  -جامعــــر ق ــــ

قدمت ذه لزصالر صتكناالً تطلبات حل ىل عل درجر اجضتري يف در صات لرزا وص
كلًر اد و و لعلىن ــضاـًر – جامعر س ز  -غش
3412هـ 2033 -م

بسن اهلل الرمحي الرحين
" ولَوْ أًََّوَا فِي الْأَرْضِ هِيْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَوُدُّهُ هِيْ بَعْدِهِ سَبْعَتُ
أَبْحُرٍ هَا ًَفِدَثْ كَلِوَاثُ اللَّهِ إِىَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِينٌ "

صدؽ اهلل العظيـ
سكرة لقماف اآلية ()27

أ

إلى كالدتي الطاىرة التي ربتني صغي انر
إلى كالدم الذم تعيدني بالتنشئة كالتكجيو كبي انر
إلى األشقاء كالشقيقات الذيف لـ يدخركا جيدان في مساندتي مما ذلؿ الدرب

كسيؿ الصعاب

إلى زكجتي الكفية رمز العطاء كاإلخالص
إلى أبنائي األعزاء
إلى طالب العمـ كالباحثيف عف المعرفة
إلى كؿ ىؤالء كىؤالء أىدم ىذه الثمرة المتكاضعة مف ثمرات فكرم

أىدي ىذا الجيد المتواضع
الباحث

ب

الحمػػد هلل كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى رسػػكؿ اهلل كعمػػى كػػؿ مػػف سػػار عمػػى نيجػػو كاتبػ رسػػالتو كأثػره
إلى يكـ الديف كبعد:
أحمد اهلل عز كجؿ كأشكره عمى كرـ نعمتو كسداد تكفيقو إيام بانتيائي مف إعداد ىذه الدراسة
آمػالن مػػف اهلل أف تنػػاؿ إعجػػاب أسػػاتذتي كمعممػػي الػػذيف مػػا بخم ػكا فػػي تقػػديـ جيػػدىـ كخب ػرتيـ مػػف أجػػؿ

إنجاح ىذا العمؿ.

كفي ىذا المقاـ يشرفني كيسعدني أف أتكجو بالشكر الجزيؿ

لمدكتور /أحمد أبو السعيد
أسػتاذ اإلعػػالـ المشػػارؾ فػػي كميػػة اإلعػػالـ بجامعػػة األشصػػى كمشػرفي عمػػى إعػػداد ىػػذه الرسػػالة عمػػى مػػا
بذلػػو مػػف جيػػد كسػػعة صػػدر كحسػػف معاممػػة ،كالػػذم لػػـ يبخػػؿ عمػػى فػػي تكجيياتػػو الصػػائبة مػػف أجػػؿ أف
يخرج ىذا العمؿ إلى النكر ،متمنيان لو دكمان المزيد مػف التكفيػؽ كالسػداد ،كمػا ال ييػكتني أف أتقػدـ بجزيػؿ

شػػكرم إلػػى د زىيػر عبػػد المطيػػؼ عابػػد عميػػد كميػػة العػػالـ بجامعػػة األشصػػى كالػػى األخ د مكسػػى طالػػب
األستاذ بجامعة األزىر عمػى تيضػميما بقبػكؿ مناششػة ىػذه الرسػالة كمػا أبػدياه مػف مالحظػات أفػادت فػي

خػػركج الرسػػالة فػػي أفضػػؿ حػػاؿ ككػػذلؾ الشػػكر مكصػػكؿ إلػػى الػػدكتكر /حسػػيف مكسػػى أبػػك جػػزر أسػػتاذ

المغة العربية بجامعة األشصى كالذم ظؿ دكمان خير عكف كسند إلتماـ ىذا العمؿ.

كيسعدني أف أتقدـ بالشكر كذلؾ إلى عائمتي الصغيرة التي أتاحت لي اليرصة المكاتية ،كىيػتت

الظركؼ ككانت خير سند لتحقيؽ ىذا النجاح.

كما كأتقدـ بالشكر الكفير كاالحتراـ إلػى أخػي خالػد محمػد أبػك جػزر ،لمػا بذلػو مػف جيػد كصػبر
في طباعة ىذه الرسالة كدكره األخكم في مساندتي عمى كؿ الصعد إلتماـ ىذا العمؿ.

ج
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ممخص الدراسة

دور الفضائيات الفمسطينية في تعزيز الوعي السياسي لدى طمبة الجامعات في قطاع غزة
تنػػاكؿ الباحػػث ىػػذا المكضػػكع بد ارس ػة بعن ػكاف ( دكر اليضػػائيات اليمسػػطينية فػػي تعزيػػز الػػكعي
السياسػػي لػػدل طمبػػة الجامعػػات فػػي شطػػاع ػزة) كخاصػػة فضػػائيتي فمسػػطيف كاألشصػػى العاممتػػاف فػػي
األ ارضػػي اليمسػػطينية كالمتػػاف تمػػثالف رؤيتػػيف مختميتػػيف بشػػتف الرسػػالة اإلعالميػػة كمضػػمكنيا كأىػػدافيا

السياسػػية ،كاشتصػػرت الد ارسػػة عمػػى ىػػاتيف القنػػاتيف بالتحديػػد ليكيتيمػػا اليمسػػطينية الكاضػػحة فػػي المكػػاف
كالمضمكف مف خالؿ اإلجابة عمى عػدة أسػئمة حػكؿ ىػذا المكضػكع ،كتعتبػر ىػذه الد ارسػة مػف الد ارسػات

الكصػػيية ،حيػػث شػػاـ الباحػػث بتصػػميـ أداة الد ارسػػة كىػػى اسػػتبانو اشػػتممت عمػػى سػػتة محػػاكر أساسػػية
تحتكل أسئمة فرعية متعددة ،كطبقػت االسػتبانة عمػي عينػة عشػكائية طبقيػة شكاميػا ( )134طالبػان كطالبػة

في م ارحػؿ الد ارسػة الجامعػة المختميػة (البكػالكريكس) فػي أربػ جامعػات فمسػطينية فػي شطػاع ػزة ،كىػى
الجامعة اإلسالمية ،جامعة األزىر ،جامعة األشصى ،جامعة القدس الميتكحػة حػكؿ مشػاىدتيـ لمقنػاتيف

اليضػػائيتيف اليمسػػطينيتيف (فمسػػطيف كاألشصػػى) ،كشػػد كزعػػت العينػػة تكزيع ػان نسػػبيان بػػيف طمبػػة الجامعػػات

األربعػػة ,كيتكػػكف مجتم ػ الد ارسػػة فػػي الجامعػػات األربعػػة فػػي شطػػاع ػزة شػػي اليصػػؿ الثػػاني مػػف العػػاـ
الج ػػامعي  2030 – 2006م ػػف ( )22621طالبػ ػان كطالب ػػة ،كلتحمي ػػؿ بيان ػػات الد ارس ػػة اس ػػتخدـ الباح ػػث
األس ػػاليب اإلحص ػػائية التالي ػػة  :التكػ ػ اررات ،كالمتكس ػػطات الحس ػػابية ،كالنس ػػب المئكي ػػة ،كمعام ػػؿ ارتب ػػاط
بيرسكف ،كاستخداـ معامؿ ارتباط سيبرماف براكف لمتجزئػة النصػيية المتسػاكية ،كمعادلػة جتمػاف لمتجزئػة

النصيية ير المتساكية ،كمعامؿ ارتباط أليا كركنباخ ،اختبار تحميؿ التبايف األحادم ،اختبار شيييو .
وتضمنت الدراسة أربعة فصول رئيسية ىي كالتالي:

الفصللل التمييللد :تنػػاكؿ فيػػو الباحػػث اإلطػػار المنيجػػي لمد ارسػػة ،حيػػث حػػدد مشػػكمة الد ارسػػة مػػف خػػالؿ
الكش ػػكؼ انطالش ػػا م ػػف ال ػػنقص الممح ػػكظ ف ػػي المعمكم ػػات المت ػػكفرة ع ػػف م ػػدل تع ػػرض الش ػػباب الج ػػامعي
في شطاع زة لمقناتيف اليضائيتيف ،كدكاف التعرض لمشػاىدتيما كتيضػيالت فئػة الشػباب الجػامعي لكػؿ

منيما ،مما أدل إلى إحساس بكجكد ما يستمزـ البحث في ىذه الدراسة.

الفصلللل األول :تن ػػاكؿ الباح ػػث ف ػػي اليص ػػؿ األكؿ ثالث ػػة مباح ػػث ،أكلي ػػا ح ػػكؿ ميي ػػكـ ال ػػكعي السياس ػػي
كالمي ػػاىيـ ذات العالش ػػة كالمبح ػػث الث ػػاني ح ػػكؿ مص ػػادر تش ػػكيؿ ال ػػكعي السياس ػػي ،أم ػػا المبح ػػث الثال ػػث

فتناكؿ تطكر الكعي السياسي عند الطالب في المجتم اليمسطيني.

ط

الفصللللل الثللللاني  :تط ػػرؽ الباح ػػث خالل ػػو لظ ػػركؼ نش ػػتة كتط ػػكر اليض ػػائيتيف اليمس ػػطينيتيف (األشص ػػى
كفمس ػػطيف) كدكرىم ػػا كتح ػػد أى ػػـ أدكات اإلع ػػالـ الح ػػديث ف ػػي الت ػػتثير ف ػػي الحي ػػاة السياس ػػية اليمس ػػطينية،
باإلضافة إلى أىـ كظائييما كخصائصيما.

الفصللل الثالللث  :تنػػاكؿ الباحػػث فيػو تياصػػيؿ الد ارسػػة الميدانيػػة التػػي أج ارىػػا عمػػى العينػػة المسػػتيدفة فػػي
الجامعػػات اليمسػػطينية ،كنتػػائج الد ارسػػة الميدانيػػة ،كأسػػئمة اسػػتمارة االسػػتبياف ،كمػػدل تكافػػؽ ىػػذه النتػػائج
كاختالفيا م بعض نتائج الدراسات السابقة.

الفصل الرابع :كتناكؿ فيو الباحث أىـ ما خمص إليو مف نتائج ككذلؾ المقترحات كالتكصيات.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :
 كشيت الد ارسػة أف ( )%3226مػف المبحػكثيف يحرصػكف عمػى مشػاىدة شنػاة األشصػى اليضػائية،
بينما ( )%14263يشاىدكف شناة فمسطيف اليضائية.

 كشػػيت الد ارس ػػة أف ( )%52221م ػػف أفػ ػراد العين ػػة يش ػػاىدكف القن ػػاتيف بدافعي ػػة لمتابع ػػة األخب ػػار
كاألحداث الجارية في فمسطيف.

 يشػ ػػاىد ( )%44221مػ ػػف العينػ ػػة اليضػ ػػائيتيف اليمسػ ػػطينيتيف (نػ ػػاد انر) ،ك( )%11246تشػ ػػاىدىما
(أحيانان) ،ك( )%35235تشاىدىما (دائمان).

 كشػيت الد ارسػػة أف ( )%34251مػػف أفػراد العينػػة يحرصػكف عمػػى مشػػاىدة البػرامج السياسػػية فػػي
اليضائيتيف ككذلؾ نشرات األخبار السياسية بنسبة (.)%21232

 يعتقػػد ( )%23226مػػف أف ػراد العينػػة أف القنػػاتيف اليضػػائيتيف تشػػكالف عػػامالن رئيسػػيان كىام ػان فػػي
تشكيؿ كعييـ السياسي أحيانان )%22252( ،ناد انر )%34225( ،دائمان.

 مقترحات وتوصيات الدراسة:

في ضكء نتائج الدراسة الميدانية كالمقترحات التي تـ استخالصيا مف صحؼ االستبياف ،يقترح الباحث
كيكصى بما يمي:

 -3تجنػػب التركيػػز مػػف شبػػؿ اليضػػائيتيف عمػػى مػػا يعكػػر صػػيك الكحػػدة الكطنيػػة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ
الميردات الدالة عمى ذلؾ أك تخصيص رسائؿ إعالمية ليذا الغرض .

 -2إتاح ػػة اليرص ػػة أم ػػاـ ممثم ػػي مختم ػػؼ المج ػػاؿ لمزي ػػد م ػػف حري ػػة كح ػػؽ التعبي ػػر لمختم ػػؼ التي ػػارات

السياس ػػية كالق ػػكل الش ػػعبية كمنظم ػػات المجتمػ ػ الم ػػدني كالق ػػكل الميمش ػػة ف ػػي المجتمػ ػ م ػػف عم ػػى منب ػػر
القناتيف ،بما يييد في تحقيؽ التعددية السياسية كيعزز الديمقراطية كيؤسس لحالة حكار كطني مستمرة .
 -1التركي ػػز اإلعالم ػػي عم ػػى م ػػا يق ػػكـ ب ػػو االحػ ػتالؿ اإلسػ ػرائيمي م ػػف سياس ػػات تجي ػػض أح ػػالـ الش ػػعب

اليمسطيني كتطمعاتو نحك الحرية كاالستقالؿ كاشامة الدكلة اليمسطينية.
ي

-4ايجاد عمى صيغ تعاكنية عالية المستكل بيف اليضائيتيف كمختمؼ كسائؿ اإلعالـ المحمية كالعربية،
بما يخدـ استمرار حضكر الشعب اليمسطيني كشضيتو عمى األجندة الدكلية .
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Abstract

The researcher handled this topic through a study entitled: (The role of the
Palestinian satellite channels in enriching the political awareness for the university
student in Gaza strip through "Palestine and Al-Aqsa" in the development and
promotion of political awareness among university students in Gaza strip) by
answering several questions related to this topic. It is considered a descriptive study
where the researcher used the analytical approach. The researcher designed a
questionnaire as a study tool that included six main themes with multiple subquestions. The questionnaire was applied/distributed randomly upon a sample of
364 students in the various academic stages at university (Bachelor) in four
Palestinian universities in Gaza strip: the Islamic university, Al-Azhar university,
Al-Aqsa university and Al-Quds Open university regarding watching the two
Palestinian satellite channels (Palestine & Al-Aqsa). The questionnaire was
distributed relatively amongst the students of the four universities. The
universe/society of study in the four universities in Gaza Strip in the second
academic term 2009-2010 consisted of 25923 student. The researcher followed the
following statistical approaches to analyze the data of the study: frequencies,
averages and percentages, Pearson correlation coefficient, use the Spearman-Brown
equal split half coefficient, formula of Guttman unequal split-half, Cronbach's
Alpha coefficient, analysis variance test and Scheffe test.
The study had four main chapters classified as follows:
Chapter I: the researcher addressed in this chapter the methodological framework of
the study where he identified the problem of the study by figuring out the observed
decline in the available information regarding the frequency of university students
in the Gaza Strip for the two satellite channels, and the motives for watching them
and the preference of university students for each of them which led to a high sense
and necessity to make this study.
Chapter II: The researcher handled in chapter II three sections. The first section
focused on the concept of political awareness and other related concepts. The
second section was centered on the sources of the formation of political awareness,
while the third section addressed the evolution of political awareness among
students in the Palestinian society.
Chapter III: In the third chapter, entitled "Palestinian satellite media", the researcher
discussed the circumstances of the emergence and evolution of the Palestinian
satellite channels (Al-Aqsa and Palestine) and their role as one of the most
important instruments in modern media influence in Palestinian political life as well
as its important functions and characteristics.
Chapter IV: The researcher handled in Chapter IV the details of the field study
conducted on the sample target in the Palestinian universities and the results of field
ل

study and questions of the questionnaire and the compatibility of these findings and
disagreement with some results of previous studies. In addition to the results of the
field study, which included the presentation and interpretation of the results of the
Study and discussion. Recommendations and proposals.
The main findings of the study:
-

-

-

The study revealed that (62.9%) of respondents are keen to see Al-Aqsa satellite
channel, while (37.91%) watch Palestine satellite channel.
The study revealed that (82.23%) of respondents watch the two channels to
follow up news and current events in Palestine.
(47.53%) of the sample (rarely) watch the two Palestinian channels, (33.79%)
(sometimes), while (18.68%) (always).
The study revealed that (17.83%) of respondents are keen to watch political
programs on both channels, as well as the political news (23.12%).
(56.59%) of respondents believed that the two satellite channels constitute a
major factor and play an important role in the formation of their political
awareness sometimes, (25.82%) rarely, (17.58%) always.
The study revealed that (67.58%) of respondents increased their knowledge of
Palestinian issues by watching the channels to some extent, and (19.51%)
believes that to a large extent, while (13.91%) do not increase their knowledge
of Palestinian issues through watching the two Palestinian channels.
The study revealed that (51.37%) of respondents believed that the media
message of both channels was governed by pre-political stances and (39.29%)
believed that sometimes, while (09.34%) see it rarely.

Proposals and recommendations of the study:
- In the light of the results of field study and proposals that have been drawn from

the questionnaire, the researcher suggests and recommends the following:

1 – Not to focus on highlighting the differences and the internal Palestinian disputes
through the various programs in those channels, including harm to the national
cause of Palestine and the Palestinian unity.
2 - Open the way for greater freedom of expression to different political trends and
popular forces and civil society organizations and marginalized groups in society
forces on the platform of both channels, so as to help in achieving political
pluralism to be reflected positively on all the components of the Palestinian people.
3 - Focus media on the Israeli occupation policies and activities that pre-empt the
dreams and aspirations of the Palestinian people towards freedom and independence
and the establishment of a Palestinian state.
4 - Find and work on formulating a high-level media cooperation between the two
channels and the various local and Arab media, to serve the continuing presence of
the Palestinian people and its cause on the international agenda with honor and
permanence.

م

الفصل التمهيدي
اإلطار املنهجي للدراسة
 مشكمة الدراسة:
 أىمية الدراسة:
 تساؤالت الدراسة:
 فروض الدراسة:
 الدراسات السابقة:
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مقدمة الدراسة:

لعبػػت اليضػػائيتاف اليمسػػطينيتاف األشصػػى دك ار إعالمي ػػا بػػار از خػػالؿ حالػػة االنقسػػاـ الداخمي ػػة

ككان ػػت خاللي ػػا ك ػػال م ػػف القن ػػاتيف ج ػػزءا ىام ػػا م ػػف حال ػػة التج ػػاذب السياس ػػي ك الت ػػتثير عم ػػى الرس ػػالة

اإلعالميػة لكػؿ مككنػات المجتمػ اليمسػطيني بػالتزامف مػ حالػة التجاذبػات السياسػية بػيف مختمػؼ القػػكل
السياسية كالتي عايشت أسػكءىا خػالؿ حالػة االنقسػاـ الداخميػة حيػث حاكلػت كػؿ مػف القنػاتيف اسػتقطاب
المجتم بمككناتو المختمية لصالح ىذا اليريؽ السياسي أك ذاؾ.

كمثمػػت الرسػػالة اإلعالمي ػة لكػػال الكسػػيمتيف اليضػػائيتيف حالػػة خػػالؼ سياسػػية كاعالميػػة كاضػػحة

حػػكؿ الرسػػائؿ اإلعالمي ػة التػػي شػػدمتيا خػػالؿ تمػػؾ اليت ػرة أك حػػكؿ أىميػػة كدكر كػػؿ منيمػػا فػػي إنيػػاء
االنقس ػػاـ كتعزي ػػز الكح ػػدة الكطني ػػة كتعزي ػػز ال ػػكعي السياس ػػي عن ػػد أفػ ػراد المجتمػ ػ كف ػػى مق ػػدمتيـ الطمب ػػة

الجامعيكف .
فمقػػد عبػػرت كػػؿ مػػف فضػػائية فمسػػطيف عػػف مكاشػػؼ كتكجيػػات السػػمطة الكطنيػػة اليمسػػطينية كمػػف
بعدىا حركة فتح بشاف الخالفات كأسبابيا كاليات حميا كبػيف فضػائية األشصػى التػي عبػرت عػف مكاشػؼ

حركة حماس .

مشكمة الدراسة:

انطالشا مف أىمية تتثير اإلعالـ اليضائي اليمسطيني عمى حالة الكعي السياسػي فػي المجتمػ

اليمسطيني كخصكصا عنػد الطمبػة الجػامعييف كإلجػراء المزيػد مػف الد ارسػات المتخصصػة حػكؿ اإلعػالـ

اليض ػػائي كتتثي ارت ػػو عم ػػى حال ػػة ال ػػكعي السياس ػػي كأىمي ػػة ى ػػذه الت ػػتثير ف ػػي المرحم ػػة السياس ػػية الحالي ػػة
كبػػالتزامف مػ حالػػة التطػكر الكبيػرة فػػي كسػػائؿ اإلعػػالـ كخاصػػة اليضػػائي منػػو كألىميػػة اليئػة المسػػتيدفة

كىػػـ الطمبػػة الج ػػامعييف فػػي شطػػاع ػ ػزة كالػػذيف يشػػكمكف حال ػػة اجتماعيػػة كسياسػػية ىام ػػة فػػي المجتمػ ػ

اليمسطيني ليقد كانت المشكمة البحثية تتحدد في الحاجة إلى معرفة تتثير اليضائيتيف اليمسطينيتيف في
تعزيػػز الػػكعي السياسػػي عنػػد الطمبػػة الجػػامعييف فػػي القطػػاع كخاصػػة الف اليضػػائيتيف تػػداراف برسػػالتيـ
اإلعالمية مف خالؿ تياريف مختمييف سياسيا .
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أىمية الدراسة:

 - 3معرف ػػة ت ػػتثير اليض ػػائيات اليمس ػػطينية كأخ ػػص " فض ػػائية األشص ػػى كفض ػػائية فمس ػػطيف" عم ػػى
تعزيػػز الػػكعي السياسػػي لػػدل طمبػػة الجامعػػات اليمسػػطينية فػػي شطػػاع ػزة كاىتمػػاميـ بمػػا يػػدكر
حكليـ مف شضايا سياسية ك يرىا سكاء عمى الصعيد الداخمي كالخارجي.

 - 2معرفة احتياجػات كخيػارات شػريحة الشػباب الجػامعي اليمسػطيني مػف كسػائؿ اإلعػالـ المختميػة
كخاصة اإلعالـ اليضائي منو؛ بما يساعد القائـ باالتصاؿ  ،حيث يييد التعػرؼ عمػى ر بػات

كاحتياجػػات كتيضػػيالت فئػػة معينػػة مػػف الجميػػكر فػػي تقػػديـ مضػػمكف متكافػػؽ م ػ خصائصػػو
كحاجاتو بما يؤدم إلى ارتياع نسب المشاىدة كاإلشباؿ عمى اليضائيتيف .

 - 1الكشكؼ عمى التتثير الذم تقكـ بو اليضائيتاف اليمسطينيتاف في تشكيؿ الكعي السياسي عند
شريحة الطمبة الجامعييف في شطاع زة.

أىداف الدراسة:

تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

 -شيػػاس تػػتثر الطمب ػة الجػػامعييف فػػي شطػػاع ػزة بالمػػادة السياسػػية التػػي تقػػدميا اليضػػائيتاف مػػف خػػالؿ

رسالتيا اإلعالمية كدكرىما في تعزيز الكعي السياسي عند ىؤالء الطمبة .

 ماىية معكشات تعزيز الكعي السياسي لدل طمبة الجامعات في شطاع زة. -معرفة تتثير اليضػائيتيف اليمسػطينيتيف عمػى اليئػة المسػتيدفة لمبحػث كفػؽ متغيػرات :الجػنس ،المنطقػة

التعميميػػة ،مكػػاف السػػكف ،الجامعػػة ،كعالشػة ذلػػؾ بتعزيػػز الػػكعي السياسػػي لػػدل طمبػة الجامعػػات بقطػػاع
زة.

 -معرفة أىمية تػتثير الػكعي السياسػي عنػد طمبػة الجامعػات فػي شطػاع ػزة كانعكاسػاتو عمػى التكجيػات

السياسية لدل ىذه الشريحة اليامة مف شرائح المجتم اليمسطيني.

حدود الدراسة:
 -7الحللللد األكللللاديمي :حيػ ػػث اشتصػ ػػرت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة عمػ ػػى دكر اليضػ ػػائيتيف اليمسػ ػػطينيتيف فمسػ ػػطيف
كاألشصى في تعزيز الكعي السياسي لدل طمبة الجامعات في شطاع زة.

 -2الحد البشري :اشتصرت ىذه الدراسة عمى طمبة الكميات المختمية في جامعات شطاع زة.
 -1الحلللد المكلللاني :اشتصػػرت الد ارسػػة عمػػى جامعػػات األزىػػر كاألشصػػى كالجامعػػة اإلسػػالمية كجامعػػة
القدس الميتكحة في محافظات شطاع زة.
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 -4الحد الزماني :طبقت ىذه الدراسة في اليصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 2030-2006ـ.

تساؤالت الدراسة:

يمكف بمكرة تساؤالت الدراسة في التساؤؿ الرئيس اآلتي:

 إللى أي ملدى سلاىمت الفضلائيتان الفمسلطينيتان فلي تنميلة وتعزيلز اللوعي السياسلي للدى طمبلةالجامعات بقطاع غزة وتشكيل مواقفيم السياسية؟

حيث ينبثؽ عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة اليرعية التالية:

- 3ما ىي المكضكعات السياسية التي تطرحيا اليضائيتاف اليمسطينيتاف " فمسطيف كاألشصى" ؟
- 2ما مدل حرص اليضائيتيف عمى تقديـ برامج سياسية تختص بطمبة الجامعات كمنيا المقابالت أك
البرامج السياسية المختمية ؟

- 1ما مدل فعالية الخطاب اإلعالمي التي تقدمو اليضائيتاف اليمسطينيتاف؟

- 4مػػا مػػدل تػػتثير التكجيػػات السياسػػية لمطمبػػة الجػػامعييف عمػػى متابعػػة القضػػايا السياسػػية التػػي تبثيػػا
اليضائيتاف اليمسطينيتاف؟

 - 2ما مدل كياية المعمكمات التي تبثيا اليضائيتاف اليمسطينيتاف في المجاؿ السياسي؟

- 3مػػا مػػدل انعكػػاس الخالفػػات السياسػػية بػػيف القػػكل اليمسػػطينية عمػػى الخطػػاب اإلعالمػػي اليمسػػطيني،
كمدل تتثير ذلؾ في تشكيؿ الكعي السياسي لدل طمبة الجامعات اليمسطينية في شطاع زة؟

- 4ما مدل كياية البرامج السياسية أك يرىا في إبراز سياسيات االحتالؿ اإلسػرائيمي كممارسػاتو ضػد
الشعب اليمسطيني بما يسمح بالتركيز بشكؿ جماعي عمى كييية مكاجية االحتالؿ ؟

- 5ما العقبات التي تحكؿ دكف بمكرة كعي سياسي عند الطالب الجامعييف كعند المجتم بتسره؟
مصطمحات الدراسة :

الدور  :كيعرفو منير مرسى بتنو  ":مجمكعة مف األنشطة المرتبطػة أك األطػر السػمككية التػي تحقػؽ مػا
ىك متكش مف مكاشؼ معينة كتترتب عمى األدكار إمكانية التنبؤ بسمكؾ اليرد في المكاشؼ المختمية

()1

"

الفضللائيات الفمسللطينية :كىػػك شػػبكات التمي ػزة اليمسػػطينية التػػي تبػػث عبػػر السػػتااليت كلػػدييا تكجيػػات
كرسائؿ إعالمية مختمية تستيدؼ المشاىديف مف فمسطيف ك يرىا .

الللوعي السياسللي :ىػػك إدراؾ اليػػرد لكاش ػ مجتمعػػو كمحيطػػو االشميمػػى كالػػدكلي كمعرفػػة طبيعػػة الظػػركؼ
السياسػػية كاالجتماعيػػة كاالشتصػػادية التػػي تحػػيط بػػو كمعرفػػة مشػػكالت العصػػر المختميػػة ككػػذلؾ معرفػػة

القػػكل اليعالػػة كالمػػؤثرة فػػي صػػناعة القػرار كطنيػان كعالميػان .كالػػكعي السياسػػي ىػػك طريػػؽ اليػػرد لمعرفػػة
( )1

منير مرسى ،اإلدارة التعميمية أصكليا كتطبيقاتيا( ،القاىرة :عالـ الكتب ،)2003 ،ص.311
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حقكشو ككاجباتو في كؿ األنظمة الديمقراطية أكالشمكلية .كالمجتمعات التي تنكم التحكؿ مف النظػاـ إلػى

النظػػاـ الػػديمقراطي بحاجػػة إلػػى منظكمػػة مػػف المعػػارؼ السياسػػية التػػي تتضػػمف شػػيـ كاتجاىػػات سياسػػية
مختمية ،يستطي مف خالليا اليرد التعرؼ عمى الظركؼ كالمشاكؿ التي تحيط بو محميا كعالميان ،كيحدد
مكانػػو كمكشيػػو منيػػا كالمسػػاىمة فػػي تغييرىػػا أك تطكيرىػػا .كلػػذلؾ يحتػػاج اليػػرد إلػػى رؤيػػة سياسػػية كاعيػػة
كشاممة بالظركؼ كاألزمػات التػي تعتػرم المجتمػ  ،ليكػكف مػدركان لمسػؤكليتو كناشػدان لمسػمككيات الخاطئػة

التي تمارس مف شبؿ السمطات الحككمية(2)1

طمبة الجامعات  :كىـ طمبة الجامعات الدارسيف في الجامعات لمرحمة البكالكريكس .

الجامعلللة  :كيعرفيػػا نعػػيـ اليػػافى بتنيػػا " مؤسسػػة مثػػؿ يرىػػا مػػف المؤسسػػات ليػػا نظاميػػا أك أنظمتيػػا
كسياسػػاتيا التعميميػػة كلكػػف مػػا يميػػز الجامعػػة عػػف يرىػػا مػػف المؤسسػػات أنيػػا تحتضػػف المعرفػػة كتصػػن
الثقافة كتزكد اليكر كتقكد المجتم نحك مستقبؿ دائـ ىػك مشػرؽ أفضػؿ ألنػو يقػكـ عمػى الػكعي كيؤسػس
عمى الييـ كييدؼ إلى ترسيخ القيـ كبدكف ذلؾ فإنيا تصبح خاكية الكفاض ال ضركرة ليا كال شيمة

كيش ػػير إص ػػالح الجامع ػػة إل ػػى معن ػػى المعرف ػػة الجامعي ػػة كالمجتمعي ػػة الت ػػي تط ػػرح كطم ػػب تثيػ ػره ض ػػركرة

مجتمعية فى درجة معينة مف التطكر كالشعكر بالحاجة ليذا النمط مف المعرفة تعميما كابداعا"(2)2

فروض الدراسة:

أ -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لميضائيتيف اليمسطينيتيف في تعزيز الكعي السياسي لطمبة جامعات
شطاع زة تعزل لمتغير الجنس.

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ما يقدـ مف بػرامج فػي اليضػائيتيف اليمسػطينيتيف كزيػادة الػكعي

السياسي لمطمبة الجامعييف في شطاع زة تعزل لمتغير المنطقة التعميمية.

 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف طبيعػػة المعمكمػػات المقدمػػة لطمبػػة الجامعػػات فػػي شطػػاع ػزةكمستكل الكعي السياسي لمطمبة تعزل لمتغير المستكل الدراسي.

 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تعزيػػز اليضػػائيتيف اليمسػػطينيتيف لمػػكعي السياسػػي لػػدل طمبػػةجامعات شطاع زة تعزل لمتغير السكف.

( )1
( )2

مقال لناجى الغسىwww.nasiriyah.org ،
نعيـ اليافى ،مييكـ الجامعة( ،دمشؽ :األكائؿ لمطباعة كالنشر كالتكزي  ،ط ،)2000 ،3ص. 36
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الدراسات السابقة:
مقدمة:

تيدؼ ىذه الدراسة التي أعدىا الباحث في الكشكؼ عمى دكر اليضائيتيف اليمسطينيتيف

" فمسطيف كاألشصى" في تعزيػز الػكعي السياسػي لػدل طمبػة الجامعػات فػي شطػاع ػزة ،ككػاف ال بػد مػف
تخصػػيص ىػػذا اليصػػؿ لمد ارسػػات السػػابقة ذات العالشػػة بمكضػػكع الد ارسػػة الحاليػػة التػػي يجرييػػا الباحػػث،
حيػػث كجػػد بعػػد اإلطػػالع عمػػى العديػػد مػػف ىػػذه الد ارسػػات ،كالمتمثمػػة فػػي الرسػػائؿ الجامعيػػة ،كاألبحػػاث

العممي ػػة المنش ػػكرة ،كالت ػػي تتن ػػاكؿ مح ػػاكر كأبع ػػاد مختمي ػػة م ػػف الد ارس ػػة الحالي ػػة ،أف ج ػػزءان م ػػف الد ارس ػػات

السابقة تناكلت أدكار الجامعات مف منظػكر مختمػؼ ،كمنيػا التطػرؽ إلػى شضػايا متعػددة لشػريحة الطمبػة
الجامعييف ،كمنيا ما ركز عمى الكعي السياسي كاالجتماعي ليذه الشريحة المجتمعية اليامػة ،كد ارسػات

تناكلت دكر كسائؿ اإلعالـ في تعزيز الكعي السياسي كالكطني لػدل طمبػة الجامعػات اليمسػطينية ،كأثػر
اإلعالـ اليضائي عمى ىذه الكعي مف مختمؼ جكانبو.
أوالً :الدراسات العربية:

كفيمػػا يمػػي يسػػتعرض الباحػػث مجمكعػػة مػػف الد ارسػػات العربيػػة ذات الصػػمة المرتبطػػة بالمكضػػكع الحػػالي

لمدراسة كفؽ حداثتيا مف األحدث إلى األشدـ:

 -7دراسة نيفين محمد أبو ىربيد ( )7777بعنوان ":دور وسائل اإلعالم المحمية المسموعة والمرئية

في التنشئة السياسية لمشباب الفمسطيني في قطاع غزة").(1

ىدفت ىذه الدراسة إلى تكضيح طبيعة الدكر الػذم شامػت بػو كسػائؿ اإلعػالـ اليمسػطينية فػي شطػاع ػزة

في التنشػئة السياسػية لمشػباب اليمسػطيني خػالؿ اليتػرة الكاشعػة مػف  2003 – 2001كمعرفػة مػدل تػتثير
التنشئة السياسية لمشباب اليمسطيني لطبيعة االنتماء الحزبي لمكسيمة اإلعالمية كتكضيح اثر الكسائؿ

اإلعالمية المحمية في التنشئة السياسية لمشباب اليمسػطيني فػي شطػاع ػزة كانعكاسػات ذلػؾ عمػى اليػرد
كالمجتم .

كتػػـ تطبيػػؽ الد ارسػػة عمػػى عينػػة شكاميػػا ( )100فػػرد مػػنيـ  320شػػاب ك 320شػػابة مػػف كػػؿ محافظػػات

شطاع زة كاستخدمت الباحثة المنيج الكصيي التحميمي .

)(1

نيييف محمد أبك ىربيد " ،دكر كسائؿ اإلعالـ المحمية المسمكعة كالمرئية في التنشئة السياسية لمشباب اليمسطيني في شطاع زة" ،رسالة

ماجستير ير منشكرة ،جامعة األزىر.2030 ،
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وأىم نتائج الدراسة :
 شيدت اليترة الكاشعػة بػيف عػامي  2001ك 2003نشػتة العديػد مػف كسػائؿ اإلعػالـ المحميػة فػي شطػاعزة كلقد عبرت عف معاناة المكاطنيف اليمسطينييف لكنيا حرصت عمى خدمة األحزاب التابعة ليا بشكؿ

مباشر دكف األخذ في الحسباف الحيادية كالمكضكعية.

 -اشتصرت متابعة الكثير مف الشباب اليمسطيني فػي شطػاع ػزة عمػى كسػائؿ اإلعػالـ التابعػة ألحػزابيـ

فقط.

 -سػاىمت كسػائؿ اإلعػالـ المحميػة فػي شطػاع ػزة خػػالؿ فتػرة الد ارسػة فػي زيػادة حػده التعصػب الحزبػػي

كلـ تقـ بدكرىا في مكاجية أسباب اليرشة كالنزاع الداخمي بؿ كاف بعضيا أداة لبث اإلشاعة كالتظميؿ.

 - 7دراسللة شلليرين حربللي الضللانى ( )7777بعنلوان " :دور التنظيمللات السياسلية الفمسللطينية فللي
تنمية الوعي السياسي لدى طمبة الجامعات في قطاع غزة").(1

كىػػػدفت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى إلقػ ػػاء الضػػػكء عمػ ػػى ظػ ػػركؼ تشػ ػػكيؿ التنظيمػ ػػات اليمسػ ػػطينية خاصػ ػػة بعػ ػػد العػ ػػاـ

3645كمعرفػ ػػة أىػ ػػداؼ التنظيمػ ػػات اليمسػ ػػطينية كبرامجيػ ػػا كمكاشييػ ػػا ككصػ ػػؼ أىػ ػػـ المتغي ػ ػرات اليكريػ ػػة
كالسياسية كالتنظيمية التي جرت داخؿ التنظيمات .

كأجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة مػػف ( )300ميػػردة كاسػػتخدـ البحػػث المػػنيج الكصػػيي التػػاريخي كخمصػػت
الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كىى :

 انخياض مستكل الكعي السياسي العاـ لدل طمبة الجامعات اليمسطينية في شطاع زة . -ارتياع مستكل الكعي السياسي لدل الذككر مقارنة باإلناث .

 الطمبة المنتمكف لحركتي فتح كحماس ىـ األكثر ممارسة لمنشاط التنظيمي داخػؿ الجامعػات مقارنػةم باشي الطمبة .

 انخيػػاض مسػػتكل االنتمػػاء الػػكطني لػػدل الطمبػػة فػػي جامعػػات شطػػاع ػزة كترج ػ شيػػاـ التنظيمػػاتالسياسية بكظائييا شي تعزيز االنتماء كبمكرة اليكية الكطنية كنشر الكعي السياسي .

 -7دراسة أمل عبد اليادي طومان (  )7777بعنوان":وسائل اإلعالم الفمسطيني وأثرىا في االنقسام

السياسي .(2)"7776-7779

كى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى الكش ػػؼ عم ػػى األث ػػر الحقيق ػػي لكس ػػائؿ اإلع ػػالـ اليمس ػػطينية خ ػػالؿ فتػ ػرة االنقس ػػاـ
السياسي كالتعرؼ عمى نشتة كتطكير كسائؿ اإلعالـ اليمسطيني كايضاح طبيعة الرسالة اإلعالمية التي
)(1

شػػيريف حربػػي الضػػاني" ،دكر التنظيمػػات السياسػػية اليمسػػطينية فػػي تنميػػة الػػكعي السياسػػي لػػدل طمبػػة الجامعػػات فػػي شطػػاع ػزة" ،رسػػالة

ماجستير ير منشكرة ،زة ،جامعة األزىر.2030 ،
)(2

أمؿ عبد اليادم طكماف " ،كسائؿ اإلعالـ اليمسطينية كأثرىا في االنقساـ السياسي  ،2004-2003رسالة ماجستير ير منشكرة ،جامعة

األزىر ،زة.2030 ،
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تتبناىػػا الكسػػائؿ اإلعالميػػة الحزبيػػة اليمسػػطينية كالقػػاء الضػػكء عمػػى الػػدكر الػػذم لعبتػػو كسػػائؿ اإلعػػالـ

اليمسطينية خالؿ فترة االنقساـ كاألثر الذم تركتو رسائميا اإلعالمية كتكضيح أداء كسائؿ اإلعالـ بعػد
مرحمة االنقساـ السياسية كاإلعالمية في الضية الغربية كشطاع زة .

كأجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة شكاميػػا ( )363طالػػب كطالبػػة مػػف أربػ جامعػػات فمسػػطينية فػػي شطػػاع ػزة
كاعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصيي التاريخي التحميمي .

ومن أىم نتائج الدراسة :

 تميػ ػػز كسػػػائؿ اإلعػ ػػالـ اليمسػ ػػطينية بالطػ ػػاب الحزبػ ػػي من ػػذ كالدتيػػػا كالتخمػػػي عػ ػػف مكضػػػكعيتيا بعػ ػػداالنتخابات التشريعية اليمسطينية عاـ .2003

 -تحكؿ كسائؿ اإلعالـ اليمسطينية إلى إعالـ دعائي ميد لحالة االنقساـ المجتمعي .

 ارتجالي ػػة اإلع ػػالـ اليمس ػػطيني كالبع ػػد ع ػػف التخط ػػيط االعالم ػػى الػ ػكاعي الت ػػي ض ػػاعيت م ػػف ش ػػقةالخالؼ كانقساـ المجتم .

 األداء السمبي لإلعالـ خالؿ فترة االنقساـ أدل إلػى فقػداف المصػداشية كالحياديػة لػدل أفػراد المجتمػكعند الطمبة .

 التتكيد عمى أف الثقافة اإلعالمية التي تبنتيا كسائؿ اإلعالـ اليمسطينية خػالؿ فتػرة االنقسػاـ كانػتثقافة سياسية حزبية ال ثقافة سياسية كطنية .

 -9دراسة إياد محمد سميم البرنيو ( , )7777بعنوان :استخدامات الشلباب الجلامعي الفمسلطيني فلي
قطاع غزة لمقنوات اإلخبارية الفضائية العربية وعالقتيا بمستوى المعرفة بالقضايا العربية"

()1

كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاش اسػتخدامات الشػباب الجػامعي اليمسػطيني فػي شطػاع ػزة لمقنػكات
اإلخباري ػػة اليض ػػائية العربي ػػة كعالشتي ػػا بمس ػػتكل المعرف ػػة لمقض ػػايا العربي ػػة ،كالتع ػػرؼ عم ػػى م ػػدل كحج ػػـ
كأنماط مشاىدة الشباب الجامعي اليمسطيني لمقنكات اليضائية اإلخبارية العربية ،كاستخدـ الباحث

المػػنيج الكصػػيي كالتحميمػػي الػػذم يسػػتيدؼ تصػػكير كتحميػػؿ كتقيػػيـ خصػػائص معينػػة أك مكشػػؼ معػػيف

يغمب عميو صية التحديد.
وأىم نتائج الدراسة:

 - 3كج ػػكد عالشػ ػة ارتباطي ػػة دال ػػة إحص ػػائيان ب ػػيف مع ػػدؿ تع ػػرض المبح ػػكثيف لمقنػ ػكات اإلخباري ػػة العربي ػػة

اليضػػائية كبػػيف مسػػتكل المعرفػػة بالقضػػايا العربيػػة الممتػػازة ،ككجػػكد عالشػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيان

بػػيف معػػدؿ تعػػرض المبحػػكثيف لمقن ػكات اإلخباريػػة اليضػػائية العربيػػة كبػػيف مسػػتكل ثقػػتيـ فػػي ىػػذه
القدرات.

( )1إياد محمد البرنيو ،استخدامات الشباب الجامعي في شطاع زة لمقنػكات اإلخباريػة اليضػائية العربيػة كعالشتيػا بمسػتكل
المعرفة بالقضايا العربية( ،رسالة ماجستير ير منشكرة ،جامعة عيف شمس)2005 ،
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 - 2كجكد عالشة ارتباطية طردية بيف دكاف التعرض النيعية لمقنػكات اإلخباريػة العربيػة اليضػائية كبػيف
مستكل المعرفة السطحية كالمتعمقة كالكمية بالقضايا العربية المثارة.

 - 1كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الذككر كاإلناث عينة الدراسة في معدؿ التعرض لمقنػكات اإلخباريػة
العربية اليضائية لصػالح الػذككر ،ككجػكد فػركؽ يػر دالػة إحصػائيان بػيف مبحػكثيف مػف المسػتكيات
الدراسية ،كبيف المستكيات االشتصادية كاالجتماعية المختمية في معدؿ تعرضيـ ليذه القنكات.

 - 4عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دال ػة إحصػػائيان بػػيف مسػػتكل معرفػػة الشػػباب الجػػامعي اليمسػػطيني عينػػة الد ارسػػة
لمقضايا العربية المثارة كفقان الختالؼ مستكياتيـ االشتصادية كاالجتماعية ،بينما كجدت فركؽ ذات

داللة إحصائية بيف مستكل المعرفة كفقان الىتماماتيـ لصالح ذكم االىتماـ المرتي .

-7دراسللة عللاطف محمللد أبلو مطللر ( )7779بعنلوان ":دور التمفزيللون الفمسللطيني فللي تشللكيل الللوعي

االجتماعي لطالب الجامعات ").(1

 كىدفت الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى دكر كسػائؿ اإلعػالـ كخاصػة التميزيػكف فػي عمميػة تشػكيؿ الػكعياالجتم ػػاعي لطػ ػػالب الجامعػ ػػات لقضػ ػػايا المجتم ػ ػ السياس ػػية كاالجتماعي ػػة كالسياس ػػية كاالشتصػ ػػادية

كالكشػػؼ عػػف أشػػكاؿ الػػكعي التػػي يعيشػػيا الطمبػػة فػػي الجامعػػات اليمسػػطينية كالكشػػكؼ عمػػى أشػػكاؿ

الػػكعي لػػدل فئػػة الطػػالب الجػػامعييف مػػف خػػالؿ المصػػادر التػػي تشػػكؿ المعػػارؼ كتحػػدد القػػيـ كتكجػػو
السمكؾ إلى شضاياىـ االجتماعية .كاستخدـ الباحث المنيج الكصيي التحميمي .

وأىم نتائج الدراسة:

 ال ػػكعي السياسػ ػػي يعتب ػػر ابػ ػػرز أنػ ػكاع الػػػكعي السياسػ ػػي انتش ػػا ار عن ػػد الش ػػباب اليمسػ ػػطيني كاف طمبػػػةالجامعات اليمسطينية يعتمدكف في الحصكؿ عمى معرفتيـ بالقضايا السياسية كاالجتماعيػة كاالشتصػادية
عمػى اليضػػائيات العربيػة بشػػكؿ اساسػػى كشػبكات االنترنػػت فػػي حػيف كػػاف اعتمػػادىـ فػي الحصػكؿ عمػػى

نيس المعمكمات مف التميزيكف اليمسطيني ضعيؼ .

 -أكضحت الدراسة أف الكعي بالقضايا االجتماعية جاء أعمى مف المتكسط.

)(1

عاطؼ محمد أبك مطر " ،دكر التميزيكف اليمسطيني في تشكيؿ الكعي اإلجتماعي لدل طالب الجامعات ،رسالة ماجستير ير منشكرة،

زة ،جامعة القاىرة.2004 ،
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 -9دراسللة عبللد الحكلليم عبللد ا

مكللارم ( )7777بعن لوان " :دور وسللائل اإلعللالم فللي تكللوين الللوعي

السياسي لدى الشباب الجامعي اليمني ").(2

وىللدفت الدراسللة إلللى التعػػرؼ عمػػى الػػدكر الػػذم تقػػكـ بػػو كسػػائؿ اإلعػػالـ فػػي تكػػكيف الػػكعي السياسػػي لػػدل
الشباب الجامعي اليمني ،كمعرفة عالشة المعرفة السياسية باإلدراؾ كالسمكؾ السياسي ،كاستخدـ الباحث

مػػنيج المسػػح كالتطبيػػؽ وتلللم تطبيللق الدراسلللة عملللى عينيػػة عش ػكائية شكاميػػا ( )400مبحػػكث ،تػػـ اختيارىػػا
بطريقة عشكائية مف طالب الجامعات اليمنية ،كتـ االستعانة باستبياف لجم البيانات مف عينػة الد ارسػة

كذلؾ في ضكء اليدؼ مف الدراسة كمتغيراتيا.
وأىم نتائج الدراسة:

 - 3أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة اىتمام ػان مرتيع ػان لػػدل الشػػباب الجػػامعي اليمنػػي عينػػة الد ارسػػة فػػي متابعػػة
القضايا السياسية العربية كالمحمية في كسائؿ اإلعالـ المختمية.

 - 2جاءت المضاميف السياسية في الترتيب األكؿ لدل شباب الجامعات اليمنية فػي كػؿ مػف الصػحافة
كالراديػػك ،فػػي حػػيف جػػاءت المضػػاميف السياسػػية فػػي القن ػكات التميزيكنيػػة فػػي الترتيػػب الثػػاني لػػدل

الشباب الجامعي اليمني.

 - 1جػػاءت القن ػكات التميزيكنيػػة فػػي مقدم ػػة الكسػػائؿ التػػي يعتمػػد عميي ػػا شػػباب الجامعػػات اليمنيػػة ف ػػي
التعرؼ عمى القضايا السياسية العربية كالدكلية كالمحمية يمييا الصحؼ ثـ الراديك ثـ اإلنترنت.
 -0دراسللة فللدوى محمللود الجعبللري ( )7777بعن لوان " :اسللتخدامات المثقفللين العللرب لقنللاة فمسللطين

الفضائية "(.)1

وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة استخدامات المثقييف العػرب لقنػاة فمسػطيف اليضػائية كدكافػ ىػذا
االسػػتخداـ كطبيعػػة االحتياجػػات أك اإلشػػباعات التػػي يسػػعى المثقيػػكف العػػرب لتحقيقيػػا مػػف ىػػذا التعػػرض

كتتثير المتغيرات المختمية.

واستخدم الباحث منيج المسح ,وتم تطبيلق الد ارسلة عملى عينػة شكاميػا ( 300مبحػكث) مػف المثقيػيف أعضػاء
المجم ػػس األعم ػػى لمثقاف ػػة بمص ػػر كأعض ػػاء اتح ػػاد الكت ػػاب ف ػػي فمس ػػطيف ،كاس ػػتخدمت الباحث ػػة ص ػػحيية
االستقصاء كتداة لجم البيانات الخاصة بيذه الدراسة.

)(2

عبد الحكيـ عبد اهلل مكارـ ،دكر كسائؿ اإلعالـ في تككيف الكعي السياسي لدل الشباب الجامعي( ،رسالة ماجستير ير منشكرة ،القاىرة،

معيد البحكث كالدراسات العربية.)2003 ،

()1

فدكل محمكد الجعبرم ،اسػتخدامات المثقيػيف العػرب لقنػاة فمسػطيف اليضػائية ،رسػالة ماجسػتير يػر منشػكرة (القػاىرة:

معيد البحكث كالدراسات العربية ،شسـ الدراسات اإلعالمية.)2003 ،
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وأىم نتائج الدراسة :
- 3ارتي ػػاع نس ػػبة مش ػػاىدة شن ػػاة فمس ػػطيف اليض ػػائية ب ػػيف أفػ ػراد العين ػػة بنس ػػبة ( )%22(،)%64لم ػػذيف
يشاىدكنيا دائمان ،ك( )%72يشاىدكنيا أحيانان.

- 2ي ػػتتي المضػ ػػمكف اإلخبػػػارم ف ػػي مقدمػػػة الم ػ ػكاد كالبػ ػرامج التػ ػػي يحػ ػػرص عميي ػػا المبحكثػػػكف عمػػػى
مشاىدتيا مف شناة فمسطيف اليضائية.

- 1احتمت القنكات اليضائية الترتيب األكؿ بػيف الكسػائؿ التػي يمجػت إلييػا المبحكثػكف لمعرفػة تياصػيؿ
أخبار فمسطيف تمتيا شناة فمسطيف اليضائية.

 -7دراسللة وليللد فللتح ا

بركللات ( )7777بعنلوان " :اعتمللاد الشللباب الجللامعي الكللويتي عمللى وسللائل

اإلعالم في المعرفة بالقضايا العربية والدولية "(.)1

وىللدفت الدراسللة إلللى محاكلػػة رسػػـ خريطػػة لكسػػائؿ اإلعػػالـ التػػي يسػػعى الشػػباب الجػػامعي الكػػكيتي إلييػػا
كمصػػادر لممعمكمػػات التػػي يحتػػاجكف إلييػػا فػػي مختمػػؼ المكاشػػؼ ،كاسػػتخدـ الباحػػث مػػنيج المسػػح كتػػـ

استخداـ أداة صػحيية االستقصػاء ككسػيمة لجمػ البيانػات ،كتػـ تطبيػؽ الد ارسػة عمػى عينػة مػف ()200

فرد كزعكا تكزيعان نسبيان بيف طالب الجامعات الككيتية خالؿ شير نكفمبر .2002
وأىم نتائج الدراسة :

 -3كشػػيت الد ارسػػة أف ( )%5325مػػف إجمػػالي عينػػة البحػػث يشػػاىدكف التميزيػػكف سػػبعة أيػػاـ أسػػبكعيان،

كذكر ( )%43أنيـ يشاىدكنو خمسة أياـ أسبكعيان.

 -2جػاء تميزيػكف الككيػػت فػي صػدارة الكسػػائؿ التػي يعتمػد عمييػػا المبحكثػكف لمحصػكؿ عمػػى أخبػار عػػف
مكضكع يتسـ بالمحمية بالنسبة ليـ ثـ الصحؼ المحمية.

 -1شنػػاة الجزي ػرة اليضػػائية مصػػدر إخب ػػارم ذك ثقػػؿ لػػدل المبحػػكثيف م ػػف بػػيف كػػؿ القن ػكات التميزيكني ػػة
العربية.

 -4بينت الدراسة أف المعيار األكؿ كاألساسي لدل المبحػكثيف فػي اختيػار الكسػيمة التػي يحصػمكف منيػا
عمى األخبار -بغض النظر عف المكضكع – ىك متابعتيا آلخر تطكرات الحدث.

()1

كليػػد فػػتح اهلل بركػػات ،اعتمػػاد الشػػباب الجػػامعي الكػػكيتي عمػػى كسػػائؿ اإلعػػالـ فػػي المعرفػػة بالقضػػايا العربيػػة كالدكليػػة

(المجمة المصرية لبحكث اإلعالـ ،العدد الثامف عشر ،يناير /مارس  ،2001ص ص .)324-41
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 -6دراسللة صللفا محمللود عثمللان ( )7777بعن لوان " :دور قنللاة النيللل اإلخباريللة فللي ترتيللب أولويللات
القضايا السياسية لدى عينة من طمبة الجامعات "(.)1

وىللدفت الدراسللة إلللى التعػػرؼ عمػػى دكر شنػػاة النيػػؿ لفخبػػار فػػي ترتيػػب أكلكيػػات القضػػايا السياسػػية لطمبػػة

الجامعات المصرية.

واسلللتخدم الباحلللث مػػنيج المسػػح كأجريػػت الد ارسػػة التطبيقيػػة عمػػى طػػالب التعمػػيـ العػػالي (بكػػالكريكس –

دراسات عميا) ،كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة شكاميػا ( )400ميػردة كتػـ اختيػار العينػة بطريقػة عشػكائية
طبقية كفقان لمتغيرات النكع كالجامعة ،كتـ تحميؿ ( )23نشرة إخباريػة مػف نشػرات شنػاة النيػؿ لفخبػار فػي
عرضيا اإلخبارم الساعة الرابعة عص انر (بانكراما النيؿ) .كتػـ االسػتعانة بصػحيية االستقصػاء كصػحيية
تحميؿ المضمكف كتدكات لجم البيانات الخاصة بالدراسة.

()1

صيا محمكد عثماف ،دكر شناة النيؿ اإلخبارية في ترتيػب أكلكيػات القضػايا السياسػية لػدل عينػة مػف طمبػة الجامعػات،

رسالة ماجستير ير منشكرة (جامعة القاىرة :كمية اإلعالـ.)2002 ،
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وأىم نتائج الدراسة:
- 3كشيت الدراسة أف ( )%5422مف المبحكثيف يشاىدكف شناة النيؿ األخبار.

ىػػـ دكاف ػ التعػػرض لمنش ػرات اإلخباريػػة ىػػي التعػػرؼ عمػػى أخبػػار العػػالـ ،تمتيػػا فػػي المرتبػػة دكاف ػ 2أ
الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات عػػف أىػػـ القضػػايا كاألحػػداث التػػي تمتيػػا مػػف أجػػؿ التعػػرؼ عمػػى أخبػػار

الكطف العربي في المرتبة الثالثة ،كفي المرتبة الرابعة مف أجؿ التعرؼ عمى أخبار مصر.

- 1أكثػػر القضػػايا السياسػػية التػػي يحػػرص عمييػػا المبحكثػػكف عمػػى متابعتيػػا فػػي النشػرات اإلخباريػػة ىػػي
القضايا السياسية العربية.

- 4جاءت شناة النيؿ لفخبار في المرتبة األكلى مف بيف كسائؿ اإلعػالـ التػي تحظػى بالمصػداشية لػدل
المبحكثيف عند كجػكد حػدث ميػـ كمحػكرم ضػمف المصػادر اإلعالميػة المختميػة كيمييػا فػي الترتيػب

الثاني شناة الجزيرة كيميو في الترتيب الثالث التميزيكف المصرم.

 -77دراسة سالح الدواوسة( )7777بعنوان " :اسلتخدامات الجميلور الفمسلطيني لمقنلوات الفضلائية

العربية ,واإلشباعات المتحققة "(.)1

وىدفت الدراسلة إللى التعػرؼ عمػى اسػتخدامات الجميػكر اليمسػطيني فػي المػدف كالمخيمػات فػي شطػاع ػزة
لمقن ػكات اليضػػائية العربي ػة كاإلش ػباعات المتحققػػة مػػف ىػػذا االسػػتخداـ ،كمػػدل تمبيػػة اليضػػائيات العربيػػة
لر بات كاحتياجات الجميكر اليمسطيني.

واستخدم الباحث منيج المسح ،وتم تطبيق الدراسة عملى عينلة طبقيػة عشػكائية مػف سػكاف المػدف كالمخيمػات
كالقرل في شطاع زة ،كعددىا ( )400فرد.

وأىم نتائج الدراسة :
 يشػػاىد جمي ػ أف ػراد العينػػة القن ػكات اليضػػائية العربيػػة ،كتتػػكزع ىػػذه العينػػة إلػػى ( )%42.2يشػػاىدكنيادائما بينما  %24يشػاىدكنيا أحيانػان ،كنالحػظ أف نسػبة المشػاىدة لمقنػكات اليضػائية العربيػة بػيف الػذككر
بمغت ( )%44.4في حيف ترتي عند اإلناث (.)%43

 -يتكزع المشػترككف فػي القنػكات المشػيرة عمػى كػؿ مػف شػبكة األكائػؿ ) (ARTكذلػؾ بنسػبة ()%5696

كشبكة أكربت بنسبة (.)%30

 -يرل ( )%62مف مشاىدم اليضػائية اليمسػطينية أنيػا شػادرة إلػى حػد مػا عمػى منافسػة القنػكات العربيػة

األخرل بينما يرل ( )%23منيـ أنيا ير شادرة عمى ذلؾ.

()1

سالح الدكاكسة :رسالة ماجستير ير منشكرة ،بعنكاف" :استخدامات الجميػكر اليمسػطيني لمقنػكات اليضػائية العربيػة،

كاإلشباعات المتحققة" معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة. )2002( ،
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 -77دراسة محمود أبو لمظي ( )7777بعنلوان " :دور التربيلة السياسلية فلي تنميلة اللوعي اللوطني
في المجتمع الفمسطيني"(.)1

وىللللدفت الدراسللللة إلللللى التع ػػرؼ عم ػػى كاشػ ػ التربي ػػة السياس ػػية ف ػػي المجتمػ ػ اليمس ػػطيني ،كم ػػدل مس ػػاىمة
المؤسسات اليمسطينية المختمية في تدعيـ المياىيـ كالقيـ الكطنية في المجتم اليمسطيني.

كاستخدـ الباحث المنيج الكصيي التحميمي  ،كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة شكاميا

( )235فػػردان ،م ػػنيـ ( )423طالبػ ػان جامعيػ ػان ،ك( )23عض ػػك مكتػػب سياس ػػي كحرك ػػي يمثم ػػكف تنظيم ػػات

كأحزاب سياسية مختمية ،باإلضافة إلى ( )43أستاذان مف كميات التربية في جامعات زة.
وأىم نتائج الدراسة:

- 3أف التربيػػة يػػر النظاميػػة ،تمعػػب دك انر كبي ػ انر مػػف دكر التربيػػة السياسػػية النظاميػػة فػػي تنميػػة الػػكعي
الكطني.

- 2أف الجامعػػات اليمسػػطينية ،تنمػػي لػػدل طمبتيػػا مييػػكـ االنتمػػاء ،كتسػػاىـ ف ػي تخ ػريج طمبػػة لػػدييـ ثقػػة
بتنيسيـ كمياىيـ كاضحة تتعمؽ باحتراـ حقكؽ اإلنساف.

 -1تكجد عالشة ارتبػاط شكيػة بػيف أكلكيػات القضػايا مػف منظػكر القػائميف باالتصػاؿ فػي كسػائؿ اإلعػالـ
كبيف ترتيب ىذه القضايا لدل طالب الجامعات المبنانية.

 -4يسيـ التميزيكف في القياـ بكظيية ترتيب األكلكيات لمقضايا المحمية لدل الشباب الجامعي المبناني.

 -2عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة بػػيف نػػكع المبحػػكثيف كبػػيف ترتيػػب أكلكيػػات القضػػايا اإلخباريػػة فػػي كسػػائؿ
اإلعالـ.

ثانياً :الدراسات األجنبية

 -7دراسة ( )7777( )Williamبعنوان" Political Communication" :

()2

وىللدفت الدراسللة إلللى معرفػػة مػػدل حجػػـ اليجػكات المعرفيػػة فػػي المشػػاركة السياسػػية بػػيف األمػريكييف األعمػػى
كاألشؿ تعميمان ،الذم يحػؽ ليػـ التصػكيت فػي االنتخابػات ،كذلػؾ حسػب اخػتالؼ نػكع االسػتخداـ لكسػائؿ

اإلعالـ (التميزيكف ،كالصحؼ) ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصيي التحميمي.
وأىم نتائج الدراسة :

- 3عدـ كجكد عالشة بيف التعميـ كاالىتماـ مف ناحية كبيف المعرفة السياسية مف ناحية أخرل.
()1

محمكد أبك لمظػي ،دكر التربيػة السياسػية فػي تنميػة الػكعي الػكطني فػي المجتمػ اليمسػطيني ( ،رسػالة ماجسػتير يػر

منشكرة في التربية ،جامعة األزىر ،زة.(2000 ،

)(2

William P. Eveland, JR. Dietram A. Scheufel, Connecting News Media Use Gaps In Knowledge
and Partition, Political Communication, Vo1. 17, No 3, July-September, 2000, PP. 215-234.
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- 2كشػػيت الد ارسػػة عػػف كجػػكد فػػركؽ معرفيػػة بػػيف األعمػػى كاألشػػؿ تعميم ػان ممػػف كػػانكا شميمػػي االسػػتخداـ
لفخبار التميزيكنية أكثر مف كثييي أك متكسطي االستخداـ لفخبار التميزيكنية فيما يتعمؽ بمكضكع

المعرفة السياسية.

- 1كجكد ارتباط شكم بيف شراءة أخبار الصحؼ كالمعرفة السياسية.

- 4كجكد ارتباط ضعيؼ بيف استخداـ أخبار التميزيكف كالمعرفة بمكضكع المعرفة السياسية.
 -7د ارسة مارجمينى وآخرين )7667(Marghalani,et al .بعنوان"Journal of :
Broadcasting and Electronic Media".

()1

وىللدفت الدراسللة إلللى التعػػرؼ عمػػى اسػػتخدامات السػػعكدييف لمقنػكات اليضػػائية كعػػادات كأنمػػاط المشػػاىدة
كالتعرؼ عمى اإلشباعات التي يحصؿ عمييا المبحكثكف مف ىذا االستخداـ ،كاستخدـ الباحث

المنيج التحميمي ،كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عمديو ممف يشارككف في أعماؿ كتدريبات معيد اإلدارة

العامػة السػعكدم ممػف يمتمكػػكف أجيػزة اسػتقباؿ القنػكات اليضػػائية ،أجريػت الد ارسػة فػي ديسػػمبر()3662
بالعاصمة السعكدية الرياض عمى عينة شكاميا ( )462ميردة مف الذككر كاإلناث.

وأىم نتائج الدراسة :
رتياع نسبة مشاىدة القنكات اليضائية مقارنة بنسبة مشاىدة القنكات المحمية. 3ا
رتيػػاع معػػدؿ مشػػاىدة القن ػكات اليضػػائية العربيػػة بػػيف المبحػػكثيف عمػػى مشػػاىدة القن ػكات اليضػػائية 2ا
األجنبية.

- 1بمغت نسبة الذيف يمتمككف أجيزة استقباؿ لمقنكات اليضائية ( )%3125مف إجمالي المبحكثيف.
 -7دراسلة ) )7660 Vincent & Michealبعنلوان " :إشلباع األخبلار واسلتخدام وسلائل اإلعلالم
في معرفة األحداث الجارية ".

()2

وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عادات كأنماط مشاىدة طمبة الجامعات لفخبار ،كدكاف طمبة الجامعات
مف كراء متابعة األخبار عبر كسائؿ اتصاؿ مستخدمة ،كالعالشة بيف كظائؼ األخبار التقميدية.

واسللتخدم الباحللث المػػنيج تحميمػػي ،كتػػـ تطبيػػؽ الد ارسػػة عمػػى عينػػة عش ػكائية مػػف طمبػػة الجامعػػات شكاميػػا

( )2206طالبان كطالبة )%24( ،مف اإلناث ك ( )%43مػف الػذككر مػف سػف ( )35عامػان مػف الدارسػيف

)(1

Marghalani, k. palmgreem, P. Boyd, d. The Utilization of Direct Satellite Broadcasting (DBS) In
Saudi Arabic, Journal of Broadcasting and Electronic Media. Vol. 42, No.3, 1998, PP.297-314.
)(2
William P. Eveland, JR. Dietram A. Scheufel, Connecting News Media Use Gaps In Knowledge
and Partition, Political Communication, Vo1. 17, No 3, July-September, 2000, PP. 215-234.
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ف ػػي الجامع ػػات الحككمي ػػة الكب ػػرل ف ػػي الش ػػرؽ ،كالغ ػػرب كالكس ػػط الغرب ػػي ،كذل ػػؾ بع ػػد عممي ػػات عاص ػػية

الصحراء ،كدرع الصحراء المتيف تمتا أثناء حرب الخميج الثانية عاـ (.)3663-3660
وأىم نتائج الدراسة :
 -يشاىد معظـ عينة الدراسة مف الذككر ،كاإلناث األخبار.

 بمػػغ متكسػػط تعػػرض الطػػالب لفخبػػار التػػي يقػػدميا التميزيػػكف (ثػػالث) سػػاعات( ،كسػػب ) دشػػائؽ فػػياألسبكع.

 جػػاءت شػػبكة ( )C.N.Nكػػتىـ مصػػدر لعينػػة الد ارسػػة لمعرفػػة األحػػداث الجاري ػة كخاصػػة فػػي كشػػتاألزمات.

تعميق الباحث عمى الدراسات السابقة:

- 3أثبت ػػت البي ػػة الد ارس ػػات الس ػػابقة العربي ػػة كاألجنبي ػػة كج ػػكد عالش ػػة كثيق ػػة ب ػػيف التع ػػرض لكس ػػائؿ
اإلعالـ كالمعرفة المكتسبة خاصة فيما يتعمؽ بالقضايا القكمية كالسياسية أك الدكلية.

- 2شمػػة الد ارسػػات الخاصػػة المتعمقػػة باسػػتخداـ الطمبػػة الجػػامعييف لكسػػائؿ اإلعػػالـ خاصػػة اليضػػائي
منيا.

 - 1ياب أم دراسات تسجؿ مشاىدة الشباب الجامعي في شطػاع ػزة لمقنػكات اليضػائية اليمسػطينية
خاصة فضائية فمسطيف كاألشصى في ظؿ المتغيرات السياسية المتالحقػة ،كىػك مػا مػف شػتنو أف

يككف منطمقان لبداية دراسات أخرل.

- 4أكػػدت الد ارسػػات السػػابقة العربيػػة منيػػا كاألجنبي ػة أىميػػة دكر القن ػكات اليضػػائية خاصػػة العربيػػة
كالتي كانت أكثر تيضيالن كمشاىدة كمصد انر أساسيان لمحصكؿ عمػى المعمكمػات كالمػادة اإلخباريػة
بالنسبة لمشاىدييا.

- 2اتيقػػت العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقة كالت ػي تتعمػػؽ بنظريػػة فجػػكة المعرفػػة عمػػى كجػػكد تبػػايف فػػي
مستكيات اكتساب المعمكمات كالمعرفة باختالؼ المسػتكل االجتمػاعي كاالشتصػادم لصػالح اليئػة

األعمى اجتماعيان كاشتصاديان.

- 3أكػ ػػدت الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة تقػ ػػدـ التميزيػ ػػكف كمصػ ػػدر أساسػ ػػي كرئػ ػػيس لمحصػ ػػكؿ عمػ ػػى المعرفػ ػػة
كالمعمكمات مقارنة بكسائؿ اإلعالـ األخرل.

- 4شػ ػػدمت د ارسػ ػػات القن ػ ػكات اليضػ ػػائية مؤش ػ ػرات ىامػ ػػة ،مثػ ػػؿ :ارتيػ ػػاع معػ ػػدالت التعػ ػػرض لمقن ػ ػكات
اليضائية العربية لمحصكؿ عمى المعمكمات كاألخبار المتعمقة باألحداث الجارية.

- 5ركػػزت الد ارسػػات السػػابقة المتعمقػػة بػػالقنكات اليضػػائية عمػػى أنمػػاط كعػػادات التعػػرض كتيضػػيالت
الب ػرامج كالقن ػكات كأكشػػات المشػػاىد ككانػػت معظميػػا متشػػابية ،أمػػا د ارسػػة الباحػػث فإنيػػا تيػػدؼ
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لمتعرؼ عمى مستكل معرفة ككعي الطمبة الجامعييف في شطاع زة بالقضايا اليمسطينية كالعربية

كالدكلية مف خالؿ اليضائيتيف اليمسطينيتيف.

- 6أظيرت الدراسات السابقة بكضكح األىمية التي تكلييا القنكات اإلخباريػة لقضػية الصػراع العربػي

اإلس ػرائيمي كخصكص ػان القضػػية اليمسػػطينية مػػف خػػالؿ تركيزىػػا عمػػى ذلػػؾ فػػي نش ػراتيا اإلخباريػػة
كبرامجيا السياسية.

أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
اسػػتياد الباحػػث مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي تعميػػؽ مشػػكمة بحثػػو ممػػا سػػيؿ عميػػو تحديػػد أىػػداؼ

دراستو بشكؿ دشيؽ ،فمف خالؿ مراجعة الباحث لمدراسات السابقة استطاع الكشػكؼ عمػى النقػاط اليامػة
التي بإمكانو تناكليا كالتركيز عمييا في بحثو ،ككذلؾ كييية صيا ة فركض كتساؤالت بحثو بشكؿ جيد،
كاختيػػار اإلطػػار النظػػرم المناسػػب ،لمػػا اتضػػح لمباحػػث جمي ػان أىػػـ المتغي ػرات كالعالشػػات التػػي يمكػػف أف
تدعـ دراستو كتضيؼ إلييا كؿ جديد ،كما مكنتو الدراسات السابقة مف سػيكلة تحديػد خطكاتػو المنيجيػة

العمميػػة المناسػػبة لمكضػػكع الد ارسػػة ،كفػػي تصػػميمو لالسػػتبياف اسػػتياد الباحػػث مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي

تحقيػػؽ ذلػػؾ مػػف حيػػث تحديػػد النقػػاط التػػي تناكليػػا االسػػتبياف ،كتصػػميـ مقػػاييس الد ارسػػة كتحديػػدىا ،كمػػا
أفػػادت الد ارسػػات السػػابقة الباحػػث فػػي التعميػػؽ عمػػى نتػػائج الد ارسػػة مػػف خػػالؿ ربطيػػا بنتػػائج الد ارسػػات
السابقة سكاء التي اتيقت أك اختميت معيا كالتي ساعدت الباحث عمى تكضيح كتيسير نتائج دراستو.
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الفصل األول
الىعي السياسي

 المبحث األول :مفيوم الوعي السياسي والمفاىيم ذات العالقة.
 المبحث الثاني :مصادر تشكيل الوعي السياسي.
 المبحث الثالث :تطور الوعي السياسي عند الطالب في المجتمع الفمسطيني.
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المبحث األول
مفيوم الوعي السياسي والمفاىيم ذات العالقة
مقدمة:

يعتبػػر الػػكعي السياسػػي أحػػد أىػػـ مككنػػات الحالػػة اليكريػػة الثقافيػػة ،كمػػا أنػػو مرتكػػز أساسػػي مػػف

مرتكزات بناء الشخصية.

كيكتسػػب الػػكعي السياسػػي مػػف جممػػة تيػػاعالت متكاممػػة كمتعػػددة كمػػف مشػػارب مختميػػة لعػػؿ فػػي

مقدمتيا القراءة كاإلطالع كالنشاط السياسي كاليكرم كالثقافي .كتعتبر شضية الكعي شضية نسبية ترتبط
ارتباطا كثيقان بقدرات اليرد عمى االكتسػاب المعرفػي كالسياسػي كمػا أنيػا تشػكؿ مممحػان أساسػيان لمشخصػية
المتنكرة دائمة الحضكر كالحراؾ في مجتمعيا المحمي.

كينظر إلى الكعي السياسي كالكطني في كؿ المجتمعػات بتقػدير كبيػر ككنػو يمثػؿ رأس الحكمػة
ف ػػي إدارة األم ػػكر كيع ػػد مخزكنػ ػان حيكيػ ػان محركػ ػان لففػ ػراد كالمجتمع ػػات ف ػػي مختم ػػؼ القطاع ػػات السياس ػػية
كاالجتماعيػػة كالخدماتيػػة كاالشتصػػادية لمػػا يتضػػمنو ىػػذا الػػكعي مػػف أىميػػة بالغػػة فػػي صػػيا ة رأم عػػاـ

يساعد عمػى إدارة شػئكف المجتمػ  ،كمػا أنػو يعتبػر حالػة فكريػة كابداعيػة يعػكؿ عمييػا فػي تحقيػؽ أىػداؼ

المجتم المختمية ،كيعتبر مرك انز لإلشعاع كالتنكير كشاعدة مستمرة نحك البناء كالتطكير عمى الدكاـ.
الوعي لغة:

اع ،كفػالف
الكعي حيظ القمب الشيء ،كالحديث يعيو كعيػان ،كأكعػاه :حيظػو كفيمػو كشبمػو ،فيػك ك و

أكعػى مػف فػالف أم أحيػظ كأفيػـ .كفػي الحػديث :نصػر اهلل امػ أر سػم مقػالتي فكعاىػا ،فػرب مبمػغ أكعػى

مػػف سػػام  .الػػكاعي الحػػافظ الكػػيس اليقيػػو .كفػػي حػػديث أبػػي أمامػػة :ال يعػػذب اهلل شمبػان كعػػي القػرآف؛ شػػاؿ
اع لػػو .كفػػي
إبػػف األثيػػر :أم عقمػػو إيمان ػان بػػو كعم ػالن ،فتمػػا مػػف حيػػظ ألياظػػو كضػػي حػػدكده فإنػػو يػػر ك و

الحديث :فإستكعكا لو حقو :أم استكفاه كمو كيقكؿ صػاحب لسػاف العػرب فػي ىػذا المجػاؿ :الشػيء يعيػو
كعيو ،أم حيظو كجمعو.

()1

()1

ابف منظكر األفريقي المصرم ،لساف العرب ،المجمد الخامس عشر( ،بيركت  :دار الصياد ،الطبعة األكلى ،)3660

ص . 164
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اللوعي اصلطالحاً :ىػك إدراؾ اليػرد لنيسػو كلمبيئػػة المحيطػة ،فيػك حصػاد إدراؾ النػاس كتصػكراتيـ لمعػػالـ
المحيط بيـ ،بما اشتمؿ عميو مف عالشات بالطبيعية كباإلنسػاف ،كىػك إدراؾ تصػكر يتحػدد بحالػة بنائيػة

تاريخية لمجتم معيف ،بمعني أف لمكعي طابعو التاريخي البنائي.

()1

كيشير مجدم إبراىيـ إلى معرفة اإلنساف بما يدكر مف حكلو مف أحداث ،مػ الػربط بػيف اليعػؿ

كرد اليعػػؿ ،كتحديػػد العالشػػة بػػيف األسػػباب كمسػػبباتيا م ػ اسػػتقراء الظػػركؼ كاألح ػكاؿ المسػػتقبمية؛ التػػي

س ػػيتعامؿ معي ػػا طكعػ ػان أك شيػ ػ انر ،كأف يع ػػيش ظ ػػركؼ الزم ػػاف كالمك ػػاف ،ف ػػي األحػ ػكاؿ العادي ػػة كأف يع ػػيش

الظػػركؼ فػػي األحػكاؿ الميركضػػة عميػػو ،ك يعػػرؼ حقكشػػو فيػػداف عنيػػا ،ك يعػػرؼ كاجباتػػو كيؤدييػػا عمػػى

الكجو الكامؿ ،كأف يعبر عػف أريػو بكػؿ شػجاعة كصػراحة ،طالمػا أنػو يقػكؿ الحقيقػة كمعرفػة منطػؽ كػؿ
مف الصديؽ كالعدك؛ لمتعامؿ م كؿ منيما ،كأف يييـ اإلنجازات العظيمة؛ التي حققتيا التكنكلكجيا التي

لـ تكف كليدة الصدفة ،كانما تعبر عف جيكد العمماء ،كاألبطاؿ ،كالعظماء

()2

الوعي السياسي:
في إطػار كجػكد عػدد مػف التعرييػات حػكؿ مييػكـ الػكعي السياسػي اختػار الباحػث بعػض التعرييػات ليػذا
الكعي كيتمثؿ في اآلتي:

عرفو فاركؽ أحمد " أنو العممية التي بمقتضاىا يصبح المكاطنكف عمى عمـ بالكض الذم يعيشكف فيو،
كمكض األفراد ،كالجماعات األخرل بالنسبة ليـ" .
كيعرفو جالؿ معكض " بتنو معرفة المكاطف لحقكشو ككاجباتو كما يجرم حكلو مف أحداث ككشائ  ،إلى

جانػػب شػػدرة الم ػكاطف عمػػى التصػػكر الكمػػي لمكاش ػ المحػػيط بػػو ،كحقيقػػة كميػػة مترابطػػة العناصػػر ،كلػػيس
ككشائ منيصػمة ،كأحػداث متنػاثرة ال يجمعيػا اربػط ،مػ شػدرة المػكاطف عمػى تجػاكز خبػرات الجماعػة ،أك
الجماعات الصغيرة التي ينتمي إلييا ،ليعانؽ خبرات كمشكالت المجتم السياسي الكمي"(.)3

()1محمد منير حجاب ،المكسكعة اإلعالميػة ( ،القػاىرة :مكتبػة دار اليجػر لمنشػر كالتكزيػ  ،المجمػد السػاب  ،)2001 ،ص
.2363

()2

مجػػدم إب ػراىيـ المػػنيج التربػػكم كالػػكعي السياسػػي  ( ،القػػاىرة  :مكتبػػة األنجمػػك المص ػرية ،مطبعػػة أبنػػاء كىبػػة حسػػاف،

 ،)3665ص .3

()3

جالؿ معكض ،أزمة المشاركة السياسية في الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف في الكطف العربي  ،مجمة المستقبؿ العربػي،

(بيركت :مركز دراسات الكحدة العربية3651 ،ـ)  ،ص .21
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فرج
أما حسف ا

()1

فيعرفو بتنو " أحد شيـ التربية السياسية ،كالذم مف خاللو يصبح اليرد شاد انر عمػى رؤيػة

كاش المجتم كشضاياه مف زاكية شاممة كتحميميا عمى المستكل النظرم ،م تحديػد الػدكر؛ الػذم يمكػف

أف يمارسو مف خالؿ إطار فمسيي معيف".

كيع ػػرؼ ع ػػامر الخطي ػػب()2بتن ػػو "م ػػدل م ػػا يت ػػكفر لدي ػػو م ػػف ثقاف ػػة سياس ػػية ح ػػكؿ القض ػػايا كالمؤسس ػػات
كالقيادات السياسية عمى المستكل الكطني كالقكمي كالعالمي".

كيعػػرؼ إبػراىيـ مػػذككر()3بتنػػو " إدراؾ اليػػرد لنيسػػو كالبيئػػة المحيطػػة بػػو كىػػك عمػػى درجػػات مػػف الكضػػكح
كالتعقيد " كالكعي بيذا المعنى يتضمف إدراؾ اليػرد لنيسػو كلكظائيػو العقميػة كالجسػمية إلػى جانػب إد اركػو

لخصائص العالـ الخارجي كادراكو لنيسو باعتباره عضكان في جماعة.
أما عبد الكىاب إبراىيـ فيعرؼ الكعي بتنو " حالة عقمية كسمككية تتككف مف خالؿ المعطيػات

الحياتية سكا نء أكانت تاريخية أك معاصرة عمى المستكل االجتماعي كاليردم ،بحيث تنعكس ىػذه الحالػة
()4
عمى اليعؿ االجتماعي لميرد كالمجتم ككؿ تجاه المعطيات الحياتية المعاشة.

كيمكػػف التمييػػز بػػيف مسػػتكييف لمػػكعي أحػػدىما فػػردم (خػػاص) كالثػػاني عػػاـ (اجتمػػاعي) ،حيػػث

تكصؼ العالشة بينيما بتنيا عالشػة جدليػة ،ألف الػكعي اليػردم كاف كػاف يعبػر عػف العػالـ الخػاص لميػرد

فإنو يؤثر في الػكعي االجتمػاعي ،كلكػف ىػذا األخيػر لػيس مجػرد جمػ بسػيط لمجمػكع كعػي األفػراد ،بػؿ
يكسب كعي األفراد خصائص المرحمة التاريخية لمبناء االجتماعي الكمي

()1

()5

حسػػف ف ػراج  ،الػػكعي السياسػػي ل ػػدل طػػالب المرحمػػة الثانكيػػة فػػي مصػػر د ارسػػة ميدانيػػة  ،رسػػالة الماجسػػتير يػػر

منشكرة( ،القاىرة :جامعة عيف شمس  ،كمية التربية 3662 ،ـ ) ،ص .33

()2عامر الخطيب ،أصكؿ التربية الثقافية كاالجتماعية  ( ،زة :مطبعة مقداد3662 ،ـ) ،ص.22

( )3إبراىيـ مدككر ،معجـ العمكـ االجتماعية ( ،القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،)3642،ص.344
()4
()5

عبد الكىاب إبراىيـ ،مستقبؿ التنمية في مصر( ،القاىرة :مكتبة الشرؽ ،)3652 ،ص .22

عبد الباسط عبد المعطي ،اإلعالـ كتزييؼ الكعي ( ،القاىرة :دار الثقافة الجديدة ،)3646 ،ص .32
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طرق الوعي السياسي:
تتمثؿ طرؽ الكعي السياسي بعدة أمكر ىامة أبرزىا ما يمي:

- 3التكجي ػػو السياس ػػي المباش ػػر م ػػف خ ػػالؿ شنػ ػكات رس ػػمية ك ي ػػر رس ػػمية ع ػػف طري ػػؽ بيان ػػات سياس ػػية
كعمميات تكجيو كتمقيف سياسي مباشر يقكـ بيا الميكركف كالقادة السياسيكف.

()1

- 2الخبرات السياسية التي يكتسبيا أفراد المجتم مف جراء مشاركتيـ في الحياة السياسية.

لػػكعي النػػاتج عػػف الػػتعمـ الػػذاتي كق ػراءة الصػػحؼ كالكتػػب السياسػػية ،كمتابعػػة األحػػداث كالتطػػكرات 1ا
السياسية.

()2

حيػث تقػاس درجػة الػػكعي السياسػي لػدل اليػػرد بمػدل إحساسػو كاد اركػػو لقضػايا مجتمعػو كشػػعكره
بالمسػػئكلية تجػػاه مػػا يػػدكر حكلػػو ،كعميػػو فػػإف درجػػة الػػكعي السياسػػي لميػػرد تتكشػػؼ عمػػى عػػدة أمػػكر مػػف

أىميا:

- 3الرؤي ػ ػػة الش ػ ػػاممة لم ػ ػػا يح ػ ػػدث ف ػ ػػي المجتمػ ػ ػ عم ػ ػػى كاف ػ ػػة المس ػ ػػتكيات السياس ػ ػػية كالكطني ػ ػػة
كاالجتماعية كاالشتصادية كالجماىيرية ..الخ.

- 2اإلدراؾ الناشد اليادؼ لخدمة المجتم كشضػاياه بعيػدان عػف التعصػب لجيػة مػا عمػى حسػاب
جية أخرل.

- 1اإلحساس بالمسئكلية في مكاجية شضايا المجتم في أكشات الشدة.

- 4الر بػػة فػػي التغييػػر كشبػػكؿ االخػػتالؼ فػػي ال ػرأم باعتبػػاره مشػػركعان ،م ػ المسػػاىمة فػػي حػػؿ
الخالفات كشبكلو حسب األ مبية.

()3

أبعاد الوعي السياسي:

يتخذ الكعي السياسي العديد مف األبعاد كتتمثؿ ىذه األبعاد فيما يمي:

 - 7البعد المحمي:

كيقصد بالبعد المحمي مدل كعي اليرد عمى المستكل المحمي بالمسئكلية الكاممة تجاه اآلخريف،
كالمدرس ػة ،مػػثالن :فالطالػػب داخػػؿ المجتم ػ المدرسػػي يجػػب أف يكػػكف كاعي ػان بالتنظيمػػات الطالبيػػة عمػػى
المسػػتكل النظػػرم ،ثػػـ ممارسػػة عمميػػات المشػػاركة فػػي بعػػض األنشػػطة عمػػى الكج ػو المطمػػكب ،كمػػف ثػػـ
يتعدل طالب المدرسة ليتياعؿ م مجتمعو المحمي ،كالمؤسسات السياسية كاالجتماعية كالثقافية الياعمة

كالمككنة لمنظاـ الداخمي.
()1

إميؿ شنكدة  ،التربية السياسية كالكعي السياسي لطالب القاىرة( ،القاىرة :كميات التربية ،عاـ  ،)2003ص .22

()3

عثماف رسالف  ،مرج سابؽ ،ص ص .53 -13

()2

عثماف رسالف  ،عف باكلك فرايرم( ،القاىرة :تعميـ المقيكريف ،)2003 ،ص .44
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 - 7البعد القومي:
يقصد بو عممية انتقاؿ اليرد كاتصاالتو المختمية مف مجتمعو المحمي الػذم يعػيش فيػو كيسػتمد

منػػو خبرت ػػو كمعارف ػػو باعتب ػػاره أحػػد ركاف ػػده كيعتب ػػر أح ػػد أى ػػـ ركاف ػده ،كنظ ػػاـ سياس ػػي كاجتم ػػاعي ،الت ػػي
تساىـ في تشكيؿ اتجاه المكاشؼ السياسية لميرد.

 - 7البعد الدولي:

كيعػرؼ البعػػد الػػدكلي لمػػكعي السياسػػي بتنػػو "عمميػػة انتقػػاؿ كعػػي اليػػرد ك اتصػػالو مػػف دكلتػػو إلػػى

دكلػة أخػػرل ،ذات التػػتثير اليعػػاؿ عمػى مجتمعػػو ،لمحاكلػػة فيػػـ العالشػػات السياسػية بػػيف دكلتػػو مػػف جانػػب
كالدكؿ التػي تحػاكؿ التػتثير عمػى مجتمعػو مػف جانػب آخػر .كيمكػف بػذلؾ تحصػيف عمميػة الغػزك اليكػرم

كاأليديكلكجي ،كبحيث ال يتعارض م فمسيتو أك معتقداتو لمكصكؿ إلى انسب الطرؽ لتنمية األفراد.

()1

كما أن الوعي السياسي يحتوي بصفة عامة بعدين آخرين:
أحدىما أيدلكجي يرتبط بتشخيص شضايا المجتم كمشػكالتو كتيسػيرىا ،كطػرح أسػاليب تناكليػا كحسػميا
كاتجاىات ىذه األساليب ،كذلؾ حسب الحسـ خاصة نحك مف؟ كلمف؟ ككيؼ؟

كأما البعد الثاني فيرتبط بالتجربة اليكمية كالتاريخيػة لميػرد كلمطبقػة كلممجتمػ مػف خػالؿ مػا تعكسػو القػيـ
كالتقاليد كنمط التنشئة االجتماعية السياسية كأسمكب الضبط االجتماعي كاإلعالمي.

()2

أشكال الوعي السياسي:

لم ػػكعي السياس ػػي ع ػػدة أش ػػكاؿ دال ػػة عم ػػى مض ػػمكف كمحت ػػكل ال ػػكعي السياس ػػي ،كذل ػػؾ باالعتم ػػاد عم ػػى
مالحظة السمكؾ السياسي لبعض اليئات ،كمف بيف ىذه األشكاؿ:

()3

- 3الوعي السياسي السمبي :كتككف رمكزه كعباراتو أشرب إلى تزييؼ الحقػائؽ كالمؤشػرات سػكاء أكانػت
السياسية أك االشتصػادية .كالػكعي ىنػا ال يعػد انعكاسػا لكجػكد سياسػي حقيقػي كال يكػكف الكاشػ سػكل
أداة لحكـ بعض الجماعات عمى مدل االبتعاد بيف الحقيقة كالخياؿ.

- 2الللوعي السياسللي المللزدوج :كيتكػػكف بيعػػؿ اسػػتحداث جػػزء معػػيف مػػف الماضػػي القريػػب إلػػى جانػػب
كشائ سياسية تاريخية كالكعي السياسي لدل ىذه اليئات يدكر حكؿ شضايا معاصرة بمقكالت تراثية،
م األخذ في االعتبار أف ىذه المقكالت التراثية تمتد مف الديف كاألسطكرة كالعالشات القبمية.

()1

حسف فراج ،مرج سابؽ ،ص ص.30- 26

()2محمد منير حجاب ،مرج سابؽ ،ص .2403

()3مكسى عبد الرحيـ حمس ،البناء كالتغيير في المجتم اليمسطيني تحميؿ سيسيكلكجي في ضكء التغيػرات المعاصػرة ،ط2
( زة ،)2004 :بدكف دار نشر ،ص .231
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- 1اللللوعي السياسلللي الملللأزوم :كالػػذم تتكلػػد مككناتػػو نتيجػػة الص ػراع القػػائـ بػػيف مصػػالح مجمػػكعتيف
متناشضػػتيف لكػػؿ منيمػػا كسػػائمو التػػي تػػتثر بيػػا فػػي تيسػػير األحػػداث كالكشػػائ السياسػػية كاالجتماعيػػة

كالثقافيػػة .كفػػي أ مػػب األحيػػاف تكػػكف المحصػػمة النيائيػػة انقسػػاـ الػػكعي السياسػػي ذاتػػو ،أك بػػاألحرل
الصراع العقائدم حكؿ أكلكية الداخؿ مقابؿ الخارج ،كالماضي مقابؿ الحاضر ،كالجزء مقابؿ الكؿ،

كالتخمؼ مقابؿ التقدـ.

دالالت الوعي السياسي الفمسطيني:
انطالشػػا مػػف خصكصػػية البنػػاء االجتمػػاعي اليمسػػطيني كالسػػياؽ التػػاريخي كالثقػػافي الػػذم يميػػز
التككيف السياسي أدل إلى كجكد عدد مف الدالالت المؤكدة لتغيير مككنػات الػكعي السياسػي كمػف أبػرز

ىذه الدالالت ):(1

أ -إف الجماعػػة اليمسػػطينية شػػد انتقمػػت بكعييػػا السياس ػػي مػػف التطػػكر الجزئ ػي الػػذم تحكمػػو الم ػػؤثرات
المحمية كاإلشميمية إلى كجكد تصكر كمي لمكاش السياسي العالمي.

ب -إف ال ػػكعي السياس ػػي اليمس ػػطيني أص ػػبح رىنػ ػان بالعالش ػػة القائم ػػة ب ػػيف عناص ػػر االي ػػدكلكجيا السياس ػػية
كاإلجراءات االشتصادية التي تحكـ الكجكد االجتماعي بمختمؼ اليئات اليمسطينية.

ج -معرفػػة تػػاريخ المجتم ػ اليمسػػطيني كمكانػػو مػػف العػػالـ المعاصػػر مػػف خػػالؿ التجػػارب السياسػػية التػػي
مػػرت بيػػا اليئػػات المختميػػة كػػالثكرات كحركػػات التمػػرد المتكاليػػة إلػػى جانػػب تطػػكر الكسػػائؿ التػػي يػػتـ

اتخاذىا لتنييذ بعض الق اررات االشتصادية كالثقافية.

د -إف الكعي السياسي لميئات اليمسطينية يتياعؿ عقالنيان م كافة القضايا ر ـ ظركفو المتمايزة.

ق -إف الجماعػ ػػة اليمسػ ػػطينية أصػ ػػبحت تمتمػ ػػؾ حريػ ػػة الحصػ ػػكؿ عمػ ػػى المعمكمػ ػػات الخاصػ ػػة بػ ػػالق اررات
السياسػػية كاالشتصػػادية كالثقافيػػة لييػػـ أبعادىػػا كيسػػاعد عمػػى ذلػػؾ التياعػػؿ اليػػكمي مػ األحػػداث كمػػا

تبثو كسائؿ اإلعالـ مف معمكمات تختص بالمجتم اليمسطيني كسمطتو السياسية ،باإلضافة إلى ما
تنقمو اليئة التي تتمقى تعميميا في الخارج.

العوامل المؤثرة في تشكيل الوعي السياسي:

تكجد العديد مف العكامؿ التي تؤثر في تككيف الكعي السياسي كتتمثؿ في األمكر التالية:

أوالً :الثقافة السياسية:

كيقصد بالثقافة السياسػية مجمكعػة القػيـ كالمعتقػدات السياسػية األساسػية السػائدة فػي أم مجتمػ

كالتي تميزه عف يره مف المجتمعات ،كىناؾ مصدراف الكتساب الثقافة السياسية:

)(1

مكسى عبد الرحيـ حمس ،مرج سابؽ ، ،ص.230
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فمػػف ناحيػػة يمػػر اليػػرد فػػي مختمػػؼ م ارحػػؿ حياتػػو داخػػؿ األسػرة كالمدرسػػة كالتنظيمػػات السياسػػية

المختميػػة بخب ػرات يػػر سياسػػية تػػؤثر عمػػى سػػمككو السياسػػي ،كمػػف ناحيػػة أخػػرل تتجم ػ لديػػو خب ػرات
سياسية مف تعاممو م رجاؿ الحركة السياسية كمف التعرض لكسائؿ االتصاؿ السياسي

()1

كيعػػرؼ الػػبعض الثقافػػة السياسػػية بتنيػػا " تمػػؾ البيئػػة أك ذلػػؾ المنػػاخ العػػاطيي ،كالسػػيككلكجي كالقيمػػي؛

الذم تعمؿ داخمو النظـ ،كاألنساؽ السياسية

()2

"ككذلؾ فإف الثقافػة السياسػية ىػي مجمػكع االتجاىػات كالمعتقػدات كالمشػاعر التػي تعطػي نظامػان

كمعنػػى لمعمميػػة السياسػػية ،كتقػػدـ القكاعػػد المسػػتقرة التػػي تحكػػـ تصػرفات األفػراد داخػػؿ النظػػاـ السياسػػي،
كبذلؾ

فيػػي تنصػػب عمػػى المثػػؿ كالمعػػايير السياسػػية التػػي يمتػػزـ بيػػا أعضػػاء المجتمػ السياسػػي ،كالتػػي

تحدد اإلطار الذم يحدث التصرؼ السياسي في نطاشو(.)3
عناصر مفيوم الثقافة السياسية(:)4

 تمثؿ الثقافة السياسية مجمكعة القيـ كاالتجاىات كالسمككيات كالمعارؼ السياسية ألفراد المجتم .

 الثقافة السياسية ثقافة فرعية .فيػي جػزء مػف الثقافػة العامػة لممجتمػ تػؤثر فيػو كتتػتثر بػو ،كلكنيػا ال
تستطي أف تشذ عف ذلؾ اإلطار العاـ لثقافة المجتم .

 تتميػػز الثقافػػة السياسػػية بتنيػػا متغيػػر؛ فيػػي ال تعػػرؼ الثبػػات المطمػػؽ ،كيتكشػػؼ حجػػـ كمػػدل التغيػػر

عمػػى عػػدة عكامػػؿ مػػف بينيػػا :مػػدل كمعػػدؿ التغيػػر فػػي األبنيػػة االشتصػػادية كاالجتماعيػػة كالسياسػػية،
كدرجة اىتماـ النخبة الحاكمة بقضية التغير الثقافي ،كحجـ االىتماـ الػذم تكليػو كتخصصػو الدكلػة

إلحداث ىذا التغيير في ثقافة المجتم  ،كمدل رسكخ ىذه القيـ في نيكس األفراد.

 تختمؼ الثقافة السياسية بيف مجتم كآخر كما تختمؼ مف فرد آلخر داخؿ المجتم  .ىذا االختالؼ
تيرضو عكامؿ معينة كاألصؿ كمحؿ اإلشامة كالمينة كالمستكل االشتصادم كالحالة التعميمية.

()1عبد اليادم الجكىرم ،دراسات في عمـ االجتماع السياسي(،القاىرة :زىراء الشرؽ ، )3654 ،ص .13
()2

محمد محمد ،دراسات في عمـ االجتماع السياسي ( ،اإلسكندرية :دار الجامعات المصرية  ،)3642 ،ص.324

()3السػػيد عميػػكة كد .منػػى محم ػػكد ،المش ػػاركة السياسػػية( ،الق ػػاىرة :مرك ػػز األىػ ػراـ لمد ارسػػات اإلس ػػتراتيجية كالسياس ػػية ،ا،
 ،) 2000ص ..44

()4السيد عميكة كمنى محمكد ،مرج سابؽ  ،ص .44
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مكونات الثقافة السياسية:
يمكف الحديث عػف مجمكعػة مػف العناصػر أك المككنػات لمثقافػة السياسػية سػكاء تمػؾ التػي تتبناىػا الدكلػة

(ثقافػػة الحكػػاـ) أـ الثقافػػة الرسػػمية ،كتمػػؾ السػػائدة لػػدل أفػراد المجتمػ (المحكػػكميف) كالتػػي تسػػمى الثقافػػة
ير الرسمية كمف ىذه المككنات:

)(1

أ -المرجعية:

كىي تعني اإلطار اليكرم اليمسيي المتكامؿ ،أك المرج األساسي لمعمػؿ السياسػي ،فيػك ييسػر التػاريخ،

كيحدد األىداؼ كالرؤل ،كيبرر المكاشؼ كالممارسات ،كيكسب النظاـ الشرعية.
ب -التوجو نحو العمل العام:

ىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف التكجػػو اليػػردم الػػذم يميػػؿ إلػػى اإلعػػالء مػػف شػػتف اليػػرد كتغميػػب مصػػمحتو

الشخصػػية ،كبػػيف التكجػػو العػػاـ أك الجمػػاعي الػػذم يعنػػي اإليمػػاف بتىميػػة العمػػؿ التعػػاكني المشػػترؾ فػػي
المجاليف االجتماعي كالسياسي.

ج -التوجو نحو النظام السياسي:
االتجاه نحك النظاـ السياسي كاإليماف بضػركرة الػكالء لػو كالتعمػؽ بػو مػف ضػركرات اإلحسػاس

بالمكاطنػػة كمػػا ترتبػػو مػػف حقػػكؽ كالت ازمػػات .فكػػؿ ثقافػػة سياسػػية عمييػػا أف تحػػدد النطػػاؽ العػػاـ المعقػػكؿ
لمعمػػؿ السياسػػي كالحػػدكد المشػػركعة بػػيف الحيػػاة العامػػة كالحيػػاة الخاصػػة .كيتضػػمف ىػػذا النطػػاؽ تحديػػد
األفراد المسمكح ليـ بالمشاركة في العممية السياسية ككظائؼ المؤسسات السياسية عمى حدة.

كم ػػا تي ػػرض الثقاف ػػة السياس ػػية معرف ػػة ح ػػدكد المش ػػاركة ف ػػي ى ػػذا النظ ػػاـ مث ػػؿ الس ػػف كالج ػػنس كالمكان ػػة

االجتماعية كالكض العائمي.

والقيم التي تشكل الثقافة السياسية ىي(:)2

أ -الشعور باليوية القومية:

أى ػػـ المعتق ػػدات السياس ػػية؛ الت ػػي ال تتكش ػػؼ عن ػػد البع ػػد الم ػػادم كانم ػػا يتع ػػدم ذل ػػؾ إل ػػى البع ػػد المعن ػػكم
كالعاطيي.

ب -المنطمقات الحكومية:
تشير إلى تكشعات األفراد بخصكص القػ اررات الحككميػة ،كأف المعتقػدات المتعمقػة بالنشػاط الحكػكمي ليػا

دالالت كاضحة في استقرار النظاـ السياسي ،باعتبارىا أحد أىداؼ النظاـ ك اياتو.

) (1المرج نيسو ،ص .43
( )2عبد اليادم الجكىرم ،أصكؿ عمـ االجتماع السياسي( ،القاىرة :دار المعرفة الجامعية ،)3663 ،ص .43 -40
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ج -عممية صنع القرار:
تمثؿ المعتقدات المتعمقػة بمسػمؾ الحككمػة فػي إعػداد القػرار كجيػان آخػر مػف كجػكه الثقافػة السياسػية ،فيػي
بعض المجتمعات شد ال ييتـ األفراد بمعرفة شكاعد إعداد القػرار كأسػاليبو ،كفػي ىػذه الحالػة يعتبػر األفػراد

مج ػػرد رعي ػػة ،كلك ػػف تؤك ػػد المعتق ػػدات السياس ػػية عم ػػى ض ػػركرة مش ػػاركة الي ػػرد إيجابيػ ػان ف ػػي عممي ػػة إع ػػداد
المخرجات الحككمية ،كليس اإلذعاف لتمؾ المخرجات عقب صدكرىا

()1

العوامل التي تؤدي إلى التغير الثقافي:

كمف العكامؿ التي تؤدم إلى التغير الثقافي نكعاف :عكامؿ مادية كمعنكية كما يمي(:)2

أ -التقػػدـ العممػػي أك التكنكلػػكجي :كيقصػػد بػػذلؾ االخت ارعػػات كاالكتشػػافات العمميػػة ،فكممػػا ظيػػر اختػراع
جديد تيافت الناس الستخدامو حسب ما يناسب ثقافتيـ.

ب -األفكار الجديدة كالمتجددة :كمف ىذه األفكار أفكار فمسيية كاجتماعية كسياسية ،كدخكؿ اليرد ألم
منيا يؤدم إلى تغيير ىذه الثقافة.

التعميم:
يمعب التعميـ دك انر رئيسان في عممية التربية كالتنشئة السياسية في مراحؿ العمر المختميػة لميػرد،

كمػػا أنػػو أضػػاؼ إلػػى الطمبػػة ن ػكاحي ثقافيػػة كسياسػػية ،كيشػػجعيـ عمػػى التياعػػؿ الحقيقػػي م ػ المتغي ػرات

المختمي ػػة ،كم ػػا أف التعم ػػيـ كمس ػػتكاه ي ػػؤثر عم ػػى إد ارك ػػات الي ػػرد كتص ػػكراتو بش ػػتف المح ػػيط السياس ػػي ل ػػو
كعالشتو بالبيئة التي يعيش بيا.
الزعماء والقادة السياسيون:
إف أىـ الرمكز السياسية في المجتم كشخصية البطؿ القكمي ،التي تبرز تضحياتو كخدماتػو

لمجتمعػػو ككطنػػو ،حيػػث إف الم ػكاطنيف يسػػتغمكف صػػكره ،كأفكػػاره كأشكالػػو ،بغػػرض التجنيػػد السياسػػي أك
تحقيؽ التضامف كمف أمثمة ذلػؾ فػي المجتمػ اليمسػطيني صػالح الػديف األيػكبي كالشػييد ياسػر عرفػات،
كالشييد عز الديف القساـ ،كالشييد أحمد ياسيف ،كالشييد أبك جياد ،ك يرىـ الكثير مف الرمكز السياسية

في المجتمعات األخرل(.)3

()1

حسف فراج ،مرج سابؽ ،ص .20

()3

نبيؿ صالح ،الثقافة السياسية( ،راـ اهلل :المؤسسة الديمقراطية لدراسة الديمقراطية ، )3664 ،ص .33

()2

إبراىيـ ناصر ،التربية المدنية " المكاطنة"( ،عماف :مطبعة جمعية عماؿ المطاب التعاكنية ، )3661 ،ص.22

27

المفاىيم األساسية ذات العالقة بالوعي السياسي:

تتعدد كتتنكع المياىيـ ذات العالشة بالكعي السياسي كالتي مف الممكف أف ترتبط بو مباشرة أك

ير مباشرة ،فمف ىذه المياىيـ ما تبدك أنيا إحدل مظاىر الكعي السياسي كمؤشراتو كمنيا ما يعد مػف

العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي تشػػكيؿ ىػػذا الػػكعي أك إعاشاتػػو .كمػػف تمػػؾ الميػػاىيـ ذات العالشػػة بػػالكعي السياسػػي:
التربية السياسية ،التنشئة السياسية ،التنمية السياسية ،المشاركة السياسية.

أوالً :التربية السياسية:

إف التربيػػة السياسػػية تيػػتـ بإعػػداد المتعممػػيف ليمارس ػكا العمػػؿ السياسػػي لػػذلؾ ينبغػػي أف تكػػكف

نقطة البداية في ىذا اإلعػداد لكػي يككنػكا مػكاطنيف صػالحيف كلكػي يتبػكأكا القيػادة ،كيتطمػب تحقيػؽ ذلػؾ

فػػي أف يعم ػػؿ المني ػػاج الترب ػػكم عم ػػى ترس ػػيخ ركح االنتم ػػاء عن ػػد الي ػػرد لكطن ػػو كمجتمع ػػو كعم ػػى إكس ػػابو

المقكمات السمككية لميمسية السائدة في المجتم .

()1

ثانياً :التنشئة السياسية:

كلمتنشػػئة السياسػػية تعرييػػات متعػػددة كمتنكعػػة :كيػػرل "ىربػػت ىػػايمف" :أف التنشػػئة السياسػػية تعنػػي تعمػػـ
اليرد ألنماط اجتماعية عف طريؽ مختمؼ مؤسسات المجتم تسػاعده عمػى أف يتعػايش سػمككيا مػ ىػذا

المجتم .

()2

كيقكؿ العالماف " آلمكند كبكؿ" أف :التنشئة السياسية ىي اكتساب المكاطف لالتجاىات كالقيـ

السياسية التي يحمميا معو حينما يجند في مختمؼ األدكار االجتماعية.

()3

كيعرؼ "لييف" التنشئة السياسية :بتنيا اكتساب اليرد السػتعدادات سػمككية تتيػؽ مػ اسػتم اررية

شياـ الجماعات كالنظـ السياسية بتداء الكظائؼ الضركرية لمحياظ عمى كجكدىا.

( )1مجدم إبراىيـ ،مرج سابؽ ،ص .204

()4

)(2

Hyman, Herbert, Political Socialization, A Study In The Psychology Of Political Behavior,
Glencoe, 1959, p. 25.
)(3
Almond, G. And Powell B., Comparative Politics, A Development Approach, Boston, Mars,
1966, p. 24.
)(4
Levine Report, Political Socialization And Cultural Change In: Greetz Ciifford, ed., Old
Societies And New States, London, Free Press Of Glencoe, 1963, p. 230
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عناصر مفيوم التنشئة السياسية:

()1

- 3التنشئة السياسية ىي أساسان عممية تعمـ.

- 2ينصػػرؼ ىػػذا الػػتعمـ إلػػى القػػيـ كاالتجاىػػات السياسػػية ،كالػػى القػػيـ كاألنمػػاط االجتماعيػػة ذات الداللػػة
االجتماعية.

- 1التنشئة السياسية عممية مستمرة يتعرض ليا اليرد في مختمؼ مراحؿ حياتو.
التنشئة السياسية شرط ضركرم لنشاط اليرد في داخػؿ المجتمػ السياسػي ،كىػي العمميػة التػي
يتـ مػف خالليػا نقػؿ القػيـ كالمعتقػدات كالعكاطػؼ السياسػية إلػى األجيػاؿ الالحقػة ،كتبػدأ ىػذه العمميػة فػي

عم ػػر مبك ػػر كتس ػػتمر طػ ػكاؿ الحي ػػاة ع ػػف طري ػػؽ األسػ ػرة كالمدرس ػػة كالمؤسس ػػة الديني ػػة كجماع ػػات العم ػػؿ
كالحزب السياسي ك يرىا.
أىمية التنشئة السياسية:
تمعب التنشئة السياسية دك انر ىامان في حياة اليرد السياسية عبر مراحؿ عمره المختمية ،كتشكؿ

التنشئة السياسية النكاة األكلى لنمك اليرد سياسيان ،كتككيف اتجاىاتو كشناعاتو كأفكاره السياسػية ،ألف ىػذه
االتجاىات كالقيـ ىي في األساس نتػاج عمميػة مكتسػبة كمحصػمة تعمػـ كتنشػئة مسػتمرة ،كمػا أنيػا تعمػؿ
عمى تكجيو السمكؾ السياسي لميرد تجاه االستقرار لمجمؿ النظاـ السياسي ،باإلضافة إلى تعزيػز مبػادئ

المكاطنة الصالحة لدل األفراد كدكرىـ داخؿ مجتمعيـ.

أنماط التنشئة السياسية:

كلمتنشئة السياسية نمطاف عاماف كىما(:)2

أوالً :التنشئة السياسية المباشرة:

كتشير عممية التنشػئة السياسػية المباشػرة إلػى نقػؿ مبػدئي لتكجيػات سياسػية كاضػحة حيػث إف

اليرد يتعمـ بشكؿ كاضح عف بنيػة حككمتػو كفضػائؿ األحػزاب السياسػية فػي مجتمعػو ،فػال يكجػد ميػؿ أك

تكجو عاـ كسيط في عممية التنشئة السياسية المباشرة ككنيا شد تظيػر بشػكؿ مقصػكد كمثػاؿ ذلػؾ :حػث
مدرس المدرسة لطالبو بتف يككنكا مكاطنيف صالحيف كأف يعممكا عمى تطبيؽ القكانيف كمف أىػـ أسػاليب

التنشئة السياسية المباشرة:
 -2أيمف حسيف أبك شمالة ،تصكر مقترح لتنمية الكعي السياسي لدل طمبة الجامعات اليمسطينية في محافظات زة ،رسالة
ماجستير في التربية ير منشكرة ،جامعة عيف شمس كجامعة األشصى ،2003 ،ص ص .36 -35

()2رعد حافظ سالـ ،التنشئة االجتماعية كأثرىا عمى السمكؾ السياسي( ،عمػاف :دار كائػؿ لمنشػر ،طبعػة  ،)2000 ،3ص
ص .21– 22
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 -3التقميلللد والمحاكلللاة :كتعتب ػػر أى ػػـ أنم ػػاط التعم ػػيـ االجتم ػػاعي كأكثرى ػػا انتش ػػا ار حي ػػث يعتم ػػد الجميػ ػ
صغيرىـ ككبيرىـ عمى التعمـ كالمحاكاة كالتقميد ألف التعميـ بالمحاكاة كالتقميد ينطبؽ عمى عدد كبير مف
القيـ كالسمككيات كالميارات كالتكشعات كاالتجاىات.

 -2التنشلللئة السياسلللية التوقعيلللة :حيػػث إف األف ػراد الػػذيف يػػتممكف بالحصػػكؿ عمػػى كظػػائؼ مينيػػة أك
أكضاع اجتماعية مرمكشة ،فإنيـ عادة ما يقتبسكف القيـ كالسمككيات المرتبطة بيذه األدكار شبؿ تقمد ىذه

األدكار بكشت طكيؿ.

 -1التعمليم السياسلي :كيطمػػؽ عمػى المحػاكالت المقصػكدة كالمباشػرة لنقػؿ التكجيػات السياسػية ،فػػالتعميـ
السياسي يتـ عف طريؽ األسرة كالمدارس كالمؤسسات الحككمية كالسياسية ك ير ذلؾ.

 -4الخب لرات والتجللارب السياسللية :حيػػث إف مجمػػكع التجػػارب كالخب ػرات السياسػػية لميػػرد كعبػػر م ارحػػؿ
عمره المختمية تساىـ مجتمعة في صيا ة تنشئة سياسية لميرد كسمككو السياسي داخؿ المجتم .
ثانياً :التنشئة السياسية غير المباشرة

()1

:

كتعني االكتساب المبدئي لمميكؿ كالنزعات التي فػي حػد ذاتيػا ليسػت سياسػية ،كلكنيػا تػؤثر عمػى تطػكر

التكجيات لدل األفراد .كىناؾ جانباف مف جكانب التنشئة السياسية ير المباشرة.

أ -أف التنشئة السياسية ير المباشرة ال تحدث فقط في مرحمة الطيكلة كلكنيا تستمر طيمة الحياة.

ب -أف التعمـ السياسي ير المباشر ليس محددان فقط بنقؿ التكشعات مف نماذج األدكار يػر السياسػية
إلى القيادات السياسية ،بؿ إنو يتضمف اكتساب الميارات كالعادات كالسمككيات المناسػبة لمنشػاطات

السياسية.

أىم أساليب التنشئة السياسية غير المباشرة:

- 3االنتقللال الشخصللي لمتوجيللات :كيعنػػي انتقػػاؿ الخب ػرات كالميػػارات التػػي يكتسػػبيا اليػػرد مػػف خػػالؿ
ممارساتو لفنشطة المختمية في المجاالت ير السياسية إلى النطاؽ السياسي.

- 2التللدريب المبللدئي :كىػػك انتقػػاؿ الخبػرات التنمكيػػة كالميػػارات كالقػػيـ التػػي يكتسػػبيا اليػػرد مػػف المحػػيط
الغير سياسي إلى المحيط السياسي.

- 1التعمليم :كيقصػػد بػو امتػػداد القػػيـ االجتماعيػة التػػي تعمػب دك انر رئيسػػيان فػي بنػػاء الثقافػة السياسػػية إلػػى
المج ػػاالت السياس ػػية كمث ػػاؿ ذل ػػؾ :التكج ػػو إل ػػى القي ػػاـ بتعم ػػاؿ إيجابي ػػة كنش ػػاطات جماعي ػػة داخ ػػؿ

المجتم .

()1

رعد حافظ سالـ ،مرج سابؽ ،ص .23
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ثالثاً :التنمية السياسية:

كىي عبارة عف حالة نمػك مسػتمر تبػدأ منػذ خميقػة اإلنسػاف كحتػى كفاتػو بػالتكازم مػ عمميػات

نمكه المختمية مف الناحية العقمية كالجسمية كالعاطيية كاالجتماعية ،كما أف النمك السياسي لميرد يبدأ في
مرحمػػة مبكػرة جػػدان فػػي حياتػػو ،كأف مػكاطف المسػػتقبؿ ينمػػك سياسػػيان كيتشػػكؿ شبػػؿ فتػرة طكيمػػة مػػف كصػػكلو

إل ػػى س ػػف المكاطن ػػة .كىن ػػاؾ معمكم ػػات أف ع ػػالـ الطي ػػؿ السياس ػػي يتش ػػكؿ شب ػػؿ أف يمتح ػػؽ ى ػػذا الطي ػػؿ
بالمدرسة.

إف اليترة ما بيف ( )31-33مف عمر اليرد تحدث خالليا القيزة الكبيرة في تطكر مياىيـ اليرد

السياسية ألنو في الكشت الػذم تنمػك فيػو شدرتػو عمػى فيػـ العالشػات السياسػية كاالجتماعيػة تكػكف ميػاىيـ
الناشئيف كشناعتيـ شد تطكرت إلى درجة ال تختمؼ كثي انر عف مياىيـ األشخاص البالغيف كشناعاتيـ.

()1

رابعاً :المشاركة السياسية:

كتعتبر المشاركة السياسية بتنيا العممية التي يمعب مف خالليا اليرد دك انر فػي الحيػاة السياسػية

في مجتمعيا كتككف لديػو اليرصػة ألف يشػارؾ فػي كضػ األىػداؼ العامػة لػذلؾ المجتمػ ككػذلؾ أفضػؿ

الكسائؿ لتحقيؽ كانجاز ىذه األىداؼ.)2( .

كتعني المشاركة السياسية تمؾ األنشطة اإلرادية التي يقكـ بيا المكطنكف بيدؼ التتثير بشػكؿ
مباشر أك ير مباشر في عممية اختيار الحكاـ أك التتثير في الق اررات أك السياسات التي يتخذكنيا.

()3

أشكال ومستويات المشاركة(:)4

كىناؾ عدة أشكاؿ كمستكيات لممشاركة السياسية لممكاطنيف في الحياة العامة كىي كالتالي:

 .7المستوى األعمى :ممارسو النشاط السياسي:

كيشػػمؿ ىػػذا المسػػتكل مػػف تت ػكافر فػػييـ عػػدة شػػركط مػػف ضػػمنيا عضػػكية منظمػػة سياسػػية أك حضػػكر
االجتماعات السياسية بشكؿ متكرر.

 .7المستوى الثاني :الميتمون بالنشاط السياسي:
كيشػػمؿ ىػػذا المسػػتكل ال ػذيف يصػػكتكف فػػي االنتخابػػات كيتػػابعكف بشػػكؿ عػػاـ مػػا يحػػدث عمػػى السػػاحة

السياسية.

( )1إبراىيـ ناصر ،مرج سابؽ ،ص .333-332

)(2

Tery Clay Eakin, Student And Politics A Comparative Study, Bombay 1972, p96

()3السيد عميكة كمنى محمكد  ،مرج سابؽ ،ص .34-32
( )4نيس المرج

 ،ص .21
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 .7المستوى الثالث :اليامشيون في العمل السياسي:
كيشمؿ مف ال ييتمكف باألمكر السياسية كال يميمكف لالىتمػاـ بالعمػؿ السياسػي كال يخصصػكف أم كشػت

أك مكارد ليـ.

 .9المتطرفون سياسياً:

كىـ أكلئؾ الذيف يعممكف خارج األطر الشرعية القائمة كيمجئكف إلى أساليب العنؼ.
وىناك عدة عوامل تقوم بصقل الذات السياسية لمفرد وىي (:)1

- 3شكؿ كطبيعة أداء النظاـ السياسي الذم يمعب دك انر ميمان في تحديد التكجييات السياسية.
نػكاع الخبػرات كعالشػػات اليػػرد مػ 2أ
الذات السياسية لميرد.

يػره مػػف األفػراد الجماعػات تعتبػػر عكامػػؿ ميمػػة جػػدان فػػي صػػقؿ

- 1نمك كتطكر أم ذات سياسية يتتثر بحاجات كشدرات اليرد الشخصػية أك الخاصػة ،كالػذات السياسػية
تنمك كتتطكر نتيجة ىذه العكامؿ.
فضالن عف ذلؾ فإف الذات السياسية تشمؿ التكجيات التالية:

- 3أحاسيس شكمية ككطنية أك كالء شبميان.

- 2االنتماء ألحزاب سياسية معينة أك جماعات اجتماعية كسياسية معينة.
- 1تبني مكاشؼ فكرية أيديكلكجية معينة.

- 4اتجاىات كتقييمات لقضايا كشخصيات كأحداث سياسية معينة.
- 2معارؼ حكؿ البني كاإلجراءات السياسية.

- 3االنطباع الذاتي حكؿ حقكؽ كمسئكليات ككض اليرد في البيئة السياسية.

آليات التنشئة السياسية:

تمتمؾ التنشئة السياسية عدة آليات تصب في مجمميا في تحقيؽ ذات األىداؼ كىي كاآلتي (:)2

اع ،أك شػػد يتضػػمف
- 3التقميلللد والمحاكلللاة :الػػتعمـ بالمحاكػػاة شػػد يكػػكف عػػف طريػػؽ مجيػػكد مقصػػكد كك و
االشتباس لمقيـ كاألنماط السػمككية مػف اآلخػريف بػكعي كبػدكف كعػي ،مثػؿ األطيػاؿ يحػاككف االنتمػاء

الحزبي لكالدييـ ألنيـ أشخاص ميمكف في حياتيـ.

( )1معف خميؿ العمر ،التنشئة السياسية( ،األردف ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزي  ،) 2004 ، ،ص .235
()2

ريشارد داكسف ك كركبرت كنيث " ،التنشئة السياسية ترجمة مصطيى خشيـ كمحمد المغيرم ،منشكرات جامعة

شاريكنس ،بنغازم ،"3660 ،ص .344 -312
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- 2التنشئة التوقعية ( :)Anticipatory Socializationأم األفراد الذم يتممكف في الحصكؿ عمى

كظ ػػائؼ ميني ػػة أك أكض ػػاع اجتماعي ػػة عالي ػػة البػ ػان م ػػا يقتبس ػػكف الق ػػيـ كالس ػػمككيات المرتبط ػػة بي ػػذه
األدكار شبؿ تقمد ىذه األدكار بكشت طكيؿ.

مثؿ الطمبة الناشطيف الذيف البان ما يبدأكف في إعداد أنيسػيـ لممناصػب التػي يتقمػدكنيا عػف طريػؽ
االنتخابات شبػؿ أف يبمغػكا أشػد سػف الرشػد ،كالتصػكيت مػف خػالؿ تكشػ تقمػب مكشػ مػف مكاشػ القػكة
السياسية في المستقبؿ يبدءكف ،في اشتباس السمككيات كاألسػاليب التػي يعتقػدكف أنيػا مناسػبة لمتقمػد
ىذا المنصب السياسي.

- 1التعمم السياسي :يػتـ عػف طريػؽ األسػرة كالمدرسػة كالككػاالت كالمؤسسػات السياسػية كالحككميػة إلػى
جانب عدد ال يحصى مف الجماعات كالمنظمات بعكس المحاكاة كالمتكشعية ،فإف المبػادرة فػي ىػذه

اآلليػػة تػػتتي عػػف طريػػؽ الجيػػة التػػي تقػػكـ بالتنشػػئة كلػػيس عػػف طريػػؽ المنشػػت .فػػي حػػيف أف النظػػاـ
المدرسػػي يؤكػػد بصػػكرة مقصػػكدة عمػػى المشػػاركة كتسػػاس لممكاطنػػة الجديػػدة التػػي تعمػػؿ عمػػى تػػكفير

فصػػكؿ شػراءات كاختبػػارات ،كتخصػػيص بعػػض الكشػػت فػػي اليصػػؿ لمطمبػػة لقػراءة الصػػحؼ كمناششػػة
األمكر العامة ،كمكافتتيـ بمنحيـ درجات عمى اختباراتيـ النشطة (.)1

- 4التمرد والعصيان :عمى القيـ السائدة بغية التكصؿ إلى شيـ جديدة شد تصؿ إلى حدكد الثكرة.

- 2التغيللر :أم تبػػديؿ القػػيـ السػػائدة كتعػػديؿ أنمػػاط االتجاىػػات كالسػػمكؾ بصػػكرة تػػالءـ أىػػداؼ النظػػاـ
السياسي(.)2

طرق اكتساب التنشئة السياسية:

كيكتسب اليػرد التنشػئة السياسػية مػف خػالؿ عػدة طػرؽ مباشػرة ك يػر مباشػر ،كذلػؾ بشػكؿ رسػمي ك يػر

رسمي كىي:

أوالً :األسموب غير المباشر:
كيعني اكتساب االستعدادات كاالتجاىػات بصػية عامػة ،أم التػي لػيس مػف الضػركرم أف تكػكف
سياسية في حد ذاتيا ،كلكنيا تؤثر بعد ذلؾ في تطكر التكجيات السياسػية لػدل اليػرد كيمكػف أف يتحقػؽ

األسمكب ير المباشر مف خالؿ بعض اآلليات كىي(:)3

- 3انتقال الخبرات الشخصية المتبادلة :حسب آلية انتقاؿ الخبػرات الشخصػية المتبادلػة ،فػإف الطيػؿ
يبدأ في التعرض لعممية التنشئة االجتماعية السياسية كىك باليعؿ مزكد بخبرات حققتيػا العالشػات

الشخصية المتبادلة .فمف خػالؿ خب ارتػو بصػية طيػؿ فػي األسػرة كتمميػذ فػي المدرسػة ،اسػتطاع أف
()1
()2

داكسف ،ريشارد كداكسف كارف كركبرت كنيث ،مرج سابؽ ،ص .312
عبد المنعـ المشاط" ،التنشئة السياسية مف دكلػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة( ،الشػارشة ،مجمػة شػئكف اجتماعيػة3663 ،

عدد 11ص ص . 330– 56

()3إحساف محمد الحسف ،مرج سابؽ  ،ص .223
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يطكر عددان مف العالشات م رمكز السمطة بحيث يستطي في تعاممو الالحؽ م ىذه الرمكز أف
يطكر أساليب لمتياعؿ تشبو تمؾ التي خبرىا خالؿ حياتو المبكرة.

- 2التمملللذة أو التلللدريب :تعن ػػي التمم ػػذة انتق ػػاؿ الخبػ ػرات كالمي ػػارات الت ػػي يكتس ػػبيا الي ػػرد م ػػف خ ػػالؿ
ممارسػػتو لفنشػػطة كاكتسػػابو لميػػارات سػػمككية كشػػيـ كاتجاىػػات فػػي مجػػاالت يػػر سياسػػية ،إلػػى

النطػػاؽ السياسػػي فػػي مرحمػػة الحقػػة .فكػػتف اليػػرد حينمػػا يشػػارؾ فػػي منظمػػات اجتماعيػػة يكتسػػب
خبرات ير سياسية كميارات كاستبصارات يستخدميا بعد ذلؾ في تعاممو م النظاـ

السياسي.

- 7التعميم :ترتبط ىػذه اآلليػة بػاآلليتيف السػابقتيف ،فيػي حػاالت عديػدة يمتػد شػمكؿ القػيـ االجتماعيػة
إلى المجاالت السياسية.

- 9ثانياً :األسموب المباشر:
يشير ىذا األسمكب إلى العمميات التي يتـ مف خالليا نقؿ محتػكل سياسػي محػدد لففػراد بيػدؼ

تكػكيف تكجيػػاتيـ السياسػػية .كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ التنشػػئة االجتماعيػػة السياسػػية المباشػرة ،إذ تتػػاح لميػػرد

فرص ػػة معرف ػػة البن ػػاء السياس ػػي كالحك ػػكمي الق ػػائـ ف ػػي مجتمع ػػو ،كادراؾ مختم ػػؼ التص ػػكرات كالعممي ػػات

السياسية ،كيشمؿ األسمكب المباشر التنشئة عمى ما يمي (:)1

- 3التييئػػة المتصػػمة بػػدكر الم ػكاطف بصػػية عامػػة ( كذلػػؾ مثػػؿ دكاف ػ المشػػاركة السياسػػية كاالرتباطػػات
الحزبية أك األيدلكجية).

- 2التنشئة المتصمة بالكالء الكطني كالمكشؼ مف السمطة كشرعية المؤسسات السياسية.
- 1التنشئة المتصمة لمقياـ بتدكار خاصة كالعمؿ بصية مكظؼ حككمي.
كىناؾ آليات الكتساب التنشئة السياسية المباشرة ،منيا ما يتتي:
 -التقميد أك المحاكاة

 التنشئة السياسية المتكشعة -التربية السياسية

 -الخبرات السياسية

()1رعد حافظ سالـ ،مرج سابؽ ،ص .32
34

المبحث الثاني
مصادر تشكيل الوعي السياسي
يتنػػاكؿ المبحػػث الثػػاني المصػػادر كاألدكات المتنكعػػة كالتػػي تمعػػب دك انر ىامػان فػػي تشػػكيؿ كتحديػػد

أبعاد الكعي السياسي لدل طمبة الجامعات اليمسطينية في شطاع زة.
وأىم مصادر تشكيل الوعي السياسي:

أوالً :األسرة

كتعتبر األسرة مف أىـ مصػادر تشػكيؿ الػكعي السياسػي عنػد اليػرد ككنيػا الجماعػة األكلػى التػي

ينتمي إلييا كتنعكس ثقافتيا سمبان أك إيجابان لعممية الكعي السياسي عند اليرد.

كيختم ػ ػػؼ تش ػ ػػكيؿ ال ػ ػػكعي السياس ػ ػػي لففػ ػ ػراد ف ػ ػػي األسػ ػ ػرة ب ػ ػػاختالؼ أنماطي ػ ػػا كتركيبتي ػ ػػا ،في ػ ػػي
المجتمعات النامية يكجد اختالؼ في تشكيؿ الكعي بيف األسرة الممتدة كالمنيصمة ،فاألكلى كىي األسرة

الممتدة يعتمد فييا التشكيؿ عمى بناء السمطة داخؿ األسػرة كالتػي تعتمػد عمػى السػف كالجػنس ،كالصػغير

يخضػ ػ لمكبي ػػر ،كاألنث ػػى تخضػ ػ لم ػػذكر ،كح ػػؽ اتخ ػػاذ القػ ػرار كاب ػػداء الػ ػرأم يتداكل ػػو فق ػػط رب العائم ػػة،
كاالنتماء ألسرة سياسية ،أك لمجتم سياسي معيف ىي مف أكلى التكجيات السياسية التي يكتسبيا اليرد

كأكثر ثباتان كاستق ار انر(.)1

ويرى كمال المنوفي أن األسرة تمارس ىذا التأثير من عدة زوايا ىامة:

 -المركلز الخللاص لةسللرة :حيػػث تظػؿ األسػرة كلعػػدة سػنكات ىػػي المصػدر الكحيػػد الػذم يشػػب حاجػػات

الطيؿ المادية كىذا االعتماد يدف الطيؿ إلى تقمص اتجاىات كالديو.

 -فمسفة وقيم األسرة :حيث تعكس األسرة نظامان لمقيـ يستكعبو الطيؿ.

 طريقة تربية الطفل :لذلؾ فإف المعتقدات كاالتجاىات التي يكتسبيا الطيؿ داخؿ األسرة ترجػ أيضػانإلى األسمكب الذم تنتيجو في تربيتو ،إذ إف األسرة تعد أكؿ نمػط سػمطكم يعايشػو الطيػؿ كتػؤثر طريقػة

ممارسة ىذه السمطة عمى شيمو كاتجاىاتو (.)2

كاألس ػرة ىػػي أكؿ مؤسسػػة اجتماعيػػة يعػػيش فييػػا اليػػرد كيشػػعر باالنتمػػاء ليػػا ،كىػػي أكؿ مجػػاؿ

تربكم يتكاجد فييا الطيؿ كيتياعؿ معو" فيييا يناؿ اليػرد أكؿ مقكمػات نمػكه العقمػي كالجسػمي كالصػحي،
كمنيا يستقي عاداتو كتقاليػده كشيمػو كيػتعمـ التعػاكف كالتضػحية كالكفػاء كالصػدؽ كالعطػؼ عمػى اآلخػريف
()1
()2

حسف فراج ،مرج سابؽ ،ص .52

كم ػػاؿ المن ػػكفي  ،التنش ػػئة السياس ػػية ف ػػي األدب المعاص ػػر( ،الككي ػػت :مجم ػػة العم ػػكـ االجتماعي ػػة ،الع ػػدد )2003 ،4
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كاحت ػراميـ كتحمػػؿ المسػػئكلية ،كاشػػباع حاجاتػػو األساسػػية ،كمػػا تبػػدأ منيػػا أكؿ خط ػكات الطيػػؿ لالتصػػاؿ
بالعالـ المحيط بو كتككيف الخبرات التي تعينو عمى التياعؿ م بيئتو المادية كاالجتماعية".

()1

طرق التعمم السياسي في األسرة:

تؤثر األسرة عمى التعمـ السياسي مف خالؿ ثالث طرؽ كاضحة ىي:

- 3نقللل توجيللات سياسللية صللريحة :فقػػد يس ػاىـ الكالػػداف فػػي تنميػػة اتجاىػػات إيجابيػػة حػػكؿ المشػػاركة
السياسية كاالجتماعية لدل أطياليما ،كذلؾ مف خالؿ المشاركة النشػطة فػي الشػئكف السياسػية كفػي
األمكر التي تخص المجتم .

- 2نقل توجيلات ليلا تلأثير سياسلي غيلر مباشلر :مػف خػالؿ العالشػات الشخصػية داخػؿ األسػرة يػتعمـ
الطيػ ػػؿ كيػ ػػؼ يتعامػ ػػؿ م ػ ػ اآلخ ػ ػريف كيػ ػػتعمـ أف يثػػػؽ أك ال يثػ ػػؽ فػ ػػي اآلخ ػ ػريف ،فاإلحسػ ػػاس بالثقػ ػػة
الشخصية مثالن يمكف تعميمو إلى إحساس بالثقة السياسية.

- 1تحديللد كيفيللة التعللرض لمللؤثرات التنشللئة األخللرى :فيػػي تمعػػب دك انر فػػي تحديػػد شنػكات التنشػػئة التػػي
يتعرض ليا اليرد فتصدشاء اليرد ،كالمدارس ،كالجماعػات الدينيػة كالترفيييػة التػي يشػارؾ فييػا خػالؿ

مرحمتي الطيكلة كالشباب تتحدد في معظميا بالكض االجتماعي كالجغرافي لفسرة(.)2
كيعكد اعتبار األسرة مف أىـ ىيئات التعميـ السياسي كالتنشئة السياسية لعدة أسباب(:)3

- 3سػػيكلة كصػػكؿ األس ػرة إلػػى األشػػخاص الم ػراد تنشػػئتيـ .فيػػي السػػنكات التككينيػػة المبك ػرة مػػف عمػػر
اليرد ،تكاد تحتكر األسرة عممية الكصكؿ إلػى األفػراد ،فاألسػرة ىػي األكلػى مػف بػيف ىيئػات التنشػئة
االجتماعية السياسية في الترتيب الزمني التي يتصؿ بيا اليرد ،حيث نشت كترعرع.

- 2تككف التنشئة في األسرة عممية مستمرة ،تتـ بصػية تمقائيػة انسػيابية يػر محػدكدة بتكشػات معينػة أك
أماكف معينة كبقية معظـ ىيئات التنشئة األخرل.

- 1تكػاد تنيػرد األسػرة بقػكة الػػركابط الشخصػية كالعاطييػػة ،التػي تػربط بػػيف أعضػائيا ،بالمقارنػػة مػ بقيػػة
الييئات ،مما يزيد مف تتثير األسرة ،الذم شد يستمر طيمة العمػر عمػى اليػرد بحكػـ شػكة ىػذه الػركابط

الشخصية كالعاطيية.

()4

- 4يقضػي الطيػؿ بدايػػة حياتػو مػ األسػرة ،ىػػذه البدايػة يكػػكف فييػا الطيػػؿ أكثػر تقػػبالن كاسػتجابة لمتنشػػئة
االجتماعية السياسية ،مما يعطي األسرة أىمية كبيرة.

()1

مقدمة في العمكـ التربكية ،ىيئة التدريس بقسـ أصكؿ التربية ( ،زة :جامعة األزىر ، )3665 ،ص.64

()3

نيس المرج  ،ص .324

( )2ريشارد داكسكف كآخركف ،مرج سابؽ ،ص .321
()4

نيس المرج  ،ص .322
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أىمية دور األسرة في عممية التنشئة السياسية(:)1

كيعكد اعتبار ككف األسرة مف بيف أىـ ىيئات التنشئة السياسية لعدة أسباب:

- 3سػػيكلة كصػػكؿ األس ػرة إلػػى األشػػخاص الم ػراد تنشػػئتيـ ،كمػػا أنيػػا ىػػي األكلػػى مػػف بػػيف ىيئػػات
التنشئة االجتماعية كالسياسية في الترتيب الزمني التي يتصؿ بيا اليرد ،حيث ينشت كيترعرع.

- 2تككف التنشئة في األسرة عممية مستمرة تتـ بصية تمقائيػة انسػيابية يػر محػدكدة بتكشػات معينػة
أك أماكف معينة كبقية معظـ ىيئات التنشئة األخرل.

- 1يقضػػى الطيػػؿ بدايػػة حياتػػو م ػ األس ػرة ،ىػػذه البدايػػة يكػػكف فييػػا الطيػػؿ أكثػػر تقػػبالن كاسػػتجابة
لمتنشئة االجتماعية السياسية ،مما يعطى األسرة أىمية كبيرة.
ػيا ،كتمثػؿ
كيرل الباحث أف األسرة اليمسطينية لعبت دك انر ميمان في تنمية كتعزيز كصػقؿ أعضػائيا سياس ن
ذلؾ في زرع الكعي الكطني ،كالسياسي تجاه حيثيات القضية اليمسطينية بكؿ تياصػيميا ،كمػا أف العديػد

مف األسر كانت بالنسبة ألفرادىا نقطة العمؿ األكلى سياسيان خاصة ،إذا مػا كانػت أسػرة شػييد أك أسػير
أك مطػػارد أك شائػػد بغػػض النظػػر عػػف انتمائػػو السياسػػي .كدفعػػت األسػػر اليمسػػطينية ثمػػف ىػػذه الرعايػػة
السياسػػية ألبنائيػػا مػػف سياسػػة االحػػتالؿ اإلسػرائيمي الػػذم طالمػػا اسػػتيدؼ رب األسػرة أك سػػيدة البيػػت أك

أحد أعضاء األسرة بمختمؼ أشكاؿ القير كالتعذيب أك ىدـ البيكت.

ثانياً :المدرسة:
كتعتبر المدرسة المككف األساسػي الثػاني لمصػادر تشػكيؿ الػكعي السياسػي لميػرد كالػذم ينتقػؿ
إلييا مباشرة بعد األسرة كيتتثر اليرد مف خالليا بعدة ثقافات تربكية تساىـ في تشكيؿ كعيو المختمؼ.

كتعتبػػر المؤسسػػات التعميميػػة إحػػدل أدكات التنشػػئة السياسػػية الرئيسػػية ،إذ يشػػكؿ المتسػػمقكف

لمعمميػة التعميميػة جػزءان مػف المجتمػ السياسػي ،كبػذلؾ فيػـ يكتسػبكف نظػـ القػيـ كاالتجاىػات السػائدة فػػي
ىذا المجتم كالتي مف شتنيا أف تؤثر في سمككيـ السياسي ،حينما يدخمكف البمكغ السياسي (.)2
ككفق ػان لناديػػة سػػالـ فػػاف لكػػؿ مػػف ميركػػؿ كىربػػت كنتػػر( Mirklig Herbertonter and
 )netterيركف أف المدرسػة يمكػف أف تقػكـ بالتربيػة السياسػية كالػكعي السياسػي مػف خػالؿ عػدة جكانػب

ىي:

()1رعد حافظ سالـ ،التنشئة اإلجتماعية كأثرىا عمى السمكؾ السياسي ،مرج سابؽ ،ص .40
()2

نادية سالـ ،التنشئة السياسية لمطيؿ مف كاش تحميػؿ الكتػب المدرسػية ( ،القػاىرة ،المجمػة اإلجتماعيػة القكميػة ،عػدد 3

–  ، 1المجمد  ، )3652 ،36ص .11
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 -نقل المعرفة السياسية:

حيػث تعتبػػر عمميػػة نقػؿ المعػػارؼ كالميػػاىيـ السياسػػية عمميػة عمػػى شػػدر كبيػػر مػف األىميػػة بالنسػػبة لػػدكر

مؤسسات التعميـ الرسمية ،كالمنيج المدرسي الدكر األساسي في ذلؾ.
 -غرس وتنمية القيم األساسية:

حيث تساىـ ىذه القيـ في تككيف حكػـ اليػرد عػف األشػياء ممػا يسػاعد عمػى ترسػيخ الػكعي السياسػي

لميرد.

 تنمية ميارات المشاركة السياسية:عف طريؽ األنشطة كاليعاليات المدرسية المختمية المصاحبة لمميردات كالخطط المدرسية.
أىمية المدرسة في التنشئة السياسية:

كتتمثؿ أىمية المدرسة في التنشئة السياسية لميرد مف خالؿ ما يمي(:)1

- 3أكؿ ىيئة مسػتقرة يمتقػي بيػا الطيػؿ بعػد ابتعػاده نسػبيان عػف رعايػة كالديػو ىػي المدرسػة التػي يتعػرض
ليا كىك في أىـ سنكات تككيف االتجاىات كالقناعات السياسية.

- 2االرتب ػ ػػاط الكثي ػ ػػؽ ب ػ ػػيف التعم ػ ػػيـ كمككن ػ ػػات البن ػ ػػاء االجتم ػ ػػاعي كالثق ػ ػػافي كاف ػ ػػة كخصكصػ ػ ػان التنش ػ ػػئة
االجتماعية السياسية.
ثالثاً :المساجد:

كما كتعد المساجد أحد أىـ مصك ات تشكيؿ الكعي السياسي داخؿ المجتم لمػا تتمتػ بػو مػف

تتثير مختمؼ مف خػالؿ اسػتخداميا لمخطػاب الػديني الػذم يعمػؿ عمػى تحقيػؽ الػكعي فػي أم اتجػاه منػو
اء أكاف سمبيان أك إيجابيان.
سك ن
إف اعتيػػاد المسػػاجد يصػػير المسػػمميف فػػي بكتقػػة فكريػػة ،كيػػؤدم إلػػى تكحيػػد كممػػتيـ ،كينمػػي فػػييـ شػػيـ
التماسػػؾ كالتعاضػػد كالتكافػػؿ كركح المقاكمػػة كصػػد المعتػػديف ،كمػػف مظػػاىر التكحيػػد التػػي سػػاىمت بيػػا

المس ػػاجد اليمس ػػطينية ف ػػي عي ػػد االنتياض ػػة ح ػػؿ العدي ػػد م ػػف المش ػػكالت االجتماعي ػػة كض ػػبط العالش ػػات
االجتماعية كنشر الكحدة كالمحبة كاأللية بيف الناس" ،أما عمى المستكل السياسي فػإف دكر المسػجد فػي

تكحي ػػد اليمس ػػطينييف تمث ػػؿ أساسػ ػان ف ػػي تش ػػكيؿ ال ػػكعي اليك ػػرم كالحرك ػػي كالسياس ػػي لمكاجي ػػة االح ػػتالؿ

اإلسرائيمي(.)2

()1

سعيد التؿ ،مقدمة في التربية السياسية ألشطار الكطف العربي( ،عماف :دار لكاء لمصحافة كالنشر ، )3654 ،ص .53

( )2تيسير جبارة ،دكر الحركات اإلسالمية في االنتياضة المباركة( ،إربد :دار اليرشاف3662 ،ـ)  ،ص .33
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وىناك عدة عوامل تؤثر عمى دور المسجد في التنشئة السياسية ومن بينيا ما يأتي(:)1
- 3مدل تدخؿ المسجد كالديف في السياسة ،فكمما كاف المسجد أكثر انغماسا في السياسة كمما أثر
ذلؾ أكثر عمى تنشئة ركاده سياسيان.

- 2درجة إيماف اليرد بالديف كبدكر المسجد تنعكس عمى مدم تػتثير الػديف كالمسػجد عمػى مياىيمػو
كشناعاتو كفكره السياسي.

رابعاً :مجموعة الرفاق:

كتػؤثر مجمكعػػة الرفػػاؽ فػػي تشػػكيؿ الػػكعي لميػػرد مػػف خػػالؿ انعكػػاس ثقافتيػػا كمسػػتكيات كعػػي

أفرادىا عمى اليرد العضك فييا.

كيعرؼ سعيد التؿ مجمكعة الرفاؽ بتنيا "مجمكعة صغيرة مف الناس متقاربة في أ مب األحياف

في العمر كالمشاعر ،كىي ليست ثابتة مف حيث األعضاء التي تتشػكؿ مػنيـ ،كمػف العكامػؿ التػي تقػكـ

عمييا خالؿ كؿ مرحمة مف مراحؿ العمر (.)2

كيرل أف مجمكعة الرفاؽ تؤثر في الكعي السياسي كالكعي الكطني ككنيا تعد مف أىػـ مصػادر
المعمكمات لتككيف االتجاىات حكؿ األمكر السياسية كال سيما في فتػرة المراىقػة كمػا بعػدىا ،فيػي مرحمػة

المراىقة تمعب مجمكعة الرفاؽ دك انر ميمان في تطكير المعرفة كالقناعات كاالتجاىات السياسية ،فيي ىذه

المرحمػػة تكػػكف جماعػػة الرفػػاؽ أكثػػر تماسػػكان ،كأكثػػر تعارف ػان كيكػػكف أعضػػائيا أكثػػر تػػتث انر كالت ازمػػا ب ػرأم

المجمكعة ،كما تساىـ جماعة الرفاؽ في تحديد مييكـ اليرد كتصكره عف األمكر السياسية (.)3

العوامل التي تساعد عمى إعطاء مثل ىذا الدور لجماعة الرفاق في التنشئة السياسية ما يمي(:)4
- 3تكافر ظركؼ خاصة كقرب محؿ السكف أك كحدة المكاف الذم يرتادكنو كالمدرسة أك النادم الخ ..
أك التقارب في اليكاية أك الشعكر بإمكانية إشباع بعض حاجاتو عف طريؽ ىذه الصداشة.

- 2تعطػػي جماع ػػة النظ ػراء التجرب ػػة األكلػػى ألعض ػػائيا فػػي التعام ػػؿ م ػ األن ػػداد ككض ػ عكس ػػي عن ػػد

التعامؿ م البالغيف كاآلباء كالمدرسيف .إذ يقدـ النظراء نكعان مف الرفقة كاالىتماـ ال يستطي اآلباء
تكفيرىا.

()1شمراف حمادم ،أصؿ التياكت في االتجاىات السياسػية بػيف النػاس( ،بغػداد :دار الحريػة لمطباعػة ،العػدد ،)3644 ،3
ص .41 – 42

( )2سعيد التؿ ،مقدمة في التربية السياسية ألشطار الكطف العربي( ،عمػاف :دار المػكاء لمصػحافة كالنشػر ، )3654 ،ص
.313

()3سعيد التؿ ، ،مرج سابؽ ،ص.333

()4شم ارف حمادم ،مرج سابؽ  ،ص .16
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- 1يحصػػؿ اليػػرد مػػف جماعػػة النظ ػراء ،أصػػحاب الميػػارات المختميػػة كاألعمػػار المختميػػة نسػػبيان ،عمػػى
نماذج كميارات مييدة لمستقبميـ القريب ،عمى عكس البالغيف الذيف يعكسكف نماذج مستقبؿ بعيد.
- 4تكفر جماعة النظراء فرصة لحصكؿ اليرد عمى عالشات كثيقة مف اختيارىـ الخاص.

- 2كعمى صعيد المدرسة ،تزكد جماعة النظراء الطالب بشعكر مف الكحدة أك االندماج كتسػاعده عمػى
التكيؼ م حياة المدرسة.

- 3تمتػػد العالشػػات مػ النظػراء بشػػكؿ عػػاـ كاألصػػدشاء عمػػى كجػػو الخصػػكص أطػكؿ بعػػد تمػػؾ العالشػػات
م الكالديف.

- 4يستطي اليرد أف يتبنى معتقدات نظرائو بحريتو ،كلػيس تحػت أم ضػغط أك إجبػار ،كمػا ىػك الحػاؿ

م ػ عالشتػػو م ػ الكالػػديف كالبػػالغيف اآلخ ػريف .خصكص ػان فػػي مرحمػػة الطيكلػػة التػػي تتميػػز بعالشػػات
سػػمطكية ،حيػػث إف الطيػػؿ مجبػػكر بحكػػـ طبيعػػة العالشػػة أف يتقبػػؿ طمبػػات كيتبنػػى معتقػػدات كالديػػو
بسبب الخكؼ مف فقداف عطؼ كعناية الكالديف.

الدور الذي تؤديو جماعة الرفاق في عممية التنشئة السياسية(:)1

- 3عنػػدما تكػػكف جماعػػة النظػراء مختميػػة تمامػان عػػف اليػػرد ،كأف اليػػرد ال يمكػػف أف يػػتخمص بسػػيكلة
مف تتثيرىا.
- 2عنػػد عػػدـ اسػػتيعاب اليػػرد بشػػكؿ كامػػؿ لمعتقػػدات كالديػػو أك البػػالغيف ،كأنػػو ال يػزاؿ ىنػػاؾ بعػػض
النمك في معتقداتو.

- 1كمما كانت جماعة الرفاؽ ميتمة بالشؤكف السياسية زاد تتثيرىا عمى أعضائيا.

خامساً :وسائل اإلعالم:

كتعد كسائؿ اإلعالـ المختمية أحػد أبػرز أدكات تشػكيؿ الػكعي السياسػي لميػرد كزاد تتثيرىػا فػي

ظؿ الثكرة التقنية الحديثة التي ساىمت فػي ظيػكر كبػركز العديػد مػف كسػائؿ اإلعػالـ كخاصػة اليضػائي
منو الذم اشتحـ كػؿ مككنػات المجتمػ  ،كيعػد أحػد أىػـ العكامػؿ المػؤثرة فػي تشػكيؿ كعيػو الجمعػي كفػي

مقدمتػػو الػػكعي السياسػػي كيػػرل التػػؿ أف كسػػائؿ اإلعػػالـ ككسػػائؿ تربكيػػة تعمػػؿ عمػػى تطػػكير المعرفػػة،
كتشكيؿ المياىيـ كتنمية القناعات كاالتجاىات(.)2

كيمكػػف القػػكؿ إف كسػػائؿ اإلعػػالـ أصػػبحت فػػي بعػػض األحيػػاف أكثػػر كيايػػة كأعمػػؽ أث ػ ار مػػف

بعػ ػض كس ػػائؿ التربي ػػة .كم ػػا تمع ػػب كس ػػائؿ اإلع ػػالـ دك انر ميمػ ػان ف ػػي تش ػػكيؿ مي ػػاىيـ الن ػػاس كتص ػػكراتيـ
بالنسبة لمحقيقة في كؿ مسالؾ الحياة ،كفي مجاؿ التنشئة السياسية.

)(1

Richard A. Watson, Promise& Performance Of American Democracy, New York, John
Wiley& Sons, Inc., 1973 P. 148.
( )2سعيد التؿ ،مرج سابؽ ،ص .34
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كتقكـ كسائؿ اإلعالـ بػدكر ميػـ ألف الكػـ الكبيػر مػف المعمكمػات التػي يحصػؿ عمييػا الشػباب

عف العالـ السياسي يتتي مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ

(. )1

كمػف الكظػػائؼ التػػي مػف الميتػػرض أف تقػػكـ بيػا كسػػائؿ اإلعػػالـ فػي التربيػػة السياسػػية كالػػكعي

السياس ػػي ،ى ػػي ػػرس الش ػػعكر باالنتم ػػاء إل ػػى ال ػػكطف ،ك ػػرس الر ب ػػة ل ػػدييـ ف ػػي التغيي ػػر كزي ػػادة آم ػػاؿ
الجماىير ،كتشجعييـ عمى المساىمة ،كنقؿ أصكاتيـ كأفكارىـ لمقيادة السياسية.

كىناؾ ثالثة مكاشػؼ لإلعػالـ مػف شضػية الثقافػة " األكؿ ىػك إعػالـ التالعػب الػذم ييػدؼ إلػى

إعػػادة ترتيػػب عناصػػر الثقافػػة بيػػدؼ التػػركيج ليكػرة معينػػة ،كالثػػاني ىػػك إعػػالـ الػػدعكة الػػذم ييػػدؼ إلػػى
إحداث تغيير ثقافي جذرم لمجتم مثالي ،كالثالث إعالـ التمكيف أك التقكية ،كييدؼ إلى تحكيؿ النػاس

إل ػػى ذات ش ػػادرة عمػ ػػىا تتم ػػؿ تككيني ػػا الثقػ ػػافي ،كاع ػػادة فػ ػػرزه عم ػػى ض ػػكء المعطيػ ػػات الجدي ػػدة كالحاجػ ػػة
الستجابات الكاش االجتماعي كالسياسي(.)2

ولوسائل اإلعالم عملى اختالفيلا دور فلي االرتقلاء بلالرأي العلام عبلر تنفيلذ أىدافلو ووظائفلو ويتوقلف

دور وسائل اإلعالم في عممية التنشئة عموماً عمى ما يمي:
 -نكعية كسائؿ اإلعالـ المتاحة لميرد.

 ردكد فعؿ اليرد لما يتعرض لو في كسائؿ اإلعالـ حسب سنو. خصائص اليرد الشخصية كمدل ما يحققو مف إشباع لحاجاتو. -درجة تتثير اليرد بما يتعرض لو في كسائؿ اإلعالـ.

 اإلدراؾ االنتقالي حسب المستكل االجتماعي كاالشتصادم كالثقافي الذم ينتمي إليو اليرد.كأص ػػبحت م ػػادة اإلع ػػالـ السياس ػػي تش ػػكؿ ف ػػي كس ػػائؿ اإلع ػػالـ م ػػف محط ػػات إذاعي ػػة مس ػػمكعة

كمرئيػػة كصػػحافة مكتكبػػة نسػػبة عاليػػة جػػدان بػػؿ إف الييمنػػة الحككميػػة عمػػى كسػػائؿ اإلعػػالـ فػػي الػػبالد
العربية تيسر لنا الطبعة السياسية لمكظيية االتصالية ليذه الكسائؿ(.)3

كتعػػد التنميػػة السياسػػية أحػػد أىػػـ األمػػكر الكظيييػػة لإلعػػالـ الحػػديث كذلػػؾ مػػف خػػالؿ مسػػاحات

جديدة تخصصيا الرسالة اإلعالمية لمتثقيؼ السياسػي كالتنشػئة السياسػية كاإلعػالـ السياسػي ذم الطػاب

الشمكلي عمى المستكل النظرم كالتطبيقي اإلشميمي كالعالمي(.)1
()1

محمد أبك عامكد ،الكظائؼ السياسية لكسائؿ اإلعالـ( ،القاىرة :مجمة الدراسات اإلعالمية ،العدد  ،)3655،20ص

.32

( )2محمد سعيد ،اإلعالـ كثقافة المجتم المدني ( ،القاىرة :المؤتمر الثاني لممنظمات األىمية العربية ، ) 3664 ،ص
()3عزيزة عبده ،اإلعالـ السياسي كالرأم العاـ( ،القاىرة :دار اليجر لمنشر كالتكزي ) ،"2004 ،ص .41
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العوامل التي تساعد وسائل اإلعالم في التنشئة السياسية وىي(:)2

- 3لكسائؿ اإلعػالـ شػدرة يػر عاديػة فػي االسػتيالء عمػى عقػكؿ النػاس كالتػتثير الكبيػر عمػى آرائيػـ
إزاء القضية الميمة كشد يككف ذلؾ بحكـ شكة تتثير الصكرة كالصكت.

- 2انتشار كسائؿ االتصاؿ بعد ثكرة االتصاالت ،التي كسعت جدان مػف نطػاؽ اسػتخداميا كشصػرت
المسػػافات داخػػؿ الدكلػػة الكاحػػدة كبػػيف الػػدكؿ المختميػػة .كتػػدفؽ المعمكمػػات عمػػى م ػدار السػػاعة،
كخالؿ زمف شصير جدان.
 1ا-سػتخداـ ىػذه الكسػائؿ ،خصكصػان ،التميػاز كالمػػذياع لسػاعات طكيمػة .أمػا دكر كسػائؿ االتصػػاؿ
الجماىيرم في التنشئة االجتماعية السياسية فيك يكمف في:

- 3خمؽ ثقافة جماىيرية بدؿ الثقافات اليرعية كخمؽ الكالء لمكطف.
- 2أنيا تساعد عمى المحافظة عمى األنظمة السياسية كاستمرارىا.

- 1نقؿ العديد مف الرسائؿ السياسية كأكثرىا أىمية أخبار األحداث السياسية اليكمية.

- 4تتثير كسائؿ اإلعالـ عمى السمكؾ السياسي لمناخبيف .إذ تقكـ ىذه الكسائؿ بإجراء استطالعات
لمرأم العاـ كتظيرىا عمى شاشات التميزيكف كفي الصحافة كاإلذاعة مككنة تتثي انر شكيان.

وىنللاك مجموعللة مللن المالحظللات المرتبطللة بللدور وسللائل اإلعللالم الجمللاىيري فللي عمميللة التنشللئة

السياسية وىي:

- 3إف كسائؿ االتصاؿ تعمؿ عمى نشر المضاميف السياسية التي شامت ككاالت أخرل بتككينيا.

- 2إف كسػػائؿ االتصػػاؿ تميػػؿ إلػػى دعػػـ كتعزيػػز االتجاىػػات السياسػػية القائمػػة أكثػػر مػػف ككنيػػا تخمػػؽ
اتجاىات جديدة.

- 1إف الرسائؿ التي تنقميا كسائؿ االتصاؿ يتـ استقباليا كتيسيرىا في إطار البيئة االجتماعية Social
 ،Settingككذلؾ في إطار االستعدادات االجتماعية المسبقة.

سادساً :الجامعات:

كتعتبر الجامعة ىي إحدل المؤسسات الكطنية اليامة كالمؤىمة لمقياـ بدكر كطني كسياسػي ألنيػا تجمػ

أكبر عدد مف المثقييف طالبػان كأسػاتذة ،كىػي فػي نيػس الكشػت تحمػؿ ىمػكـ الػكطف كأح ازنػو " كلقػد ارتػبط
()3
تاريخ الجامعات العربية منذ نشتتيا بتاريخ الحركتيف الثقافية كالكطنية لمعالـ العربي"

()1

محػػي الػػديف عبػػد الحم ػيـ ،االتصػػاؿ بالجمػػاىير كال ػرأم العػػاـ كاألصػػكؿ كالينػػكف( ،القػػاىرة :مكتبػػة األنجمػػك المص ػرية،

3661ـ )  ،ص .12

( )2رعد حافظ سالـ ،مرج سابؽ ،2000 ،ص ص .64 -61
()3

إبراىيـ ناصر ،مرج سابؽ ،ص .233
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أصػػبحت الجامعػػات اليمسػػطينية عبػػر م ارحػػؿ النضػػاؿ اليمسػػطيني المختميػػة مرتكػ انز ىامػان لمعمػػؿ السياسػػي

كالكطني عمػى اخػتالؼ أكجيػو إذ نظمػت فييػا اليعاليػات الكطنيػة كالسياسػية المختميػة مػف كاعتصػامات،

ميرجانات ،مسيرات ،كخطب سياسية.
كيرل الباحث أف مف شتف ذلؾ أف يتـ مف خالؿ شياـ الجامعات بدعـ كتيعيؿ ما يمي:

- 3خمؽ تعاكف إيجابي بيف أفراد المجتم كمؤسساتو الكطنية عمى اختالؼ تكجياتو.
- 2ترسيخ الكحدة الكطنية بيف كؿ مككنات الشعب اليمسطيني.

- 1االستيادة مف كؿ الطاشات كاإلبداعات سكاء داخؿ الجامعات أك خارجيا.
ػر دائػـ الحضػكر فػي أركشػة الجامعػات
- 4نشر ثقافة التعبير الحػر كالتعدديػة كالديمقراطيػة كجعميػا منب ا
اليمسطينية دكف أف ييسد الخالؼ لمكد شضية.

سابعاً :األحزاب السياسية:

كيمثػػؿ الحػػزب السياسػػي حاضػػنة سياسػػية لمعضػػك المنتسػػب لمحػػزب كالػػذم يتطمػ م ػف خػػالؿ

ىػػذا االنتمػػاء لمحصػػكؿ عمػػى المكانػػة االجتماعيػػة كالسياسػػية ،كمػػا أنػػو يػػرل فػػي ىػػذا االنتمػػاء فرصػػة
لمتعبير عف آرائو تجاه اتجاىات المجتم المختمية السياسية االشتصادية ك الثقافية.

كيػػرل الباحػػث انػػو كفػػي المجتم ػ اليمسػػطيني يبػػدك تػػتثير األح ػزاب السياسػػية كاضػػحان فػػي كػػؿ

مج ػاالت الحيػػاة كمككناتيػػا كف ػػي مقػػدمتيا الػػكعي السياس ػػي لفف ػراد المنتسػػبيف إليي ػػا كلقػػد سػػاىمت ى ػػذه
األحزاب كالحركات في إحداث حراؾ سياسي كبير في كؿ المستكيات لممجتم اليمسطيني كخاصػة عنػد

طمبة الجامعات التي تجرم ليـ كمف خالليـ عمميات استقطاب حزبية كسياسية كبيرة.

كسػػعت األح ػزاب كالقػػكل اليمسػػطينية إلػػى التػػتثير عمػػى المجتم ػ ككعيػػو السياسػػي مػػف خػػالؿ جممػػة مػػف

المنطمقات كمنيا:

 -البرامج السياسية

 الندكات كالمحاضرات -اإلصدارات السياسية

 -كرش العمؿ كالمؤتمرات

 -األطر الطالبية كالرياضية
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وىكذا يبرز ما يقوم بو الحزب في التنشئة السياسية من وجيتين(:)1
- 3دع ػػـ الثقاف ػػة السياس ػػية القائم ػػة ،كيترت ػػب عم ػػى التعزي ػػز الثق ػػافي ،إم ػػا عرشم ػػة أداء النظ ػػاـ السياس ػػي

لكظائيػػو ،كامػػا تسػػييؿ أدائػػو فػػي ىػػذه الكظػػائؼ ،كمعنػػى ذلػػؾ أف النشػػاط الحزبػػي يعمػػؿ عمػػى دعػػـ

الثقافة السياسية بشكؿ يرف مف شدرة النظاـ السياسي عمىا أداء كظائيو.

- 2خمؽ ثقافة سياسية جديدة ،فيي أكشات األزمات يتعرض النظاـ القيمي السائد لالىتزاز ،كليػذا تػزداد
شعبية األحزاب التي تطرح شيمان كحمكالن سياسية جديدة.

األحزاب السياسية ىي مدارس سياسية لمشعوب(:)2
األحػ ػزاب السياسػػػية ىػ ػػي المػػػدارس التػ ػػي تػ ػػتعمـ فيي ػػا الشػ ػػعكب أص ػػكؿ السياس ػػة كالحكػػػـ كاالىتمػ ػػاـ

بالمشاكؿ العامة كايجاد الحمكؿ المناسبة ليا.
- 7األحزاب السياسة عامل استقرار لمدولة:

فاألحزاب السياسية تعتبػر مػف العكامػؿ األساسػية السػتقرار الدكلػة ألنيػا تعمػؿ عمػى ضػماف االنتقػاؿ

الشرعي كالسممي لمسمطة ،كىي الطريؽ الديمقراطي إلى الحككمة كالبرلماف.

- 7األحزاب السياسية ىي ىمزة الوصل بين الحاكمين والمحكومين:

فػػاألحزاب السياسػػية تعتبػػر كسػػيمة اتصػػاؿ ىامػػة بػػيف الحػػاكميف كالمحكػػكميف كمػػا أف ليػػذه األح ػزاب

مكانػ ػان ىامػ ػان ف ػػي النظ ػػاـ السياس ػػي ،في ػػي تمع ػػب دك انر رئيس ػػيان فيم ػػا يتعم ػػؽ بػ ػربط الش ػػعب بالحككم ػػة
كالعكس.

- 7األحزاب السياسية أداة فاعمة في توجيو الرأي العام:
حيث تعمؿ األحػزاب السياسػية عمػى التصػدم لمشػاكؿ مختميػة يكاجيػا الشػعب كتعمػؿ بكػؿ جيكدىػا
لكض الحمكؿ ليا مف خالؿ كجية نظر الحزب.

كىذا يؤدم إلى انقساـ في الرأم العاـ ،إال أنو يعتبر عػامالن ىامػان لخمػؽ اليكػر السياسػي العػاـ عنػد

األفراد.

()1عبد اليادم الجكىرم ،مرج سابؽ ،ص .53
()2

نيس المرج  ،ص .56
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المبحث الثالث
تطور الوعي السياسي عند الطالب في المجتمع الفمسطيني
مثػػؿ الػػكعي السياسػػي كالح ػراؾ الطالبػػي فػػي الجامعػػات اليمسػػطينية مرتك ػ انز ىام ػان كأساسػػيان مػػف

مرتكػ ػزات العم ػػؿ السياس ػػي اليمس ػػطيني عب ػػر مراحم ػػو المختمي ػػة ،إذ ش ػػيدت الجامع ػػات اليمس ػػطينية تط ػػك انر

ممحكظػان فػي أبجػديات كأكلكيػات العمػؿ السياسػي الطالبػي ،حيػث تبمػكرت بعػد ذلػؾ .كنتيجػة ليػذا الػكعي

شكل سياسية استطاعت أف تككف حاضرة في الخارطة السياسية اليمسطينية.

كيعتب ػػر الحػ ػراؾ السياسػ ػػي ف ػػي المجتم ػ ػ اليمس ػػطيني عمكم ػ ػان كعن ػػد ش ػ ػريحة الطمب ػػة الجػ ػػامعييف

خصكصػان أحػػد أىػػـ مككنػات العمػػؿ السياسػػي اليمسػطيني فػػي السػػاحة اليمسػطينية ،إذ يسػػاىـ ىػػذا الحػراؾ
باإلضافة إلى حالة التنكير الثقافية كاليكرية كالسياسية في تشكيؿ كتطكير كتعزيز الشخصية اليمسطينية

كدمغي ػػا ببص ػػمة خاص ػػة تس ػػاىـ ف ػػي حض ػػكر القض ػػية اليمس ػػطينية عم ػػى األجن ػػدة الدكلي ػػة كف ػػي اس ػػتمرار

التصػػدم لسياسػػة االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي بكجكىيػػا المختمي ػة ،كمػػا أنيػػا تعزي ػ انز إيجابي ػان لمقضػػية اليمسػػطينية

التي تكاجو تحديات عديدة.

كيشػػكؿ الطمبػػة الجػػامعيكف أىػػـ الشػرائح االجتماعيػػة تسييسػػا فمقػػد شػػارؾ الطمبػػة كبشػػكؿ خػػاص

طمبة الجامعات في النشاط السياسي لمجماىير اليمسطينية(.)1

كيمك ػػف تيس ػػير ى ػػذه العالش ػػة ب ػػتف الش ػػاب بدخكل ػػو الحي ػػاة الجامعي ػػة يع ػػايش أجػ ػكاء محيػػزة عم ػػى

المشػػاركة السياسػػية – كاالتحػػادات الطالبيػػة مػػثالي ،كحريػػة التعبيػػر المتاحػػة ،كاالنيتػػاح عمػػى مجمكعػػات
كبيرة كمف بيئات متنكعة ،باإلضافة إلى أنو كمما ارتي مستكل التعميـ كمما صػحابو التػزاـ أشػكل بكاجػب

المكاطنة ،كاىتماـ أعمى بالسياسة.

كاف فترة الشباب كالتي تبدأ بتخطػي مرحمػة بمػكغ الحمػـ كاكتمػاؿ النضػج الجنسػي ،كشػد تمتػد إلػى

م ػػا بع ػػد الخامس ػػة كالعشػ ػريف ،تمث ػػؿ زي ػػادة ف ػػي كمي ػػة كنكعي ػػة المعمكم ػػات أك المع ػػارؼ السياس ػػية تك ػػكف

مصػػحكبة بييػػـ لمحقيقػػة السياسػػية بػػدالن مػػف مجػػرد معرفػػة الحقػػائؽ خػػالؿ سػػنكات المراىقػػة ،كمػػا أف ىػػذه
اليترة تشيد زيادة في االىتمػاـ بالشػئكف السياسػية فيصػبح الشػباب ميتمػيف بتتبػ األحػداث خػالؿ مرحمػة

مركرىـ بسنكات المراىقة.

()2

( )1محم ػ ػػكد ميع ػ ػػارم .الس ػ ػػمكؾ السياس ػ ػػي لمطمب ػ ػػة الج ػ ػػامعييف ف ػ ػػي فمس ػ ػػطيف( ،راـ هلل ،مجم ػ ػػة د ارس ػ ػػات العم ػ ػػكـ اإلنس ػ ػػانية
كاالجتماعية ،مجمد  ، )3663، 21ص.44

()2

ريتشارد داكسف كآخركف ،مرج سابؽ  ،ص .53
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كتعبر الجامعة ىي إحدل المؤسسات الكطنية اليامة كالمؤىمة لمقياـ بدكر كطني كسياسي ألنيا

تجم أكبر عدد ممكف مف المثقييف طالبان كأساتذة ،كىي في نيس الكشت تحمؿ ىمكـ الكطف كأحزانو

كي ػػرل الباح ػػث أف ال ػػكعي السياس ػػي الطالب ػػي ف ػػي الجامع ػػات اليمس ػػطينية س ػػاعدتو الكثي ػػر م ػػف

العكامؿ عمى التطكر ككانت مجالس الطالب ليا الػدكر الػكافر فػي ذلػؾ ألف الجامعػات اليمسػطينية تعػج

بػػاألحزاب السياسػػية كبالص ػراعات كالمنافسػػات داخػػؿ أس ػكار الجامعػػة كتزيػػد فييػػا المشػػاركات السياسػػية
الطالبي ػػة كالم ػػؤتمرات كالن ػػدكات كالمن ػػاظرات السياس ػػية كاليكري ػػة كاالش ػػتباكات كالمظ ػػاىرات مػ ػ الج ػػيش

اإلس ػرائيمي .لػػذلؾ كانػػت ش ػكات االحػػتالؿ تغمقيػػا بػػيف الحػػيف كاآلخػػر ،كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أف الكثيػػر مػػف
القيادات اليمسطينية تخرجت مف الجامعات.
أمػػا الحركػػة الطالبيػػة فػػي فمسػػطيف فميػػا خصكصػػيتيا حيػػث التغي ػرات السياسػػية بػػدءا مػػف النكبػػة

األكلػػى عػػاـ ( )3645كالنكسػػة عػػاـ ( )3634كتنػػامي الشػػعكر الػػكطني فظيػػرت ىػػذه الحركػػة المرتبطػػة
بقضية التحرر الكطني مف االحتالؿ اإلسرائيمي فكاف اإلتحاد العاـ لطمبة فمسطيف أحػد أىػـ المؤسسػات

الكطنية في تجمي اليمسطينييف بيدؼ الحياظ عمى ىكيتيـ مف ناحية كالمساىمة في النضاؿ مف أجؿ
التحرير مف ناحية أخرل ،كليذا فإف أم تحكؿ في القضية اليمسطينية سكؼ يمقػي بظاللػو عمػى الحركػة

الطالبيػػة نظ ػ انر لخصكصػػية المجتم ػ الػػذم شػػكؿ حالػػة مػػف التياعػػؿ شػػبو المػػنظـ مػػف مككنات ػو كأطيافػػو

المختمية.

كيمكػف اعتبػار مػا أشػدمت عميػو ىياكػؿ الطػالب فػي تمػؾ المرحمػة بػدايات المحاكلػة لترسػيخ بنػػى

خارج اإلطػار السػائد فػي المجتمػ  ،فػانخراط الطمبػة فػي العمػؿ الجمػاىيرم كالػكطني ،كسػ نطػاؽ شاعػدة

التضامف كالتتييد لمعمؿ الكطني (.)1

كت ػػتث انر بتح ػػداث الع ػػاـ  3645كان ػػت الحرك ػػة الطالبي ػػة اليمس ػػطينية أكؿ تنظ ػػيـ ش ػػعبي فمس ػػطيني

يتشكؿ سكاء عرؼ كشتيا بكاسطة الطمبة اليمسطينييف ،أك اإلتحاد العاـ لطمبة فمسطيف.

()2

كمنػػذ كشػػكع االحػػتالؿ اإلسػرائيمي عػػاـ 3634ـ شػػكؿ الطػػالب شطاع ػان اجتماعيػػا كبيػ انر أخػػذ عمػػى

عاتق ػػو دك انر طميعيػ ػان ف ػػي التص ػػدم لالح ػػتالؿ كسياس ػػاتو اليادف ػػة الش ػػتالع الش ػػعب اليمس ػػطيني م ػػف أرض ػػو

فحممػ ػكا ىم ػػكـ المجتمػ ػ كك ػػؿ .كب ػػدأت الحرك ػػة الطالبي ػػة نض ػػاالتيا عم ػػى أس ػػاس كطن ػػي ،أم أف خميي ػػة
نشػػكئيا كانػػت خمييػػة سياسػػية كطنيػػة ،حيػػث أف كاش ػ االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي الجػػاثـ عمػػى صػػدر الشػػعب

()1

عاطؼ أبك مطر ،دكر التميزيكف في تشكيؿ الكعي االجتماعي لطػالب الجامعػات فػي شطػاع ػزة  ،رسػالة ماجسػتير

ير منشكرة  ( ،القاىرة :معيد البحكث كالدراسات العربية  ، ) 2001 ،ص .332

()2

محمد حمزة ،أبك جياد أسرار بدايتو كأسباب ا تيالو (تكنس :المؤسسة العربيػة لمناشػريف المتحػديف ،الطبعػة األكلػى ،

 ، ) 3655ص .342
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اليمسػ ػػطيني ،لػ ػػـ يػ ػػدع فرصػ ػػة لمتيكيػ ػػر بتشػ ػػكيؿ حركػ ػػة اجتماعيػ ػػة ثقافيػ ػػة لمطمبػ ػػة ألف مسػ ػػتكل التطػ ػػكر
االجتمػػاعي كاالشتصػػادم كالسياسػػي لػػـ يكػػف يسػػمح بكجػػكد حركػػة طالبيػػة تقػػكـ عمػػى أسػػاس أنيػػا أحػػد

مؤسسات المجتم المدني(.)1

الطالب واألحزاب السياسية:

ر ػػـ انشػػغاالتيـ الد ارسػػية إال أف الطػػالب الجػػامعييف بيمسػػطيف كجػػدكا فػػي األح ػزاب كاليصػػائؿ

كالقػػكل اليمسػػطينية يػػد تسػػاعدىـ لمتعبيػػر عػػف تطمعػػاتيـ كم ػكاشييـ السياسػػية التػػي تتشػػكؿ داخػػؿ األطػػر
الطالبية كما يمزـ التعبير عنيا مناحي أخرل.

كعمػػى أف التنظيمػػات كاألحػزاب السياسػػية اليمسػػطينية تعتبػػر مػػف أىػػـ منظمػػات المجتمػ المػػدني

لككنيا األشدـ كاألكثر نيكذان في المجتم اليمسطيني فمقد ساىمت في تتسيس البية المؤسسػات الكطنيػة
كاإلسالمية كما تحممت أعباء التحرر الكطني.

فيي حيف عرؼ (حسكف) األحػزاب السياسػية بتنيػا "تمػؾ المنظمػات التػي تجمػ بػيف رجػاؿ ذكم

رأم كاحد لتضمف ليا تتثي انر حقيقيان كفعاالن في إدارة الشؤكف العامة"(.)2

كعرف ػت أمػػاؿ جػػكدة االنتمػػاء الحزبػػي لػػدل الطمبػػة الجػػامعييف فػػي فمسػػطيف بتنػػو " تػػتثير الطمبػػة

كتعػػاطييـ م ػ أحػػد اليصػػائؿ أك التنظيمػػات الرئيسػػية المكجػػكدة عمػػى السػػاحة اليمسػػطينية أال كىػػي فػػتح،
الجبية الشعبية ،حماس ،الجياد اإلسالمي".

()3

ومن ىذه التنظيمات العاممة عمى الساحات الوطنية:

- 3التنظيملللات الوطنيلللة :كتش ػػمؿ حرك ػػة التحري ػػر ال ػػكطني اليمس ػػطيني ف ػػتح كالجبي ػػة الش ػػعبية لتحري ػػر
فمسطيف ،كالجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ،كحزب الشعب اليمسػطيني ،كحػزب اإلتحػاد الػكطني
اليمسطيني (فدا) ،كىي تقريبان كميا تعمؿ داخؿ إطار منظمة التحرير اليمسطينية.

- 7التنظيملللات اإلسلللالمية :كتشػػمؿ حركػػة المقاكمػػة اإلسػػالمية حمػػاس كحركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي ،كال
تزاالف تعمالف خارج إطار المنظمة.
الحركة الطالبية في الجامعات الفمسطينية:
كبػدأت عمميػة تشػكيؿ الحركػػات كاألطػر الطالبيػة فػي الجامعػػات كالمعاىػد اليمسػطينية مػ نيايػػة
عقػػد السػػبعينيات حيػػث عممػػت بمػػا فييػػا تحػػت األطػػر التنظيميػػة كامتػػداد لمقػػكل كاليصػػائؿ اليمسػػطينية.
()1

مجػػدم المػػالكي كآخػػركف ،الحركػػة الطالبيػػة اليمسػػطينية كميمػػات المرحمػػة ( ،راـ اهلل :المؤسسػػة اليمسػػطينية لد ارسػػة

الديمقراطية ، ) 2000 ،ص .22

()2

سعيد عمي ،األصكؿ السياسية لمتربية ( ،القاىرة :عالـ الكتب ،الطبعة الثانية  ، ) 2001 ،ص .353

( )3آمػػاؿ جػػكدة ،االتجاىػػات نحػػك اتياشيػػة أكسػػمك كعالشتيػػا باالنتمػػاء السياسػػي كتقػػدير الشخصػػية لػػدل الشػػباب الجػػامعي
اليمسطيني ،رسالة دكتكراه ير منشكرة ،جامعة األشصى ،2003 ،ص .35
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فمكؿ إطار كحركػة طالبيػة برنامجػان تثقيييػان يكػكف عمػى شػكؿ دكرات كنػدكات ككرش عمػؿ ،كمحاضػرات،
باإلضػػافة إلػػى الكتيبػػات كالمجػػالت الدكريػػة ،كالنش ػرات ،ككسػػائؿ الدعايػػة كاليافطػػات كأشػػرطة الكاسػػيت،

ك يرىػػا مػػف الكسػػائؿ التػػي تسػػاىـ فػػي دمػػج العضػػك كتسػػيؿ ارتباطػػو بالجماعػػة كتػػؤثر إيجابيػان فػػي عمميػػة

التنافس كاستقطاب الطمبة ير المنتميف ألم إطار طالبي(.)1

كمػ ػػف أبػ ػػرز األطػ ػػر الطالبيػ ػػة التػ ػػي عممػ ػػت فػ ػػي الجامعػ ػػات اليمسػ ػػطينية ككانػ ػػت امتػ ػػدادا لمقػ ػػكل
كالتنظيمػػات اليمسػػطينية منظمػػة الشػػبيبة اليتحاكيػػة التػػي كانػػت امتػػدادا لحركػػة فػػتح ،حيػػث أف المرحمػػة

األكلى لتشكيؿ العمؿ الطالبي ليتح امتػد مػف العػاـ 3644ـ كلغايػة 3652ـ ،كالمرحمػة الثانيػة مػف العػاـ
3652ـ كلغاية 3655ـ ،حيث التقت شاعدة الحركة مف خالؿ فكزىا بانتخابات مجػالس الطمبػة فػي تمػؾ

اليترة.

في حػيف شػكمت الكتمػة اإلسػالمية فػي الجامعػات اليمسػطينية امتػدادا لحركػة المقاكمػة اإلسػالمية
حماس بعد العاـ (.)3655
كتعتبػػر الجماعػػة اإلسػػالمية اإلطػػار الطالبػػي لحركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي التػػي بػػدأت تاريخيػػا فػػي
فمسطيف في منتصؼ السبعينيات مف القرف الماضي.
كعم ػػى ال ػػر ـ م ػػف ك ػػكف الجماع ػػة اإلس ػػالمية ث ػػاني أى ػػـ إط ػػار طالب ػػي إس ػػالمي عم ػػى ص ػػعيد

مؤسسات التعميـ العالي اليمسػطينية ،إال أنيػا ال تشػكؿ شػكة رئيسػية عمػى صػعيد خارطػة األطػر الطالبيػة
كعادة ما تخكض انتخابات مجالس الطمبة عبر تحاليات م أطر أخرل(.)2

كشػػكمت ىيئػػة العمػػؿ الطالبػػي التقدميػػة إحػػدل القػػكل الطالبيػػة الياعمػػة منػػذ بدايػػة عممي ػا مطم ػ
الثمانيني ػات حيػػث ظيػػرت فػػي جامعػػة بيػػت لحػػـ عػػاـ 3646ـ كإطػػار طالبػػي لمجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر
فمسطيف.

كتعتبر كتمة الكحدة الطالبية اإلطار الطالبػي لمجبيػة الديمقراطيػة لتحريػر فمسػطيف كتشػكؿ ىػذا
اإلطػػار فػػي جامعػػة بيػػت لحػػـ عػػاـ (3650ـ) كشػػاركت فػػي أ مػػب مجػػالس الطمبػػة فػػي جامعػػة بيػػت لحػػـ
كجامع ػػة بيرزي ػػت ،كش ػػد ش ػػاركت ف ػػي العدي ػػد م ػػف التحالي ػػات لخ ػػكض انتخاب ػػات المج ػػالس الطالبي ػػة ف ػػي
الجامعات م منظمة الشبيبة اليتحاكية ككذلؾ م أطر اليسار بشكؿ عاـ.

()1

تيسير ناف  ،التنظيمات اليمسطينية الكاش كالمتكش ( ،بيركت :دار المنار ،ط ، ) 3665 ،3ص .21

( )2آماؿ جكدة ،مرج سابؽ ،ص ص .312-313
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أىداف العمل السياسي الطالبي الفمسطيني:
يعتبػػر العمػػؿ السياسػػي الطالبػػي اليمسػػطيني يمثػػؿ أساسػان ىامػان مػػف األسػػس التػػي ارتكػػزت عمييػػا

الحركػػة الطالبيػػة اليمسػػطينية منػػذ بػػدايات تتسيسػػيا ،ألف ىػػذه الحركػػة تعتبػػر جػػزءان مػػف حركػػة التحريػػر

الكطني اليمسطيني ،كتنب أىميتيا مف دكرىا الريادم المتكاصؿ الذم لعبتو كال تزاؿ في ىذا اإلطار.
أىمية الوعي السياسي عند الحركة الطالبية الفمسطينية (:)1

أدل الػػكعي السياسػػي المتطػػكر عنػػد الحركػػة الطالبيػػة اليمسػػطينية س ػكاء فػػي الػػداخؿ أك الشػػتات

إلػػى تسػػييؿ عمػػؿ النضػػاؿ اليمسػػطيني عبػػر مراحمػػو المختميػػة كيتميػػز دكر الحركػػة الطالبيػػة اليمسػػطينية
ككعييا السياسي في األمكر التالية:

 -3اسػ ػػتطاعت ىػ ػػذه الحركػ ػػة أف تؤسػ ػػس لػ ػػكعي سياسػ ػػي عنػ ػػد ش ػ ػريحة ىامػ ػػة مػ ػػف مككنػ ػػات المجتم ػ ػ
اليمسػػطيني ،فػػي ظػػؿ يػػاب العديػػد مػػف المؤسسػػات المختميػػة بسػػبب سياسػػات االحػػتالؿ اإلسػرائيمي ،كمػػا
تحممػػت ىػػذه الحركػػة الطالبيػػة عمػػى عاتقيػػا مسػػؤكلية مكاجيػػة ىػػذه السياسػػات س ػكاء بشػػكؿ مباشػػر مػػف
خالؿ مقارعة االحتالؿ عمى األرض أك بشكؿ ير مباشر عبر العمؿ التنظيمػي كالسياسػي كاإلعالمػي

سكاء داخؿ الحرـ الجامعي أك في الشارع اليمسطيني.

 -2عممػػت الحركػػة الطالبيػػة اليمسػػطينية دكم ػان عػػؿ جعػػؿ الجامعػػات منب ػ انر ريادي ػان كشػػعمة مضػػيئة لحركػػة
التنكير السياسي كاليكرم كالثقافي عند جيؿ ميـ مف أجياؿ الشعب اليمسطيني.

 -1عػػززت ىػػذه الحركػػة اعتباريػػة كمسػػئكلية تمثيػػؿ منظمػػة التحريػػر اليمسػػطينية الممثػػؿ الشػػرعي كالكحيػػد

لمشعب اليمسطيني .

 -4مػػف خػػالؿ الحرك ػػة الطالبيػػة انطمقػػت العدي ػػد مػػف القػػكل اليمس ػػطينية سياسػػيان عمػػى األرض كككن ػػت

فصائؿ كأحزاب باتكا جزءان مف الحالة السياسية اليمسطينية.

 -2شػػكؿ الػػكعي السياسػػي الطالبػػي أحػػد أىػػـ أدكات حركػػة التنػػكير الثقػػافي كاليكػػرم كمػػا نػػتج عنيػػا مػػف
إستخالصات إيجابية انعكست عمى كاش الحالة اليمسطينية بكؿ تياصيميا.

الحركة الطالبية والمشاركة السياسية (:)2

كتعتبػػر الحركػػات الطالبيػػة فػػي األسػػاس حركػػة سياسػػية ألنيػػا تتخػػذ فػػي العػػادة شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ

مكاجيػػة النظػػاـ السياسػػي المكجػػكد بيػػدؼ تحقيػػؽ مطالػػب محػػددة كفق ػان الحتياجػػات الشػػباب ،كشػػد تتطػػكر
كتتص ػػاعد الحرك ػػات لتتن ػػاكؿ شض ػػايا ىام ػػة ف ػػي مكاجي ػػة أس ػػاليب القي ػػر ال ػػذم يم ػػارس م ػػف شب ػػؿ النظ ػػاـ

المكجكد ،إلى جانب عجز ىذا النظاـ في استيعاب ىذه الحركة.
()1
()2

أيمف أبك شمالة ،مرج سابؽ ،ص .32
نيس المرج  ،ص .31
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فػػالظركؼ التػػي أحاطػػت بالحركػػة الطالبي ػة فػػي الػػدكؿ المتقدمػػة كالػػدكؿ الناميػػة عمػػى حػػد س ػكاء

دفعػػت الطػػالب إلػػى المشػػاركة فػػي الحيػػاة السياسػػية التػػي رفعػػت شػػعارات التغييػػر فػػي مختمػػؼ شطاعػػات
المجتم  .فعمى سبيؿ المثاؿ كانت الكاليات المتحدة األمريكية مسرحان ليػذه الحركػات السياسػية الطالبيػة
كالذم عرؼ باتجػاه اليسػار الجديػد بػيف الشػباب الػذم يحػاكؿ أف يػدعـ مجمكعػة مػف القػيـ المسػتمدة مػف

األيديكلكجيػة االشػػتراكية ،كالتػػي تيػػدؼ إلػػى تجنػػب اآلثػػار السػػمبية لمنظػػاـ ال أرسػػمالي .كعميػػو اتخػػذت ىػػذه
الحركػات الطالبيػػة الطػػاب السياسػػي مػػف خػالؿ طػػرح العديػػد مػػف القضػػايا أمػاـ الػرأم العػػاـ كالتػػي تتصػػؿ

مباشرة باألكضاع الداخمية كالخارجية لممجتم .

ثانياً :نشأة الوعي السياسي الطالبي:

 -3الوعي السياسي الطالبي عام 7697م:
كلقد اختميت اآلراء حكؿ بدايات العمؿ السياسي لمحركة الطالبية اليمسطينية بيف مف يشير إلػى
دكر الطمبة كتفراد كمجمكعات محددة في مقاكمة الحركة الصييكنية منذ نشتتيا في نيايػة القػرف التاسػ

عشر.

كممػػا سػػبؽ فإنػػو لػػـ يثبػػت كجػػكد ىياكػػؿ طالبيػػة بشػػكؿ مػػنظـ ،كمػػا لػػـ تسػػتخدـ مييػػكـ الحركػػة

الطالبية اليمسطينية بكضكح ،كيعكد ذلؾ إلى عدة أسباب كمف أىميا ما يمي(:)1

- 3خالؿ ىذه اليترة لـ يكف ىنالؾ جامعات أك معاىد أك كميات فمسطينييو.

- 2أف التعمػػيـ اشتصػػر عمػػى شػريحة كاحػػدة مػػف النخبػػة العميػػا ىػػي القػػادرة عمػػى التعمػػيـ بسػػبب إمكانيتيػػا
الكبيرة.

- 1التعميـ في العيد العثماني عػانى مػف عػدـ كفرتػو ،ثػـ جػاء االنتػداب البريطػاني عمػى فمسػطيف حيػث
مارس شي انر عمى األفراد.

- 4خػػالؿ ىػػذه اليتػرة فػػإف التعمػػيـ لػػـ يصػػؿ إال أف يكػػكف أحػػد أدكات التحػػكؿ االجتمػػاعي بسػػبب سياسػػة
التجييؿ التي كانت تنتيجيا حككمة االنتداب البريطاني.
 -7الوعي السياسي الطالبي من عام  7697وحتى :7690
كمػػف أىػػـ مظػػاىر تشػػكيؿ الػػكعي السياسػػي خػػالؿ ىػػذه المرحػػؿ ىػػك ظيػػكر بعػػض التنظيمػػات
كاألحزاب كمنيا :الحزب الشيكعي اليمسطيني في شطاع زة كالذم تتسس في أكائؿ العشػرينيات كبشػكؿ

رسػػمي  3621كاعتػػرؼ بػػو مػػف شبػػؿ األـ الشػػيكعية عػػاـ  ،3624كمػػا تتسسػػت خػػالؿ ىػػذه اليتػرة جماعػػة

( )1أيمف أبك شمالة ،مرج سابؽ ،ص .34
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اإلخكاف المسمميف األـ في مارس عاـ  3625في مدينة اإلسماعيمية .كما تتسست في بداية الستينيات

حركة فتح كبرل اليصائؿ الكطنية اليمسطينية في الضية الغربية كشطاع زة.

ككذلؾ حركة القكمييف العرب ،كأف ىذه الحركات حممت مجمكعة مف الخصائص منيا:

 -3تميػػزت الحركػػات السياسػػية فػػي القطػػاع إجمػػاالن بالضػػعؼ النسػػبي طبيعػػة األكضػػاع ،التػػي سػػادت
القطاع مف النكاحي السياسية كاالشتصادية كاالجتماعيػة ،كبسػبب عػدـ التكاصػؿ بػيف تجمػ اليمسػطينييف

في القطاع ،كبقية التجمعات اليمسطينية األخرل.

 -2كانت األنكية المؤسسة لمعظـ ىذه الحركات السياسػية مككنػة مػف الطػالب الدارسػيف فػي الجامعػات
المصػرية ،كشػػد لعػػب ىػؤالء دك انر رئيسػػيان فػػي إنشػػاء ىػػذه الحركػػات كتطكرىػػا كرفػػدىا بػػالككادر القياديػػة بػػيف

الحيف كاآلخر.

 -1لعبػت العالشػات العائميػة دك انر كاضػحان فػي تحديػد االنتمػاء إلػى ىػذه الحركػات ،كفػي مجػاؿ اسػتقطاب

األعضاء ليا.

 -4يالحظ أف عددان كبي انر مف شادة الحركات السياسية في القطاع كانكا يعممكف في ككالة الغكث

 -2كضػػعت جمي ػ الحركػػات السياسػػية مكضػػكع القضػػية الكطنيػػة اليمسػػطينية عمػػى رأس سػػمـ أكلكياتيػػا
كاضعة القضايا األخرل في مرتبة تالية.

أىم نتائج الوعي السياسي لمطمبة في ىذه المرحمة ما يمي:
ػػركز شػػدرة الخطػػاب السياسػػي لػػدل الطمبػػة :حيػػث نشػػط الػػكعي السياسػػي لمطمبػػة بشػػكؿ كبيػػر عبػػر 3ب
الخطابػػة المتمكنػػة بكػػؿ ميرداتيػػا المغكيػػة كالثقافيػػة كالسياسػػية ،كىػػي التػػي دفعػػت العديػػد مػػف أعضػػاء

القطاع ػػات المختمي ػػة ف ػػي المجتمػ ػ اليمس ػػطينية ف ػػي ح ػػرب  3645حت ػػى ح ػػرب  .3634كم ػػف أى ػػـ
مميػ ػزات ذل ػػؾ الن ػػكع م ػػف ال ػػكعي تن ػػكع التنظيم ػػات ب ػػيف ط ػػاب إس ػػالمي ك ش ػػكمي كبعث ػػي كش ػػيكعي

كعمماني.

 - 2كيػػرل ف ػراج الخطابػػة السياسػػية اسػػتخدميا الطػػالب ككسػػيمة لمتعبيػػر السياسػػي فػػي كثيػػر مػػف بمػػداف
العػػالـ فػػي م ارحػػؿ تاريخيػػة مختميػػة مثػػؿ أمريكػػا ،الصػػيف ،ك يرىػػا كالتػػي انعكسػػت بشػػكؿ مباشػػر فػػي

مجرل الحياة السياسية كالتربكية(.)1
المرحمة الثالثة:

الوعي السياسي الطالبي في لفترة من 7690م7670-م:
استطاعت إسرائيؿ بعد حرب  3634إحكػاـ سػيطرتيا عمػى الضػية الغربيػة كشطػاع ػزة كالقػدس

الشػرشية لتبػػدأ مرحمػػة جديػػدة مػػف المكاجيػػة بػػيف اليمسػػطينييف كاسػرائيؿ كأف ىزيمػػة حزيػراف 3634أحػػدثت
( )1حسف فراج ،مرج سابؽ ،ص .12
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تحكؿ تاريخي في اليكر السياسي اليمسطيني كدفعتو إلى تبنى فكرة الكطنيػة اليمسػطينية كالكيػاح لتحقيػؽ

االستقالؿ بدالن مف شعارات العركبة كالكحدة القكميػة التػي كانػت سػائدة شبػؿ كشػكع الحػرب ،كأدت الحػرب
إلى زيادة طمكح اليمسطينييف في تتسيس كياف كمنظمة تطالب بحقكشيـ الكطنية(.)1

كيػػرل د .حسػػيف أبػػك شػػنب أف منظمػػة التحريػػر اليمسػػطينية عممػػت عمػػى تػػكفير التعمػػيـ الشػػامؿ كالجيػػد

لميمسطينييف كذلؾ مف خالؿ ما يمي:

()2

- 3دعـ الجامعات كالمعاىد العمميػة كالمػدارس فػي األ ارضػي المحتمػة كتقػديـ المسػاعدات الينيػة كالماليػة
لمييئػػة التدريسػػية كالطػػالب ،بحيػػث تكاجػػو الضػػغكط كالحصػػار العػػادم مػػف شبػػؿ العػػدك الصػػييكني،
الذم يعمد إلػى إ ػالؽ الجامعػات ،كاعتقػاؿ الطػالب كممػا فشػؿ سياسػة القيػر كالتعسػؼ ،كشػد لجػتت

سمطات العدك إلى طرد عدد مف أستاذة الجامعات كابعاد المؤيديف لممنظمة.

- 2تكفير مػدارس لتعمػيـ الطػالب فػي الم ارحػؿ التعميميػة المختميػة فػي أمػاكف الشػتات لمكاجيػة الحصػار
التعميمي الميركض عمى أبناء فمسطيف ،كتقديـ المساعدات الالزمة لممحتاجيف.

- 1عممػػت منظمػػة التحري ػػر اليمسػػطينية عمػػى ت ػػكفير الم ػنح الد ارسػػية ف ػػي الجامعػػات العربيػػة كالص ػػديقة
كالمقاعد المتعددة كمحاكلة لتغطية جزء مف الحصار التعميمي.

- 4تسعى منظمة التحرير اليمسطينية إلى إشامة الجامعة الميتكحة ،كشػد شػكمت لػذلؾ ىيئػة كضػعت كػؿ
الدراسات الينية كالعممية.

المرحمة الرابعة :الوعي السياسي الطالبي في الفترة من :7669-7670
شػ ػػكمت االنتياضػػػة اليمسػ ػػطينية التػ ػػي انطمقػػػت فػ ػػي العػ ػػاـ  3654تعبي ػ ػ انر متقػ ػػدمان لدرجػ ػػة الػ ػػكعي

السياسػػي لكػػؿ ش ػرائح الشػػعب اليمسػػطيني كفػػي مقػػدمتيـ طالئ ػ الحركػػة الطالبيػػة س ػكاء فػػي الجامعػػات
اليمس ػػطينية أك ف ػػي ك ػػؿ م ارح ػػؿ التعم ػػيـ المختمي ػػة كاس ػػتند ى ػػذا ال ػػكعي عم ػػى تحقي ػػؽ التطمع ػػات السياس ػػية
كالكطنية لمشعب اليمسطيني القائمة عمى االستقالؿ كاشامة الدكلة اليمسػطينية .كلعػؿ أىػـ سػمات الػكعي
السياسي خػالؿ ىػذه المرحمػة ىػك مشػاركة كافػة شػرائح المجتمػ اليمسػطيني فػي فعاليػات ىػذه االنتياضػة

كم ػػا ازدادت كتيػ ػرة التنس ػػيؽ اليص ػػائمي بك ػػؿ المس ػػتكيات م ػػف أج ػػؿ أف تحق ػػؽ االنتياض ػػة األى ػػداؼ الت ػػي

انطمقت مف أجميا.

كي ػػرل الباح ػػث أف مرحم ػػة االنتياض ػػة اليمس ػػطينية تمي ػػزت بتني ػػا ش ػػيدت تش ػػكيؿ إط ػػار كح ػػدكم

جامعي لمقكل المنضكية في إطار منظمة التحرير اليمسطينية ،كالتي عممت باسـ القػكل الكطنيػة .فيمػا
()1

عصػػاـ سػػخنيني ،الكيػػاف اليمسػػطيني( .بيػػركت :مجمػػة شػػؤكف فمسػػطينية ،العػػدداف  ،)3642 ،42-43ص ص -44

()2

حسيف أبك شنب ،مرج سابؽ ،ص .44
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شيدت ىذه المرحمة كالدة حركة حماس كحركة سياسية تنب مف حركة اإلخكاف المسمميف ،ككذلؾ حركة

الجياد اإلسالمي التي ساىمت ىي األخرل في فعاليات االنتياضة باإلضافة إلى أف مرحمة االنتياضة،

تميزت بمشاركة جماىيريػة كاسػعة فػي فعاليتيػا .كمػا أدل العمػؿ التنظيمػي كالحزبػي كاليعاليػات المختميػة

إلى زيادة الكعي السياسي لػدل الكػؿ اليمسػطيني بحقكشػو الكطنيػة كالسياسػية المشػركعة .ممػا سػيؿ عمػى
الجماىير اليمسطينية التعاطي م التضحيات الكبيرة التي رافقت المكاجيػة لسياسػات االحػتالؿ المختميػة

كخاصة استشياد كاصابة آالؼ اليمسطينييف ،باإلضافة إلى ىدـ مئات المنازؿ.
أىم نتائج الوعي السياسي في ىذه المرحمة(:)1
- 3ازدياد الكعي السياسي الطالبي خالؿ االنتياضة مف خالؿ المشاركة الطالبية في مقاكمة االحتالؿ
كسياساتو.

- 2انضماـ الطالب لمقكل كالتنظيمات اليمسطينية المختمية التي عممت خالؿ ىذه المرحمة.

- 1ازديػػاد تمسػػؾ الطمبػػة بػػإرادة التعمػػيـ ر ػػـ إ ػػالؽ الجامعػػات كالمػػدارس مػػف شبػػؿ االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي
إدراكان منيـ بتىميتيا.

- 4أبرزت االنتياضة شيادات جديدة كككادر جماىيريػة أخػذت عمػى عاتقيػا شيػادة العمػؿ الطالبػي كدفعػو
لتحمؿ مسؤكلياتو السياسية كالكطنية.
المرحمة الخامسة :الوعي السياسي بعد قيام السمطة الوطنية الفمسطينية :7669
بقيػػاـ السػػمطة الكطنيػػة اليمسػػطينية عػػاـ 3664ـ ،أصػػبح اليمسػػطينيكف أمػػاـ مرحمػػة جديػػدة مػػف

العمػػؿ السياسػػي كالػػذم تطمػػب ميػػارات خاصػػة س ػكاء فيمػػا يتعمػػؽ بالتعامػػؿ م ػ إس ػرائيؿ أك م ػ المجتم ػ

الدكلي بكؿ مككناتو ،فمقد شيدت ىذه المرحمة بعد االنتياضة التي استمرت سبعة أعكاـ تغيرات سياسية

عمػ ػػى كافػ ػػة األصػ ػػعدة كمػ ػػف أىميػ ػػا تتسػ ػػيس ك ازرات مدنيػ ػػة فمسػ ػػطينية كأجي ػ ػزة أمنيػ ػػة كمجمػ ػػس تش ػ ػريعي
كمؤسسات مجتم مدني ،كمراكز حقكشية انخراط القطاع الطالبي فييا بشػكؿ كبيػر كجػزء مػف شناعػاتيـ

السياسػ ػػية كاليكريػ ػػة كايمػ ػػانيـ بتىميػ ػػة التحػ ػػكؿ اليمسػ ػػطيني باتجػ ػػاه الدكلػ ػػة ذات السػ ػػيادة ،كأصػ ػػبح العمػ ػػؿ

الطالبػػي فػػي الجامعػػات اليمسػػطينية يقػػكـ بشػػكؿ كبيػػر عمػػى المؤسسػػة السياسػػية ،حيػػث دعمػػت السػػمطة
الكطنية اليمسطينية ىذا العمؿ مؤكدة عمى أىميػة الحركػة الطالبيػة فػي تنػكير الشػعب اليمسػطيني كزيػادة

مداركو .كشيدت ىذه المرحمة اندالع حرب الخميج األكلى عاـ 3660ـ ،كحتى العاـ  ،3663كما تالىا
مػػف تػػداعيات عمػػى المنطقػػة بمجمميػػا أدت إلػػى تبػػايف كبيػػر فػػي مكاشػػؼ الحركػػة الطالبيػػة خاصػػة نحػػك

المكشػؼ مػف مػػؤتمر مدريػد لمسػالـ الػػذم انعقػد فػي العػػاـ  ،3663كمػا تػاله مػػف مياكضػات بػيف الجػػانبيف
اليمسػػطيني كاإلس ػرائيمي ،أدت إلػػى التكشي ػ عمػػى اتيػػاؽ أكسػػمك فػػي العػػاـ 3661ـ ،كفتحػػت المؤسسػػات

()1

أيمف أبك شمالة ،مرج سابؽ ،ص .23
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اليمسػطينية المختميػػة أبكابيػػا أمػػاـ اآلالؼ مػػف أبنػػاء الحركػػة الطالبيػػة الخػريجيف ،كأكلئػػؾ الػػذيف ال ي ازلػػكف

عمػػى مقاعػػد الد ارسػػة ،كمػػا أدت سياسػػة التيػػاكض بػػيف السػػمطة الكطنيػػة اليمسػػطينية كاس ػرائيؿ إلػػى تمػػايز

كاضػػح فػػي المكاشػػؼ السياسػػية لفطػػر الطالبيػػة بػػدا كاضػػحان مػػف خػػالؿ النش ػاطات التػػي نظمتيػػا الكتػػؿ
الطالبية ،كال تزاؿ بيف التتييد كالمعارض لممكاشؼ السياسية المختمية.

أىم نتائج الوعي السياسي في ىذه المرحمة:
كيػػرل الباحػػث مػػف خػػالؿ متابعتػػو السياسػػية كاإلعالميػػة أف مػػف أىػػـ نتػػائج الػػكعي السياسػػي فػػي
ىذه المرحمة ما يمي:

- 3شكمت المكاشؼ السياسية سكاء لمسمطة الكطنية اليمسطينية أك معارضييا عامالن ىامان في تبايف
المكاشؼ السياسية لمطالب كالذيف عبركا عنيـ بتشكاؿ مختمية.

- 2إصػػدار العديػػد مػػف القػكانيف كالتشػريعات التػػي تمػػنح اليرصػػة لمطػػالب لمممارسػػة السياسػػية عبػػر
الكتؿ الطالبية التي ينتمكف إلييا.

- 1تقػػديـ السػػمطة الكطنيػػة اليمسػػطينية المئػػات مػػف المػػنح الد ارسػػية فػػي الػػدكؿ المختميػػة عبػػر ك ازرة
التعميـ العالي لنيؿ درجات عميا في مختمؼ التخصصات.

- 4زيػػادة انخ ػراط الطمبػػة فػػي عمػػؿ المؤسسػػات الرسػػمية كتزكدييػػا بخب ػراتيـ كاالنخ ػراط كػػذلؾ فػػي
مؤسسات حقكؽ اإلنساف كمنظمات المجتم المدني.

- 3كجكد األحزاب السياسية اليمسطينية اإلسالمية منيا كالعممانية مف خالؿ طػرح برامجيػا السياسػية
كأفكارى ػػا كاي ػػديكلكجيتيا اليكري ػػة كاس ػػتمرار تجاذبي ػػا ح ػػكؿ جمم ػػة م ػػف القض ػػايا المحمي ػػة كاإلشميمي ػػة

كالدكلية.

- 2مساىمة األسر كالمدارس في تكثيؼ عمميات التنشئة السياسية كالكعي السياسي لدل أفرادىا منذ
الصغر مرك انر بكؿ المراحؿ السياسية.

- 1خصكص ػػية الحال ػػة السياس ػػية اليمس ػػطينية كاس ػػتمرار التش ػػابؾ كالصػػراع مػ ػ االح ػػتالؿ اإلسػ ػرائيمي
كسياستو المختمية.
الوعي الطالبي الحالي:
منػػذ تتسػػيس السػػمطة الكطنيػػة اليمسػػطينية عػػاـ 3664مػػرك انر بمػػا حصػػؿ مػػف تػػتثيرات معطيػػات

مختمي ػػة كمني ػػا انتياض ػػة الني ػػؽ ع ػػاـ ( )3663كانتياض ػػة األشص ػػى ع ػػاـ ( ،)2000كك ػػذلؾ االنتخاب ػػات

التش ػريعية ع ػػاـ ( ،)3663كمػػا تتض ػػمنو ىػػذه المرحم ػػة مػػف تياص ػػيؿ عديػػدة فمق ػػد كانػػت مرحم ػػة متميػػزة
بتغيراتيػػا الدراماتيكيػػة المختميػػة كالتػػي أفػػرزت فػػي كػػؿ مراحميػػا متغي ػرات ىامػػة عمػػى الصػػعيد السياسػػي

اليمسطيني.
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كيرل الباحث انو ك خالؿ ىذه المرحمة التي شيدت أيضان استشياد الرئيس ياسػر عرفػات عػاـ

( )2004كسػػيطرة حمػػاس عمػػى شطػػاع ػزة ( ،)2003حػػدثت تغي ػرات سياسػػية كبي ػرة أثػػرت بشػػكؿ كبيػػر
عمػػى كعػػي الطمبػػة اليمسػػطينييف كخاصػػة طمبػػة جامعػػات شطػػاع ػزة ،كىػػي سػػاحة اليعػػؿ األساسػػية ليػػذه

المحطات الميصمية في السياسة اليمسطينية.

كما لـ يتخؿ الطمبة كبتكجو مختمية مف العمؿ السياسي كالتنظيمػي كاألمػف كاألمنػي كالعسػكرم
عػػف المشػػاركة فػػي انتياضػػة األشصػػى التػػي انطمقػػت عػػاـ ( ،)2000بعػػد فشػػؿ مياكضػػات "كامػػب ديييػػد"

الت ػػي ج ػػرت ب ػػيف منظم ػػة التحري ػػر اليمس ػػطينية كاسػ ػرائيؿ برعاي ػػة أميركي ػػة ،كم ػػا شػ ػارؾ الج ػػامعيكف ف ػػي
العمميت ػػيف االنتخ ػػابيتيف المت ػػاف جرت ػػا ف ػػي الع ػػاـ ( )63كانتخ ػػب بع ػػدىا الػ ػرئيس ياس ػػر عرف ػػات كالمجم ػػس

التش ػريعي اليمسػػطيني .كفػػي العمميػػة االنتخابيػػة الثانيػػة التػػي جػػرت فػػي ينػػاير عػػاـ ( )2002كفػػازت بيػػا

حركة حماس.

كبالنسبة لميضائيات اليمسػطينية كخاصػة فضػائيتي فمسػطيف كاألشصػى فيػرل الباحػث أف ليمػا

دكر ىاـ كبارز في طرح رؤيتػيف مختميتػيف حػكؿ القضػايا المتعػددة ذات العالشػة بالمكضػكع اليمسػطيني،
كلقػػد بػػدا ذلػػؾ كاضػػحان بحػػد الب ػرامج المختميػػة ،كسػػاعات البػػث المباشػػر كانػػت تبثيػػا القن ػكات اليضػػائية
اليمسطينية ذات الخمييات الحزبية كىي (فضائية فمسطيف كفضائية األهشصػى) ،فيمػا فػتح بػاب المسػاىمة

مف كؿ طرؼ لمتعبير عف مكاشؼ حزبو.

كلقػػد تميػػزت ى ػػذه المرحمػػة بكج ػػكد كعػػي سياس ػػي طالبػػي مػػف طػػراز خػػاص كم ػػا يػػرل الباح ػػث

كيتضمف التالي:

 -حالة االستقطاب أفرزت تباينان كتجاذبان كاضحان بيف الطمبة كجامعاتيـ المختمية داخؿ القطاع.

 انضماـ أعداد كبيرة مف طمبة الجامعات لمقكل األمنية التػي شػكمتيا حمػاس بعػد سػيطرتيا عمػىالقطاع.

 اتجاه الكثير مف الطمبة لالسػتيادة مػف الكشػت كاسػتكماؿ د ارسػاتيـ العميػا (الماجسػتير كالػدكتكراه)في الجامعات الخارجية.

 تراج العديػد مػف القػيـ كالميػاىيـ اليامػة كالقناعػات السياسػية لػدل الطمبػة اتجػاه الػكطف كالحريػةالسياسية الكيانية.

 إدراؾ الطمب ػػة الج ػػامعييف أف الكح ػػدة الكطني ػػة كالعم ػػؿ المش ػػترؾ ى ػػك المخ ػػرج األساس ػػي لفزم ػػةاليمسطينية.

 إيماف الطمبة بضركرة حدكث إصالحات سياسية كاداريػة فػي البنيػة التنظيميػة لمقػكل اليمسػطينيةكفتح المجاؿ أماـ المزيد مف العمؿ الديمقراطي كالتعددم المنيتح.
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الفصل الثاني
اإلعالم الفضائي الفلسطيني
المبحث األول :تمفزيون وقناة فمسطين الفضائية.
المبحث الثاني :قناة األقصى الفضائية.
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المبحث األول

تمفزيون وقناة فمسطين الفضائية
فضائية فمسطين:
مقدمة:

يعد التميزيكف أىـ جياز شدمتو مدنية العصر لإلنساف ،حيث يمكػف اسػتغاللو فػي بنػاء حضػارة

عالمي ػػة ارش ػػدة كخدم ػػة األم ػػة م ػػف نػ ػكاح عممي ػػة كاجتماعي ػػة كثقافي ػػة ،كيتمي ػػز التميزي ػػكف بتن ػػو يجمػ ػ ب ػػيف

العناصػػر الثالثػػة المػػؤثرة فػػي خيػػاؿ الجمػػاىير ،كىػػي الصػػكت ،الصػػكرة ،كالحركػػة ،فيػػك يجػػذب األطيػػاؿ
كالعكاـ كالطبقة ير المتعممة بكجو عاـ

()1

كيجم ػ بعػػض البػػاحثيف كخب ػراء اإلعػػالـ فػػي د ارسػػاتيـ عمػػى أف التميزيػػكف لػػو سػػجؿ حافػػؿ فػػي
معالجة كثير مف القضايا االجتماعية ،فقد استطاع تغيير ردكد فعؿ المشػاىديف إزاء كثيػر مػف المشػاكؿ

االجتماعيػػة ،بػػؿ يػػر مػ ػكاشييـ كسػػمككيـ مػػف الالمب ػػاالة إلػػى االىتمػػاـ بتم ػػؾ المشػػكالت باعتبارىػػا م ػػف

أمراض المجتم كالعمؿ عمى حميا

()2

.

كمما يؤكد أىمية التميزيكف ككسيمة إعالمية ميمة داخؿ المجتم ما عبر عنو بعض الميكريف،

فقاؿ أحدىـ "سيككف لمتميزيكف شيمة حقيقية في كؿ بيت يكجد بو أطياؿ" ىكذا تنبت أحد الكتػاب فػي سػنة
3646ـ ،كشاؿ آخػر"سيباشػر" التميزيػكف إدارة أسػمكب حيػاتكـ كيغيػر عػادات أطيػالكـ ،كلكػف ىػذا التغييػر
يمكف أف يككف تطك انر رائعان (.)3

نشأة التمفزيون الفمسطيني وتطوره:

كيحتػػؿ التميزيػػكف كخاصػػة اليضػػائي منػػو أىميػػة كبي ػرة بالنسػػبة لكسػػائؿ اإلعػػالـ المختميػػة داخػػؿ

المجتمػ اليمسػػطيني نظػ انر ألىميػػة الػػدكر كالرسػػالة التػػي يؤدييػػا داخػػؿ ىػػذا المجتمػ  ،مرتكػ انز عمػػى تطػػكر
فنػػي مسػػتمر عمػػى مسػػتكل األداء كالرسػػائؿ اإلعالميػػة ،كلػػذلؾ يالحػػظ أف العديػػد مػػف الب ػرامج التميزيكنيػػة

المختمية شيدت تطك انر كبي انر في مضمكف رسالتيا اإلعالمية كطريقة تقديميا ،كالشكؿ الذم تقدـ فيو(.)4

()1
()2

طمعت ىماـ ،مائة سؤاؿ عف اإلعالـ ( ،عماف :دار اليرشاف لمنشر كالتكزي  ، ) 1983 ،ص .75
حسيف أبك شنب  ،مدخؿ إلى فف الراديك كالتميزيكف ( ،زة :مركز دراسات كأبحاث الكطف ، ) 1998 ،ص.125

()3

مارم كيف  ،األطياؿ كاإلدماف التميزيكني ،ترجمة عبد اليتاح الصبحي ( ،الككيت :سمسمة عالـ المعرفة ،العدد ،247

()4

عبد العزيز شرؼ الديف ،فف التحرير اإلعالمي( ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ، ) 1987 ،ص.338

 ، ) 1999ص .157
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يعتب ػر التميزيػػكف اليمسػػطيني التجربػػة األكلػػى لإلنسػػاف اليمسػػطيني عمػػى أرضػػو ،كىػػك ثم ػرة مػػف

ثم ػرات عمميػػة السػػالـ التػػي شػػكمت مجتمع ػان فمسػػطينيان متعػػدد الثقافػػات كاالنتمػػاءات ،كمتػػتث انر بػػالكثير مػػف

العػػادات كالتكجيػػات المسػػتمدة مػػف أمػػاكف التكاجػػد خػػارج الػػكطف ،كىػػك مػػا يمقػػى بالمسػػئكلية الكبي ػرة عمػػى
جياز تميزيكف فمسطيف بيدؼ تكحيد الخطاب اإلعالمي كالسياسػي كاالجتمػاعي كالثقػافي ،كذلػؾ يتطمػب

اإلمكانيات الكبيرة ،كالخبرات الكثيرة كالمؤىالت كاالختصاصات كالتجارب كصدؽ النيػة كاإلخػالص فػي
العمػػؿ كالتكاصػػؿ فػػي الجيػػكد حتػػى يػػؤتي ىػػذا التميزيػػكف الكليػػد ثمػػاره المرجػػكة ،كينسػػجـ م ػ طمكحػػات

الشعب كأمانيو كآمالو (.)1

كال شؾ في أف التميزيكف يمثؿ إحدل أىـ كسائؿ اإلعالـ اليمسطيني ،إف لـ يكف أكثرىا أىميػة،

كيجب أف يمثػؿ الصػكرة كالشػكؿ الػذم يظيػر بيمػا اإلعػالـ اليمسػطيني ،ككمػا يقػكؿ " حسػيف أبػك شػنب"

يجب عمى التميزيكف اليمسطيني أف يكاجو التػدفؽ اليائػؿ فػي البػث المباشػر كاألشمػار الصػناعية كاختػراؽ

الكيان ػػات كج ػػذبيا ،ك ػػزك الثقاف ػػات كتع ػػديميا ،ف ػػالتميزيكف س ػػحره كني ػػكذه كامكانيات ػػو تمث ػػؿ المم ػػؾ المت ػػكج
لكسائؿ اإلعالـ في عصر الثكرة الصناعية كالتقدـ التكنكلكجي (.)2

كيعػػد التميزيػػكف اليمسػػطيني مػػف أىػػـ الخط ػكات التػػي اتخ ػذتيا السػػمطة الكطنيػػة اليمسػػطينية منػػذ

ػر م ػػا ك ػػاف الن ػػاس يحمم ػػكف بتميزي ػػكف يعك ػػس كاشعي ػػـ كع ػػاداتيـ كتقالي ػػدىـ
ش ػػدكميا إل ػػى شط ػػاع ػ ػزة ،فكثي ػ ان
المختميػػة كش ػػد جػػاء الكش ػػت ليك ػػكف المرسػػؿ ،فمن ػػذ ع ػػكدة ال ػرئيس ياس ػػر عرف ػػات رئػػيس الس ػػمطة الكطني ػػة

اليمسػػطينية أصػػدر شػ ار انر بإنشػػاء تميزيػػكف فمسػػطيف ،كىػػك يعمػػـ جيػػدان ضػػعؼ اإلمكانيػػات الماديػػة كالبش ػرية
كالينية كالتقنية ،كلكنػو كػاف يحمػـ بيػذا التميزيػكف حتػى كلػك كػاف فػي نطػاؽ المنطقػة المحػدكدة ،كفعػالن تػـ

إنش ػػاء ىيئ ػػة تتسيس ػػية لييئ ػػة اإلذاع ػػة كالتميزي ػػكف اليمس ػػطيني ف ػػي مدين ػػة راـ اهلل ع ػػاـ  3664كك ػػاف ي ػػكـ

 3664/6/10ىك يكـ انطالشة صيارة البدء في أكؿ ساعة بث تميزيكني في فمسطيف (.)3

كبػػدأ عمػػؿ التميزيػػكف اليمسػػطيني بإمكانيػػات فنيػػة ضػػعيية جػػدان كانػػت تتمثػػؿ فػػي كػػامي ار 1000

 Nationalبسػػيطة اإلمكانيػػات كأجيػزة صػػكت كمكنتػػاج تميزيكنيػػة حديثػػة إلػػى حػػد مػػا ،باإلضػػافة إلػػى

األجيزة البثية التي تـ االستيادة منيا في عمػؿ التميزيػكف اليمسػطيني مثػؿ أجيػزة الكمبيػكتر ،ثػـ بػذؿ كػؿ
المجيػػكدات حتػػى تػػـ تطػػكير اإلمكانيػػات .كلكػػف حتػػى اآلف فاإلمكانيػػات تيتقػػد لمػػدعـ المػػالي لمكصػػكؿ
إلى مستكل تميزيكنات الدكؿ العربية.

()1

حسيف أبك شنب ،مرج سابؽ ،ص .20

()3

أسماء عبد القادر إبراىيـ  ،التميزيكف اليمسطيني كالتغير االجتماعي دراسة ميدانية في مدينة زة ،رسالة دكتكراة ير

( )2حسيف أبك شنب  ،اإلعالـ اليمسطيني ،جريدة الحياة الجديدة /عدد يكـ3663/32/3ـ.
منشكرة  ،القاىرة  ،معيد البحكث كالدراسات العربية ، 2003 ، ،ص .56
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فم ػ عػػكدة السػػمطة اليمسػػطينية فػػي أيػػار 3664ـ كفػػي إطػػار كض ػ المبنػػات األكلػػى لمؤسسػػات

السػػمطة الكطنيػػة اليمسػػطينية ،تػػـ االتيػػاؽ عمػػى تتسػػيس تميزيػػكف فمسػػطيف " حيػػث بػػدأ التميزيػػكف مسػػيرتو
بقرار مف الرئيس الراحؿ ياسػر عرفػات ككانػت البػدايات لعمميػة التتسػيس متكاضػعة جػدان ،خصكصػان إذا
عممنا أف كؿ ما تكفر لمتميزيكف في ىذه اليترة ىػك رفػة فػي مقػر الرئاسػة " المنتػدل" ككانػت عبػارة عػف

أستكديك صغير ،كما تـ شراء محطة تميزيكنية محمية " مستعممة" لـ تزد شكتيا عف 35كات ،لبدء البث
التميزيكني يكـ  3664/6/10في الساعة الرابعة مساء عمى المكجة ) )UHF-32لمدة  4ساعات يكميان

فقػػط ،إيػػذانان ببدايػػة مرحمػػة جديػػدة فػػي تػػاريخ الشػػعب اليمسػػطيني ،الػػذم اسػػتطاع أف يمتمػػؾ كلممػرة األكلػػى
تميزيكنان كطنيان كليؤكد مف خالؿ الشاشة الصغيرة عمى استقاللية شعبو كسيادتو عمى أرضو.

أوليات وأىداف التمفزيون الفمسطيني(:)1

بقصد تحديد كمعرفة أكلكيات التميزيكف اليمسطيني ككسيمة إعالمية ،فإنو مف األىميػة بمكػاف اسػتعراض

ىذه األكلكيات حسب الدراسات اإلعالمية الحديثة ،التي كضعتيا في ميمتيف متكاممتيف:

 -إفسػ ػػاح المجػ ػػاؿ الكػ ػػافي لمعالجػ ػػة شضػ ػػايا المجتم ػ ػ المحميػ ػػة ،بحيػ ػػث يمثػ ػػؿ الم ػ ػرأة كالرجػ ػػؿ الكبيػ ػػر

كالصغير ،العامؿ كالتاجر ،الطالب كالمعمػـ ،المؤيػد كالمعػارض ،كذلػؾ مػف خػالؿ البػرامج المختميػة؛

ألف اإلعػ ػالـ ى ػػك انعك ػػاس لمكاشػ ػ كيج ػػب أف يج ػػد المػ ػكاطف ك ػػؿ م ػػا يش ػػغمو مطركحػ ػان عم ػػى شاش ػػة

التميزيكف.

 تكصػػيؿ كجيػػات النظػػر جمعييػػا إلػػى الجميػػكر؛ حتػػى يػػتمكف مػػف اتخػػاذ الق ػرار ،كيسػػاىـ فػػيالكصكؿ إلى األىداؼ ،مف خػالؿ تحقيػؽ الديمقراطيػة فػي التميزيػكف ،كالمقصػكد بالديمقراطيػة

ىنا التعددية السياسية كاليكرية.

كبنػػاء عمػػى ىػػاتيف الميمتػػيف فإنػػو يمكػػف تحديػػد أكلكيػػات التميزيػػكف اليمسػػطيني فػػي ىػػذه اليت ػرة
بالمياـ التالية:

 يسعى التميزيكف اليمسطيني في ظؿ المتغيرات السياسية عمى السػاحة اليمسػطينية إلػى تحقيػؽعدة أىداؼ كمنيا:

 التتكيد عمى تمسؾ الشعب اليمسطيني بثكابت القضية الكطنية كنشرىا إلى العالـ. فضح ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى كؿ الصعد كاطالع العالـ عمييا. -نقؿ معانات الشعب اليمسطيني بكؿ أشكاليا إلى العالـ الخارجي.

 -إحياء كنشر القيـ اإلسالمية كالدعكة اإلسالمية كالثقافة كالقيـ الكطنية اليمسطينية.

()1
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قناة فمسطين الفضائية:

النشأة والتطور:

إف شنػػاة فمسػػطيف اليضػػائية ،ىػػي شنػػاة إعالميػػة مرئيػػة تتػػكخى منيػػا السػػمطة الكطنيػػة اليمسػػطينية،

كش ػػؼ مالم ػػح الكج ػػو الثق ػػافي لمش ػػعب اليمس ػػطيني كاس ػػيامات أبنائ ػػو عم ػػى م ػػر العص ػػكر ف ػػي التط ػػكير
اإليجػابي لمحضػػارة البشػرية ،كفػػي منظكمػػة القػػيـ المجتمعيػة ،كعمػػى أرسػػيا ترسػػيخ مبػػادئ احتػراـ إنسػػانية

اإلنس ػػاف ،كابػ ػراز اليكي ػػة الكطني ػػة اليمس ػػطينية كعك ػػس جكانبي ػػا المض ػػيئة كال ػػدعكة لمتكاص ػػؿ اليمس ػػطيني
باإلضافة إلى عكس اليمكـ كاألىداؼ السياسية كالتتثير في الرأم العاـ.

فمنذ عكدة الرئيس ،بدأ العمػؿ فػي تميزيػكف فمسػطيف حيػث كػاف يغطػي مسػاحة 2كػـ( 2أم عمػى

مسػػاحة منطقػػة الػرئيس)  ...ثػػـ أطمػػؽ البػػث مػػف ػزة إلشامػػة محطػػة بػػث فػػي خػػاف يػػكنس ثػػـ فػػي الضػػية
الغربية ،ككصمت إلى األردف كالعريش خالؿ سنتيف مف بدء البث.

كبعد مركر أرب سنكات ،تـ البدء في إنشاء شناة فمسطيف اليضائية التي يق مبناىا شرؽ مكشػ

الرئيس شارع المنتدل كالمبنػى مكػكف مػف أربعػة طكابػؽ مسػاحة كػؿ طػابؽ 3220ـ 2كيكجػد فػي المبنػى
ثالث استكديكىات (أخبار – تسجيؿ – بث ) كيكجد مكتبة تتس لػ  20ألؼ ساعة بث.
تـ البدء في إنشاء المبنى في 3665/30/3ـ؛ ككاف جاى انز في أبريؿ عاـ  3666البدايػة كانػت

بػػث تجريبػػي لمػػدة أرب ػ سػػاعات ،كأصػػبح البػػث الرسػػمي بعػػد سػػتة شػػيكر مػػف البدايػػة عمػػى مػػدار أرب ػ
كعشريف ساعة.
أىداف قناة فمسطين الفضائية(:)1
 إبراز اليكية اليمسطينية كعكس جكانبيا المضيئة. الدعكة لمتكاصؿ اليمسطيني /اليمسطيني ما بيف الكطف كالميجر ،كتعزيز الر بة في العكدة. -االنتقاؿ مف مرحمة التتثر إلى كاش التتثير كاليعؿ.

 النيكض باإلعالـ اليمسطيني مف مستكل المحمية إلى كاش العالمية. مخاطبة اإلنساف اليمسطيني العربي بتسمكب كمضػمكف إعالمػي إلحػداث نقمػة نكعيػة عمػى مسػتكلالكعي اليكرم الثقافي.

 كشػػؼ مالمػػح الكجػػو الثقػػافي لمشػػعب اليمسػػطيني كاسػػيامات أبنائػػو عمػػى مػػر العصػػكر فػػي التطػػكراإليجابي لمحضارة البشرية.

()1
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كبع ػػد س ػػيطرة حم ػػاس عم ػػى شط ػػاع ػ ػزة ف ػػي  ،2004/3/34انتقم ػػت البي ػػة اإلدارات الرئيس ػػية

لمسمطة الكطنية اليمسطينية إلى الضية الغربية ،حيث جرت عممية بناء جديدة لػو فيمػا ت ارجػ عمػؿ ىػذه
المؤسسات في شطاع زة ،بسبب الخالفات السياسية كتداعيات االنقساـ عمى مجمؿ الحياة اليمسطينية،
كلقد استطاع الكادر العامؿ في فضائية فمسطيف ،كمف خالؿ عممية تدريب مستمرة كتطكير فنػي يسػتند
عمػػى مرجعيػػة سياسػػية تقػػدر أىميػػة الرسػػالة السياسػػية لميضػػائية اليمسػػطينية أف يصػػؿ إلػػى مسػػتكل متقػػدـ

مف األداء عمى مختمؼ الصعد ،كلقد بدأ البث مف أستكديك ارـ اهلل بعد ساعات مف سيطرة حماس عمى

شطاع زة كسػط تحػد كبيػر فػي نقػص األجيػزة الينيػة ،كمػا أف األسػتكديك الكحيػد المكجػكد فػي راـ اهلل لػـ
يكف مؤىالن ،باإلضافة إلى النقص في الككادر البشرية مف أجػؿ تػكفير تغطيػة كافيػة عمػى مػدار السػاعة
كيضيؼ أحمد حػزكرم " مػدير عػاـ اليضػائية اليمسػطينية فػي راـ اهلل ،بػتف اإلمكانيػات الينيػة لميضػائية

اليمسطينية في الضية الغربية ال تزاؿ محػدكدة ،إذ يكجػد حاليػان أسػتكديك كاحػد متكاضػ لمتميزيػكف فػي راـ

اهلل ك رفػػة تحكػػـ كاحػػدة كعػػدد ال بػػتس بػػو مػػف الكػكادر الشػػابة المتخصصػػة فػػي العمػػؿ التميزيػػكني ،فيمػػا

يجرم اإلعداد لتجييز مبنى جديد ،كلكف ذلؾ يحتاج إلى عاـ عمى األشؿ(.)1

كحػػكؿ دكر اليضػػائية اليمسػػطينية مػػف خػػالؿ رسػػالتيا اإلعالميػػة فػػي إنيػػاء االنقسػػاـ اليمسػػطيني

كتعزيز الكحدة الكطنية يقكؿ عماد األصير مدير عاـ البرامج :لفسؼ الشديد لقد أثر االنقساـ عمى كؿ
تياصيؿ الحياة اليمسطينية كمنيا اإلعالـ اليمسطيني كيضيؼ " لف أعكد إلػى تقيػيـ مػا جػرل فػي كسػائؿ
اإلعػػالـ كخاصػػة اليضػػائية مني ػػا بشػػتف مكضػػكع االنقسػػاـ كتداعيات ػػو ،كلكػػف أشػػكؿ إف ميمػػة اليض ػػائية
اليمسػػطينية تقػػكـ عمػػى تقػػديـ الحقػػائؽ بكػػؿ مصػػداشية كتجنػػب المغػػة السػػابقة التػػي اعتمػػدت عمػػى المبالغػػة

كاألحادية كالتسرع في النشر شبؿ التدشيؽ كالسماح بطرح كجيات النظر المعارضة ما أمكف .كما تسػعى
اليضائية اليمسطينية إلى تقديـ النمكذج اإلعالمي اليمسطيني الشامؿ ألنو في نياية المطاؼ ىذه شاشة

األجيػػاؿ اليمسػػطينية بكػػؿ اىتماماتي ػا ،كاذا كػػاف مسػػتحيال عمػػي رأم أك داخػػؿ منطقػػة جغرافيػػة كاحػػدة أك
تحػػت ظػػؿ حككمػػة كاحػػدة ،فإنػػو مػػف يػػر المسػػتحيؿ بػػؿ مػػف السػػيؿ تكحيػػدىـ ثقافي ػان عبػػر شاشػػة يػػركف

أنيسيـ فييا(.)2

كي ػػرل الباح ػػث أف م ػػا تقدم ػػو فض ػػائية فمس ػػطيف مكض ػػكع س ػػجاؿ سياس ػػي كاعالم ػػي ب ػػيف الق ػػكل

كاليص ػػائؿ اليمس ػػطينية كب ػػاألخص ب ػػيف حرك ػػة ف ػػتح ،كحرك ػػة حم ػػاس كب ػػيف حرك ػػة ف ػػتح كياس ػػر عبػ ػد رب ػػو

المشػػرؼ العػػاـ عمػػى اإلعػػالـ الرسػػمي كالػػذم ال ينتمػػي إلػػى الحركػػة ك تتيمػػو فػػتح بإشصػػاء العديػػد مػػف
ككادرىا مف عمى رأس عمميـ.
()1
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المبحث الثاني
فضائية األقصى
شناة األشصى ىي إحدل كسائؿ اإلعالـ في زة كتتب لشبكة األشصى اإلعالمية المممككة
لحركة حمػاس كالتػي تعبػر عػف مكاشييػا المختميػة كلقػد بػدأت شنػاة األشصػى بإذاعػة ثػـ بمرئيػة ثػـ بصػكت

األشصى مباشر ،كانتقمت إلى فضائية .كلقد أسسيا فتحػي حمػاد أحػد شػادة حمػاس فػي شػماؿ شطػاع ػزة

فػي العػاـ 2003ـ ،كتبػث القنػاة عمػى التػردد  vertical, 4, 27500/3كتسػعى القنػاة كمػا يقػكؿ مسػاعد

مديرىا العاـ "محمد الشرفا" إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ كمنيا(:)1

- 3التتكيد عمى ثكابت الشعب اليمسطيني كشضيتو كنشرىا لمعالـ.
- 2فضح الجرائـ المختمية لسياسة االحتالؿ اإلسرائيمي.
- 1نقؿ معاناة الشعب اليمسطيني لمعالـ.

- 4إحياء كنشر القيـ اإلسالمية كنشر الدعكة اإلسالمية.
كيعمؿ في فضائية األشصى  100مكظؼ بيف إدارم كفني كأعماؿ أخرل.
برامج الفضائية:
تبػػث فضػػائية األشصػػى سمسػػمة مػػف الب ػرامج السياسػػية كالحكاريػػة التػػي تحػػدث لزيػػادة كتعزيػػز
الػػكعي عنػػد الجميػػكر اليمسػػطيني بمختمػػؼ ش ػرائحو كمػػف ضػػمنيـ طمبػػة الجامعػػات الػػذيف تػػكلييـ القنػػاة

أىميػػة خاصػػة فػػي برامجيػػا المختميػػة كتخصػػص لي ػـ عػػدة ب ػرامج كمنيػػا :برنػػامج م ػ الشػػباب ،صػػدل
الش ػػارع ،باإلض ػػافة إل ػػى بع ػػض اليقػ ػرات م ػػف البػ ػرامج السياس ػػية مث ػػؿ برن ػػامج نس ػػيـ األشص ػػى كبرن ػػامج

محطػػات ،أمػػا الب ػرامج األخػػرل التػػي تبثيػػا القنػػاة فيػػي برنػػامج ال ارصػػد ،برنػػامج عالمػػات اسػػتيياـ ،م ػ

الحػػدث ،مسػػارات ،أبعػػاد كتبػػث اليضػػائية ثػػالث نش ػرات رئيسػػية يكميػػة ،نش ػرة العاش ػرة كالنصػػؼ ،كنش ػرة
المنتصؼ ،كنشرة الحصاد ،باإلضافة إلى ثالث نشرات محمية.

دوائر الفضائية:

يقكؿ محمد الشرفا مساعد مدير عاـ القناة أنػو يعمػؿ فػي القنػاة عػدة دكائػر تكمػؿ كػؿ منيمػا اآلخػر كىػذه الػدكائر
ىي(:)2

- 3دائرة اإلدارة العامة :كتعمؿ عمى كض التخطيط االستراتيجي كادارة األزمات كالطكارئ
 -2دائرة اإلنتاج :كتشرؼ عمى تصميـ الجرافيؾ ،عمؿ مكنتاج لمبرامج.
 -1دائرة البرامج العامة :كتعمؿ البرامج االجتماعية كالبرامج العامة
()1
()2
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 -4دائرة األخبار كالبرامج السياسية :كتقكـ بإعداد نشرات األخبار كالبرامج السياسية.
 -2دائرة اليندسة :تكفير الدعـ التكنكلكجي لميضائية كبثيا الخارجي.
فضائية األقصى واالنقسام الداخمي والوحدة الوطنية:
يق ػػكؿ مس ػػاعد م ػػدير ع ػػاـ القن ػػاة إف س ػػمككيا اإلعالم ػػي خ ػػالؿ فتػ ػرة االنقس ػػاـ بع ػػد أح ػػداث

2004/3/34ـ كسػػيطرت خاللػػو حمػػاس عمػػى شطػػاع ػزة ،تعمػػؿ اليضػػائية عمػػى إنيػػاء حالػػة االنقسػػاـ
انطالشا مف إدراكيا لخطكرة ىذه الحالة عمى مستقبؿ الشعب اليمسطيني ،كيضيؼ مػف أجػؿ ذلػؾ أطمقنػا

فػػي العػػاـ 2005ـ مبػػادرة لتيدئػػة إعالميػػة شػػاممة بػػيف األط ػراؼ لتييئػػة السػػاحة لمصػػالحة داخميػػة .كفػػي
مطم عاـ 2006ـ عدنا مرة أخرل كأطمقنا مبادرة أخرل تنا مان مػ جمسػات الحػكار الػكطني اليمسػطيني
التي عقدت في القاىرة ،كأكشينا بشكؿ كامػؿ كػؿ مػا مػف شػتنو تعكيػر أجػكاء المصػالحة ،كاستضػينا عػدد

مػػف القيػػادات اليتحاكيػػة لتعزيػػز ىػػذه الحالػػة .كعمػػى صػػعيد متصػػؿ عممنػػا طيمػػة اليت ػرة الماضػػية عمػػى
استضافة عدد مػف شيػادات فػتح ،كشػد أظيػر أرشػيؼ البػرامج السياسػية أف عػدد ضػيكؼ القنػاة مػف حركػة

فتح طيمة فترة االنقساـ  45استضافة.
فضائية األقصى وفمسطين تنافر أم تنافس:
بات كاضػحان لمعيػاف كخاصػة خػالؿ مرحمػة االنقسػاـ الػداخمي مػدل التجػاذب اإلعالمػي الكبيػر

الذم عاشتو كال تزاؿ تعيشو إلى حد ما الساحة السياسية اليمسطينية ،كلعبت خاللػو القناتػاف اليضػائيتاف

دك انر ممحكظان ينسػجـ مػ حالػة الخػالؼ السياسػي خاصػة بػيف شطبػي الحالػة اليمسػطينية كىمػا حركػة فػتح
كحركة حماس ،كلقد كاف كاضحان في التكجييات السياسية لمرسائؿ اإلعالمية في كػؿ مػف القنػاتيف سػكاء
في طبيعة البرامج المقدمة لممشاىد اليمسطيني أك الضيكؼ عمػى كػال الشاشػتيف أك الميػردات اإلعالميػة

فػ ػػي خطػ ػػاب كػ ػػؿ مػ ػػنيـ ،بػ ػػؿ كفػ ػػي طبيعػ ػػة كشػ ػػكؿ تناكليمػ ػػا لممكضػ ػػكعات السياسػ ػػية الحاض ػ ػرة ،كمنيػ ػػا
المياكضات م إسرائيؿ ،كالعالشة م المجتم الدكلي ،كاالنقساـ الداخمي ،كالكحدة الكطنية ،إذ تنا مت
الرسالة اإلعالمية في كؿ تياصيميا م مكاشؼ كؿ طرؼ.

يقػػكؿ مسػػاعد مػػدير عػػاـ فضػػائية األشصػػى " إنػػو كبػػالعكدة إلػػى رسػػالة شنػػاة األشصػػى كأىػػدافيا

المبنية في البياف التتسيسي كميثاؽ الشرؼ الخاص بيا كالذم يعتبر اليضائية كسيمة إعالمية فمسطينية

تنتيج اإلسالـ منيج كخيار مقاكمة ،كدعميا لمحياظ عمى الثكابت اليمسطينية ،فيك يتعامؿ م المقاكمة
خصػػمان كيػػدعـ المياكضػػات كيتخػػذ االنيتػػاح الخػػارجي عػػف تقاليػػد اليمسػػطيني كسػػمة لمخرجػػاتيـ .كيقػػكؿ

مدير عاـ فضائية األشصى " نحف ال نرل في تميزيكف كفضػائية فمسػطيف منافسػان العتبػارات عػدة أىميػا
اختالؼ السياسة اإلعالمية كمضمكف المخرجات ،كاختالؼ اليئػة المسػتيدفة" كمػا أف فضػائية األشصػى

ال تػػرل فػػي عمميػػا تنافس ػان م ػ أحػػد ،بػػؿ تعػػزز كتشػػج سياسػػة داعمػػة لممقاكمػػة ،كتحػػافظ عمػػى ثكابػػت

الشػ ػػعب اليمسػ ػػطيني كنضػ ػػاالتو .لكػ ػػف المس ػ ػئكليف فػ ػػي تميزيػ ػػكف كفضػ ػػائية فمسػ ػػطيف يػ ػػركف أف الرسػ ػػالة
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اإلعالميػػة ليضػػائية األشصػػى تخػػرج عػػف السػػياؽ العػػاـ لحالػػة اإلجمػػاع الػػكطني ،كتمثػػؿ إعالمػان حزبيػان ال
يعػػدك ككنػػو يعبػػر عػػف المكاشػػؼ المختميػػة لحركػػة حمػػاس ،كيؤكػػدكف أف تميزيػػكف فمسػػطيف عمػػؿ كال ي ػزاؿ

عمى تعزيز ركح الكحدة الكطنية كانيػاء االنقسػاـ ،كمػا أنػو يتبنػى سياسػات منيتحػة كييػتح فضػائو لجميػ

القػػكل كاليصػػائؿ لمتعبيػػر عػػف مكشييػػا دكف مكاربػػة ،كىنػػاؾ مثػػاؿ لمعديػػد مػػف الب ػرامج التػػي تتػػرجـ ى ػػذه

السياسػػة ،كمنيػػا برنػػامج حكػػي عمػػى المكشػػكؼ الػػذم يقدمػػو اإلعالمػػي مػػاىر شػػمبي ،كاستضػػاؼ أبػػرز
القيادييف في حركة حماس ،كفي اليصائؿ كالقػكل اليمسػطينية األخػرل ،كبرنػامج بػدكف لػؼ كدكراف الػذم

يقدمػػو ناصػػر المحػػاـ .كلقػػد بػػدأ الخطػػاب اإلعالمػػي لمختمػػؼ كسػػاؿ اإلعػػالـ كفػػي مقػػدمتيا اليضػػائيتيف

اليمسطينيتيف مكحدان خالؿ اليجكـ اإلسرائيمي عمى زة .

كيرل الباحث أف ما تقدمو اليضائيتاف " فمسطيف كاألشصى " مف مادة إعالمية شػكمت مرتكػ از

مػػف مرتك ػزات المتابعػػة مػػف شبػػؿ الجميػػكر اليمسػػطيني كخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بميػػردات الب ػرامج التػػي كانػػت
تعالج مكضكع االنقساـ الداخمي مف حيث السمب كاإليجاب.
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الفصل الثالث
الدراسة امليدانية


نوع الدراسة.



منيج الدراسة.



عينة الدراسة.



مجتمع الدراسة.



اختبار الصدق والثبات.



التحميل اإلحصائي.
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الطريقة واإلجراءات
مقدمة:

يتناكؿ ىذا اليصؿ كصيان ميصػالن لإلجػراءات التػي اتبعيػا الباحػث فػي تنييػذ الد ارسػة ،كمػف ذلػؾ

تعريؼ منيج الدراسة ،ككصؼ مجتمػ الد ارسػة ،كتحديػد عينػة الد ارسػة ،كاعػداد أداة الد ارسػة(االسػتبانة)،
كالتتكد مف صدشيا كثباتيا ،كبياف إجراءات الدراسة ،كاألساليب اإلحصػائية التػي اسػتخدمت فػي معالجػة

النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.
منيجية الدراسة وأداتيا:
تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الكصيية التي استخدـ فييا الباحث المنيج المسحي في د ارسػة

مػػدل دكر كتػػتثير اليضػػائيتيف اليمسػػطينيتيف (األشصػػى كفمسػػطيف) فػػي تنميػػة الػػكعي السياسػػي لػػدل طمبػػة
جامعات شطاع ػزة ،حيػث شػاـ الباحػث بػإجراء اسػتبياف لعينػة مػف طمبػة جامعػات شطػاع ػزة( ،الجامعػة

اإلسالمية ،جامعة األزىر ،جامعة األشصى ،جامعة القػدس الميتكحػة) ثػـ شػاـ الباحػث بجمػ المعمكمػات
كالبيانػػات كفقػان لالسػػتبياف ،كصػػنييا كحمميػػا كشػػاـ بقياسػػيا السػػتخالص النتػػائج منيػػا كالكصػػكؿ إلػػى نتػػائج

الد ارسػػة ،بمػػا أتػػاح لػػو إصػػدار تعميمػػات بشػػتف مكضػػكع الد ارسػػة بمػػا يعػػزز مػػدل تػػتثير الػػكعي السياسػػي
لدل طمبة الجامعات اليمسطينية.
مجتمع الدراسة:
يمثػ ػػؿ مجتم ػ ػ الد ارسػ ػػة طػ ػػالب كطالبػ ػػات الجامعػ ػػات اليمسػ ػػطينية فػ ػػي شطػ ػػاع ػ ػزة فػ ػػي مرحمػ ػػة

"البكالكريكس" مف مختمؼ المستكيات كالتخصصات الدراسية حيػث يكجػد فػي األ ارضػي اليمسػطينية اثنتػا
عشػػرة جامعػػة ككميػػة تضػػـ كافػػة التخصصػػات العمميػػة التطبيقيػػة كالنظريػػة ،كيبمػػغ عػػدد الطمبػػة فػػي العػػاـ

الدراسي  )52055( 2030 -2006طالبان كطالبة في كافة التخصصات ،كيتكػكف مجتمػ الد ارسػة فػي
الجامعػػات اليمسػػطينية فػػي شطػػاع ػزة فػػي اليصػػؿ الثػػاني لمعػػاـ الجػػامعي  2030-2006كالبػػالغ عػػددىـ

( )25923طالبان كطالبة.
ك يكجد في شطاع زة خمس جامعات :الجامعة اإلسالمية كجامعة األزىر كجامعػة األشصػى ك

جامعة القدس الميتكحة كجامعة فمسطيف ،كتعتبر ىذه الجامعات مؤسسات تعميمية عامة.
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جدول يوضح عدد الطالب والطالبات خالل فترة الدراسة
عدد الطالب
3125

عدد الطالبات
31000

اإلجمالي
36125

جامعة األزىر

2345

2412

33050

جامعة األشصى

4400

30253

34653

جامعة القدس الميتكحة

2454

1522

3313

الجامعة اإلسالمية

أمػػا عػػف لمنسػػبة المئكيػػة ألعػػداد الطمبػػة كالطالبػػات كفقػان لممجمػػكع العػػاـ ليػػـ فػػإف طمبػػة الجامعػػة

اإلسالمية يمثمكف ( % )37مف مجمكع عدد طمبة األرب جامعات عينة الدراسة ،بينما يمثؿ عػدد طمبػة
جامع ػػة األزى ػػر ( %)21م ػػف ى ػػذا المجم ػػكع ،أم ػػا طمب ػػة جامع ػػة األشص ػػى فنس ػػبتيـ ( % )29م ػػف ى ػػذا

المجمػػكع ،فػػي حػػيف أف عػػدد طمبػػة جامعػػة القػػدس الميتكحػػة ( % )13لمطمبػػة كالطالبػػات فػػي الجامعػػات
األرب عينة الدراسة.

عينة الدراسة:
شاـ الباحث بتطبيؽ دراستو الميدانية عمى عينة عشكائية طبقية شكاميا ( )134طالبان كطالبة مف

طمبة الجامعات اليمسػطينية فػي شطػاع ػزة ممػف يشػاىدكف القنػاتيف اليضػائيتيف اليمسػطينيتيف "فمسػطيف

كاألشصػػى" فػػي أرب ػ جامعػػات فمسػػطينية كىػػي (الجامعػػة اإلسػػالمية كجامعػػة األزىػػر كجامعػػة األشصػػى
كجامعة القدس الميتكحة).
كشد تـ تكزي عينة الدراسة الميدانية تكزيعان نسبيان بيف طمبػة األربػ جامعػات – عينػة الد ارسػة –

حسػػب نسػػبة كجكدىػػا فػػي المجتمػ األصػػمي عمػػى أف تمثػػؿ كػػؿ فئػػة فػػي العينػػة بػػنيس نسػػبة تكاجػػدىا فػػي
المجتم األصمي.
أدوات جمع البيانات:
 -7االستبيان:

اعتمد الباحث عمي استمارة استبياف لجمػ البيانػات ،كشػد اشػتممت عمػى األسػئمة كالمتغيػرات التػي تجيػب

عمى تساؤالت كفركض الدراسة.

 تـ اعتماد استمارة االستبياف في صكرتيا األكلية ،حيث تضمنت ستة محاكر مف األسئمة:المحكر األكؿ :المشاىدة كالمتابعة كيتضمف ستة أسئمة.

المحكر الثاني :البرامج كالمكضكعات كيتضمف ستة أسئمة.
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المحكر الثالث :المعرفة كالكعي كيتضمف تسعة أسئمة.

المحكر الراب  :الثقة كالمصداشية كيتضمف سؤاليف.

المحكر الخامس :االنقساـ كالكحدة كيتضمف خمسة أسئمة.

المحكر السادس :مقياس تعزيز الكعي السياسي.
 -7المقابالت:

حيث أجػرل الباحػث المقػابالت الشخصػية الالزمػة لمحصػكؿ عمػى المعمكمػات التػي تجيػب عمػى األسػئمة
كالمتغيرات كفركض الدراسة ذات العالشة بالبحث.
 -7اإلطار الزمني لمدراسة:
شاـ الباحث بجم بيانات ىذه الد ارسػة فػي اليتػرة مػف 2030/3/31ـ إلػى 2030/4/30ـ كىػذا مػا يعنػي
استغراؽ" "24يكمان لمتطبيؽ.
 -9اختبار الصدق والثبات:
شػػاـ الباحػػث بػػإجراء اختبػػار الصػػدؽ(  )Validity Testحيػػث تػػـ مراجعػػة األسػػئمة كالعبػػارات

كمقاييس الدراسة منيجيان كعمميان عف طريؽ عرض استمارة االستبياف عمى المشرؼ عمى الرسػالة ،كمػف

ثـ تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المتخصصيف في العمكـ السياسية كاإلعالـ ،كذلؾ لدراسة الشكؿ العاـ
لتككيف االستبياف ،كمراجعة صيا ة األسئمة كالعبارات ،كلمتتكد مف صدؽ االسػتمارة فػي شيػاس متغيػرات

كأىداؼ الدراسة .كشد أشار المحكمكف إلى صالحية استمارة االستبياف لقياس ما استيدفت شياسو كذلؾ
بعد إجراء التعديالت المطمكبة.

خطة وأدوات التحميل اإلحصائي:
متغيرات الدراسة:

تنقسـ متغيرات الدراسة إلى ثالثة أنكاع كىي:
- 3المتغيرات المستقمة :كتتمثؿ ىذه الدراسة في معدؿ تعرض الشباب الجامعي اليمسػطيني " عينػة
الدراسة" لمقنكات اليضائية اليمسطينية كدكاف تعرضيـ ليذه القنكات.

- 2المتغي ػرات الكسػػيطة :كتتمثػػؿ فػػي المتغي ػرات الديمغرافيػػة لمشػػباب الجػػامعي اليمسػػطيني " عينػػة
الد ارسػػة" مػػف حيػػث "النػػكع ك المسػػتكل االجتمػػاعي كاالشتصػػادم كالمسػػتكل االىتمػػاـ ك الجامعػػة
المنتسب إلييا المبحكث ،كالتخصص الدراسي كالمستكل الدراسي".

-1المتغي ػرات التابعػػة :كتتمثػػؿ فػػي مسػػتكل معرفػػة كعػػي الشػػباب الجػػامعي اليمسػػطيني " عينػػة الد ارسػػية"
بالقضايا اليمسطينية المثارة .
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األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 -التك اررات كالمتكسطات الحسابية كالنسب المئكية.

 إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف ""Pearson إليجػ ػػاد معامػ ػػؿ ثبػ ػػات االسػػػتبانة تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ معامػ ػػؿ ارتبػ ػػاط سػ ػػبيرماف بػ ػػركاف لمتجزئػ ػػة النصػ ػػييةالمتساكية ،كمعادلة جتماف لمتجزئة النصيية ير المتساكية ،كمعامؿ ارتباط أليا كركنباخ.

 -اختبار ""T- Test

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم. -اختبار شيييو.

اشتممت عينة الدراسة عمى ( )134طالبان مف طمبة الجامعات اليمسطينية بمحافظػات ػزة لمعػاـ

الدراسي  ،2030/2006كشد كزعت االستبانة عمى أفراد العينة كالجداكؿ التالية تكضح تكزي أفراد عينة
الدراسة:

جدول رقم ()7

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
البيان

العدد

النسبة المئوية

ذكر

183

50.27

أنثى

181

49.73

المجمكع

364

100

جدول رقم ()7

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة
البيان

العدد

النسبة المئوية

األزىر

78

21.43

اإلسالمية

135

37.09

األشصى

105

28.85

القدس الميتكحة

46

12.64

المجمكع

364

100
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جدول رقم ()7

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي
البيان

العدد

النسبة المئوية

األكؿ

107

29.40

الثاني

99

27.20

الثالث

83

22.80

الراب

75

20.60

المجمكع

364

100

جدول رقم ()9

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المحافظة
البيان

العدد

النسبة المئوية

الشماؿ

39

10.71

زة

113

31.04

الكسطى

36

9.89

الجنكب

176

48.35

المجمكع

364

100

خطوات إعداد االستبانة:

بعد االطالع عمى الد ارسػات السػابقة المتعمقػة بمشػكمة الد ارسػة كاسػتطالع رأم عينػة مػف الطمبػة

فػػي الجامعػػات اليمسػػطينية بقطػػاع ػزة عػػف طريػػؽ المقػػابالت الشخصػػية ذات الطػػاب
الباحث ببناء االستبانة كفؽ الخطكات اآلتية:

يػػر الرسػػمي شػػاـ

 تحديد المحاكر الرئيسية التي شممتيا االستبانة. -صيا ة اليقرات التي تق تحت كؿ محكر.

 -إعداد االستبانة في صكرتيا األكلية كالممحؽ رشـ ( )3يكضح االستبانة في صكرتيا النيائية.

 -ع ػػرض االس ػػتبانة عم ػػى ع ػػدد م ػػف المحكم ػػيف الميتم ػػيف بالش ػػئكف السياس ػػية كاإلعالمي ػػة بعض ػػيـ

أعضاء ىيئة تدريس في الجامعة اإلسالمية ،كجامعة األشصى ،كجامعة األزىر ،القدس الميتكحػة،

كالممحؽ رشـ (  )2يبيف أعضاء لجنة التحكيـ.

حيػػث أعطػػى لكػػؿ فق ػرة كزف مػػدرج كفػػؽ سػػمـ متػػدرج ثالثػػي ( مرتيعػػة ،متكسػػطة ،منخيضػػة)

أعطيت األكزاف التاليػة ( )3 ،2 ،1دكر اليضػائيات اليمسػطينية ( فمسػطيف كاألشصػى) فػي تعزيػز الػكعي
السياسي لدل طمبة جامعات شطاع زة كالممحؽ رشـ ( )2يبيف االستبانة في صكرتيا النيائية.
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صدق االستبانة:

أوالً :صدق المحكمين:
تـ عرض االستبانة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعػة مػف أسػاتذة جػامعييف مػف المتخصصػيف

ف ػػي اإلع ػػالـ مم ػػف يعمم ػػكف ف ػػي الجامع ػػات اليمس ػػطينية ف ػػي محافظ ػػات ػ ػزة ،حي ػػث ش ػػامكا بإب ػػداء آرائي ػػـ
كمالحظػػاتيـ حػػكؿ مناسػػبة فق ػرات االسػػتبانة ،كمػػدل مالئمػػة األسػػئمة لمكضػػكع الد ارسػػة ،ككػػذلؾ كضػػكح

صيا اتيا المغكية ،كفي ضػكء تمػؾ اآلراء تػـ اسػتبعاد بعػض اليقػرات كتعػديؿ بعضػيا اآلخػر مكزعػة كمػا

في الجدكؿ رشـ (:)2

جدول ()7

يبين عدد فقرات االستبانة حسب كل محور من محاورىا
عدد األسئمة

المحور
المحكر األكؿ :المشاىدة كالمتابعة

4

المحكر الثاني :البرامج كالمكضكعات

5

المحكر الثالث :المعرفة كالكعي

6

المحكر الراب  :الثقة كالمصداشية

2

المحكر الخامس :االنقساـ كالكحدة

2

المحكر السادس :مقياس معكشات الكعي السياسي

14

المحكر الساب  :مقياس تعزيز الكعي السياسي

42

ثانياً :صدق االتساق الداخمي:

جػػرل التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لالسػػتبانة بتطبيػػؽ االسػػتبانة عمػػى عينػػة اسػػتطالعية

مككنػػة مػػف ( )20فػػردان ،كتػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف درجػػات كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد االسػػتبانة
كالدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة ،ككػػذلؾ تػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات االسػػتبانة

كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمػي إليػو كذلػؾ باسػتخداـ البرنػامج اإلحصػائي ( )SPSSكالجػداكؿ التاليػة
تكضح ذلؾ:
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الجدول ()9

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس معوقات الوعي السياسي مع الدرجة الكمية لو
م

3
2
1
4
2
3
4
5
6
30
33
32
31
34
32
33
34
35
36
20
23
22
21
24
22
23
24
25
26

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

عدـ تبني اإلعالـ اليمسطيني كفضائيتي األشصى كفمسطيف ليمسية إعالمية كاضحة.

0.339

دالة عند .0.0

ضبابية السياسة اإلعالمية المتبعة.

0.325

دالة عند .0.0

0.483

دالة عند .0.0

عدـ حيادية أجيزة اإلعالـ كخاصة اليضائي منو.

0.557

دالة عند .0.0

ضعؼ البرامج التي تقدميا اليضائيتاف اليمسطينيتاف.

0.631

دالة عند .0.0

0.521

دالة عند .0.0

عدـ تكفر أجيزة إعالمية ذات كياءة.

0.462

دالة عند .0.0

شمة اإلمكانات المادية كالينية.

0.459

دالة عند .0.0

عدـ االىتماـ بالنمك الميني لمكادر اإلعالمي.

0.435

دالة عند .0.0

سطحية البرامج كالتحميالت السياسية.

0.349

دالة عند .0.0

عدـ استقطاب كياءات إعالمية ذات خبرة في المجاؿ.

0.428

دالة عند .0.0

0.353

دالة عند .0.0

0.648

دالة عند .0.0

سمبية فضائيتي فمسطيف كاألشصى كتحيزىا في تناكؿ القضايا السياسية.

0.483

دالة عند .0.0

عدـ اكتراث اليضائيتيف اليمسطينيتيف برأم المكاطف في البرامج.

0.357

دالة عند .0.0

عدـ مراعاة التكازف في طرح القضايا السياسية بيف المحمي كاإلشميمي كالدكلي.

0.445

دالة عند .0.0

عدـ التنكي في البرامج كالمجكء إلى النمطية في الشكؿ كالمضمكف.

0.516

دالة عند .0.0

عدـ إشراؾ الجميكر في اشتراح الدكرات البرامجية.

0.611

دالة عند .0.0

عدـ أىمية معدم البرامج كمقدمييا.

0.506

دالة عند .0.0

تغييب الجميكر عف المشاركة في مناششة القضايا السياسية.

0.520

دالة عند .0.0

ضعؼ أداء اليضائيتيف اليمسطينيتيف أماـ اليضائيات العربية.

0.504

دالة عند .0.0

تبعية القضائيتيف ليصائؿ كتنظيمات حزبية.

0.484

دالة عند .0.0

عدـ ارتباط البرامج بالكاش اليمسطيني.

0.459

دالة عند .0.0

عدـ تكفر أجيزة رشابية ىدفيا تقكيـ العمؿ اإلعالمي أكالن بتكؿ.

0.489

دالة عند .0.0

التعتيـ اإلعالمي حكؿ بعض القضايا السياسية.

0.526

دالة عند .0.0

التزييؼ الممنيج لمعديد مف الحقائؽ األساسية.

0.482

دالة عند .0.0

لجكء اليضائيتيف اليمسطينيتيف لممارسة الدعاية السياسية.

0.327

دالة عند .0.0

ضعؼ البرامج الحكارية كعدـ بذؿ الجيد لتطكيرىا.

0.483

دالة عند .0.0

نقص الميزانيات كشمة التمكيؿ.

0.693

دالة عند .0.0

ياب التقييـ الممنيج ألجيزة اإلعالـ المرئية.

ياب الككادر اإلعالمية كالينية المتخصصة.

ياب االىتماـ بالتعميقات السياسية النابعة مف عقمية تحميمية نقدية.
عدـ متابعة األحداث الجارية أكالن بتكؿ.
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م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

 10عدـ تغطية اإلعالـ لجمي المناطؽ في األراضي اليمسطينية.

0.460

دالة عند .0.0

 13شمة النشاطات كالبرامج السياسية مقابؿ النشاطات األخرل.

0.430

دالة عند .0.0

0.507

دالة عند .0.0

0.499

دالة عند .0.0

0.520

دالة عند .0.0

0.396

دالة عند .0.0

0.709

دالة عند .0.0

0.701

دالة عند .0.0

ياب التنسيؽ م اإلدارات اإلعالمية كاألطر الطالبية في الجامعات.

12
 11تعدد أجيزة اإلعالـ كالبث اليضائي اليمسطيني.
 14تركيز الخطاب اإلعالمي لميضائيتيف عمى اليئكية كالحزبية.
 12ياب التنسيؽ كالتعاكف بيف األدكات المختمية لإلعالـ اليمسطيني.
 13تركيز المكاد اإلعالمية عمى شضايا سياسية ير جكىرية.
 14ياب التركيز في اإلعالـ اليضائي عمى إنياء االنقساـ كترسيخ الكحدة الكطنية.
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )45كعند مستكل داللة (02124= )0203
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )45كعند مستكل داللة (02241= )0202

الجدول ()0

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس معوقات الوعي السياسي مع الدرجة الكمية لو
م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

 .3تعزيز مياىيـ الكحدة الكطنية اليمسطينية كالعمؿ السياسي الكحدكم.

0.557

دالة عند .0.0

 .2نشر ثقافة التياىـ كانياء االنقساـ.

0.691

دالة عند .0.0

 .1نشر مياىيـ كثقافة التسامح كشيـ الحب كالمكدة في المجتم اليمسطيني.

0.337

دالة عند .0.0

 .4نشر المياىيـ كالمبادئ الخاصة بالقضية اليمسطينية.

0.525

دالة عند .0.0

 .2تعزيز االنتماء لمكطف الكاحد كاليكية كالمصير المشترؾ .

0.486

دالة عند .0.0

 .3تعزيز مياىيـ كثقافة حؽ العكدة لدل أبناء الشعب اليمسطيني.

0.280

دالة عند .0.0

 .4كياية المعمكمات حكؿ القضايا العربية كاليمسطينية.

0.514

دالة عند .0.0

 .5نشر المعمكمات الكافية حكؿ المياكضات السياسية المباشرة ك ير المباشرة.

0.420

دالة عند .0.0

 .6نشر المعمكمات الكافية عف العالشات العربية اليمسطينية.

0.523

دالة عند .0.0

 .30نشر المعمكمات الكافية عف العالشات العربية الداخمية .

0.394

دالة عند .0.0

 .33متابعة القمـ العربية كنتائجيا بشكؿ كامؿ .

0.440

دالة عند .0.0

 .32متابعو أخبار العالشات اليمسطينية اإلسرائيمية.

0.611

دالة عند .0.0

 .31تكضيح أبعاد األزمة االشتصادية العمالية.

0.568

دالة عند .0.0

0.615

دالة عند .0.0

 .32معرفة الكاش العربي كاليمسطيني كرصد الجكانب كالقكل المؤثرة فيو إشميميا كدكليا

0.311

دالة عند .0.0

 .33رصد األحداث السياسية كتحميميا كاستكشاؼ خميياتيا كأبعادىا كآثارىا.

0.562

دالة عند .0.0

 .34التعريػ ػػؼ بنشػ ػػاطات األمػ ػػـ المتحػ ػػدة كمؤسسػ ػػاتيا العاممػ ػػة فػ ػػي األ ارضػ ػػي اليمسػ ػػطينية
كخاصة في شطاع زة .
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م

معامل

الفقرة

االرتباط

 .34التعريؼ بتقاليد العصر كأعرافو كثقافاتو كعمكمو كالقكانيف السائدة فيو .

مستوى الداللة

0.498

دالة عند .0.0

0.339

دالة عند .0.0

 .36التعريؼ بمصطمحات العصر كلغاتو السياسية كاألدبية ،كالعممية إضافة إلى شراءة خطابو.

0.490

دالة عند .0.0

 .20نشر المعمكمات الكافية عف دكر ككالة كث كتشغيؿ الالجئيف اليمسطينييف.

0.665

دالة عند .0.0

 .23تيسير كصكؿ المكاشؼ السياسية ألبناء الشعب اليمسطيني "بيانات ،حكارات....الخ.

0.469

دالة عند .0.0

 .22تقديـ عركض شاممة لمختمؼ القضايا السياسية إلى األفراد ( محمية – شكمية – عالمية(

0.498

دالة عند .0.0

 .21تككيف أرشيؼ عف بعض القضايا أك األشخاص كعرضيا بشكؿ مبرمج.

0.582

دالة عند .0.0

 .24تحميؿ المكاشؼ السياسية كمتابعة الحصاد الذم تـ تحصيمو مف خالؿ ىذه المتابعة.

0.617

دالة عند .0.0

 .22متابعة شضايا سياسية معينة بشكؿ تخصصي.

0.441

دالة عند .0.0

 .23اعتماد الحكار كتسمكب إعالمي لمتخييؼ مف حالة الخالفات السياسية.

0.537

دالة عند .0.0

 .24تشجي مراسمة كمخاطبة كسائؿ اإلعالـ إلبداء الرأم في مختمؼ القضايا.

0.472

دالة عند .0.0

 .25تغطية كرش العمؿ التي تعزز التعددية كالحؽ في التعبير كابداء الرأم .

0.544

دالة عند .0.0

 .26نشر تجارب أصحاب الخبرات اإلعالمية لالستيادة منيا خالؿ العمؿ السياسي.

0.638

دالة عند .0.0

0.496

دالة عند .0.0

0.364

دالة عند .0.0

0.476

دالة عند .0.0

ػدك الحقيقػي ،كاالشػتباؾ مػ التتيػارات األخػرل المكازيػة
 .11نشر ثقافة عدـ االنشغاؿ بغير الع ِّ

0.483

دالة عند .0.0

 .14تعزيز الثقة بالعمؿ الشعبي المنظـ كتداة صراع ضد الخصكـ.

0.385

دالة عند .0.0

 .12تعزيز مياىيـ الحرية كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف.

0.626

دالة عند .0.0

 .13تعزيز المياىيـ بالعمؿ المدني كمؤسساتو .

0.528

دالة عند .0.0

 .14نشر ثقافة احتراـ الحريات كالتعددية بالنسبة لممرأة اليمسطينية.

0.499

دالة عند .0.0

 .15تعزيز مشاركة المرأة السياسية كالحزبية .

0.679

دالة عند .0.0

 .16محاربة ثقافة التحزب .

0.585

دالة عند .0.0

 .40تعزيز ثقافة اإلصالح االجتماعي كمكانة رجاؿ اإلصالح في المجتم اليمسطيني .

0.349

دالة عند .0.0

 .43نشر المياىيـ الخاصة كذات العالشة بطبيعة العمؿ العربي المشترؾ .

0.644

دالة عند .0.0

 .42نشر المعمكمات الكافية حكؿ دكر الجامعة العربية كمؤسساتيا المختمية.

0.521

دالة عند .0.0

 .35التعريؼ بمشاري اآلخريف – أصدشاء كأعداء – كالتجارب التغيريػة المختميػة كاستكشػاؼ
أسباب نجاحيا أك فشميا .

 .10تعزيز القدرة عمى استقراء اتِّجاىات األحداث في العالـ.

 .13التحػػذير مػػف السػػقكط فػػي مصػػيدة االخت ػراؽ السياسػػي – اليكػػرم ،الػػذم يبمبػػؿ المسػػيرة
بشكؿ ميني خاصة مف شبؿ االحتالؿ االسرائيمى .

 .12تعزيز فيـ الميػردات كالمغػة السياسػية التػي يتخاطػب بيػا النػاس مػف حكلنػا ،سػكاء عمػى
مستكل األلياظ كمدلكليا ،أك عمى مستكل األساليب كأبعادىا.
أك الحميية الميترضة.

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )45كعند مستكل داللة (02124= )0203
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )45كعند مستكل داللة (02241= )0202
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يتضػػح م ػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف جمي ػ اليق ػرات ت ػرتبط بالدرجػػة الكميػػة لممحػػكر الػػذم تنتمػػي إليػػو

ارتباطان ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0202،0203كىذا يؤكد أف االستبانة تتمت بدرجة عالية
مف االتساؽ الداخمي.

ثبات االستبانة:

ت ػػـ تق ػػدير ثب ػػات االس ػػتبانة عم ػػى أفػ ػراد العين ػػة االس ػػتطالعية كذل ػػؾ باس ػػتخداـ طريقت ػػي التجزئ ػػة

النصيية كمعامؿ أليا كركنباخ.

- 7طريقة التجزئة النصفية:

تـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصيية ،حيث

احتسبت درجة النصػؼ األكؿ لكػؿ بعػد مػف أبعػاد االسػتبانة ككػذلؾ درجػة النصػؼ الثػاني مػف الػدرجات،
كذلػؾ بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف النصػػييف .ثػػـ جػػرل تعػػديؿ الطػػكؿ باسػػتخداـ معادلػػة سػػبيرماف بػراكف

كالجدكؿ ( )5يكضح ذلؾ:

الجدول ()7

يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل
ومعامل الثبات بعد التعديل
الفقرات

االرتباط قبل
التعديل

معامل الثبات بعد

مقياس معوقات الوعي السياسي
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0.879

08..0

مقياس تعزيز الوعي السياسي

24

0.793

0.885

المجاالت

عدد

التعديل

* تـ استخداـ معامؿ جتماف ألف النصييف ير متساكييف.
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصيية بعد التعػديؿ أعمػى مػف

( .)02550كىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمت بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى
عينة الدراسة.
- 7طريقة ألفا كرونباخ:
اسػتخدـ الباحػث طريقػػة أخػرل مػػف طػرؽ حسػػاب الثبػات ،كذلػػؾ إليجػاد معامػػؿ ثبػات االسػػتبانة،

حيػػث حصػػؿ عمػػى شيمػػة معامػػؿ أليػػا لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد االسػػتبانة ككػػذلؾ لالسػػتبانة ككػػؿ كالجػػدكؿ ()6
يكضح ذلؾ:
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الجدول ()6

يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة
عدد

المجاالت

الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

مقياس معوقات الوعي السياسي

73

.05.5

مقياس تعزيز الوعي السياسي

24

.0545

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت أليا كركنبػاخ أعمػى مػف ( .)02606كىػذا يػدؿ عمػى أف

االستبانة تتمت بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
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نتائج الدراسة الميدانية
المحور األول :المشاىدة والمتابعة:

يحتػػكم ىػػذا المحػػكر عمػػى ( )4أسػػئمة شػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ التكػ اررات كالنسػػب المئكيػػة لإلجابػػة

عنيا كفيما يمي األسئمة:

س  :7ىل تشاىد القناتين الفضائيتين الفمسطينيتين (األقصى وفمسطين) ؟
جدول رقم ()77

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مشاىدة القناتين
العدد

النسبة المئوية

البيان
دائما

68

18.68

أحيانا

173

47.53

ناد ار

123

33.79

المجمكع

364

100.00

تشير بيانات الجدكؿ السابؽ رشـ ( )30كالخاص بمعدؿ مشاىدة الشباب الجػامعي اليمسػطيني

عينػػة الد ارسػػة لميضػػائيتيف اليمسػػطينيتيف " األشصػػى كفمسػػطيف" إلػػى ارتيػػاع نسػػبة المشػػاىدة "أحيانػان" كىػػي

( )%44221في حيف أف ( )11246يشاىدكف اليضائيتيف ناد انر ،بينما تنخيض نسبة المشاىدة دائمان إلى
( .)35235كيرل الباحث أف ىذه النتيجة لعينة الدراسة تظير بكضكح مدل ياب اليضائيتيف عمى حػد
سكاء مف اىتماـ المشاىد مف عينة الدراسة لمتابعة رسالتيما اإلعالمية.
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة عمى النحو التالي:
 دراسة حناف أحمد سميـ كعمي سػالمة ( )2002كالتػي تكصػمت إلػى أف ( )%24مػف طمبػة الجامعػاتعينة الدراسة يشاىدكف القنكات اليضائية أحيانان ،ك %41يشاىدكف دائمان.

()1

 -دراسة عبد الرحمف محمد سعيد الشامي )2002( ،أف ( )%2424يشاىدكف القنكات اليضائية أحيانان،

ك( )%4222مف أفراد العينة مجتم الدراسة دائمان.

()1

()2

حنػػاف أحمػػد سػػميـ كحسػػاـ عمػػي سػػالمة ،عالشػػة طػػالب الجامعػػات فػػي صػػعيد مصػػر بػػالقنكات اليضػػائية ( ،اسػػيكط ،

مجمة كمية اآلداب  ،العدد التاس  ، ) 2002 ،ص .62-3

()2

عبد الرحمف سعيد الشامي ،اسػتخدامات القنػكات المحميػة كالدكليػة الػدكاف كاإلشػاعات ،القػاىرة ،جامعػة االزىػر  ،كميػة

المغة العربية  ،رسالة دكتكراه ير منشكرة، )2002 ، ،ص.21
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س :7كم ساعة تشاىد القناتين الفمسطينيتين في اليوم الواحد؟
جدول رقم ()77

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ساعات مشاىدة القناتين
البيان

العدد

النسبة المئوية

أشؿ مف ساعة

228

62.64

ثالث ساعات

113

31.04

ثالث ساعات فتكثر

23

6.32

المجمكع

364

100.00

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ رشػػـ ( )33أف ( )%32234كىػػـ أكثػػر مػػف نصػػؼ عينػػة الد ارسػػة
يشاىدكف القناتيف اليضائيتيف اليمسطينيتيف " األشصى كفمسطيف" أشؿ مػف سػاعة فػي اليػكـ الكاحػد ،بينمػا

( )3221تشاىدىما أكثر مف ثالث ساعات .كىذا يراه الباحث أنو يعكد إلى انشغاؿ الطمبة معظـ الكشت
فػػي د ارسػػتيـ الجامعيػػة أك فػػي اىتمامػػات أخػػرل باإلضػػافة إلػػى عػػدـ تقػػديـ القنػػاتيف لب ػرامج محي ػزة عمػػى

المتابعػة المسػتمرة تقػػكـ عمػى أسػاس إشػراؾ الطمبػة الجػامعييف فػػي القضػايا المختميػة بعمػػؽ ،خاصػة تمػػؾ

القضايا المتعمقة باىتماماتيـ.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة عمى النحو التالي:
 -د ارسػػة سػػكزاف يكسػػؼ القمينػػي ()3666

()1

حيػػث يتعػػرض المبحكثػػكف لمقنػكات اليضػػائية مػػدة سػػاعة

بنسبة  ،%65ثـ المشاىدة ثالث ساعات فتكثر بنسبة  ،%2224ثـ المشاىدة لمدة سػاعيتيف يكميػان

بنسبة .%1422

 د ارسػ ػ ػػة أسػ ػ ػػماء عبػ ػ ػػد القػ ػ ػػادر )(2001أحيانان( ،)%21ك( )%44دائمان.

()2

 ،كالت ػ ػ ػػي أشػ ػ ػػارت إلػ ػ ػػى أف نسػ ػ ػػبة مشػ ػ ػػاىدة التميزي ػ ػ ػػكف

وتختمف ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة عمى النحو التالي:

()1

سػػكزاف يكسػػؼ القمينػػي ،متابعػػة الجميػػكر العربػػي لمقن ػكات اليضػػائية فػػي عصػػر العكلم ػة ،د ارسػػة مقارنػػة بػػيف القنػػكات

العربي ػػة كاألجنبي ػػة ( ،الق ػػاىرة :مجم ػػة معي ػػد البح ػػكث كالد ارس ػػات العربي ػػة ،الع ػػدداف ، ) 3666 ،12-13ص ص- 314
.230

( )2أسماء عبد القادر ،التميزيكف اليمسطيني كالتغيػر االجتمػاعي د ارسػة ميدانيػة فػي مدينػة ػزة ( ،القػاىرة  ،معيػد البحػكث
كالدراسات العربية  ،رسالة دكتكراه ير منشكرة.)2003، ،
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 -دراسة حناف يكسؼ ()2003

()1

يتعرض المبحكثكف لمخدمات اإلخباريػة المختميػة مػف سػاعة إلػى أشػؿ

مف ساعتيف بنسبة  ،%1223يميو التعرض أشؿ مف ساعة بنسبة  ،%1323ثـ مف ساعتيف إلى أشؿ مػف
ثالث ساعات بنسبة .%3224

 -دراسة محمد اليقيو كافي ()2002

()2

يتعرض المبحكثكف لمقنكات اإلخبارية التميزيكنية ثالث ساعات

فتكثر بنسبة  ،%4421ثـ مف ساعة إلػى أشػؿ مػف ثػالث سػاعات بنسػبة  ،%1622ثػـ التعػرض أشػؿ مػف
ساعة بنسبة .%3122

س :7ما الوقت المفضل لديك لمشاىدة الفضائيتين الفمسطينيتين ؟
جدول رقم ()77

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوقت المفضل لمشاىدة القناتين
العدد

النسبة المئوية

البيان
اليترة الصباحية

51

14.01

فترة الظييرة

80

21.98

اليترة المسائية

198

54.40

فترة السيرة

35

9.62

المجمكع

364

100.00

يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ رش ػػـ ( )32أف ( )%24240م ػػف أفػ ػراد العين ػػة تيض ػػؿ مش ػػاىدة

القناتيف اليضائيتيف اليمسطينيتيف (األشصى كفمسطيف) في اليترة المسائية ،ك( )%23265تش ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىدىما
في فترة الظييرة ،بينما ( )%34203تشاىدىما في اليترة الصباحية ،ككاف ( )%6232تشاىدىما في فترة
السيرة ،كيعزك الباحث إلى أف أكثر مػف نصػؼ عينػة الد ارسػة تيضػؿ مشػاىدة القنػاتيف اليضػائيتيف فػي

اليترة المسائية نتيجة كجكد الكشت المناسب ليذه المشاىدة ،حيث إف الطمبة الجامعييف يككنكف منشغميف

في اليترة الصباحية في دراساتيـ الجامعية .كما أف اليترة المسائية ىي اليتػرة االعتياديػة التػي يكػكف بيػا
الطمبة الجامعيكف في منازليـ ،كتتضمف برامج البث في الب األحياف برامج جادة كمتنكعة خالؿ ىذه

اليترة ،كمنيا نشرات األخبار الرئيسية كالبرامج الحكارية كالمقابالت ك ير ذلؾ.

()1

حنػ ػ ػػاف محمػ ػ ػػد يكسػ ػ ػػؼ ،المعالجػ ػ ػػة اإلخباريػ ػ ػػة لمقضػ ػ ػػايا العربيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي شػ ػ ػػبكتي "الػ ػ ػ ػ سػ ػ ػػي إف إف  CNNاألمريكيػ ػ ػػة

ك"اليكركنيكز EURONEWSاألكركبية ( ،رسالة دكتكراه ير منشكرة جامعة القاىرة :كمية اإلعالـ.)2003 ،
()2

محمد اليقيو ،العالشة بيف االعتماد عمى القنكات التميزيكنيػة اليضػائية كمسػتكيات المعرفػة بالمكضػكعات اإلخباريػة فػي

المجتم اليمني( ،رسالة دكتكراه ير منشكرة جامعة القاىرة.)2002 ،
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س  :9أي الفضائيتين تحرص عمى مشاىدتيا بدرجة أكثر من األخرى؟
" الرجاء الترتيب عند اختيار أكثر من قناة حسب مشاىدتك "
جدول رقم ( )77

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القناة المفضمة لممشاىدة
الترتيب

القناة

العدد

النسبة المئوية

 -3شناة األشصى

442

62.09

0

 -2شناة فمسطيف اليضائية

074

73050

4

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رشـ ( )31أف ( )%32206مف أفػراد

العينة ييضمكف مشاىدة شناة األشصى ،بينما ( )%14263مف أفراد العينة ييضمكف مشاىدة شناة فمسطيف
اليضائية .كيرل الباحث أف أكثر مف نصؼ العينة تحرص عمى مشاىدة شناة األشصى .كىذا يعكد مف
كجية نظر الباحث إلى تميز شناة األشصى في تقديـ البرامج السياسية كالحكارية ،أكثر مف شناة فمسػطيف

اليضائية ،باإلضػافة إلػى سػرعة كتعمػؽ متابعػة األحػداث المحميػة ،ككجػكد شػبكة م ارسػميف محميػيف تيػكؽ
شناة فمسطيف اليضائية.

س  :7ما أسباب مشاىدتك لمفضائيتين الفمسطينيتين (فمسطين واألقصى)؟
جدول رقم ( )79

يوضح أسباب مشاىدة القناتين
الفقرات

ناد ارً

أحياناً

مجموع

دائماً

الدرجات

المتوسط

االنحراف

المعياري

اللللللللوزن
النسبي

الترتيب

 -3متابعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األخبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
كاألحػ ػ ػ ػ ػ ػػداث الجاريػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي 33

128

203

898

2.467

0.657

1 82.23

فمسطيف.
 -2متابع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة األخبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
كاألحػػداث الجاريػػة فػػي العػػالـ 151

159

631

54

1.734

0.703

9 57.78

العربي.

 -1متابعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األخبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
كاألحداث العالمية البارزة.
 -4الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزكد بالمعمكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
كالمعارؼ العامة.
 -2تنمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة معمكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتي
السياسية.

 -3تتيؽ م اىتماماتي.

168

131

65

625

1.717

0.749

10 57.23

115

163

86

699

1.920

0.740

6 64.01

107

147

110

731

2.008

0.773

5 66.94

120

164

80

688

1.890

0.734

8 63.00

80

 -4اإللم ػ ػ ػ ػػاـ بالمكض ػ ػ ػ ػػكعات
المثارة لكي أتمكف مف الحكار 89

151

124

763

2.096

0.760

4 69.87

م اآلخريف.
 -5االسػ ػ ػػتيادة مػ ػ ػػف تجػ ػ ػػارب
اآلخريف كخبراتيـ.
 -6مشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىدة ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرامج
كشخصيات محببة لي.

 -30مجرد أنني متعػكد عمػى
المشاىدة.
 -33تمضية كشت اليراغ.

77

157

130

781

2.146

0.741

2 71.52

92

140

132

768

2.110

0.778

3 70.33

181

122

61

608

1.670

0.747

12 55.68

164

145

55

619

1.701

0.717

11 56.68

 -32أكث ػ ػػر مص ػ ػػداشية كثق ػ ػػة
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف القنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكات العربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة 133

129

102

697

1.915

0.800

7 63.83

كاألجنبية.

كيرل الباحث أف متابعة أفراد عينة الدراسة لفخبار كاألحداث الجارية في فمسطيف تشكؿ التالي:

 -النسػػبة األعمػػى فػػي تكضػػيح أف ػراد العينػػة ألسػػباب مشػػاىدتيـ لمقنػػاتيف اليضػػائيتيف فمسػػطيف كاألشصػػى

حيث حصمت عمى  4.7درجات دائمان ك 044أحيانان ك 77ناد انر.
 -اىتماـ كبير لدل أفراد العينػة فػي متابعػة األخبػار كاألحػداث الجاريػة مػف خػالؿ القنػاتيف اليضػائيتيف

اليمسطينيتيف.

 -مصداشية ىذه التغطية كمدل تعمقيا فػي تياصػيؿ المتابعػة التػي تيػـ كػؿ بيػت فمسػطيني كخاصػة فػي

المكاضي األساسية مثؿ :االعتداءات اإلسرائيمية كالمياكضات كاألسرل كالمعتقميف كالحصار.

كىذه النتيجػة تشػير مػف كجيػة نظػر الباحػث إلػى مػدل متابعػة الحصػكؿ عمػى المعمكمػات مػف

األخبػػار كالب ػرامج التػػي تقػػدميا اليضػػائيتاف كخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالقضػػايا المحميػػة عمػػى اختالفيػػا كىػػي
القضايا التي باتت تخصص ليا كال اليضائيتيف ساعات أكبػر مػف التغطيػة كالتحميػؿ كالتقػدير مػف أجػؿ

تػػكفير شاعػػدة البيانػػات األساسػػية لممشػػاىد اليمسػػطيني ككضػػعو فػػي صػػكرة المشػػيد كػػامالن ،كبػػالطب مػػف
كجيػػة نظػػر ك ػ وؿ مػػف الكسػػيمتيف المتػػيف تتنافسػػاف بشػػكؿ كبيػػر فػػي تغطيػػة القضػػايا المحميػػة ككنيػػا مثػػار
اىتماـ لكؿ مككنات المجتم اليمسطيني.

وتتفق ىذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة عمى النحو التالي:

 -دراسة حناف محمد يكسؼ ( )2003كالتي تشػير إلػى أف أىػـ دكافػ مشػاىدة أفػراد العينػة ىػي معرفػة

األخبار المحمية بنسبة ( ،)%3425كمعرفة األخبار العالمية بنسبة (.)%3525

()1

حناف محمد يكسؼ ،مرج سابؽ
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()1

س  :7ما نوعية البرامج التي تحرص عمى مشاىدتيا في الفضائيتين الفمسطينيتين؟
" يمكنك اختيار أكثر من إجابة "

جدول رقم ()77

يوضح نوعية البرامج التي تحرص عمى مشاىدتيا في الفضائيتين الفمسطينيتين
الفقرات

1
2
3
4
5
6
7
8

سياسية

التحميالت كالتعميقات اإلخبارية

المقابالت السياسية

البرامج الحكارية

ثقافية
دينية

عممية كتكنكلكجية

فنية

العدد

النسبة المئوية

199

17.83

الترتيب
0

160

14.34

4

158

14.16

7

129

11.56

0

119

10.66

2

151

13.53

2

86

7.71

4

114
1116

10.22
100.00

3

يتضح من الجدول السابق رقم ( )77والمتعمق بمدى نوعية البرامج التلي يحلرص أفلراد العينلة عملى

مشاىدتيا في الفضائيتين الفمسطينيتين وىي كما يمي:

 -3تحتػ ػػؿ الب ػ ػرامج السياسػ ػػية المرتبػ ػػة األكلػ ػػى بدرجػ ػػة ( )17.83%ممػ ػػا يشػ ػػير إلػ ػػى مػ ػػدل االىتمػ ػػاـ
بالمكضػػكعات السياسػػية التػػي تقػػدميا كػػال اليضػػائيتيف خاصػػة أنيػػا باتػػت تتنػػاكؿ بشػػكؿ كبيػػر القضػػايا

السياسػػية المحميػػة عمػػى اختالفيػػا كخاصػػة مكضػػكع العالشػػة الداخميػػة كالح ػكار كالكحػػدة الكطنيػػة بدرجػػة
أكلى.

 -2بينما تحتؿ متابعة البرامج العممية كالتكنكلكجية أدنى نسبة لتصؿ إلى ( )7.71%كىك يدلؿ لفسؼ
عمػػى ي ػػاب التعم ػػؽ المطمػػكب ف ػػي متابع ػػة ىػػذه البػ ػرامج كآخ ػػر المسػػتجدات حكلي ػػا خاص ػػة أف التطػ ػكر

العممػػي كالتكنكلػػكجي أصػػبح مػػف مرتكػ ػزات العصػػر الحػػديث فػػي ك ػػؿ القطاعػػات كيشػػير بكضػػكح إل ػػى

اح ػػتالؿ المكاض ػػي السياس ػػية بك ػػؿ اتجاىاتي ػػا لمرتب ػػة متقدم ػػة م ػػف دائػ ػرة االىتم ػػاـ لممجتمػ ػ اليمس ػػطيني
كلشريحة الطمبة كمف فئة العينة المستيدفة منيا بالدراسة.

 -1يػػرل الباحػػث ككفق ػان لنتػػائج الجػػدكؿ السػػابؽ أف الب ػرامج كالمكضػػكعات الدينيػػة تحتػػؿ المكانػػة الرابعػػة
كىػػذا يػػدلؿ بكض ػػكح عمػػى مػػدل االىتم ػػاـ بالقضػػايا الدينيػػة كيعك ػػس نسػػبة تػػديف عالي ػػة داخػػؿ المجتمػ ػ
اليمسػػطيني بشػػكؿ أكس ػ كعنػػد الطمبػػة الجػػامعييف بػػاألخص ،ممػػا شػػد يػػنعكس عمػػى تكجيػػاتيـ كأفكػػارىـ

السياسية تجاه المكضكعات اليمسطينية أك ذات العالشة باإلشميـ كالعالـ الخارجي.

كمػف كجيػػة نظػػر الباحػػث فػػإف البػرامج السياسػية تحتػػؿ المركػػز األكؿ فػػي ىػذه النتيجػػة ،بينمػػا
أدناىا البرامج العممية كالتكنكلكجية .مما يشير كما يرل الباحث إلى استمرار تيضيؿ أفراد العينة لمبرامج
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السياسية لتحقيػؽ المزيػد مػف الػكعي السياسػي كالتربيػة كالتنشػئة السياسػية عبػر كسػائؿ اإلعػالـ ،كخاصػة
اليضػػائي منػػو ،كمػػا تشػػير إلػػى ضػػركرة تكسػػي ك التركيػػز مػػف شبػػؿ المسػػئكليف فػػي ىػػاتيف القنػػاتيف عمػػى

الب ػرامج السياسػػية ،كالتعمػػؽ فييػػا ،ككنيػػا أىػػـ عكام ػػؿ تشػػكيؿ الػػكعي السياسػػي لػػدل الشػػباب الج ػػامعي

اليمسطيني.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة عمى النحو التالي:
 د ارسػة حػازـ أبػػك شػنب ( )2004دكر كسػائؿ اإلعػػالـ فػي تنميػػة القػيـ التربكيػة لػػدل الشػباب الجػػامعياليمسطيني .حيث خمصت إلى أىمية القيـ السياسية كالكطنية كاالجتماعية كاألخالشية كالثقافية كالكطنيػة
كالدينية.

()1

 -دراسة عبد الحكيـ عبد اهلل مكػارـ ( )2001كسػائؿ اإلعػالـ فػي تكػكيف الػكعي السياسػي لػدل الشػباب

الجامعي اليمني ،كالتي أظيرت أف القنكات التميزيكنية تتتي في مقدمة الكسائؿ التي يعتمد عمييػا شػباب
الجامعػػات اليمنيػػة فػػي التعػػرؼ عمػػى القضػػايا السياسػػية العربيػػة كالدكليػػة كالمحميػػة ،يميي ػا الصػػحؼ ثػػـ

الراديك ثـ اإلنترنت.

()2

س  :9ما ىي الموضوعات التي تشاىدىا في فضائيتي فمسطين واألقصى؟
جدول رقم ()79

يوضح الموضوعات التي تشاىدىا في فضائيتي فمسطين واألقصى
م

البيان

العدد

النسبة المئوية

الترتيب

1

نشرات األخبار السياسية

227

23.12

0

2

المقابالت الشخصية كالسياسية

007

15.58

4

3

البرامج الحكارية كالسياسية

027

14.56

3

4

البرامج الكثائقية

124

12.63

4

5

التحقيقات اإلخبارية

106

10.79

0

6

شراءة الصحؼ

97

9.88

2

7

تقارير المراسميف

96

9.78

3

8

أخرل

36

3.67

4

المجمكع

982

100.00

يتضللح مللن الجللدول السللابق ( )79بشللأن الموضللوعات التللي يشللاىدىا أف لراد العينللة عمللى شاشللتي

فضائيتي فمسطين واألقصى كما يمي:
()1
()2

حازـ أبك شنب ،مرج سابؽ.
عبد الحكيـ مكارـ ،مرج سابؽ.
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 -7تحتػػؿ مشػػاىدة األخبػػار السياسػػية المرتبػػة األكلػػى كىػػك مػػا يشػػير إلػػى مػػدل متابعػػة نش ػرات األخبػػار
السياسية لمعرفة األخبار المحمية كالخارجية كىذا يعطى انطباعا بتف نشرات األخبار السياسية تقدـ إلى
حد كبير تياصيؿ ما يريده المشاىد مف معمكمات حكؿ كضعو الداخمي ك يره كما يدلؿ عمى نسبة كبيرة

مف ثقة المشاىد مف أفراد العينة بما يرد في ىذه النشرات اإلخبارية السياسية.

 -2تحتػػؿ المكضػػكعات األخػػرل أدنػػى درجػػة ممػػا يشػػير إلػػى أف ىػػذه المكضػػكعات ليسػػت محػػط اىتمػػاـ
كمتابعة مف شبؿ المشاىديف مف شبؿ كسائؿ اإلعالـ األخرل ير اليضائيتيف اليمسطينيتيف.
وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:
 د ارس ػ ػػة س ػ ػػالح الدكاكس ػ ػػة ( " )2002اس ػ ػػتخدامات الجمي ػ ػػكر اليمس ػ ػػطيني لمقنػ ػ ػكات اليض ػ ػػائية العربي ػ ػػةكاالشباعات المتحققة" ،كالتي أشارت إلى أف السبب األكثر أىمية في أسباب مشاىدة القنػكات اليضػائية

العربية ىك متابعة األخبار كاألحداث الجارية.

()1

 -دراسة سكزاف القميني ( " )3666متابعة الجميكر العربي لمقنكات اليضائية في عصػر العكلمػة" حيػث

أظيرت أف أىـ دكاف المصرييف لمشاىدة اليضػائيات العربيػة ىػي معرفػة األخبػار كاالنيتػاح عمػى العػالـ

العربي.

()2

وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع بعض نتائج الدراسات السابقة مثل:
 -صػػالح سػػيد ع ارشػػي إبػراىيـ ( )2002حيػػث تبػػيف أف أىػػـ دكافػ مشػػاىدة القنػكات العربيػػة ىػػي التسػػمية

كالترفيو كالتخمص مف الممؿ بنسبة (.)%4422

()3

( )1سالح الدكاكسة ،مرج سابؽ.
()2
()3

سكزاف القميني ،مرج سابؽ.
صالح إبراىيـ ،مرج سابؽ.
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المحور الثاني :البرامج والموضوعات:

س :7ىل تعتقد أن القناتين الفضائيتين الفمسطينيتين (األقصى وفمسلطين) تخصلص البلرامج الكافيلة
لقضايا الشباب والطمبة الجامعيين؟

جدول رقم ()70

يوضح تخصيص القناتين الفضائيتين الفمسطينيتين (األقصى وفمسطين) لمبرامج الكافية لقضايا
الشباب والطمبة الجامعيين

البيان

العدد

النسبة المئوية

دائما

22

6.04

أحيانا

185

50.82

ناد ار

157

43.13

المجمكع

364

100.00

يتض ػ ػػح م ػ ػػف الج ػ ػػدكؿ الس ػ ػػابؽ رش ػ ػػـ ( )34أف ( )%20252م ػ ػػف العين ػ ػػة تعتق ػ ػػد أف القن ػ ػػاتيف

اليضػ ػػائيتيف اليمسػ ػػطينيتيف (األشصػ ػػى كفمسػ ػػطيف) تخصػ ػػص الب ػ ػرامج الكافيػ ػػة لقضػ ػػايا الشػ ػػباب كالطمبػ ػػة

الجػػامعييف أحيانػػا ،ك( )%41231تػػرل ذلػػؾ نػػادرا ،بينمػػا كػػاف ( )%3204مػػف العينػػة تعتقػػد أف القنػػاتيف
اليضػ ػػائيتيف اليمسػ ػػطينيتيف (األشصػ ػػى كفمسػ ػػطيف) تخصػ ػػص الب ػ ػرامج الكافيػ ػػة لقضػ ػػايا الشػ ػػباب كالطمبػ ػػة

الجامعييف دائما.

كيرل الباحث أف أكثر مف نصؼ العينة تتاب باىتماـ برامج الشباب كالطمبػة الجػامعييف التػي

تبثيما اليضائيتاف كيشاركاف إلى حػد مػا فييمػا ،كمػا كيػرل الباحػث أف أفػراد العينػة يعتقػدكف أف مػا يقػدـ
مف برامج في كال اليضائيتيف و
كاؼ إلى حد ما .لكف ذلػؾ ال يعنػي أف يتكشػؼ تطػكير كتعميػؽ كشػمكلية
البرامج الشبابية ،كتمؾ التي تختص بطمبة الجامعات ككف أف ىذه البرامج تعد مرتك انز أساسيا في عمميػة
التربية الكطنية كالسياسية ليذه الشريحة اليامة مف مككنات المجتم اليمسطيني ،كما تعمؿ عمى تعميؽ

الكعي السياسي في مختمؼ اتجاىاتو.

وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع بعض نتائج الدراسات السابقة مثل:
 -دراسة إياد محمد سميـ البرنيو ()2002

()1

" استخدامات الشباب الجامعي اليمسػطيني فػي شطػاع ػزة

كالقن ػكات اإلخباريػػة العربيػػة كعالشتيػػا بمسػػتكل المعرفػػة بالقضػػايا العربيػػة " كالتػػي أظيػػرت كجػػكد عالشػػة

()1

إيػػاد محم ػػد البرنيػػو ،اس ػػتخدامات الشػػباب الج ػػامعي اليمسػػطيني ف ػػي شطػػاع ػ ػزة لمقن ػكات اإلخباري ػػة اليضػػائية العربي ػػة

كعالشتيا بمستكل المعرفة بالقضايا العربية ( ،القاىرة ،جامعة عيف شمس  ،دراسة ميدانيػة رسػالة ماجسػتير فػي اإلعػالـ،
.)2002
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ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيان بػػيف معػػدؿ تعػػرض المبحػػكثيف لمقن ػكات اإلخباريػػة العربيػػة كبػػيف مسػػتكل المعرفػػة
لمقضايا العربية الممتازة.

 -دراسة محمكد أبك لمظي ()2000

()1

" دكر التربيػة السياسػية فػي تنميػة الػكعي الػكطني فػي المجتمػ

اليمسطيني" كالتي أظيرت أف التربية ير النظاميػة تمعػب دك انر أكبػر مػف دكر التربيػة السياسػية النظاميػة

في تنمية الكعي الكطني.

س :7ىل ترى أن البرامج التعميمية والثقافية والسياسية التي تقدميا الفضائيتان الفمسطينيتان تمبي
حاجة طمبة الجامعات في قطاع غزة؟

جدول رقم ()77

يوضح فيما إذا كانت البرامج التعميمية والثقافية والسياسية التي تقدميا الفضائيتان الفمسطينيتان
تمبي طمبة الجامعات في قطاع غزة
البيان

العدد

النسبة المئوية

دائما

25

6.87

أحيانا

170

46.70

ناد ار

169

46.43

المجمكع

364

100.00

يتضػ ػػح مػ ػػف الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ( )35أف ( )%43240مػ ػػف العينػ ػػة تػ ػػرل أف الب ػ ػرامج التعميميػ ػػة

كالثقافية كالسياسية التي تقػدميا اليضػائيتيف اليمسػطينيتيف تمبػي طمبػة الجامعػات فػي شطػاع ػزة أحيانػا،

ك( )%43241ترل ذلؾ نادرا ،بينما كاف ( )%3254مف العينة ترل ذلؾ دائما.
وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع بعض نتائج الدراسات السابقة مثل:

 دراسة فدكل محمكد الجعبرم ( ،)2( )2001استخدامات المثقييف العرب لقناة فمسطيف اليضائية كالتيأظيرت أف المضمكف اإلخبارم يتتي في مقدمة المكاد كالبرامج التي يحرص المبحكثكف عمى مشػاىدتيا

مف شناة فمسطيف اليضائية.

()1

محمكد أبك لمظي ،دكر التربية السياسية في تنمية الكعي الكطني فػي المجتمػ اليمسػطيني ( ،القػاىرة :جامعػة القػاىرة

 ،رسالة ماجستير ير منشكرة .)2000 ،

( )2فػػدكل محمػػكد الجعبػػرم ،اسػػتخدامات المثقيػػيف العػػرب لقنػػاة فمسػػطيف اليضػػائية ( ،القػػاىرة :معيػػد البحػػكث كالد ارسػػات
العربية  ،رسالة ماجستير ير منشكرة .)2001 ،
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 -د ارس ػػة عبي ػػر محم ػػد حم ػػدم (" ،)1( )2003دكر الص ػػحؼ كالتميزي ػػكف ف ػػي إم ػػداد الجمي ػػكر المص ػػرم

بالمعمكمػػات عػػف األحػػداث الخارجيػػة" .كالتػػي أظيػػرت تيػػكؽ التميزيػػكف كمصػػدر أكؿ لممعمكمػػات مقارنػػة
بالكسائؿ األخرل.

س :7ىل تعتقد أن الفضائيتين الفمسطينيتين تقدمان الموضوعات الكافية إلبراز سياسيات االحلتالل
اإلسرائيمي وممارساتو تجاه الشعب الفمسطيني؟

جدول رقم ()76

يوضح فيما إذا كانت الفضائيتان الفمسطينيتان تقدمان الموضوعات الكافية إلبراز سياسيات
االحتالل اإلسرائيمي وممارساتو تجاه الشعب الفمسطيني
البيان

دائما

أحيانا

ناد ار

المجمكع

العدد

النسبة المئوية

174

47.80

153

42.03

37

10.16

364

100.00

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف ( )%44250مػػف العينػػة تعتقػػد أف اليضػػائيتيف اليمسػػطينيتيف

تقدماف المكضكعات الكافية إلبراز سياسػيات االحػتالؿ اإلسػرائيمي كممارسػاتو تجػاه الشػعب اليمسػطيني

دائما ،ك( )%42201ترل ذلؾ أحيانا ،بينما كاف ( )%30233مف العينة ترل ذلؾ ناد ار.

كف ػػي تيس ػػيره ليػ ػذه النتيج ػػة ي ػػرل الباح ػػث أف نس ػػبة كبيػ ػرة تق ػػارب نص ػػؼ العين ػػة تعتق ػػد أف اليض ػػائيتيف
اليمسطينيتيف تقدماف المكضكعات الكافية فيما يتعمؽ بإبراز سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي العدكانية ضػد

الشعب اليمسطيني في حيف أف نسبة(  )%30233مف العينة ترل أف ذلؾ ال يزاؿ ناد انر.
كىنا يرل الباحث أف كال اليضائيتيف ال تزاالف بعيدتاف إلى حد ما عف تخصػيص المزيػد مػف
البرامج المختمية لتغطية ىذه السياسة كلذلؾ فإنيما عمى حد سكاء مطالبتاف بتيعيؿ سياستيما اإلعالمية
لتغطية السياسة اإلسرائيمية ضد الشعب اليمسطيني.

وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع بعض نتائج الدراسات السابقة مثل:
 -دراسة رائد محمد أبك ربي ،

()2

تتثير التغطية اإلخبارية في القنكات اليمسطينية عمى اتجاىات األطياؿ

اليمسػػطينييف نحػػك االنتياضػػة كالتػػي أظيػػرت مػػدل تػػتثير نش ػرات األخبػػار كالب ػرامج اإلخباريػػة فػػي زيػػادة
مشاركة األطياؿ في انتياضة األشصى.

()1

عبيػػر محمػػد حمػػدم ،دكر الصػػحؼ كالتميزيػػكف فػػي إمػػداد الجميػػكر المصػػرم بالمعمكمػػات عػػف األحػػداث الخارجيػػة،

(القاىرة :جامعة القاىرة  ،رسالة ماجستير ير منشكرة .) 2003،

( )2رائد محمد أبػك ربيػ  ،تػتثير التغطيػة اإلخباريػة فػي القنػكات اليمسػطينية عمػى اتجاىػات األطيػاؿ اليمسػطينية نحػك االنتياضػة،
(القاىرة :معيد البحكث ،رسالة ماجستير ير منشكرة.)2001 ،
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س  :9ىل ىنلاك برنلامج أو بلرامج معينلة تحلرص عملى مشلاىدتيا بانتظلام فلي القنلاتين الفضلائيتين

الفمسطينيتين؟

جدول رقم ()77

يوضح أن ىناك برنامج أو برامج معينة تحرص عمى مشاىدتيا بانتظام في القناتين الفضائيتين الفمسطينيتين
العدد

النسبة المئوية

البيان
نعـ

119

32.69

ال

245

67.31

المجمكع

364

100.00

يتضح مف الجدكؿ السػابؽ رشػـ ( )20أف ( )%34213مػف العينػة ال تعتقػد أف ىنػاؾ برنػامج أك
برامج معينة تحرص عمى مشاىدتيا بانتظاـ في القناتيف اليضائيتيف اليمسطينيتيف.
كتشير ىذه النتيجة بالنسبة لمباحث إلى أف أكثػر مػف نصػؼ العينػة ال تعتقػد أف ىنالػؾ برنامجػان

بعينو تحرص عمى مشػاىدتو بانتظػاـ فػي كػال اليضػائيتيف ،فػي حػيف أف نصػؼ ىػذه العينػة تقريبػان تعتقػد

بكجكد ىذه البرامج التي تتابعيا بانتظاـ.

كىنػػا يػػرل الباحػػث أف نسػػبة كبيػرة مػػف ىػػذه العينػػة تيػػكؽ النصػػؼ تتػػاب مختمػػؼ البػرامج ،كلػػيس
برنامجػان معينػان ،كىػػك مػا يشػػير إلػػى حالػة التنػػكع فػػي مكضػػكع المتابعػة ممػػا يخمػػؽ بعػدان إضػػافيا مػػف أبعػػاد

م مػػف اليضػػائيتيف كيحػػرص أف ػراد
الػػكعي .كمػػا يشػػير الباحػػث إلػػى يػػاب الثقػػة بب ػرامج معين ػة تقػػدميا أ ه
العينة عمى متابعتيا باستمرار.
 -9ىل تعتقد أن الفضائيتين الفمسطينيتين تقدمان في الظرف الحالي خطاباً إعالمياً فعاالً:
جدول رقم () 77

يوضح إن كانت الفضائيتان الفمسطينيتان تقدمان في الظرف الحالي خطاباً إعالمياً فعاالً
العدد

النسبة المئوية

البيان
نعـ

235

64.56

ال

129

35.44

المجمكع

364

100.00

يتض ػ ػػح م ػ ػػف الج ػ ػػدكؿ الس ػ ػػابؽ رش ػ ػػـ ( )23أف ( )%34223م ػ ػػف العين ػ ػػة تعتقلللللد أن الفضلللللائيتين

الفمسطينيتين تقدمان في الظرف الحالي خطاباً إعالمياً فعاالً  ،ك( )%70022ال تعتقد ذلؾ.

كىنا تشير ىذه النتيجة مف كجية نظر الباحث إلى أف أكثر مف نصؼ العينة ال تزاؿ تعتقد أف

اليضائيتيف تقدماف في الظرؼ الحػالي خطابػان إعالميػا فعػاالن ،فػي حػيف تصػؿ النسػبة إلػى النصػؼ التػي
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تعتقػػد عكػػس ذلػػؾ .كيػػرل الباحػػث أف ىنػػاؾ أشػػبو بحالػػة رضػػا إلػػى حػػد مػػا بػػيف أف ػراد العينػػة بمػػا تقدمػػو

اليضائيتاف اليمسطينيتاف مف رسالة إعالمية في الكض الحالي ،لكف ال يعني ذلػؾ اسػتمرار ىػذه الحالػة
مف الرضا ،إال إذا كاكبيا خطة عمؿ جيدة تتخذ في الحسباف كؿ التطكرات.

كما يرل الباحث أف عمى كال اليضائيتيف العمؿ الجاد لمحياظ عمى ىذه الحالة مف الرضا.

وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع بعض نتائج الدراسات السابقة مثل:
 -د ارس ػػة ص ػػيا محم ػػكد عثم ػػاف 2002

()1

 :حي ػػث أظي ػػرت درج ػػة الثق ػػة الت ػػي يكليي ػػا المبحكث ػػكف ف ػػي

القضػػايا السياسػػية التػػي تقػػدميا شنػػاة النيػػؿ اإلخباريػػة ،حيػػث كصػػمت الثقػػة إلػػى حػػد مػػا فػػي المرتبػػة
األكلى إلى نسبة  ،%3223كالى حد كبير بنسبة  ،%4324ثـ الثقة بدرجة ضعيية بنسبة .%224

إذا كانت إجابتك (نعم) برأيك ما مدى فاعميتو:

جدول رقم ( )77

يوضح مدى فاعمية الخطاب اإلعالمي في الظرف الحالي
ـ

العدد

النسبة المئوية

1

الخطاب اإلعالمي يدعـ الكحدة الكطنية اليمسطينية

60

25.53

2

الخطاب اإلعالمي يدعـ القضية اليمسطينية عربيان

49

20.85

104

44.26

الخطاب اإلعالمي يدعـ اليكية اليمسطينية

22

9.36

المجمكع

235

100.00

3
4

البيان

الخطاب اإلعالمي يدعـ القضية اليمسطينية إعالميان كدكليان

يتضح من الجدول السابق رقم ( )77أن الفضائيتين الفمسطينيتين تقدمان في الظلرف الحلالي خطابلاً

إعالمياً فعاالً:

كتشير النتيجة إلى أف  %44223مػف أفػراد العينػة تعتقػد بمػدل فاعميػة الخطػاب اإلعالمػي فػي الظػرؼ

الحالي ،كنسبة  %22221ترل أف ىذه الخطػاب يػدعـ الكحػدة الكطنيػة اليمسػطينية كنسػبة  %2025تػرل

أنػػو يػػدعـ القضػػية اليمسػػطينية عربي ػان ك  %6213تػػرل أف الخطػػاب اإلعالمػػي يػػدعـ اليكيػػة اليمسػػطينية.
كمف كجية نظر الباحث يرل أف ىناؾ جيدان مطمكبان مف كال اليضائيتيف لزيادة دعـ القضية اليمسطينية

إعالميان كدكليان ،كما يرل ضركرة التركيز عمى كؿ ما مف شتنو دعـ كتعزيز الكحػدة الكطنيػة اليمسػطينية
بكافػػة صػػكرىا ،باإلضػػافة إلػى التركيػػز مػػف أجػػؿ دعػػـ القضػػية اليمسػػطينية كتعزيزىػػا فػػي السػػاحة العربيػػة
كىك مف شتنو تمقائيان دعـ اليكية اليمسطينية.

()1

صيا محمكد عثماف ،دكر شناة النيؿ اإلخبارية في ترتيػب أكلكيػات القضػايا السياسػية لػدل عينػة مػف طمبػة الجامعػات،

( القاىرة :جامعة القاىرة  ،رسالة ماجستير ير منشكرة)2002 ،
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س :0إذا كانت إجابتك (ال) من وجية نظرك ما أسباب ذلك؟
جدول رقم ()77

يوضح أسباب عدم تقديم الفضائيتين لخطاب إعالمي فعال
م
1
2
3
4
5

البيان

لتعدد جيات إصدار القرار اليمسطيني

لعدـ اإلجماع عمى خطاب إعالمي فمسطيي مكحد

لعدـ فعالية ك ازرة اإلعالـ

لتعدد الناطقيف اإلعالمييف باسـ السمطة كالحككمة

لالختالؼ كاأليدلكجي بيف أصحاب القرار اليمسطيني

المجمكع

العدد

النسبة المئوية

46

35.66

34

26.36

13

10.08

14

10.85

22

17.05

129

100.00

كتظيػر ىػذه النتيجػة أف نسػبة  %12233يػركف أف مػػف أكلػى أسػباب يػاب تقػديـ اليضػػائيتيف

لخطػػاب إعالمػػي فعػػاؿ ىػػك تعػػدد جيػػات إصػػدار الق ػرار اليمسػػطيني ،ك %23213يعػػزكف السػػبب لعػػدـ

اإلجماع عمى خطاب إعالمي مكحد ،بينمػا يػرل  %34202أف السػبب ىػك االخػتالؼ األيػديكلكجي بػيف

أصػػحاب الق ػرار اليمسػػطيني ،فػػي حػػيف يػػرل  %30252أف السػػبب ىػػك تعػػدد النػػاطقيف اإلعالميػػيف باسػػـ
السمطة كالحككمة كيرل  %30205أف السبب ىك عدـ فاعمية ك ازرة اإلعالـ .كتشير النتيجػة كمػا يعتقػد
الباحػث إلػى أف تضػػارب القػ اررات كالتعميمػػات مػف أصػحاب القػرار اليمسػطيني تقػػؼ كراء يػاب خطػػاب

إعالم ػػي فمس ػػطيني فع ػػاؿ ،كى ػػك م ػػا يتطم ػػب تش ػػكيؿ مرجعي ػػة كاح ػػدة تك ػػكف مس ػػئكلة ع ػػف كضػ ػ الرس ػػالة
اإلعالمية اليمسطينية بكؿ جكانبيا ،م تحديد مرجعية القرار لكافة كسائؿ اإلعالـ اليمسطينية.

كيػػرل الباحػػث أف اسػػتمرار ىػػذا التضػػارب ك يػػاب تقػػديـ خطػػاب فعػػاؿ ،مػػف شػػتنو أف يح ػرؼ

المشاىديف إلى متابعة اليضائيات العربية كاألجنبية لتحقيؽ إشاعاتيـ المختمية.
وتتفق ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة مثل:

 د ارسػػة سػػكزاف يكس ػػؼ القمينػػي ( ،)1( )2002كالتػػي أش ػػارت إلػػى ارتيػػاع نس ػػبة تيضػػيؿ اليض ػػائياتاألجنبي ػػة كالعربي ػػة ل ػػدل لجمي ػػكر العرب ػػي بكاشػ ػ  %2126لمقنػ ػكات األجنبي ػػة ،ك %43203لمقنػ ػكات

العربية.

()1

سكزاف يكسؼ القميني ،إستخدمات الجميكر العربي لمقنػكات اليضػائية فػي عصػر العكلمػة ،د ارسػة مقارنػة بػيف القنػكات

اليضائية العربية كاألجنبية ( ،القاىرة :مجمة شؤكف الشرؽ األكسط ،العدد الراب  ، ) 2002 ،ص .34
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 د ارسػػة فػػدكل محمػػكد الجعبػػرم ،)1( )2001( ،كالتػػي أظيػػرت أف القن ػكات اليضػػائية تحتػػؿ الترتيػػباألكؿ بػيف الكسػػائؿ التػػي يمجػت إلييػػا المبحكثػػكف لمعرفػة تيصػػيؿ أخبػػار فمسػطيف تمييػػا شنػػاة فمسػػطيف

اليضائية.
س :9رتب المقاءات التي تحرص عمى مشاىدتيا باستمرار؟
فيما يمي ترتيب المقاءات التي يحرص أفراد العينة عمى مشاىدتيا باستمرار:

أخبار االنقساـ كالكحدة الكطنية.

جاءت بالمرتبة األكلى

أخبار المقاكمة.

جاءت بالمرتبة الثالثة

أخبار الحككمة المقالة في زة

جاءت بالمرتبة الثانية

المقاءات م شادة حماس

جاءت بالمرتبة الرابعة

أخبار الرئيس.

جاءت بالمرتبة السادسة

المقاءات م شادة فتح.

أخبار السمطة الكطنية في الضية.
أخبار المياكضات السياسية.

جاءت بالمرتبة الخامسة

جاءت بالمرتبة السابعة
جاءت بالمرتبة الثامنة

( )1فدكل محمكد الجعبرم ،مرج سابؽ.
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المحور الثالث :المعرفة والوعي:

س :7إلى أي مدى تشكل القناتان الفضائيتان الفمسطينيتان (األقصى وفمسطين) عامالً رئيسياً وىاماً
في تشكيل وعيك السياسي؟

جدول رقم ()79

يوضح مدى تشكيل الفضائيتين الفمسطينيتين (األقصى وفمسطين) عامالً رئيسياً وىاماً في تشكيل
وعيك السياسي

البيان

النسبة المئوية

العدد

دائما

64

17.58

احيانا

206

56.59

ناد ار

94

25.82

المجمكع

364

100.00

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رشـ ( )24أف ( )%23226مف العينة ترل أف القناتيف اليضائيتيف

اليمس ػػطينيتيف (األشص ػػى كفمس ػػطيف) تش ػػكؿ ع ػػامالن رئيس ػػيان كىامػ ػان ف ػػي تش ػػكيؿ كعيي ػػا السياس ػػي أحيان ػػا،
ك( )%22252ترل ذلؾ نادرا ،بينما كاف ( )%34225مف العينة ترل ذلؾ دائما.

كتشير النتيجة كما يعتقد الباحث إلى أف أكثر مف نصؼ العينة مكضكع الدراسة ترل أف كال

اليضائيتيف تشكالف مف خالؿ رسالتيما اإلعالمية أحد أىـ عكامؿ تشػكيؿ الػكعي السياسػي ليػـ أحيانػان،

بينم ػػا نس ػػبة  %22252ت ػػرل أف ذلػ ػؾ ن ػػاد انر ،ك %34225دائمػ ػان .كي ػػرل الباح ػػث أف الرس ػػالة اإلعالمي ػػة

لميضائيتيف تعمؿ بنسبة كبيرة أحيانان عمى تشكيؿ ىذا الكعي .كىك ما يشير إلى أىميػة كضػركرة تطػكير
كتيعيؿ الرسالة اإلعالمية لكال اليضائيتيف كاستيداؼ الكعي السياسي بشكؿ أكثر نكعية كدشة.

س :7ىللل تعتقللد أن مشللاىدتك لمب لرامج السياسللية ونش لرات األخبللار عمللى شاشللة الفضللائيتين تنمللي
مستوى معرفتك ووعيك السياسي عموماً وبالقضايا الفمسطينية خصوصاً؟
جدول رقم ()77

يوضح فيما إذا كانت مشاىدتك لمبرامج السياسية ونشرات األخبار عمى شاشة الفضائيتين تنمي
مستوى معرفتك ووعيك السياسي عموماً وبالقضايا الفمسطينية خصوصاً
البيان

العدد

النسبة المئوية

إلى حد كبير

66

18.13

إلى حد ما

248

68.13

ال

50

13.73

المجمكع

364

100.00
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يتضح مف الجدكؿ السػابؽ رشػـ ( )22أف ( )%35231مػف العينػة تعتقػد أف مشػاىدتيا لمبػرامج

السياس ػػية كنشػ ػرات األخب ػػار عم ػػى شاش ػػة اليض ػػائيتيف تنم ػػي مس ػػتكل معرفتي ػػا ككعيي ػػا السياس ػػي عمكمػ ػان
كبالقض ػػايا اليمس ػػطينية خصكصػ ػان إل ػػى ح ػػد م ػػا ،ك( )%35231ت ػػرل ذل ػػؾ إل ػػى ح ػػد كبي ػػر  ،بينم ػػا ك ػػاف

( )%31241مف العينة ال تعتقد أف مشاىدتيا لمبرامج السياسية كنشرات األخبار عمى شاشة اليضائيتيف
تنمي مستكل معرفتيا ككعييا السياسي عمكمان كبالقضايا اليمسطينية خصكصان.

س :7ملللا درجلللة اعتملللادك عملللى القنلللاتين الفضلللائيتين الفمسلللطينيتين فلللي الحصلللول عملللى المعرفلللة
بالقضايا الفمسطينية المختمفة؟

جدول رقم ()79

يوضح درجة اعتمادك عمى القناتين الفضائيتين الفمسطينيتين في الحصول عمى المعرفة بالقضايا
الفمسطينية المختمفة
العدد

النسبة المئوية

البيان
كبيرة

58

15.93

متكسطة

205

56.32

محدكدة

101

27.75

المجمكع

364

100.00

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رشـ ( )23أف ( )%23212مف العينة درجة اعتمادىا عمى القناتيف
اليضػػائيتيف اليمسػػطينيتيف فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعرفػػة بالقضػػايا اليمسػػطينية المختميػػة بدرجػػة متكسػػطة،

ك( )%24242ترل ذلؾ بدرجة محدكدة  ،بينما كاف ( )%32261مف العينة درجة اعتمادىا كبيرةن.

كيػػرل الباحػػث أف أكثػػر مػػف نصػػؼ العينػػة كفق ػان لمجػػدكؿ السػػابؽ يعتمػػدكف عمػػى اليضػػائيتيف

اليمس ػػطينيتيف ف ػػي الحص ػػكؿ عم ػػى المعرف ػػة ف ػػي القض ػػايا اليمس ػػطينية المختمي ػػة مم ػػا يش ػػير إل ػػى أف ك ػػال

اليضػػائيتيف ال تػزاالف تحتاجػػاف إلػػى مزيػػد مػػف الجيػػد كالتركيػػز عمػػى القضػػايا اليمسػػطينية المحميػػة كاشنػػاع
المشػاىد بمصػػداشية مػػا يقػدـ مػػف بػرامج بػدالن مػػف التياتػػو عبػػر شاشػات عربيػػة أخػػرل شػد تكػػكف مػػف كجيػػة

نظػػر المشػػاىد تتصػػؼ بمصػػداشية أعمػػى مػػف اليضػػائيتيف اليمسػػطينيتيف كمػػا أف ذلػػؾ يتطمػػب مزيػػدان مػػف
البرامج الحكارية السياسية كالمقابالت الخاصة كتغطية الندكات كاليعاليات السياسػية كالتكاصػؿ المباشػر

في طرح رؤية كىمكـ كتطمعات كؿ الشرائح اليمسطينية تجاه ما يدكر مف أحداث سياسية داخػؿ السػاحة

السياسية اليمسطينية.
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س :9ىل تزداد معرفتك بالقضايا الفمسطينية من خالل مشاىدتك لمقناتين الفضائيتين الفمسطينيتين؟
جدول رقم ()70
يوضح مدى ازدياد المعرفة بالقضايا الفمسطينية من خالل مشاىدتك لمقناتين الفضائيتين الفمسطينيتين
البيان

العدد

النسبة المئوية

إلى حد كبير

71

19.51

إلى حد ما

246

67.58

ال

47

12.91

المجمكع

364

100.00

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ رشػػـ ( )24أف ( )%34225مػػف العينػػة تػػزداد مع ػرفتيـ بالقضػػايا

اليمسطينية مف خالؿ مشاىدتيـ لمقناتيف اليضائيتيف اليمسػطينيتيف إلػى حػد مػا ،ك( )%36223تػرل ذلػؾ
إلػػى حػػد كبيػػر ،بينمػػا كػػاف ( )%31263مػػف العينػػة ال تػػزداد معرفتيػػا بالقضػػايا اليمسػػطينية مػػف خػػالؿ
مشاىدتيا لمقناتيف اليضائيتيف اليمسطينيتيف.

كيػػرل الباحػػث مػػف خػػالؿ نتيجػػة الجػػدكؿ السػػابؽ إلػػى أف نسػػبة كبيػرة تعتبػػر أف زيػػادة معرفتيػػا

بالقضايا اليمسطينية مف خالؿ مشاىدتيا لما تقدمو اليضائيتاف اليمسطينيتاف األشصػى كفمسػطيف ،تنػدرج

في إطار " إلى حد مػا" ،ممػا يشػير بكػؿ كضػكح إلػى أف ىػذه النسػبة الكبيػرة لػـ تحسػـ أمرىػا بعػد فػي أف
تزكيدىا بالمعرفة بالقضايا اليمسطينية يتـ مف خالؿ متابعة ىاتيف القناتيف ،لكػف تحقيػؽ ذلػؾ مػف كجيػة

نظػػر الباحػػث يتطمػػب كضػ سياسػػات ممنيجػػة فػػي كػػال اليضػػائيتيف كخاصػػة فػػي ظػػؿ التنػػافس اليضػػائي
المحم ػػكـ م ػػف أج ػػؿ التركي ػػز عم ػػى القض ػػايا اليمس ػػطينية المختمي ػػة كتكس ػػي دائػ ػرة االىتم ػػاـ ف ػػي تغطيتي ػػا
كالكصكؿ إلى أكبر شاعػدة ممكنػة مػف شػرائح المجتمػ اليمسػطيني مػف أجػؿ زيػادة معرفتيػا بيػذه القضػايا

عبر نكافذ إعالمية فمسطينية.

س :7ما مدى كفاية المعمومات التي تبثيا فضائيتا فمسطين واألقصى في المجال السياسي؟
جدول رقم ()77

يوضح مدى كفاية المعمومات التي تبثيا فضائيتا فمسطين واألقصى في المجال السياسي كافة
البيان

العدد

النسبة المئوية

إلى حد كبير

78

21.43

إلى حد ما

244

67.03

ال

42

11.54

المجمكع

364

100.00
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يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ رشػػـ ( )25أف ( )%34201مػػف العينػػة تػػرل أف كيايػػة المعمكمػػات

التي تبثيا فضائيتا فمسطيف كاألشصى في المجاؿ السياسي إلى حد ما ،ك( )%23241ترل ذلؾ إلى حد
كبير  ،بينما كاف ( )%33224مف العينة ال ترل أف المعمكمػات التػي تبثيػا فضػائيتا فمسػطيف كاألشصػى

في المجاؿ السياسي كافية.

كيػػرل الباحػػث ارتيػػاع نسػػبة العينػػة التػػي تعتقػػد أف مشػػاىدتيا لمبػرامج السياسػػية كنشػرات األخبػػار
عمى شاشة اليضائيتيف تنمى مستكل معرفتيا ككعييػا السياسػي عمكمػان كبالقضػايا اليمسػطينية خصكصػان

إلى حد ما ،كزيادة اعتمادىا عمى القناتيف اليضائيتيف في الحصكؿ عمػى المعرفػة بالقضػايا اليمسػطينية
بدرجة متكسطة كما ىك الحاؿ في جدكؿ رشـ ( ،)23بينما تزداد معرفة أفراد العينة مف خالؿ مشاىدتيـ

لميضائيتيف إلػى حػد مػا كمػا ىػك مكضػح فػي الجػدكؿ رشػـ ( .)24فػي حػيف يػرل أكثػر مػف نصػؼ العينػة

( )%34201مف أفراد العينة يركف أف كياية المعمكمات التي تبثيا اليضائيتاف اليمسػطينيتاف فػي المحػاؿ
السياسػي إلػػى حػػد مػػا ،كمػا ىػػك مكضػػح فػػي الجػدكؿ رشػػـ ( .)25كتشػػير النتػػائج مػف كجيػػة نظػػر الباحػػث
إلى مدل اعتماد أفراد العينة عمػى مػا تبثػو اليضػائيات فػي زيػادة معػرفتيـ بالقضػايا اليمسػطينية فػي كػؿ

المجاالت كخصكصان في المجاؿ السياسي كحصكليـ عمى المعرفة بالقضايا اليمسطينية المختمية.
كىنػػا يعتقػػد الباحػػث بضػػركرة الحيػػاظ مػػف شبػػؿ ىػػاتيف اليضػػائيتيف عمػػى ىػػذه الثقػػة كعمػػى ىػػذا

االىتماـ مف شبؿ أفػراد العينػة كالعمػؿ عمػى تعزيزىػا بشػتى السػبؿ كخاصػة المصػداشية .كيػرل الباحػث أف
اليمسطينييف يعتمدكف بشكؿ كبير عمى كسائؿ اإلعالـ اليمسطينية كخاصة اليضائي منو لمحصكؿ عمى
المعرفة اإلخبارية كالسياسية حكؿ شضيتيـ الكطنية.

وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع بعض النتائج السابقة مثل:
 -د ارسػة إيػػاد محمػػد سػػميـ البرنيػػو ()2002

()1

كالتػػي أظيػػرت كجػػكد عالشػػة ارتباطيػػة طرديػػة بػػيف دكاف ػ

التعػػرض النيعيػػة لمقنػكات اإلخباريػػة العربيػػة اليضػػائية كبػػيف مسػػتكل المعرفػػة السػػطحية كالمتعمقػػة كالكميػػة

بالقضايا العربية المثارة.

وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع بعض النتائج السابقة مثل:
 -د ارسػػة سػػالح الدكاكسػػة ()2002

()2

كالتػػي اعتبػػرت أف النسػػبة األكبػػر ممػػف ال يشػػاىدكف اليضػػائية

اليمسػػطينية أف سػػبب عػػدـ مشػػاىدتيـ ليػػا يتمثػػؿ فػػي أف تغطيػػة القن ػكات اليضػػائية العربيػػة األخػػرل

لممكضكعات أفضؿ كأعمؽ.

()1
()2

إياد محمد سميـ البرنيو ،مرج سابؽ.
سالح الدكاكسة ،مرج سابؽ.
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س :9ىل تعتقد بوجود تأثير مسبق لمتوجيلات السياسلية لمطمبلة الجلامعيين فلي جامعلات قطلاع غلزة
في رغبتيم عمى متابعة القضايا السياسية التي تبثيا الفضائيتان الفمسطينيتان؟
جدول رقم () 76

يوضح وجود تأثير مسبق لمتوجيات السياسية لمطمبة الجامعيين في جامعات قطاع غزة
البيان

العدد

النسبة المئوية

إلى حد كبير

116

31.87

إلى حد ما

185

50.82

ال

63

17.31

المجمكع

364

100.00

كيرل الباحث استنادا إلى ىذه النتيجػة إلػى أف أكثػر مػف ) (50%تسػمـ إلػى كجػكد تػتثير مسػبؽ

لمتكجيات السياسية عند الطمبة الجامعييف بشتف متابعتيـ لمقضايا السياسية اليمسطينية.

كى ػػذا ي ػػدلؿ عم ػػى م ػػدل ص ػػعكبة تغيي ػػر ى ػػذه المكاش ػػؼ المس ػػبقة ل ػػدييـ م ػػف خ ػػالؿ البػ ػرامج الت ػػي

تخصصيا اليضائيتاف اليمسػطينيتاف ليػذا الشػتف ،كيعنػى كػذلؾ أف ىػذه الصػعكبة تتطمػ إلػى تخصػيص
أنكاع معينة مف البرامج كخاصة البرامج الحكارية كالنقاشية التي شد تساىـ في التتثير عمى ىذه المكاشؼ

المسبقة لمطمبة بشتف القضايا السياسية اليمسطينية.
س :0برأيك ىل الفضائيتان الفمسطينيتان ُمس ّيستان لحساب مصالح تنظيمية خاصة؟
جدول رقم () 77

يوضح فيما إذا كانت الفضائيتان الفمسطينيتان مسيستان لحساب مصالح تنظيمية خاصة
البيان

العدد

النسبة المئوية

إلى حد كبير

212

58.24

إلى حد ما

119

32.69

ال

33

9.07

المجمكع

364

100.00

يتضح مف الجػدكؿ السػابؽ رشػـ ( )10أف ( )%25224مػف أفػراد العينػة تعتقػد إلػى حػد كبيػر أف

اليضائيتيف اليمسطينيتيف مسيستاف لحساب مصالح تنظيميػة خاصػة  ،ك( )%12236تػرل ذلػؾ إلػى حػد
مػػا ،بينمػػا كػػاف ( )%6204مػػف العينػػة ال تعتقػػد أف اليضػػائيتيف اليمسػػطينيتيف مسيسػػتاف لحسػػاب مصػػالح
تنظيمية خاصة.
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كيرل الباحث مف النتيجتيف السابقتيف في جدكؿ رشـ ( )26ك( )10أف أكثر مػف نصػؼ العينػة

تعتقػػد بكجػػكد تػػتثير مسػػبؽ لمتكجيػػات السياسػػية لمطمبػػة الجػػامعيف فػػي شطػػاع ػزة كر بػػتيـ فػػي متابعػػة
القضايا السياسية التي تبثيا اليضائيتاف اليمسطينيتاف ،كما أف نسبة كبيرة مف العينة تعتقد إلى حد كبير
بتف اليضائيتيف مسيسػتاف لحسػاب مصػالح تنظيميػة خاصػة .كىنػا يػرل الباحػث مػدل االنطبػاع المسػبؽ

لػػدل أف ػراد العينػػة بػػتف كػػال الكسػػيمتيف تعمػػالف كفق ػان لمصػػالح كأجنػػدة تنظيميػػة ،ممػػا يجعػػؿ مػػف الصػػعب

إحػػداث تغيػرات كبيػرة لػػدل أفػراد العينػػة باتجػػاه شناعػػاتيـ السياسػػية المسػػبقة ،كمػػا كيػػرل الباحػػث أف ىػذه
النتيجػػة تشػػير إلػػى مػػدل انػػدماج اليمسػػطينييف بالمكضػػكع السياسػػي إلػػى حػػد تػػتثر كسػػائؿ اإلعػػالـ بي ػذا

المكضكع ،كما كيرل ضركرة أف تتبنى كال اليضائيتيف رسالة سياسػية جامعػة كمكحػدة كالعمػؿ مػف أجػؿ
الصػػالح العػػاـ كضػػركرة أيضػػا أف يػػتخمص الطمبػػة مػػف أيػػة مكاشػػؼ مسػػبقة تجػػاه دافعيػػة متابعػػة القضػػايا

السياسة التي تبثيا اليضائيتاف.

س  :7ما مدى مشاىدتك لمنشرات اإلخبارية في الفضائيتين الفمسطينيتين (فمسطين واألقصى) ؟
جدول رقم () 77

يوضح معدل مشاىدتك لمنشرات اإلخبارية في الفضائيتين الفمسطينيتين (فمسطين واألقصى
البيان

العدد

النسبة المئوية

إلى حد كبير

76

20.88

إلى حد ما

233

64.01

ال

55

15.11

المجمكع

364

100.00

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رشـ ( )13أف ( )%34203مف العينػة تشػاىد النشػرات اإلخباريػة فػي

اليضػػائيتيف اليمسػػطينيتيف (فمسػػطيف كاألشصػػى) إلػػى حػػد مػػا ،ك( )%20255تشػػاىد ذلػػؾ إلػػى حػػد كبيػػر،
بينما كػاف ( )%32233مػف العينػة ال تشػاىد النشػرات اإلخباريػة فػي اليضػائيتيف اليمسػطينيتيف (فمسػطيف

كاألشصى).

كتظيػػر النتيجػػة أف أكثػػر مػػف نصػػؼ العينػػة تشػػاىد النشػرات اإلخباريػػة فػػي اليضػػائيتيف إلػػى حػػد
ما ،بينما تقؿ النسبة إلى ( )%32233مف أفػراد العينػة التػي ال تشػاىد النشػرات اإلخباريػة كيػرل الباحػث
أف مشاىدة النشرات اإلخبارية في كال اليضائيتيف تتخذ حي از كبي ار في متابعة البػرامج كالمػادة اإلعالميػة

لكػال اليضػائيتيف ،كمػػا يػرل الباحػػث مػدل اىتمػػاـ أفػراد العينػة بمتابعػة األخبػػار مػف مختمػػؼ جكانبيػا مػػف
خػالؿ ىػاتيف الكسػػيمتيف كخاصػة مػػف كجيػة نظػره أف األخبػار تتنػػاكؿ بعمػؽ النشػػاطات كاليعاليػات التػػي
تخػػتص بالشػػتف اليمسػػطيني كمنػػو بػػالطب النشػػاطات المحميػػة .كىنػػا يػػرل الباحػػث أىميػػة تطػػكير تقػػديـ
األخبػػار فػػي كمتػػا اليضػػائيتيف مػػف حيػػث الشػػكؿ كالمضػػمكف كالتركيػػز عمػػى تقػػارير الم ارسػػميف كتغطيػػة
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النشاطات المحمية بشكؿ مكس  ،كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقضايا ذات العالشػة بالمكضػكع اليمسػطيني كفػتح

المجاؿ الستقطاب مذيعيف فمسطينييف يقدمكف النشرات اإلخبارية كفقنا ألسس مينية حديثة.
وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة:

 د ارسػػة محمػػد عبػػد الكىػػاب اليقيػػو ( ،)1( )2000حيػػث أشػػارت نتائجيػػا إلػػى أف تعػػرض المبحػػكثيفلمنشرات اإلخبارية في القنكات اليضائية أحيانا بنسبة(  ،)%23204كدائمان بنسبة( .)%43203

وتختمف ىذه الدراسة مع دراسة:
 -دراسة حناف يكسؼ ()2003

()2

كالتي أظيرت أف مف أىـ سػمبيات الخدمػة اإلخباريػة الكطنيػة مػف

كجية نظر المبحكثيف ىي أنيا بطيئة ال تقدـ سبؽ بنسبة ( %(13206يميو ركتينية كمممة بنسبة

(  ،)%22203ثـ تقديـ رأم كاحذ بنسبة ( ،)%20202كاألداء سطحي بنسبة (.)%33204
س :6ما المعيقات التي ترى أنيا تحول دون بمورة وعي سياسي فمسطيني متكامل؟
" يمكنك اختيار أكثر من إجابة"

جدول رقم ()77

يوضح المعيقات التي ترى أنيا تحول دون بمورة وعي سياسي فمسطيني متكامل
العدد

النسبة المئوية

م

215

20.19

2

ياب دكر ك ازرة اإلعالـ كالرشابة

144

13.52

3

ياب المنافسة م القنكات األخرل

88

8.26

4

مبة صبغة الخطاب التنظيمي

162

15.21

5

ياب ركح المصمحة العامة

217

20.38

6

ضعؼ البرامج كعدـ تنكعيا

137

12.86

102

9.58

1065

100

1

7

الفقرات
الدكر السمبي لمقنكات اليضائية

ياب التحميؿ السياسي
المجموع

كتظير النتيجة أف ياب ركح المصمحة العامة تحتػؿ المرتبػة األكلػى بدرجػة (،)%4.074
في حيف أف ياب المنافسة م القنكات األخرل تحتػؿ نسػبة  .%4042كأف أبػرز المعيقػات التػي تحػكؿ

دكف بم ػػكرة كع ػػي سياس ػػي فمس ػػطيني متكام ػػؿ م ػػف أبرزى ػػا ال ػػدكر الس ػػمبي لمقنػ ػكات اليض ػػائية حي ػػث تحت ػػؿ

( ،)%4.005كأشميا ىك ياب التحميؿ السياسي بنسػبة ( .)%5004فمػف كجيػة نظػر الباحػث كاسػتنادا
()1
()2

محمد عبد الكىاب اليقيو ،مرج سابؽ.
حناف يكسؼ ،مرج سابؽ .
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إلى تحميؿ النتائج السابقة فإف العديد مف المعيقات التي تتحمميػا الرسػالة اإلعالميػة لميضػائيتيف ال تػزاؿ

شائمة كتحكؿ دكف بمكرة كعي سياسي متكامؿ ،كىك ما يترتب عميو كما يعتقد الباحث التخمص مف ىػذه
ػرمج التحميػؿ السياسػي
المعيقات كالعمؿ بمسئكلية أكبر ،كتعميػؽ ركح المصػمحة العامػة كالتركيػز عمػى ب ا

كاعداد برامج كفقرات سياسية متنكعة تشكؿ مجتمعة ارفدان إيجابيان مف ركافد الكعي السياسي سكاء ألفراد

العينة أك لباشي شرائح المجتم اليمسطيني.

كىذا يشير إلى مدل أىميػة القنػكات التميزيكنيػة فػي زيػادة كتعزيػز الػكعي السياسػي لػدل طمبػة الجامعػات

ك يرىـ مف الشرائح.

وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة:

 د ارس ػػة عب ػػد الحك ػػيـ عب ػػد اهلل مك ػػارـ ( ،)1( )4..7كالت ػػي أظي ػػرت أف القنػ ػكات التميزيكني ػػة تعتب ػػر ف ػػيمقدمػة الكسػائؿ التػػي يعتمػد عمييػا شػػباب الجامعػات اليمنيػة فػػي التعػرؼ عمػى القضػػايا السياسػية العربيػػة
كالدكلية كالمحمية يمييا الصحؼ ثـ الراديك ثـ اإلنترنت.

()1

عبد الحكيـ عبد اهلل مكارـ ،مرج سابؽ.
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المحور الرابع :الثقة والمصداقية:

س  :7إلى أي حد تثق في كل قناة من القناتين الفضائيتين الفمسطينيتين ؟
يرجى وضع عالمة (
درجة الثقة

) أمام الدرجة التي تعبر عن درجة ثقتك في كل قناة من ىذه القنوات:
ال
متوسطة

%

ضعيفة

%

أستطيع

%

 -3فضائية فمسطيف

%750.0 024

52

%42073

44

%44007

22

%040.5

 -2شناة األشصى

%20024 000

52

%40044

5.

%42037

45

%3053

القناة

%

كبيرة

الحكم

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف الثقػػة بيضػػائية فمسػػطيف تحتػػؿ نسػػبة ( )%32206تمييػػا شنػػاة
األشصى ( ،)%4264كىػك مػا يشػير إلػى أف فضػائية فمسػطيف ال تػزاؿ تتقػدـ عمػى فضػائية األشصػى مػف
حيث درجة الثقة بالنسبة لجميكر العينة ،كىك ما يعني أف الجميكر أكثر متابعة كاىتماما مف فضػائية

األشصى .كيعتقد الباحث أف سبب ذلؾ يعزك إلى مدل االنيتاح السياسي ،فيما تقدمو فضػائية فمسػطيف
لممشاىد اليمسػطيني ،كمػا يشػير إلػى الميػكؿ السياسػية المسػبقة لميئػة المسػتيدفة بمػدل متابعتيػا ليضػائية
فمسطيف التي تعبر عف سياسات كبرامج السمطة الكطنية اليمسطينية.

وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة:
 -فػدكم محمػكد الجعبػرم ()2001

أفراد العينة بنسبة (.)%64
 -أمػػؿ جػػابر)3663( ،

()2

()1

كالتػػي أظيػرت ارتيػاع نسػبة مشػػاىدة شنػاة فمسػطيف اليضػائية بػػيف

كمػػف أىػػـ نتائجيػػا أف التميزيػػكف يعػػد مػػف أىػػـ المصػػادر التػػي يعتمػػد عمييػػا

األفػ ػراد ف ػػي الحص ػػكؿ عم ػػى المعمكم ػػات ع ػػف األح ػػداث الخارجي ػػة ،يمي ػػو ف ػػي المرتب ػػة الثاني ػػة اإلذاع ػػة

المصرية.

()1
()2

فدكل محمكد الجعبرم ،مرج سابؽ.

أم ػػؿ ج ػػابر ص ػػالح ،دكر الص ػػحؼ كالتميزي ػػكف ف ػػي إم ػػداد الجمي ػػكر المص ػػرم بالمعمكم ػػات ع ػػف األح ػػداث الخارجي ػػة،

(القاىرة :جامعة القاىرة  ،رسالة ماجستير ير منشكرة .)3663 ،
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س  :7ما الخصائص التي تعتقد أنلو يجلب أن تتميلز بيلا القناتلان الفضلائيتان الفمسلطينيتان وتحثلك
عمى مشاىدتيما؟

"يمكنك اختيار أكثر من إجابة"

جدول رقم ( )77

يوضح الخصائص التي تعتقد أنو يجب أن تتميز بيما القناتان الفضائيتان الفمسطينيتان وتحثك
عمى مشاىدتيما

العدد

النسبة المئوية

الفقرات
الجدية كالمسؤكلية.

239

12.56

الصدؽ.

231

12.14

التمايز كالمصداشية.

144

7.57

استضافتيا لممحمميف كالمختصيف كأصحاب الشتف في المكضكعات التي تناششيا.

137

7.20

تعامميا م القضية اليمسطينية بشكؿ مكس .

194

10.19

تعامميا م القضايا العربية البارزة التي تيـ المكاطف العربي.

77

4.05

تناكليا القضايا العالمية البارزة.

90

4.73

ابتعادىا عف األخبار الرسمية التي تعكس كجية النظر الحككمية.

83

4.36

أساليب اإلخراج.

65

3.42

أساليب المعالجة.

60

3.15

امتالؾ المراسميف كالمندكبيف في مكاش األحداث.

119

6.25

أداء المذيعيف كمقدمي البرامج.

150

7.88

البرامج المتنكعة التي تمبي كترضي مختمؼ األذكاؽ.

117

6.15

المكضكعية كالحيادية.

197

10.35

المجمكع

1903

100.00

يتضػػح مػػف نتيجػػة الجػػدكؿ السػػابؽ أف الجديػػة كالمسػػئكلية حظيػػت بنسػػبة ( )%32223فػػي

الخص ػػائص الت ػػي ش ػػاؿ أفػ ػراد العين ػػة أن ػػو يج ػػب أف تتمي ػػز بي ػػا اليض ػػائيتاف اليمس ػػطينيتاف ،كتح ػػثيـ عم ػػى
مشاىدتيـ ،فيمػا حظيػت المكضػكعية كالحياديػة عمػى نسػبة ( .)%30212كىنػا يػرل الباحػث أف الجديػة

كالمسػػئكلية احتمػػت المرتبػػة األكلػػى فػػي دكاف ػ متابعػػة أف ػراد العينػػة لمقنػػاتيف اليضػػائيتيف .كيعػػد ذلػػؾ شػػيئان

إيجابيان ،كاف كانػت ىػذه النسػبة ال تػزاؿ ضػئيمة ،ممػا يحػتـ عمػى كػؿ مػف اليضػائيتيف العمػؿ بشػكؿ أكبػر
مػػف أجػػؿ تكسػػي دائ ػرة الػػدكاف التػػي تسػػتقطب مػػف خالليػػا نسػػبة كبيػرة مػػف المشػػاىديف مػػف أفػراد العينػػة

ك يرىـ ،كتككف الجدية كالمسئكلية كما يعتقد الباحػث عػادة فػي البػرامج الجػادة السياسػية ،باإلضػافة إلػى
نشرات األخبار السياسية كالمحمية كتقارير المراسميف كشراءات الصحؼ اليكمية.

101

كف ػػي ح ػػاؿ اس ػػتمرت ىػ ػذه النس ػػبة م ػػف الت ػػدني ف ػػي مكض ػػكع الجدي ػػة كالمس ػػئكلية كض ػػعؼ دائػ ػرة

االس ػػتقطاب م ػػف المش ػػاىديف م ػػف أفػ ػراد العيني ػػة ف ػػإف المش ػػاىديف س ػػيمجتكف لمش ػػاىدة كمتابع ػػة القنػ ػكات
األجنبية.
وتتفق ىذه الدراسة مع بعض نتائج الدراسات السابقة:

 نصػػر سػػيياف الركحػػاني ( ،)1()2002حيػػث أشػػارت إلػػى أف أىػػـ دكاف ػ مشػػاىدة المبحػػكثيف لمقن ػكاتاألجنبيػػة ىػػك أنيػػا تعػػرض بػرامج كمػكاد ال تعرضػػيا القنػكات اليضػػائية العربيػػة بنسػػبة ( ،)%32204يميػػو

دافػ معرفػػة معمكمػػات كاكتسػػاب خبػرات جديػػدة عػػف الػذات كاآلخػريف بنسػػبة ( )%43204ثػػـ فكريػػة نقػػؿ
األخبػػار عمػػى الي ػكاء كتقػػديـ الجدي ػد بنسػػبة ( ،)%43201كمعرفػػة األخبػػار كاألحػػداث الميم ػة مػػف كجيػػة
نظر عالمية بنسبة (.)%15204

( )1نصر سيياف الركحاني ،عالشة المراىقيف بالقنكات اليضائية( ،القاىرة :معيد البحػكث  ،رسػالة ماجسػتير يػر منشػكرة،
.)2002
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المحور الخامس :االنقسام والوحدة:

س  :7ىل تعتقد أن الرسالة اإلعالمية لكمتا الفضائيتين محكومة سمفاً بالمواقف السياسية؟
جدول رقم () 79

يوضح فيما إذا كانت الرسالة اإلعالمية لكمتا الفضائيتين محكومة سمفاً بالمواقف السياسية
العدد

النسبة المئوية

البيان
دائما

187

51.37

أحيانا

143

39.29

ناد ار

34

9.34

المجمكع

364

100.00

يتضح مف الجػدكؿ السػابؽ رشػـ ( )14أف ( )%23214مػف العينػة تعتقػد بػتف الرسػالة اإلعالميػة

لكمتػ ػػا اليضػ ػػائيتيف محككمػ ػػة سػ ػػميان بػ ػػالمكاشؼ السياسػ ػػية ك( )%16226تػ ػػرل ذلػ ػػؾ أحيانػ ػػا  ،بينمػ ػػا كػ ػػاف

( )%6214مػػف العينػػة تػػرل ذلػػؾ نػػاد ار .ممػػا يكضػػح أف أكثػػر مػػف نصػػؼ العينػػة يعتقػػدكف أف الرسػػالة

اإلعالمية لكمتا اليضائيتيف محككمة سميان بػالمكاشؼ السياسػية كىػك مػا يشػير أف النسػبة الكبيػرة مػف أفػراد
العينػػة يعتقػػدكف مػػف خػػالؿ التحميػػؿ السػػابؽ أف الرسػػالة اإلعالميػػة مبرمجػػة كمكضػػكعة كفق ػان لفجنػػدات

السياسػػية لم ػػف ي ػػدير كيش ػػرؼ عمػػى عم ػػؿ اليض ػػائيتيف ،مم ػػا يعن ػػي أف المتمقػػيف م ػػف أفػػراد العين ػػة ل ػػدييـ

أم اليريقيف المشرفيف
المعرفة المسبقة أف ما يقدـ مف خالؿ ىاتيف اليضائيتيف يستيدؼ استقطابيـ إلى و
عمييا ،باإلضافة إلى أف النتيجة تشير حسب مػا يعتقػد الباحػث أيضػان إلػى صػعكبة إحػداث تغييػ ارت فػي
أم مػػػف القضػ ػػايا المطركحػ ػػة ،إلدراكي ػػـ أف الرسػ ػػالة اإلعالمي ػػة لميضػ ػػائيتيف
مكاش ػػؼ أف ػ ػراد العينػ ػػة تج ػػاه و

محككمة سميان بمكاشؼ مف يديرىما لكف ذلؾ يتطمب كما يرل الباحث التركيز عمى بناء جسكر الثقة بيف
اليضائيتيف كبيف أف ارد العينية كباشي شرائح المجتمػ  ،باإلضػافة إلػى بنػاء رسػالة إعالميػة أكثػر مسػئكلية
تستند إلى مرجعية كطنية كاحدة ،كليس مكاشؼ حزبية.

وتتفق ىذه الدراسة مع بعض نتائج دراسات سابقة مثل:

 أمػػؿ عبػػد اليػػادم طكمػػاف ،)1( )2030( ،كالتػػي أشػػارت إلػػى أف نسػػبة ( )%42202يػػركف أف أداءالمحطات اليضائية اليمسطينية خالؿ فترة االنقساـ كاف أداء متحزبان ،فػي حػيف ( )%30204يػركف
بتف أداءىا محايدا،ن ك( )%5206يركف بتنو ال دكر ليا.

( )1أمػػؿ عبػػد اليػػادم طكمػػاف ،كسػػائؿ اإلعػػالـ اليمسػػطينية كأثرىػػا فػػي االنقسػػاـ السياسػػي  ( 2006-2003ػزة :جامعػػة
األزىر ،رسالة ماجستير ير منشكرة في العمكـ السياسية.)2030
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س :7ىل ساىمت القناتان الفضائيتان الفمسطينيتان في تعميق حالة االنقسام الفمسطيني؟
جدول رقم () 77

يوضح فيما إذا كانت القناتان الفضائيتان ساىمتا في تعميق حالة االنقسام الفمسطيني
العدد

النسبة المئوية

البيان
نعـ

271

74.45

ال

93

25.55

المجمكع

364

100.00

يتض ػ ػػح م ػ ػػف الج ػ ػػدكؿ الس ػ ػػابؽ رش ػ ػػـ ( )12أف ( )%44242م ػ ػػف العين ػ ػػة ت ػ ػػرل أف القن ػ ػػاتيف اليض ػ ػػائيتيف

اليمسطينيتيف كما ساىمتا في تعميؽ حالة االنقساـ اليمسطيني ك( )%22222مف العينة ال ترل ذلؾ.

كيتضػػػح مػػػف تيسػ ػػير النتيجػػػة فػ ػػي الجػػػدكؿ السػ ػػابؽ أف نسػ ػػبة كبي ػ ػرة جػ ػػدان مػ ػػف أف ػ ػ ارد العينػػػة أف

اليضػػائيتيف سػػاىمتا فػػي تعميػػؽ حالػػة االنقسػػاـ اليمسػػطيني ،فػػي حػػيف أف نسػػبة ضػػئيمة مػػف أف ػراد العينػػة
يػػركف بتنيػػا لػػـ تسػػاىـ فػػي االنقسػػاـ الػػداخمي ،ممػػا يعنػػي مػػف كجيػػة نظػػر الباحػػث أف كسػػائؿ اإلعػػالـ
اليمسطينية كخاصة اليضائيتيف المذككرتيف شد ساىمتا بدرجة كبيرة في تعميؽ حالة االنقساـ اليمسطيني

كخاصػػة بػػيف حركتػػي فػػتح كحمػػاس مػػف خػػالؿ اإلعػػالـ الحزبػػي المكجػػو ،كاسػػتخداـ الميػػردات التشػػكييية
كسياسة الدعاية كاليجكـ كالنقد اإلعالمي ،ككاف كاضحان خالؿ عمر االنقساـ المستمر الذم كصؿ إلػى

تػػرد كبيػػر فػػي الخطػػاب اإلعالمػػي لكػػال الكسػػيمتيف ،حتػػى كصػػؿ إلػػى درجػػة القػػذؼ كالتشػػيير كالتخػػكيف
كاإلخػراج مػػف الممػػة .كيػػرل الباحػػث أف كػػال اليضػػائيتيف تحتاجػػاف إلػػى جيػػد كبيػػر إلعػػادة بنػػاء الثقػػة مػ

أفراد العينية كم باشي شرائح المجتم اليمسػطيني ،كالتركيػز عمػى تبنػي خطػاب إعالمػي مسػئكؿ يتحمػى
بػػركح الحػكار كالتعدديػػة كالكطنيػػة كيعمػػؿ عمػػى إنيػػاء االنقسػػاـ كعػػكدة الكحػػدة الكطنيػػة ،مػػف خػػالؿ خطػػة

إعالمية كطنية.

س :7ىل تلرى أن القنلاتين الفضلائيتين الفمسلطينيتين لعبتلا اللدور المطملوب منيملا فلي التأكيلد عملى
مفيوم الوحدة الوطنية بكل مكوناتيا؟

جدول رقم ()79

يوضح فيما إذا كانت القناتان الفضائيتان الفمسطينيتان لعبتا الدور المطموب منيما في التأكيد عمى
مفيوم الوحدة الوطنية بكل مكوناتيا
البيان

العدد

النسبة المئوية

إلى حد كبير

81

22.25

إلى حد ما

188

51.65

ال

95

26.10

المجمكع

364

100.00
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يتضػح مػػف الجػػدكؿ السػابؽ رشػػـ ( )13أف ( )%23232مػػف العينػة تػػرل أف القنػػاتيف اليضػػائيتيف

اليمسطينيتيف لعبتا الدكر المطمكب منيما في التتكيد عمى مييكـ الكحػدة الكطنيػة بكػؿ مككناتيػا إلػى حػد
ما ،ك( )%22222شالت إلى حد كبير  ،بينما كاف ( )%23230مف العينة ال ترل ذلؾ.
كتظيػػر نتيجػػة الجػػدكؿ السػػابؽ أف أكثػػر مػػف نصػػؼ العينػػة يػػركف أف اليضػػائيتيف لعبتػػا الػػدكر

المطمػكب منيمػػا فػي التتكيػػد عمػى مييػػكـ الكحػدة الكطنيػػة بكػؿ مككناتيػا ،كىػذه النسػػبة تختمػؼ كثيػ انر عػػف
نتائج الجدكؿ السابؽ رشـ ( )12حيث ظيرت النسبة بيف أفراد العينة أكبر فيما يتعمؽ برؤيتيـ فػي مػدل
مساىمة القنػاتيف اليضػائيتيف فػي تعميػؽ حالػة االنقسػاـ اليمسػطيني ،كىػذا الػرأم متيػؽ عميػو بػيف أ مػب

أفراد العينة.
كيػػرل الباحػػث أف ىػػذه النسػػبة فػػي الجػػدكؿ رشػػـ ( )13كالتػػي تعتقػػد أف اليضػػائيتيف لعبتػػا الػػدكر

المطمكب منيما في التتكيػد عمػى مييػكـ الكحػدة الكطنيػة بكػؿ مككناتيمػا نسػبة متكاضػعة ،مقارنػة مػ مػا
ييتػػرض أف تقػػكـ بػػو تجػػاه تحقيػػؽ ذلػػؾ ،نظػ انر ألىميػػة كسػػائؿ اإلعػػالـ كمػػدل مسػػئكليتيا فػػي التتكيػػد عمػػى

الكحػدة الكطنيػة .كيػرل الباحػػث بضػركرة زيػادة مضػػاميف المػادة اإلعالميػة فػػي كمتػا اليضػائيتيف كتعػػددىا
كتنكعيػػا بالشػػكؿ الػػذم يخػػدـ التتكي ػد عمػػى الكحػػدة الكطنيػػة بكػػؿ مككناتيػػا ،باإلضػػافة إلػػى التركيػػز كشػػيـ

التسامح مف خالؿ برامج خاصة.

س :9ىللل تعتقللد أن إنيللاء االنقسللام وعللودة الوحللدة يحتللل مكانلاً بللار ازً عمللى األجنللدة اإلعالميللة لكمتللا
الفضائيتين؟

جدول رقم ()70
يوضح فيما إذا كان إنياء االنقسام وعودة الوحدة يحتل مكاناً بار ازً عمى األجندة اإلعالمية
لكمتا الفضائيتين

البيان

العدد

النسبة المئوية

إلى حد كبير

122

33.52

إلى حد ما

164

45.05

ال

78

21.43

المجمكع

364

100.00

يتضح مف الجػدكؿ السػابؽ رشػـ ( )14أف ( )%42202مػف العينػة تػرل أف إنيلاء االنقسلام وعلودة

الوحدة يحتل مكاناً بار ازً عمى األجندة اإلعالمية لكمتا الفضائيتين إلػى حػد مػا ك( )%11222تػرل ذلػؾ إلػى حػد

كبير  ،بينما كاف ( )%23241مف العينة ال ترل ذلؾ.
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كيتضح مف تيسير النتيجة السابقة أف شرابة نصؼ العينة تعتقد أف إنياء االنقساـ كعكدة الكحدة

يحتؿ مكانان بػار انز عمػى األجنػدة اإلعالميػة لكمتػا اليضػائيتيف ،ممػا يشػير أف النسػبة مػف أفػراد العينػة تػرل

أف ىذا المكضكع ال يحتؿ اليكـ المكاف المناسب ،مما يعنػي أف ىنالػؾ مسػافة كبيػرة أمػاـ اسػتمرار حالػة
االس ػػتقطاب كالتج ػػاذب السياس ػػي ،ألف كس ػػائؿ اإلع ػػالـ اليمس ػػطيني كخاص ػػة اليض ػػائيتيف الم ػػذككرتيف ال
تزاالف بعيدتاف إلى حد ما عف تحديد أكلكياتيما اإلعالمية بشكؿ بارز تجاه إنياء ىػذا االنقسػاـ ،كعػكدة

الكحػػدة .كيػػرل الباحػػث أف طػػرح المكضػػكع عمػػى األجنػػدة اإلعالميػػة لميضػػائيتيف يحتػػاج إلػػى حالػػة تكافػػؽ
كلك بالحد األدنى في سياستيما اإلعالمية بشتف إنيػاء االنقسػاـ كالحيػاظ عمػى الكحػدة الكطنيػة كمعالجػة

تداعياتيا السمبية.
س :7بوجو عام ,ما أىم المزايا التي تجدىا في القناتين الفضائيتين الفمسطينيتين؟
جدول رقم ( )77

يوضح أىم المزايا التي تجدىا في القناتين الفضائيتين الفمسطينيتين
العدد

النسبة المئوية

الفقرات
الصدؽ

152

12.23

تنكع اآلراء

201

16.17

اليكرية في تقديـ األخبار

120

9.65

العدالة في عرض األخبار

91

7.32

التكازف

83

6.68

تميز أ داء المقدميف كالمذيعيف

90

7.24

السماح لمجميكر بالمشاركة بالرأم

125

10.06

االىتماـ بتغطية األحداث الجارية في فمسطيف

217

17.46

ارتياع مستكل الحكار أك المناششة

122

9.81

أخرل

42

3.38

1243

100.00

المجمكع

كيرل الباحث أف نسبة ( )%17.46مف أفراد العينة أف االىتمػاـ بتغطيػة األحػداث الجاريػة فػي

فمسػػطيف تتصػػدر المرتبػػة العميػػا ،بينمػػا األدنػػى ىػػي لقضػػايا أخػػرل كبنسػػبة ( .)%3.38كيشػػير الباحػػث
إلػػى أف ىنالػػؾ متابعػػة إلػػى حػػد مػػا مػػف شبػػؿ عينػػة الد ارسػػة لمػػا تقدمػػو اليضػػائيتاف مػػف تغطيػػة لفجػػداث
الجارية في فمسطيف كىي كثيرة كمتعددة ،لعؿ مف أىميا االعتداءات اإلسرائيمية كالحصػار عمػى شطػاع
زة كالمياكضات م إسرائيؿ كالنشاطات كاليعاليات السياسية األخرل.
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كيعتقد الباحث أف ىذه النسبة مف المتابعة مف أفراد العينة عمػى أسػاس أىػـ الم ازيػا التػي تجػدىا

في اليضائيتيف ال تزاؿ نسبة متكاضعة ،كأف تعزيزىا كتطكيرىا يحتاج إلػى جيػد كبيػر مػف خػالؿ تكسػي

التغطيػػة اإلخباريػػة كاالعتمػػاد أكثػػر عمػػى تقػػارير الم ارسػػميف كاالسػػتيادة مػػف اليضػػائيات كاإلعػػالـ العربػػي

كزيػ ػػادة الح ػ ػكافز المختميػ ػػة ،التػ ػػي تعتبػ ػػر مػ ػػف كجيػ ػػة نظػ ػػر أف ػ ػراد العينػ ػػة م ازيػ ػػا تجػ ػػدىا فػ ػػي اليضػ ػػائيتيف

اليمسطينيتيف ،كىك ما مف شتنو أف يقمؿ مف مشاىدتيـ لمقنكات العربية أك األجنبية األخرل.
وتتفق ىذه الدراسة مع:

 -د ارسػػة سػػكزاف يكسػػؼ القمينػػي ( ،)1( )2002كالتػػي أظيػػرت ارتيػػاع نسػػبة تيضػػيؿ اليضػػائيات األجنبيػػة

كالعربية لدل الجميكر العربي بكاش ( )%53.09لمقنكات األجنبية ك( )%46.01لمقنكات العربية.

 د ارسػػة فػػدكل محمػػكد الجعبػػرم ( ،)2( )2003كالتػػي أظيػػرت أف المضػػمكف اإلخبػػارم اليمسػػطيني فػػيمقدمة المكاد كالبرامج التي يحرص المبحكثكف عمى مشاىدتيا مف شناة فمسطيف اليضائية.

وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع بعض نتائج الدراسات السابقة مثل:
دراسة مصطيى حمدم محمد ( )2002حيث أظيرت أف مف أىـ إيجابيات القنكات اليضائية مف كجية
نظر المبحكثيف أنيا تعرؼ بما يحدث في العالـ بنسبة ( ،)%90.05يمييا أنيا تسػاىـ فػي شضػاء كشػت

اليراغ بشكؿ مسمي بنسبة ( ،)%86.03تكس المدارؾ كتيتح األذىاف بنسػبة ( ،)%77.08كتسػيـ فػي
حؿ مشكالت المجتم بنسبة (.)%61

()1
()2

سكزاف القميني ،مرج سابؽ.
فدكل محمكد الجعبرم ،مرج سابؽ.
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المحور السادس :مقياس تعزيز الوعي السياسي
 -7نتائج السؤال األول:

كينص السؤاؿ األكؿ عمػى مػا يمػي " :ملا دور الفضلائيات الفمسلطينية (فمسلطين واألقصلى) فلي تعزيلز

الوعي السياسي لدى طمبة جامعات قطاع غزة ؟
أ -مقياس معوقات الوعي السياسي:

الجدول ()76

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األول وكذلك
ترتيبيا (ن =) 799

ـ

مجموع

الفقرة

ع ػ ػ ػػدـ تبن ػ ػ ػػي اإلع ػ ػ ػػالـ اليمس ػ ػ ػػطيني كفض ػ ػ ػػائيتي

1

األشصى كفمسطيف ليمسية إعالمية كاضحة.

2

ضبابية السياسة اإلعالمية المتبعة.

الدرجات

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

55

183

126

799

2.195

0.679

73.17

16

61

167

136

803

2.206

0.707

73.53

12

66

176

122

784

2.154

0.703

71.79

25

66

127

171

833

2.288

0.755

76.28

8

61

184

119

786

2.159

0.686

71.98

23

65

165

134

797

2.190

0.716

72.99

17

7

عدـ تكفر أجيزة إعالمية ذات كياءة.

70

159

135

793

2.179

0.730

72.62

19

8

شمة اإلمكانات المادية كالينية.

68

161

135

795

2.184

0.725

72.80

18

9

عدـ االىتماـ بالنمك الميني لمكادر اإلعالمي.

74

171

119

773

2.124

0.719

70.79

28

10

سطحية البرامج كالتحميالت السياسية.

59

174

131

800

2.198

0.696

73.26

15

70

162

132

790

2.170

0.726

72.34

21

84

166

114

758

2.082

0.734

69.41

32

112

156

96

712

1.956

0.756

65.20

36

55

137

172

845

2.321

0.722

77.38

4

77

157

130

781

2.146

0.741

71.52

26

65

172

127

790

2.170

0.707

72.34

20

75

156

133

786

2.159

0.740

71.98

24

72

183

109

765

2.102

0.699

70.05

30

3
4
5
6

11

ياب التقييـ المنيج ألجيزة اإلعالـ المرئية.
ع ػػدـ حيادي ػػة أجيػ ػزة اإلع ػػالـ كخاص ػػة اليض ػػائي
منو.
ضػ ػ ػ ػػعؼ الب ػ ػ ػ ػرامج التػ ػ ػ ػػي تقػ ػ ػ ػػدميا اليضػ ػ ػ ػػائيتاف
اليمسطينيتاف.
ياب الككادر اإلعالمية كالينية المتخصصة.

عػػدـ اسػػتقطاب كيػػاءات إعالميػػة ذات خب ػرة فػػي
المجاؿ.
ياب االىتماـ بالتعميقات السياسية النابعة

12

مف عقمية تحميمية نقدية.

13

عدـ متابعة األحداث الجارية أكالن بتكؿ.

14
15
16
17
18

سمبية فضائيتي فمسطيف كاألشصى كتحيزىا
في تناكؿ القضايا السياسية.
عدـ اكتراث اليضائيتيف اليمسطينيتيف برأم
المكاطف في البرامج.
عػػدـ م ارعػػاة التػكازف فػػي طػػرح القضػػايا السياسػػية
بيف المحمي كاإلشميمي كالدكلي.
عدـ التنكي في البرامج كالمجكء إلى النمطية
في الشكؿ كالمضمكف.
عػ ػ ػػدـ إشػ ػ ػػراؾ الجميػ ػ ػػكر فػ ػ ػػي اشت ػ ػ ػراح الػ ػ ػػدكرات
البرامجية.
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ـ
19
20

مجموع

الفقرة

الدرجات

عدـ أىمية معدم البرامج كمقدمييا.
تغييب الجميكر عف المشاركة في مناششة
القضايا السياسية.
ضعؼ أداء اليضائيتيف اليمسطينيتيف أماـ

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

72

179

113

769

2.113

0.705

70.42

29

81

175

108

755

2.074

0.718

69.14

33

59

137

168

837

2.299

0.732

76.65

6

119

200

883

2.426

0.702

80.86

1

83

703

1.931

0.722

64.38

37

804

2.209

0.697

73.63

11

2.338

0.699

77.93

2

0.699

76.47

7

77.47

3
22

21

اليضائيات العربية.

22

تبعية القضائيتيف ليصائؿ كتنظيمات حزبية.

45

23

عدـ ارتباط البرامج بالكاش اليمسطيني.

108

173

58

172

134

48

145

171

851

51

155

158

835

2.294

55

136

173

846

2.324

0.723

61

180

123

790

2.170

0.691

72.34

82

151

131

777

2.135

0.754

71.15

27

86

162

116

758

2.082

0.741

69.41

31

94

175

95

729

2.003

0.722

66.76

35

66

158

140

802

2.203

0.725

73.44

13

87

164

113

754

2.071

0.739

69.05

34

55

143

166

839

2.305

0.718

76.83

5

63

147

154

819

2.250

0.732

75.00

9

58

171

135

805

2.212

0.698

73.72

10

74

143

147

801

2.201

0.754

73.35

14

29347

80.624

11.432

72.63

عػ ػػدـ تػ ػػكفر أجي ػ ػزة رشابيػ ػػة ىػ ػػدفيا تقػ ػػكيـ العمػ ػػؿ

24

اإلعالمي أكالن بتكؿ.

25

السياسية.

26

التزييؼ الممنيج لمعديد مف الحقائؽ األساسية.

27

التعت ػ ػ ػ ػػيـ اإلعالم ػ ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػ ػػكؿ بع ػ ػ ػ ػػض القض ػ ػ ػ ػػايا

لجكء اليضائيتيف اليمسطينيتيف لممارسة
الدعاية السياسية.
ض ػ ػػعؼ البػ ػ ػرامج الحكاري ػ ػػة كع ػ ػػدـ ب ػ ػػذؿ الجي ػ ػػد

29

لتطكيرىا.

28

نقص الميزانيات كشمة التمكيؿ.

30
31

عػ ػ ػػدـ تغطيػ ػ ػػة اإلعػ ػ ػػالـ لجمي ػ ػ ػ المنػ ػ ػػاطؽ فػ ػ ػػي
األراضي اليمسطينية.
شمة النشاطات كالبرامج السياسية مقابؿ
النشاطات األخرل.
ياب التنسيؽ م اإلدارات اإلعالمية

32

كاألطر الطالبية في الجامعات.

33

تعدد أجيزة اإلعالـ كالبث اليضائي اليمسطيني.

34
35
36
37

تركي ػ ػػز الخط ػ ػػاب اإلعالم ػ ػػي لميض ػ ػػائيتيف عم ػ ػػى
اليئكية كالحزبية.
ياب التنسيؽ كالتعاكف بيف األدكات المختمية
لإلعالـ اليمسطيني.
تركيػ ػػز الم ػ ػكاد اإلعالميػ ػػة عمػ ػػى شضػ ػػايا سياسػ ػػية
ير جكىرية.
ياب التركيز في اإلعالـ اليضائي
عمى إنياء االنقساـ كترسيخ الكحدة الكطنية.

الدرجة الكمية
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تفسير نتائج السؤال األول:

أشارت نتائج الدراسة عمى السؤال األول إلى ما يمي:

أن أعمى فقرتين في ىذا البعد كانت:

 -اليقرة ( )22كالتي نصت عمى" تبعية اليضائيتيف ليصائؿ كتنظيمات حزبية " احتمت المرتبػة األكلػى

بكزف نسبي شدره (.)% 80.86

 -اليق ػرة ( )22كالتػػي نصػػت عمػػى" التعتػػيـ اإلعالمػػي حػػكؿ بعػػض القضػػايا السياسػػية " احتمػػت المرتبػػة

الثانية بكزف نسبي شدره (.)%77.93

وأن أدنى فقرتين في ىذا البعد كانت:
 -اليقػرة ( )31كالتػػي نصػػت عمػػى" عػػدـ متابعػػة األحػػداث الجاريػػة أكالن بػػتكؿ " احتمػػت المرتبػػة السادسػػة

كالثالثيف بكزف نسبي شدره (.)% 65.20

 -اليق ػرة ( )21كالتػػي نصػػت عمػػى" عػػدـ ارتبػػاط الب ػرامج بػػالكاش اليمسػػطيني " احتمػػت المرتبػػة السػػابعة

كالثالثيف بكزف نسبي شدره (.)%64.38
مناقشة نتائج السؤال األول:

يستدل من خالل دراسة وتحميل نتائج السؤال األول عمى ما يمي:
عمى أف تبعية اليضائيتيف ليصائؿ كتنظيمات حزبيػة كمػا ىػك مكضػح فػي اليقػرة ( )22مػف الجػدكؿ رشػـ

( ،)16احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي شدره ( ،)%50253فيما حصمت اليقرة رشـ ( )22كالتي نصػت
عمى التعتيـ اإلعالمي حكؿ بعض القضايا السياسية المرتبة الثانية بنسبة (.)%44261

فيم ػػا احتم ػػت اليقػ ػرتيف رش ػػـ ( )31كالت ػػي نص ػػت عم ػػى ع ػػدـ متابع ػػة األح ػػداث الجاري ػػة أكالن ب ػػتكؿ المرتب ػػة
السادس ػػة كالثالث ػػيف بنس ػػبة ( ،)%32220فيم ػػا حظي ػػت اليقػ ػرة ( )21كالت ػػي نص ػػت عم ػػى ارتب ػػاط البػ ػرامج
بالكاش اليمسطيني عمى المرتبة السابعة كالثالثيف بنسبة (.)%34215
يتضح مف النتائج السابقة عمى أف نسبة كبيرة مف أفراد العينة تؤمف بتبعية اليضائيتيف فمسطيف
كاألشصى ليصائؿ كتنظيمات حزبية ،ككذلؾ فإنيا تعتقػد أف ىنالػؾ تعتيمػان إعالميػان حػكؿ بعػض القضػايا
السياسية عمى حد سكاء في كال اليضائيتيف ،كما أف أكثر مف نصؼ العينة ال تتاب األحداث الجاريػة

أكالن بتكؿ نتيجة عدة أسباب لعؿ مف أبرزىا ما كرد في اليقرة ( )21مػف أف ىنالػؾ عػدـ ارتبػاط بمػا يقػدـ

مف برامج بالكاش اليمسطيني ،لذلؾ فإف الشكؿ العاـ ليذه النتيجػة يشػير ككمػا يػرل الباحػث كالػى حػد مػا
بػػتف الثقػػة مػػف شبػػؿ أف ػراد العينػػة ال ت ػزاؿ دكف المسػػتكل المطمػػكب بالرسػػالة اإلعالميػػة لكػػال اليضػػائيتيف،
ككػػذلؾ يػػاب الػربط الممػػنيج لمػػا يقػػدـ خاصػػة مػػف بػرامج سياسػػية ك يرىػػا مػػف تغطيػػة إخباريػػة ال تػرتبط

بػػالكاش اليمسػػطيني أك تتعمػػؽ بػػو كثي ػ انر .كيضػػيؼ الباحػػث أف كػػؿ ذلػػؾ مػػف شػػتنو أف يقمػػؿ دافعيػػة ر بػػة
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العينة في مشاىدة مػا تقدمػو اليضػائيتاف مػف مضػمكف إعالمػي ،كمػا يػرل بتىميػة تخصػيص المزيػد مػف
التغطية لفحداث اليمسطينية كالعربية كالدكلية كمنح ىامش كاس مف النقاش اإلعالمػي كالسياسػي عمػى

شاشة اليضائيتيف كربط ما يقدـ بما يجرم في الكاش اليمسطيني.
نتائج السؤال الثاني حول مقياس تعزيز الوعي السياسي
كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ أدناه رشـ (.)40
الجدول ()97

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األول وكذلك
ترتيبيا (ن =) 799

مجموع

الفقرة

م

تعزيػ ػ ػػز ميػ ػ ػػاىيـ الكحػ ػ ػػدة الكطنيػ ػ ػػة اليمسػ ػ ػػطينية

1

كالعمؿ السياسي الكحدكم

2

نشر ثقافة التياىـ كانياء االنقساـ.

الدرجات

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

129

143

92

691

1.898

0.774

63.28

39

132

165

67

663

1.821

0.718

60.71

42

115

154

95

708

1.945

0.759

64.84

32

72

184

108

764

2.099

0.697

69.96

5

76

171

117

769

2.113

0.720

70.42

4

65

177

122

785

2.157

0.700

71.89

1

82

191

91

737

2.025

0.690

67.49

13

81

197

86

733

2.014

0.678

67.12

19

92

178

94

730

2.005

0.716

66.85

20

102

189

73

699

1.920

0.690

64.01

36

 11متابعة القمـ العربية كنتائجيا بشكؿ كامؿ .

94

169

101

735

2.019

0.733

67.31

18

 12متابعو أخبار العالشات اليمسطينية اإلسرائيمية.

79

159

126

775

2.129

0.740

70.97

2

 13تكضيح أبعاد األزمة االشتصادية العالمية.

95

177

92

725

1.992

0.718

66.39

22

3
4
5
6
7
8
9
10

نشػر ميػػاىيـ كثقافػػة التسػامح كشػػيـ الحػػب كالمػػكدة
في المجتم اليمسطيني.
نش ػ ػ ػػر المي ػ ػ ػػاىيـ كالمب ػ ػ ػػادئ الخاص ػ ػ ػػة بالقض ػ ػ ػػية
اليمسطينية.
تعزيػػز االنتمػػاء لمػػكطف الكاحػػد كاليكيػػة كالمصػػير
المشترؾ .
تعزيػ ػػز ميػ ػػاىيـ كثقافػ ػػة حػ ػػؽ العػ ػػكدة لػ ػػدل أبنػ ػػاء
الشعب اليمسطيني.
كياي ػ ػ ػ ػػة المعمكم ػ ػ ػ ػػات ح ػ ػ ػ ػػكؿ القض ػ ػ ػ ػػايا العربي ػ ػ ػ ػػة
كاليمسطينية.
نشػ ػ ػػر المعمكم ػ ػ ػػات الكافي ػ ػ ػػة ح ػ ػ ػػكؿ المياكض ػ ػ ػػات
السياسية المباشرة ك ير المباشرة.
نشػ ػػر المعمكمػ ػػات الكافيػ ػػة عػ ػػف العالشػ ػػات العربيػ ػػة
اليمسطينية.
نشػ ػػر المعمكمػ ػػات الكافيػ ػػة عػ ػػف العالشػ ػػات العربيػ ػػة
الداخمية .

التعري ػػؼ بنش ػػاطات األم ػػـ المتح ػػدة كمؤسس ػػاتيا
 14العاممػ ػػة فػ ػػي األ ارض ػ ػي اليمسػ ػػطينية كخاصػ ػػة فػ ػػي

89

190

85

724

1.989

0.692

66.30

23

شطاع زة .
15

معرفة الكاش العربي كاليمسطيني كرصد الجكانػب
كالقكل المؤثرة فيو إشميميا كدكليا .

84

186

111

94

738

2.027

0.700

67.58

12

الفقرة

م
16
17

مجموع

الدرجات

رصػ ػػد األحػ ػػداث السياسػ ػػية كتحميميػ ػػا كاستكش ػ ػػاؼ
خميياتيا كأبعادىا كآثارىا.
التعريػػؼ بتقاليػػد العصػػر كأع ارفػػو كثقافات ػو كعمكمػػو
كالقكانيف السائدة فيو .

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

90

176

98

736

2.022

0.719

67.40

16

70

192

102

760

2.088

0.683

69.60

6

التعريػػؼ بمشػػاري اآلخ ػريف – أصػػدشاء كأعػػداء –
 18كالتجػ ػػارب التغيريػ ػػة المختميػ ػػة كاستكشػ ػػاؼ أسػ ػػباب

99

206

59

688

1.890

0.651

63.00

40

نجاحيا أك فشميا .
19
20
21
22
23
24

التعري ػػؼ بمص ػػطمحات العص ػػر كلغات ػػو السياس ػػية
كاألدبية ،كالعممية إضافة إلى شراءة خطابو.
نش ػػر المعمكم ػػات الكافيػ ػػة ع ػػف دكر ككال ػػة ػ ػػكث
كتشغيؿ الالجئيف اليمسطينييف.
تيسػػير كصػػكؿ المكاش ػػؼ السياسػػية ألبنػػاء الش ػػعب
اليمسطيني "بيانات ،حكارات....الخ.
تقػػديـ عػػركض شػػاممة لمختمػػؼ القضػػايا السياسػػية
إلى األفراد ( محمية – شكمية – عالمية(
تكػكيف أرشػيؼ عػف بعػض القضػايا أك األشػخاص
كعرضيا بشكؿ مبرمج.
تحميػػؿ المكاشػػؼ السياسػػية كمتابعػػة الحصػػاد الػػذم
تـ تحصيمو مف خالؿ ىذه المتابعة.

 25متابعة شضايا سياسية معينة بشكؿ تخصصي.
26
27
29

اعتم ػػاد الحػ ػكار كتس ػػمكب إعالم ػػي لمتخيي ػػؼ م ػػف
حالة الخالفات السياسية.
تشػ ػ ػػجي م ارسػ ػ ػػمة كمخاطب ػ ػ ػة كسػ ػ ػػائؿ اإلعػ ػ ػػالـ
إلبداء الرأم في مختمؼ القضايا.
تغطي ػػة كرش العم ػػؿ الت ػػي تع ػػزز التعددي ػػة كالح ػػؽ
في التعبير كابداء الرأم .
نش ػ ػ ػػر تج ػ ػ ػػارب أص ػ ػ ػػحاب الخبػ ػ ػ ػرات اإلعالمي ػ ػ ػػة

28

لالستيادة منيا خالؿ العمؿ السياسي.

30

العالـ.

تعزيز القدرة عمى استقراء اتِّجاىػات األحػداث فػي

101

174

89

716

1.967

0.723

65.57

26

87

190

87

728

2.000

0.692

66.67

21

76

186

102

754

2.071

0.697

69.05

7

82

179

103

749

2.058

0.712

68.59

8

104

171

89

713

1.959

0.728

65.29

28

78

201

85

735

2.019

0.670

67.31

17

74

172

118

772

2.121

0.717

70.70

3

105

182

77

700

1.923

0.704

64.10

35

97

160

107

738

2.027

0.749

67.58

11

109

166

89

708

1.945

0.736

64.84

33

110

158

96

714

1.962

0.752

65.38

27

105

171

88

711

1.953

0.728

65.11

29

التحػ ػ ػػذير مػ ػ ػػف السػ ػ ػػقكط فػ ػ ػػي مصػ ػ ػػيدة االخت ػ ػ ػراؽ
 31السياسػػي – اليكػػرم ،الػػذم يبمبػػؿ المسػػيرة بشػػكؿ

84

188

92

736

2.022

0.696

67.40

14

ميني خاصة مف شبؿ االحتالؿ االسرائيمى .
تعزي ػ ػػز في ػ ػػـ الميػ ػ ػػردات كالمغ ػ ػػة السياس ػ ػػية التػ ػ ػػي
32

يتخاطب بيا الناس مف حكلنا ،سكاء عمى مسػتكل
األلي ػػاظ

كم ػػدلكليا ،أك عم ػػى مس ػػتكل األس ػػاليب

109

168

87

706

1.940

0.732

64.65

34

كأبعادىا.
33

ػدك الحقيقػػي،
نشػػر ثقافػػة عػػدـ االنشػػغاؿ بغيػػر العػ ِّ
كاالشػ ػػتباؾ م ػ ػ التتيػ ػػارات األخػ ػػرل

المكازيػ ػػة أك

111

162

112

91

708

1.945

0.744

64.84

31

مجموع

الفقرة

م

الدرجات

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

الحميية الميترضة.
34

تعزيػػز الثقػػة بالعمػػؿ الشػػعبي المػػنظـ كػػتداة ص ػراع

101

181

82

709

1.948

0.708

64.93

30

92

163

109

745

2.047

0.743

68.22

10

91

174

99

736

2.022

0.723

67.40

15

76

194

94

746

2.049

0.683

68.32

9

 38تعزيز مشاركة المرأة السياسية كالحزبية .

100

174

90

718

1.973

0.723

65.75

25

 39محاربة ثقافة التحزب .

139

148

77

666

1.830

0.752

60.99

41

87

194

83

724

1.989

0.684

66.30

24

98

199

67

697

1.915

0.669

63.83

37

108

181

75

695

1.909

0.704

63.64

38

30484

83.747

14.912

66.47

35

ضد الخصكـ.
تعزي ػ ػ ػػز مي ػ ػ ػػاىيـ الحري ػ ػ ػػة كالديمقراطي ػ ػ ػػة كحق ػ ػ ػػكؽ
اإلنساف.

 36تعزيز المياىيـ بالعمؿ المدني كمؤسساتو .
37

40
41
42

نشػ ػػر ثقاف ػ ػػة احتػ ػ ػراـ الحريػ ػػات كالتعددي ػ ػػة بالنس ػ ػػبة
لممرأة اليمسطينية.

تعزيػز ثقافػػة اإلصػػالح االجتمػػاعي كمكانػػة رجػػاؿ
اإلصالح في المجتم اليمسطيني .
نش ػ ػػر المي ػ ػػاىيـ الخاص ػ ػػة كذات العالش ػ ػػة بطبيع ػ ػػة
العمؿ العربي المشترؾ .
نشػ ػ ػػر المعمكمػ ػ ػػات الكافيػ ػ ػػة حػ ػ ػػكؿ دكر الجامع ػ ػ ػة
العربية كمؤسساتيا المختمية.

الدرجة الكمية

تفسير نتائج السؤال الثاني:

أشارت نتائج الدراسة عمى السؤال الثاني من خالل الجدول رقم( )97إلى ما يمي:

أن أعمى فقرتين في ىذا البعد كانت:

 اليقرة ( )6كالتي نصت عمى" تعزيز مياىيـ كثقافة حؽ العكدة لدل أبناء الشعب اليمسطيني " احتمتالمرتبة األكلى بكزف نسبي شدره (.)% 71.89

 -اليقػ ػرة ( )32كالت ػػي نص ػػت عم ػػى" متابع ػػو أخب ػػار العالش ػػات اليمس ػػطينية اإلسػػرائيمية " احتم ػػت المرتب ػػة

الثانية بكزف نسبي شدره (.)% 70.97

وأن أدنى فقرتين في ىذا البعد كانت:
 -اليقرة ( )16كالتي نصت عمى" محاربة ثقافة التحزب " احتمت المرتبة الحادية كاألربعيف بكزف نسبي

شدره (.)%60.99

 -اليقرة ( )2كالتػي نصػت عمػى" نشػر ثقافػة التيػاىـ كانيػاء االنقسػاـ " احتمػت المرتبػة الثانيػة كاألربعػيف

عشر كاألخيرة بكزف نسبي شدره (.)%60.71
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مناقشة نتائج السؤال الثاني:
يستدؿ مف خالؿ مناششة نتائج السؤاؿ الثاني عمى ما يمي:

أف اليق ػرة رشػػـ ( )3كالتػػي نصػػت عمػػى تعزيػػز ميػػاىيـ كثقافػػة حػػؽ العػػكدة لػػدل أبنػػاء الشػػعب اليمسػػطيني
احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بنسػػبة ( ،)%43256فيمػػا حصػػمت اليق ػرة رشػػـ ( )32كالتػػي نصػػت عمػػى متابعػػة
أخبػػار العالشػػات اليمسػػطينية اإلسػرائيمية عمػػى درجػػة ( ،)%40264كأف أدنػػى فقػرتيف حصػػمت عمػػييـ رشػػـ

( )16كالتػ ػػي نصػ ػػت عمػ ػػى محاربػ ػػة ثقافػ ػػة التحػ ػػزب كالتػ ػػي احتمػ ػػت المرتبػ ػػة الحادي ػ ػة كاألربعػ ػػيف بنسػ ػػبة
( ،)%30266بينما احتمت اليقرة رشـ ( )2كالتػي نصػت عمػى نشػر ثقافػة التيػاىـ كانيػاء االنقسػاـ المرتبػة
الثانيػة كاألربعػػيف كاألخيػرة بنسػػبة ( ،)%30243كيتضػح مػػف خػػالؿ ىػػذه النتيجػة إيمػػاف أكثػػر مػػف نصػػؼ

العينة بضركرة تعزيز ثقافة كمياىيـ حؽ العكدة لدل أبناء الشػعب اليمسػطيني ،ممػا يعكػس إيمانػان ارسػخان
بتىمية حؽ العكدة كحؽ سياسي لدل كػؿ مػكاطف فمسػطيني ،كمػا يػدلؿ عمػى مػدل التمسػؾ بحػؽ العػكدة

كضركرة تخصيص برامج شاممة تمكف مف تعزيز ىذه الثقافة كالمياىيـ ،ككذلؾ يتضح مف النتيجة مدل
المتابعػػة لمعالشػػات اليمسػػطينية اإلس ػرائيمية .كىنػػا المقصػػكد بػػو كمػػا يػػرل الباحػػث مكضػػكع المياكضػػات

السياسػػية بػػيف اليمس ػػطينييف كاإلس ػرائيمييف كالنت ػػائج التػػي حققتي ػػا حتػػى اآلف ،كى ػػك مػػا يش ػػير كمػػا يعتق ػػد
الباحث إلى مدل االىتماـ بيذه المياكضات كتحقيقيا لنتائج سياسية عممية مف عدمو.
كالنتيجػػة ال ػكاردة فػػي اليق ػرة رشػػـ ( )16تظيػػر بكضػػكح مػػدل التحػػزب كالمكاشػػؼ المسػػبقة كخطػػكرة

ىذا التحزب الذم كصؿ إلى مراحؿ خطيرة انعكست بتبعاتيا عمى مختمؼ مككنات المجتم اليمسػطيني
كمف ضمنيا بالطب الجامعات اليمسطينية كطالبيا ،مما يتطمػب مػف كجيػة نظػر الباحػث تعزيػز التربيػة

السياسية كالكعي السياسي تجاه محاربػة ىػذه الثقافػة نظػ انر ألىميػة التربيػة بعناصػرىا المختميػة فػي تتىيػؿ

شخصية ير حزبية تعمؿ مف أجؿ المصمحة العامػة عمػى الػدكاـ ،كىػك مػا تشػير إليػو نتيجػة اليقػرة ()2

كالتػػي نصػػت عمػػى نشػػر ثقافػػة التيػػاىـ كانيػػاء االنقسػػاـ ،ألف ىػػذه الثقافػػة القائمػػة عمػػى التسػػامح كالتربيػػة
السميمة ىي مدخؿ أساسي مف أجؿ تحقيؽ الكحدة الكطنية كالمصمحة العامة.

وتتفق ىذه النتائج مع دراسة:
 -ح ػػازـ أب ػػك ش ػػنب ()2004

()1

كالت ػػي تكص ػػمت إل ػػى أىمي ػػة شيم ػػة المش ػػاركة اإليجابي ػػة كتعزي ػػز الكح ػػدة

الكطنيػػة فػػي المرتبػػة األكل ػى ،فػػي محػػكر القػػيـ السياسػػية ،فػػي حػػيف جػػاءت التعدديػػة السياسػػية ،كالػػكعي
الديمقراطي ،كتدعيـ حرية الرأم في المرتبة الثالثة.

()1

حازـ أبك شنب ،مرج سابؽ.
114

دراسة محمكد أبك لمظي ( ،)1()2000كالتي تكصمت إلى أف التربية ير النظامية ،تمعب دك انر أكثر مف
دكر التربية السياسية النظامية في تنمية الكعي الكطني.

( )1محمكد أبك لمظي ،مرج سابؽ.
115

نتائج التحقق من الفروض
نتائج التحقق من الفرض األول:

يػػنص اليػػرض األكؿ مػػف فػػركض الد ارسػػة عمػػى أنػػو " :توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي

تعزيز الوعي السياسي لدى طمبة جامعات قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر ,أنثى)".
كلمتحقؽ مف صحة ىذا اليرض شاـ الباحث باستخداـ أسمكب ""T. test
جدول ()97

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" التي تعزى لمتغير الجنس ( ذكر ,أنثى)
(ن = )799

المجال

العدد

المتوسط

مقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس معكشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ذكر

183

81.585

10.298

أنثى

181

79.652

12.428

مقي ػػاس تعزي ػػز ال ػػكعي ذكر

183

81.678

14.254

أنثى

181

85.840

15.304

الكعي السياسي
السياسي

الجنس

االنحراف
المعياري

قيمة
"ت "

قيمة

الداللة

0.107 1.616

مستوى الداللة
ير دالة
إحصائيان

 0.008 2.685دالة عند .0.0

 كبتحميػػؿ جػػدكؿ رشػػـ ( )43أظيػػر اسػػتخداـ اختبػػار أسػػمكب " "testكجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية بػػيف

الػػذككر كاإلنػػاث عينػػة الد ارسػػة فػػي مقيػػاس معكشػػات الػػكعي السياسػػي .مػػف خػػالؿ التعػػرض لمقن ػاتيف

اليضائيتيف اليمسطينيتيف " األشصػى كفمسػطيف" ،حيػث بمغػت شيمػة "ت" الجدكليػة عنػد مسػتكل داللػة

( )   0202تساكم .3263

 كأف شيمة "ت" الجدكلية عند مستكل داللة (  )   0203تساكم .2.25
كيتض ػػح م ػػف بيان ػػات الج ػػدكؿ الس ػػابؽ رش ػػـ ( )43أف شيم ػػة "ت" المحس ػػكبة أش ػػؿ م ػػف شيم ػػة "ت"

الجدكلية في :مقياس معكشػات الػكعي السياسػي ،كىػذا يػدؿ عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
فييا تعزل لمتغير الجنس.

كأف شيمػػة "ت" المحسػػكبة أكبػػر مػػف شيمػػة "ت" الجدكليػػة فػػي :مقيػػاس تعزيػػز الػػكعي السياسػػي ،
كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية فييا تعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث.

كبناء عمى ما سبؽ يدؿ اليرض األكؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات دالػة إحصػائية تعػزم لمتغيػر الجػنس

بشتف مقياس معكشات الكعي السياسي.

كىػػذه النتيجػػة تؤكػػد عمػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي معكشػػات الػػكعي السياسػػي بػيف الػػذككر كاإلنػػاث

عينػػة الد ارسػػة ،ممػػا يػػدلؿ أف المعكشػػات مشػػتركة لػػدل طمبػػة الجامعػػات فػػي شطػػاع ػزة بالنسػػبة لمعيقػػات
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الكعي السياسي ،حيث يخض أفراد العينة لنيس الظركؼ التي تعتبر معيقان لمكعي السياسي .كىنػا يػرل
الباحث ياب التعددية الحقيقية كالتربية الحزبية اليادفة ،ككذلؾ ياب القكانيف الناظمة لمعمؿ السياسػي

كانحسار حرية التعبير ،إضافة إلى معيقات تتعمؽ بصقؿ الشخصية الطالبيػة سياسػيان كزيػادة كعييػا مػف

خالؿ القراءة المستمرة كالعمؿ السياسي الجماعي.

 أظيػػر اسػػتخداـ اختبػػار " "T-Testكجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس لصػػالح
اإلناث فيما يتعمؽ بمقياس تعزيز الكعي السياسي.
كىذا يشير إلػى أف اإلنػاث عينػة الد ارسػة ىػي اليئػة األكثػر تعزيػ انز لمػكعي السياسػي بمتكسػط بمػغ

( ،)%52254ف ػػي ح ػػيف أف متكس ػػط ال ػػذككر ى ػػك ( ،)%532345كى ػػذه النتيج ػػة تع ػػكد م ػػف كجي ػػة نظ ػػر
الباحث إلى مدل إسياـ الطالبة الجامعية فػي العمػؿ السياسػي داخػؿ اطػر الجامعػة كيعػزك الباحػث ذلػؾ
إلػػى أف العمػػؿ السياسػػي لمطالبػػات داخػػؿ الجامعػػات يعػػد احػػد أىػػـ المحطػػات الحياتيػػة لممارسػػة أعمػػاؿ

السياسة المختمية  ،كما تشير النتيجة إلى مدل تتثير دكر المرأة في الكعي السياسي كفي إحداث حراؾ
سياس ػػي كخص ػػكبة الترب ػػة السياس ػػية عن ػػد اإلن ػػاث ،مم ػػا يح ػػتـ ض ػػركرة االس ػػتيادة م ػػف النش ػػاط السياس ػػي

لمطالبات الجامعيات في تحقيؽ ذلؾ.
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل :
 -د ارسػػة صػػيا محمػػكد عثمػػاف ()2002

()1

النكع كمعدؿ التعرض لقناة النيؿ لفخبار.

كالتػػي أشػػارت إلػػى كجػػكد فػػركض ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف

وتختمف ىذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل:

 -محمد عطية أبك فكدة ( ،)2( )2003كالتي أشارت إلػى أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد

مستكل داللة ( )0.05≥ aفي مستكل امتثاؿ الطمبة الجامعييف لمقيـ الكطنية التي يبثيا اإلعالـ التربكم
في الجامعات اليمسطينية بمحافظات زة تعزل لمتغير الجنس.

( )1صيا محمكد عثماف ،دكر شناة النيؿ في ترتيب أكلكيات القضايا السياسية لدل عينة مػف طمبػة الجامعػات ( ،القػاىرة ،
جامعة القاىرة ،رسالة ماجستير ير منشكرة.)2002 ،

()2

محمد عطية أبك فكدة ،دكر اإلعالـ التربكم في تدعيـ االنتماء الكطني لدل الطمبة الجامعييف فػي محافظػات ػزة( ،

زة،جامعة األزىر  ،رسالة ماجستير ير منشكرة ،في التربية.)2003 ،
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نتائج التحقق من الفرض الثاني:

ينص اليرض الثاني مف فركض الدراسة عمى أنو  " :توجلد فلروض ذات دالللة إحصلائية بلين

ما يقدم من برامج في الفضائيتين الفمسطينيتين (فمسطين واألقصى) وزيلادة تعزيلز اللوعي السياسلي

لدى الطمبة الجامعيين في قطاع غزة " تعزي لمتغير الجامعة.

كلمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا اليػػرض شػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم

 One Way ANOVAكالجدكؿ ( )42يكضح ذلؾ:

جدول ( )97
يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة
تعزى لمتغير الجامعة (األقصى ,اإلسالمية ,األزىر ,القدس المفتوحة)
المحاور
مقياس معكشات
الكعي السياسي
مقياس تعزيز
الكعي السياسي

مصدر التباين
بيف المجمكعات

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

260.516

3

86.839

داخؿ المجمكعات 47180.921

360

المجمكع

47441.437

363

بيف المجمكعات

2738.262

3

داخؿ المجمكعات 77976.485

360

80714.747

363

المجمكع

المربعات

قيمة
"ف"

قيمة

الداللة

0.576 0.663 131.058

مستوى
الداللة

ير دالة
إحصائيا

912.754
دالة عند
0.006 4.214 216.601
0203

أظير استخداـ ؼ الجدكلية :عند درجة حرية ( )1،131كعند مستكل داللة (.1251 = )0203
أظير استخداـ ؼ الجدكلية :عند درجة حرية ( )1،131كعند مستكل داللة (.2232 = )0202

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رشـ ( )42أف شيمة "ؼ" المحسكبة أشػؿ مػف شيمػة "ؼ" الجدكليػة عنػد

مستكل داللة ( )0202في مقياس معكشات الكعي السياسي ،أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية
تعزل لمتغير المنطقة التعميمية.

كتشير النتيجة السابقة في الجدكؿ رشـ ( )42إلى عدـ كجكد فػركض ذات داللػة إحصػائية فيمػا

يتعمػػؽ بمعكشػػات الػػكعي السياسػػي ،حيػػث يخضػ الجميػ لػػنيس الظػػركؼ التػػي تعيػػؽ ىػػذا الػػكعي ،كمنيػػا
كمػػا يػػرل الباحػػث يػػاب عمػػؿ سياسػػي مػػنظـ كتغميػػب ركح الحزبيػػة كانعػػداـ التربيػػة الحزبيػػة اإليجابيػػة
كسمبية دكر كسائؿ اإلعالـ في تعزيز الكعي السياسي.

كمػػا كأف شيمػػة "ؼ" المحسػػكبة أكبػػر مػػف شيمػػة "ؼ" الجدكليػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0202فػػي

مقيػ ػػاس تعزيػ ػػز الػ ػػكعي السياسػ ػػي ،أم أنػ ػػو تكجػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية تعػ ػػزل لمتغيػ ػػر المنطقػ ػػة

التعميميػػة .كلمعرفػػة اتجػػاه اليػػركؽ شػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ اختبػػار شػػيييو البعػػدم كالجػػدكؿ التػػالي يكضػػح
ذلؾ:
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جدول ( ) 97

يوضح اختبار شيفيو مقياس تعزيز الوعي السياسي تعزى لمتغير الجامعة

األزىر

80.308م=
اإلسالمية

األزىر

اإلسالمية

األقصى

القدس المفتوحة

80.308م=

82.215م=

86.990م=

86.674م=

0

82.215م=

1.907

0

86.990األقصى م=

6.683

4.776

0

6.366

4.459

0.317

القدس المفتوحة
86.674م=

0

* دالة عند 0202

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رشـ ( )41كجكد فركؽ بيف األشصى كاألزىر لصالح األشصى.

أظيػػر اسػػتخداـ اختبػػار شػػيييو لمقيػػاس تعزيػػز الػػكعي السياسػػي تعػػزل لمتغيػػر الجامعػػة كجػػكد فػػركؽ دالػػة

إحصػػائيان بػػيف المبحػػكثيف مػػف الجامعػػات األربػ عينػػة الد ارسػػة فػػي مقيػػاس تعزيػػز الػػكعي السياسػػي تعػػزل
لمتغير الجامعة ،كلمعرفة مصػدر التبػايف لميػركؽ بػيف المجمكعػات اسػتخداـ الباحػث االختبػارات البعديػة

بطريقة أشؿ فرؽ معنكم (.)LSD

كباسػػتقراء بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ رشػػـ ( )41يتبػػيف لنػػا أف المتكسػػط الحسػػابي لممبحػػكثيف فػػي

جامع ػػة األشص ػػى ( )32351أكب ػػر م ػػف المتكس ػػط الحس ػػابي لك ػػال المبح ػػكثيف ف ػػي ج ػػامعتي األزى ػػر ()0
كاإلسػػالمية ( )32604كالمبحػػكثيف فػػي جامعػػة القػػدس الميتكحػػة ( .)32133كىػػذه النتيجػػة تظيػػر كجػػكد
فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف جامعػػة األشصػػى كالجامعػػات األخػػرل لصػػالح جامعػػة األشصػػى ،يمػػييـ
طمبة جامعة القدس الميتكحة ،ثـ طمبة الجامعة اإلسالمية ،يمييا في الترتيب طمبة جامعة األزىػر ،كىنػا
يرل الباحث أف جامعة األشصى تتصدر المقدمة بيف المناطؽ التعميميػة لمجامعػات فػي شطػاع ػزة نظػ انر

النخيػػاض حػػدة التجاذبػػات السياسػػية بػػيف الطػػالب ،ككجػػكد متس ػ مػػف شبػػؿ إدارة الجامعػػة لتحييػػز عمػػؿ

طالبػػي يقػػكـ عمػػى التعدديػػة ،باإلضػػافة إلػػى كعػػي الطػػالب بتىميػػة كجػػكد عمػػؿ نقػػابي كسياسػػي لمجميػ ،
كما أف الجامعة ير محسكمة المػكف السياسػي بخػالؼ الجامعػة اإلسػالمية التػي تعتبػر منبػ انر مػف منػابر

العمؿ السياسي اإلسالمي ،حيث تسيطر الكتمة اإلسالمية عمى العمؿ الطالبي كالنقػابي فييػا ،فػي حػيف
أف منظمة الشبيبة اليتحاكية تسيطر بالمقابؿ عمى العمؿ الطالبي في جامعة األزىر ،كيرل الباحػث أف

ىذه النتائج تكضح ياب عمؿ حزبي حقيقي عبر الكتؿ الطالبية ،كأف ما يجرم ىػك محاكلػة السػتحكاذ

اليصائؿ عمى كؿ الجامعات.
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نتائج التحقق من الفرض الثالث:

ينص الفرض الثالث من فروض الدراسة على أنهو " :توجلد فلروق ذات دالللة إحصلائية بلين

طبيعة المعمومات المقدمة لطمبة الجامعلات فلي قطلاع غلزة ومسلتوى اللوعي السياسلي لمطمبلة تعلزى

لمتغير المستوى الدراسي.

كلمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا اليػػرض شػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم

 One Way ANOVAكالجدكؿ ( )44يكضح ذلؾ:

جدول ( ) 99

يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة
التي تعزى لمتغير المستوى الدراسي "األول ,الثاني ,الثالث ,الرابع"؟

المحاور
مقياس معكشات

الكعي السياسي
مقياس تعزيز

الكعي السياسي

مصدر التباين
بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

481.953

3

160.651

46959.484

360

47441.437

363

1192.217

3

79522.530

360

80714.747

363

المربعات

قيمة
"ف"

قيمة

الداللة

0.298 1.232 130.443
397.406
0.147 1.799 220.896

مستوى
الداللة

ير دالة

إحصائيا

ير دالة

إحصائيا

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )131،1كعند مستكل داللة (1251 = )0203
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )131،1كعند مستكل داللة (2232 = )0202

يتضػح مػف الجػدكؿ السػػابؽ أف شيمػة "ؼ" المحسػكبة أكبػر مػػف شيمػة "ؼ" الجدكليػة عنػد مسػػتكل

داللة ( )0202في جميػ المجػاالت كالدرجػة الكميػة لالسػتبانة ،أم أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
تعزل لمتغير المستكل الدراسي.

كتظير مف النتيجة السابقة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية فػي مقيػاس معكشػات الػكعي

السياسي كتعزيزه بيف المستكيات الدراسية المختمية ،كما يعتقد الباحث خضكع كافة المستكيات الد ارسػية

لذات الظركؼ التي مف شتنيا تعزيز أك إعاشة الكعي السياسي عند طمبة الجامعات.
وتتفق ىذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل:

 أيمف أبك شمالو ( ،)1( )2003حيث خمصػت إلػى أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية لػدل طمبػةالجامعات في شطػاع ػزة تعػزل لمتغيػرات الجػنس ،التخصػص ،نػكع الجامعػة ،المسػتكل الد ارسػي ،مكػاف

السكف"

( )1أيمف أبك شمالو ،مرج سابؽ.
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وتختمف ىذه الدراسة مع بعض نتائج الدراسات السابقة مثل:

 محمػػكد أبػػك لمظػػي ( ،)1( )2000كالتػػي أشػػارت إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتكلامتث ػػاؿ الطمب ػػة الج ػػامعييف لمق ػػيـ الكطني ػػة الت ػػي يبثي ػػا اإلع ػػالـ الترب ػػكم ف ػػي الجامع ػػات اليمس ػػطينية ف ػػي

محافظػػات ػزة تعػػزل لمتغيػػر المس ػتكل الد ارسػػي ،كجػػاءت ىػػذه اليػػركؽ لصػػالح المسػػتكل الد ارسػػي ال ارب ػ
عمى المستكل األكؿ.

نتائج التحقق من الفرض الرابع:

ينص الفرض الرابع من فروض الدراسة على أنهو " :توجلد فلروق ذات دالللة إحصلائية فلي

تعزيز الفضائيتين الفمسطينيتين لموعي السياسي لدى طمبة جامعات قطاع غزة تعزي لمتغيلر السلكن,

(شمال غزة ,غزة ,الوسطى ,الجنوب)

" كلمتحقػؽ مػف صػحة ىػذا اليػرض شػاـ الباحػث باسػتخداـ أسػمكب تحميػؿ التبػايف األحػادم One

 Way ANOVAكالجدكؿ ( )42يكضح ذلؾ:

جدول ()97
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى
لمتغير مكان السكن (شمال غزة ,غزة ,الوسطى ,الجنوب)
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

384.624

3

128.208

داخؿ المجمكعات

47056.812

360

130.713

المجمكع

47441.437

363

بيف المجمكعات

2005.114

3

668.371

داخؿ المجمكعات

78709.634

360

218.638

المجمكع

80714.747

363

المحاور
مقياس معكشات

الكعي السياسي
مقياس تعزيز
الكعي السياسي

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة
"ف"

قيمة

الداللة

0.402 0.981

مستوى
الداللة

ير دالة

إحصائيا

دالة عند
0.028 3.057
0202

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )1،131كعند مستكل داللة (1251 = )0203
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )1،131كعند مستكل داللة (2232 = )0202

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف شيمػػة "ؼ" المحسػػكبة أشػػؿ مػػف شيمػػة "ؼ" الجدكليػػة عنػػد مسػػتكل

داللة ( )0202في مقياس معكشػات الػكعي السياسػي ،أم أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزل
لمتغير مكاف السكف.

()1

محمكد أبك لمظي ،مرج سابؽ.
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كأف شيمػة "ؼ" المحسػػكبة أكبػػر مػػف شيمػػة "ؼ" الجدكليػة عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0202فػػي مقيػػاس

تعزيز الػكعي السياسػي ،أم أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزل لمتغيػر مكػاف السػكف .كلمعرفػة
اتجاه اليركؽ شاـ الباحث باستخداـ اختبار شيييو البعدم كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول ()99

يوضح اختبار شيفيو لمقياس تعزيز الوعي السياسي تعزى لمتغير مكان السكن

الشمال

=77.974
غزة

الشمال

غزة

الوسطى

الجنوب

=77.974

=84.478

80.861م=

85.148م=

0

=84.478

*6.504

الوسطى

2.887

80.861م=
الجنوب

85.148م=

*7.173

0
3.617

0

0.670

4.287

0

* دالة عند 0202

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ رشػػـ ( )43كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف طمبػػة الجامعػػات

فػػي شطػػاع ػزة حسػػب مكػػاف السػػكف بالنسػػبة لمقيػػاس تعزيػػز الػػكعي السياسػػي ،حيػػث جػػاء فػػي المرتبػػة
األكلى طمبة الجامعات مف الجنكب ،ثـ طمبة الجامعػات مػف منطقػة ػزة ،ثػـ الكسػطى ،كأخيػ انر الشػماؿ،

كىذا يشير مف كجية نظر الباحث إلى االختالؼ في مقياس تعزيز الكعي السياسي لدل ىؤالء الطمبػة،
حيػػث إف طمبػػة الجامعػػات فػػي الجنػػكب يحتمػػكف المرتبػػة األكلػػى .كىػػذا يشػػير إلػػى مػػدل اىتمػػاميـ بالعمػػؿ
السياسي كالحزبي كالتنظيمي عف باشي المناطؽ.

إال أف ىػػذه المنطقػػة كانػػت إحػػدل أىػػـ المنػػاطؽ فػػي لمنشػػاط السياسػػي كمقاكمػػة االحػػتالؿ ،كاف
طالب المنطقة الجنكبية استيادكا إلى حد كبير مف أرضية ممارسة أعماؿ السياسية المختميػة كتػـ البنػاء

عمى العديد مف اليعاليات السياسية لزيادة الكعي السياسي لدييـ كاالنخراط في ممارستيا .
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الفصل الرابع
النتائج والتىصيات
المبحث األول :النتائج
المبحث الثاني :التوصيات
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المبحث األول
النتائج
 كشيت اؿدراسة أف ( )%3226مف المبحكثيف يحرصكف عمى مشػاىدة شنػاة األشصػى اليضػائية،
بينما ( )%14263يشاىدكف شناة فمسطيف اليضائية.

 كشػػيت الد ارس ػػة أف ( )%52221م ػػف أفػ ػراد العين ػػة يش ػػاىدكف القن ػػاتيف بدافعي ػػة لمتابع ػػة األخب ػػار
كاألحداث الجارية في فمسطيف.

 يشػ ػػاىد ( )%44221مػ ػػف العينػ ػػة اليضػ ػػائيتيف اليمسػ ػػطينيتيف (نػ ػػاد انر) ،ك( )%11246تشػ ػػاىدىما
(أحيانان) ،ك( )%35235تشاىدىما (دائمان).

 كشػيت الد ارسػػة أف ( )%34251مػػف أفػراد العينػػة يحرصػكف عمػػى مشػػاىدة البػرامج السياسػػية فػػي
اليضائيتيف ككذلؾ نشرات األخبار السياسية بنسبة (.)%21232

 يعتقػػد ( )%23226مػػف أف ػراد العينػػة أف القنػػاتيف اليضػػائيتيف تشػػكالف عػػامالن رئيسػػيان كىام ػان فػػي
تشكيؿ كعييـ السياسي أحيانان )%22252( ،ناد انر )%34225( ،دائمان.

 كش ػػيت الد ارس ػػة أف ( )%34225م ػػف أفػ ػراد العين ػػة تػ ػزداد معػ ػرفتيـ بالقض ػػايا اليمس ػػطينية خ ػػالؿ
مشػػاىدتيـ لمقنػػاتيف إلػػى حػػد مػػا ،ك( )%36223تػػرل ذلػػؾ إلػػى حػػد كبيػػر ك( )%31263ال تػػزداد
معرفتيا بالقضايا اليمسطينية مف خالؿ مشاىدتيا لميضائيتيف.

 كشيت الدراسة أف ( )%23214مػف أفػراد العينػة تعتقػد بػتف الرسػالة اإلعالميػة لكمتػا اليضػائيتيف
محككمة سميان بػالمكاشؼ السياسػية ك( )%16226تػرل ذلػؾ أحيانػان ،بينمػا كػاف ( )%06214تػرل

ذلؾ ناد انر.

 تػػؤمف نسػػبة كبي ػرة مػػف أف ػراد العينػػة بتبعيػػة اليضػػائيتيف فمسػػطيف كاألشصػػى لتنظيمػػات كفصػػائؿ
فمسطينية كما أف ىنالؾ تعتيما إعالميا في كال اليضائيتيف حكؿ بعض القضايا السياسية.

 يػػرل أكثػػر مػػف ( )%34مػػف أف ػراد العينػػة أف االىتمػػاـ بتغطيػػة اإلحػػداث الجاريػػة فػػي فمسػػطيف
تتصدر المرتبة العميا بينما أكثر مف ( )%1مف أفراد العينة تيتـ بقضايا أخرل .

 يتضح أف نسبة كبيرة مف أفراد العينة ترل أف اليضائيتيف ساىمتا في تعميؽ حالة االنقسػاـ فػي
حيف أف نسبة ضئيمة مف أفراد العينة يركف بتنيما لـ يساىما في االنقساـ الداخمي .

 كشيت الدراسة أف ( )%32906يثقكف بيضائية فمسطيف كاف ( )%4964مػف أفػراد العينػة يثقػكف
في فضائية األشصى .

 كشيت الدراسة أف أكثر مف نصؼ العينة تشاىد النشرات اإلخبارية في كمتا اليضائيتيف .
 كشيت الدراسة أف  %25924مػف أفػراد العينػة يعتقػدكف إلػى حػد كبيػر أف اليضػائيتيف مسيسػتاف
لحساب مصالح تنظيمية خاصة .
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المبحث الثاني
التوصيات
في ضكء نتائج الدراسة الميدانية كالمقترحات التي تـ استخالصيا مف صحؼ االستبياف ،يقترح الباحث
ما يمي:

النزعػات الداخميػة اليمسػطينية أك تخصػيص بػرامج مػف شػانيا أف
 -3الحد مف التركيز عمػى الخالفػات ك ا
تغذل ىذه الخالفات .

 -2ف ػػتح القنػ ػكات اليض ػػائية (األشص ػػى كفمس ػػطيف ) لمزي ػػد م ػػف حري ػػة كح ػػؽ التعبي ػػر لمختم ػػؼ التي ػػارات
السياسية كالقكل الشػعبية كمنظمػات المجتمػ المػدني كالقػكل الميمشػة فػي المجتمػ بمػا يييػد فػي تحقيػؽ

التعددية السياسية بما يرتد باإليجابية عمى كؿ مككنات الشعب اليمسطيني.

 -1تسميط األضكاء أكثر عمى ما يقكـ بو االحتالؿ اإلسرائيمي مف سياسات ضد الشعب اليمسطيني.

 -4العمؿ عمى صيغة تعاكف إعالمي عالي المستكل بيف اليضائيتيف كمختمؼ كسائؿ اإلعالـ المحمية
كالعربيػػة ،بمػػا يخػػدـ اسػػتمرار حضػػكر الشػػعب اليمسػػطيني كشضػػيتو عمػػى األجنػػدة الدكليػػة بشػػكؿ مشػػرؼ
كباستمرار.

 -2تقميػػؿ تركيػػز القنػػاتيف اليضػػائيتيف اليمسػػطينيتيف عمػػى الجكانػػب السػػمبية فػػي العالشػػات الداخميػػة ،ألف
ذلؾ مف شتنو زيادة كتيرة ىذه الخالفات كنسبة اإلحباط في صيكؼ الشعب اليمسطيني.

 -3بتخصيص المزيد مف البرامج السياسية كالثقافيػة لمطمبػة الجػامعييف مػف خػالؿ تزكيػدىـ بالمعػارؼ
السياسية .

 -4العمػػؿ عمػػى الػػتخمص مػػف التػػتثيرات السياسػػية فػػي إدارة اليضػػائيتيف اليمسػػطينيتيف كالتركيػػز عمػػى
الجانب الميني فقط في إدارة ىاتيف القناتيف.

 -6االستيادة مف التطكر التقني كالتكنكلػكجي الحػديث فيمػا يتعمػؽ بػاإلعالـ اليضػائي ككسػائؿ اإلعػالـ

األخ ػػرل م ػػف أج ػػؿ ش ػػرح المكاش ػػؼ اليمس ػػطينية كادخ ػػاؿ المزي ػػد م ػػف التط ػػكر ف ػػي البن ػػاء الين ػػي كاإلدارم
لميضائيتيف اليمسطينيتيف.

 -30العمػػؿ عمػػى االسػػتمرار فػػي اسػػتطالع آراء الجميػػكر اليمسػػطيني كخاصػػة ش ػريحة الشػػباب كالطمب ػة
الجامعييف فيما يتعمؽ بالرسالة اإلعالمية لميضائيتيف كرؤيتيـ لعممية التطكير كحسف األداء.

 -33االستيادة مف نتائج البحكث كالدراسات فيما يتعمؽ بتطكير األداء اإلعالمي اليمسطيني باستمرار.
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مراجع الدراسة
أوالً :المراجع العربية:

( )7دراسات غير منشورة:
 أمؿ عبد اليادم طكماف ،كسػائؿ اإلعػالـ اليمسػطينية كأثرىػا فػي االنقسػاـ السياسػي،2006-2003 ،رسالة ماجستير ير منشكرة في العمكـ السياسية ،جامعة األزىر ( ،زة.)2030 ،

 -آم ػػاؿ ج ػػكدة ،االتجاى ػػات نح ػػك اتياشي ػػة أكس ػػمك كعالشتي ػػا باالنتم ػػاء السياس ػػي كتق ػػدير الشخص ػػية ل ػػدل

الشباب الجامعي اليمسطيني ،رسالة دكتكراه ير منشكرة( ،جامعة األشصى.)2003 ،

 -إي ػػاد محم ػػد البرني ػػو ،اس ػػتخدامات الش ػػباب الج ػػامعي اليمس ػػطيني ف ػػي شط ػػاع ػ ػزة ،لمقنػ ػكات اإلخباري ػػة

اليضػػائية العربيػػة ،كعالشتيػػا بمسػػتكل المعرفػػة بالقضػػايا العربيػػة ،د ارسػػة ميدانيػػة ،رسػػالة ماجسػػتير ف ػي

اإلعالـ ،جامعة عيف شمس( ،القاىرة.)2002 ،

 -أسػػماء عبػػد القػػادر ،التميزيػػكف اليمسػػطيني كالتغيػػر االجتمػػاعي ،د ارسػػة ميدانيػػة فػػي مدينػػة ػزة ،رسػػالة

دكتكراه ير منشكرة( ،معيد البحكث كالدراسات العربية بالقاىرة.)2003 ،

 -أيمػف حسػػيف أبػك شػػمالة ،تصػػكر مقتػرح لتنميػػة الػػكعي السياسػي لػػدل طمبػػة الجامعػات اليمسػػطينية فػػي

محافظات زة ،رسالة ماجستير ير منشكرة في التربية( ،القاىرة.)2003 ،

 حسف فراج ،الكعي السياسي لدل طالب المرحمة الثانكية في مصر ،دراسة ميدانية ،رسالة ماجسػتيرير منشكرة( ،القاىرة ،جامعة عيف شمس ،كمية التربية.)3662 ،

 ارئ ػػد محم ػػد أب ػػك ربيػ ػ  ،ت ػػتثير التغطي ػػة اإلخباري ػػة ف ػػي القنػ ػكات اليمس ػػطينية عم ػػى اتجاى ػػات األطي ػػاؿاليمسطينيتيف نحك االنتياضة ،رسالة ماجستير ير منشكرة( ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة،

.)2001

 -سػػالح الدكاكسػػة ،اسػػتخدامات الجميػػكر اليمسػػطيني لمقن ػكات اليضػػائية العربيػػة كاإلشػػباعات المتحققػػة،

رسالة ماجستير ير منشكرة( ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة.)2002 ،

 -شػػيريف حربػػي الضػػاني ،دكر التنظيمػػات السياسػػية اليمسػػطينية فػػي تنميػػة الػػكعي السياسػػي لػػدل طمبػػة

الجامعات في شطاع زة ،رسالة ماجستير ير منشكرة" ،جامعة األزىر ."2030

 -صػػيا محمػػكد عثمػػاف ،دكر شنػػاة النيػػؿ فػػي ترتيػػب أكلكيػػات القضػػايا السياسػػية لػػدل عينػػة مػػف طمبػػة

الجامعات ،رسالة ماجستير ير منشكرة( ،جامعة القاىرة.)2002 ،

 -عػػاطؼ أبػػك مطػػر ،دكر التميزيػػكف اليمسػػطيني فػػي تشػػكيؿ الػػكعي االجتمػػاعي لطػػالب الجامعػػات فػػي

شطاع زة ،رسالة ماجستير ير منشكرة ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة.)2001 ،

 عبد الرحمف سعيد الشامي ،اسػتخدامات القنػكات المحميػة كالدكليػة الػدكاف كاإلشػاعات ،رسػالة دكتػكراهير منشكرة (القاىرة ،جامعة األزىر ،كمية المغة العربية.)2002 ،
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 -عبػػد الغيػػار رشػػدم أمػػيف ،أثػػر الب ػرامج الثقافيػػة باإلذاع ػة كالتميزيػػكف عمػػى أفكػػار كاتجاىػػات الشػػباب

الجامعي في مصر ،رسالة ماجستير ير منشكرة( ،الزشازيؽ ،جامعة الزشازيؽ ،كمية اآلداب.)2000 ،

 -عبير محمد حمدم ،دكر الصحؼ كالتميزيكف في إمداد الجميكر المصرم بالمعمكمػات عػف األحػداث

الخارجية ،رسالة ماجستير ير منشكرة ،جامعة القاىرة ،كمية اإلعالـ.)2003 ،

 -عثم ػػاف رس ػػالف ،التربي ػػة السياس ػػية عن ػػد اإلخػ ػكاف المس ػػمميف ،رس ػػالة ماجس ػػتير منش ػػكرة (دار التكزيػ ػ

كالنشر اإلسالمية ،مصر.)3660 ،

 -عػػدناف حس ػػف محم ػػكد ،دكر شن ػكات التميزي ػػكف اإلشميمي ػػة فػػي معالج ػػة شض ػػايا التنميػػة االجتماعي ػػة ف ػػي

مصر ،رسالة دكتكراه ير منشكرة (جامعة القاىرة ،كمية اإلعالـ.)2001 ،

 -فػػدكل محمػػكد الجعبػػرم ،اسػػتخدامات المثقيػػيف العػػرب لقنػػاة فمسػػطيف اليضػػائية ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر

منشكرة( ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة.)2001 ،

 -محمد عطية أبك فكدة ،دكر اإلعالـ التربكم في تػدعيـ االنتمػاء الػكطني ،لػدل الطمبػة الجػامعييف فػي

محافظات زة ،رسالة ماجستير ير منشكرة في التربية( ،جامعة األزىر ،زة.)2003 ،

 محمد السيد أبك النيؿ ،مككنات العالشة بيف التنشئة االجتماعية كاالتجاىات السياسية ،رسالة دكتك ارهير منشكرة( ،جامعة عيف شمس ،كمية اآلداب ،شسـ عمـ النيس.)3662 ،

 محمػػكد أبػػك لمظػػي ،دكر التربيػػة السياسػػية فػػي تنميػػة الػػكعي الػػكطني فػػي المجتمػ اليمسػػطيني ،رسػػالةماجستير ير منشكرة( ،جامعة األزىر ،زة.)2000 ،

 -مصػػطيى عبػػد اليتػػاح محمػػد ،أثػػر نشػرات األخبػػار كبػرامج األحػػداث الجاريػػة فػػي التميزيػػكف فػػي تزكيػػد

المشاىديف بالمعمكمات كاألفكار ،رسالة دكتكراه ير منشكرة( ،جامعة القاىرة ،كمية اإلعالـ.)3654 ،

 -نيييف محمد أبك ىربيد ،دكر كسائؿ اإلعالـ المحمية المسمكعة كالمرئية في التنشئة السياسية لمشباب

اليمسطيني في شطاع زة ،رسالة ماجستير ير منشكرة " ،جامعة األزىر ."2030
 -2كتب عربية:

 -إبراىيـ مدككر ،معجـ العمكـ االجتماعية( ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.)1975 ،

 -إحساف األ ا( ،أزمة التعميـ في شطاع زة ،مكتبة الجامعة اإلسالمية.)1992 ،

 إبراىيـ ناصر ،التربية المدنية (المكاطنة ،عماف ،مطبعة جمعية رجاؿ المطاب التعاكنية.)1993 ، تيسير جبارة ،دكر الحركات اإلسالمية في االنتياضة المباركة( ،إربد ،دار اليرشاف.)1992 ، تيسير ناف  ،التنظيمات اليمسطينية الكاش كالمتكش ( ،ط  ،1دار المنار ،بيركت.)1998 ، -جيياف رشتي ،األسس العممية لنظريات اإلعالـ ،دار اليكر العربي ،القاىرة.)1978 ،

 جيياف رشتي ،الدعاية كاستخداـ الراديك في الحرب النيسية ،القاىرة ،دار اليكر العربي.)1985 ، -حسف حنيي ،الديف كالثقافة الكطنية( ،القاىرة ،مكتبة مدبكلي.)1987 ،
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 -حسيف أبك شنب ،اإلعالـ اليمسطيني( ،عماف ،دار الجيؿ لمنشر كالدراسات كاألبحاث اليمسطينية،

.)1988

 حسيف أبك شنب ،مدخؿ إلى فف الراديك كالتميزيكف( ،مركز دراسات كأبحاث الكطف ،زة.)1998 ، -سعيد التؿ ،مقدمة في التربية السياسية ألشطار الكطف العربي( ،عماف ،دار لكاء لمصحافة كالنشر،

.)1987

 -سعيد عمي ،األصكؿ السياسية لمتربية ،ط ( ،2عالـ الكتب ،القاىرة.)2003 ،

 سمير محمد حسيف ،اإلعالـ كاإلتصاؿ بالجماىير كالرأم العاـ( ،القاىرة ،عالـ الكتب.)1987 ، -د .شمراف حمادم ،أصؿ التياكت في االتجاىات السياسية بيف الناس( ،بغداد ،دار الحرية لمطباعة،

العدد .)1974 ،1

 -شاىيناز طمعت ،كسائؿ اإلعالـ كالتنمية اإلجتماعية ،ط( ،3القاىرة ،مكتبة األنجمك المصرية،

.)2003

 طمعت ىماـ ،مئة سؤاؿ عف اإلعالـ ،دار اليرشاف لمنشر كالتكزي ( ،عماف.)1983 ، -عامر الخطيب ،أصكؿ التربية الثقافية كاإلجتماعية ،مطبعة مقداد ( ،زة.)1995 ،

 -عاطؼ عدلي العبد ،صكرة المعمـ في كسائؿ اإلعالـ( ،القاىرة ،دار اليكر العربي.)1997 ،

 عبد اليادم الجكىرم ،دراسات في عمـ اإلجتماع السياسي ،زىراء الشرؽ( ،القاىرة.)1984 ، -عبد اهلل زلطة ،فف الخبر :األسس النظرية كالتطبيقات العممية ،ط( ،2القاىرة ،دار اليكر العربي،

.)2004

 عبد اليادم الجكىرم كآخركف ،دراسات في اإلجتماع السياسي( ،مصر ،مكتبة أسيكط.)1979 ، -عبد الباسط عبد المعطي ،اإلعالـ كتزييؼ الكعي( ،القاىرة ،دار الثقافة الجديدة.)1979 ،

 عزيزة عبده ،اإلعالـ السياسي كالرأم العاـ :دراسة في ترتيب األكلكيات( ،القاىرة ،دار اليجر لمنشركالتكزي .)2004 ،

 -عمي الديف ىالؿ كآخركف ،التعميـ كالتنشئة السياسية في مصر( ،جامعة القاىرة ،مركز البحكث

كالدراسات السياسية.)1974 ،

 عكاطؼ عبد الرحمف ،اإلعالـ العربي كشضايا العكلمة( ،القاىرة ،العربي لمنشر كالتكزي .)2003 ، -سعيد عمي ،األصكؿ السياسية لمتربية ،الطبعة الثانية( ،عالـ الكتب ،القاىرة.)2003 ،

 -عبد العزيز شرؼ الديف ،فف التحرير اإلعالمي ،ط (1القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،

.)1987

 -عرفة أحمد عامر ،األخبار كالبرامج اإلخبارية في الراديك كالتميزيكف :رؤية إسالمية( ،القاىرة ،مكتبة

اآلداب.)2003 ،
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 -عاطؼ عمي العبد ،مدخؿ إلى اإلتصاؿ كالرأم العاـ ،األسس النظرية كاإلسيامات العربية( ،القاىرة،

دار اليكر العربي.)1997 ،

 -عبد الكىاب الكيالي ،تاريخ فمسطيف الحديث( ،بيركت ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر.)1970 ،

 -عبد الرازؽ الدليني ،إشكاليات اإلتصاؿ كاإلعالـ في العالـ الثالث( ،عماف ،مكتبة الرائد العممية،

ط.)2004 ،1

 -عاطؼ عدلي العبد ،تبادؿ األخبار التميزيكنية العربية ،أىميتو ،نشتتو ،تطكره ،مشكالتو ،مستقبمو،

(القاىرة ،دار الياني لمطباعة.)1989 ،

 فاركؽ أحمد ،الثكرة كالتغيير السياسي( ،مصر ،مكتبة عيف شمس.)1982 ، -فاركؽ أبك زيد ،فف الخبر الصحيي ،ط( ،2القاىرة ،عالـ الكتب.)1985 ،

 مجدم إبراىيـ ،المنيج التربكم كالكعي السياسي( ،القاىرة ،مكتبة األنجمك المصرية ،مطبعة أبناءكىبي حساف.)1998 ،

 -د .محمد منير حجاب ،المكسكعة اإلعالمية( ،القاىرة ،مكتبة دار اليجر لمنشر كالتكزي  ،المجمد

الساب .)2003 ،

 -محمد عكض ،إعالـ الطيؿ (القاىرة ،دار اليكر العربي.)1994 ،

 محمد عمي العكيني ،اإلعالـ السياسي العربي المعاصر( ،القاىرة ،مكتبة األنجمك المصرية،.)1985

 -محمد حيدر مشيخ ،صناعة التميزيكف في القرف العشريف( ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،

.)1994

 -د .مكسى عبد الرحيـ حمس ،البناء كالتغيير في المجتم اليمسطيني ،تحميؿ سكسيكلكجي في ضكء

التغيرات المعاصرة ( ،زة ،2004 ،ط .)2

 -د .معف خميؿ العمر ،التنشئة السياسية( ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزي  ،األردف.)2004 ،

 مقدمة في العمكـ التربكية ،ىيئة التدريس بقسـ أصكؿ التربية ،جامعة األزىر ،زة.)1989 ، -فكاد العاجز ،الميسر في التربية المقارنة ،الطبعة الثالثة( ،مطبعة مقداد ،زة.)2001 ،

 -محي الديف عبد الحميـ ،اإلتصاؿ بالجماىير كالرأم العاـ كاألصكؿ كالينكف ،القاىرة ،مكتبة األنجمك

المصرية.)1993 ،

 -مجد ىاشـ الياشمي ،اإلعالـ الككني كتكنكلكجيا المستقبؿ( ،األردف ،دار المستقبؿ لمنشر كالتكزي ،

.)2001

 -محمد منير حجاب ،المعجـ اإلعالمي( ،القاىرة ،دار اليجر لمنشر كالتكزي .)2004 ،

 -محمد منير حجاب ،المكسكعة اإلعالمية ،المجمد الساب ( ،القاىرة ،دار اليجر لمنشر كالتكزي ،

.)2003
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 -مختار التيامي ،الرأم العاـ كالحرب النيسية( ،القاىرة ،دار المعارؼ.)1982 ،

 محمد عمي محمد ،أصكؿ عمـ اإلجتماع السياسي( ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية.)1984 ، -محمد عمي محمد ،العمكـ السياسية ،دراسة في األصكؿ كالنظريات كالتطبيؽ( ،القاىرة ،عالـ الكتب،

.)1988

 -محمد منير سعد الديف ،شراءة في اإلعالـ المعاصر كاإلسالمي( ،بيركت ،دار بيركت المحركسة،

.)1998

 محمد عكض ،فنكف العمؿ التميزيكني( ،القاىرة ،دار اليكر العربي.)2003 ، -محي الديف عبد الحميـ ،اإلتصاؿ بالجماىير كالرأم العاـ :األصكؿ كالينكف( ،القاىرة ،مكتبة األنجمك

المصرية.)2004 ،

 -محمد حمزة ،أبك جياد أس ارر بدايتو كأسباب ا تيالو( ،المؤسسة العربية لمناشريف المتحديف ،تكنس،

.)1988

 -مجدم المالكي كآخركف ،الحركة الطالبية كميمات المرحمة ،ط( 1المؤسسة اليمسطينية لدراسة

الديمقراطية ،راـ اهلل.)2000 ،

 -محمد عكض ،الخبر في كسائؿ اإلعالـ (القاىرة ،دار اليكر العربي.)1994 ،

 ماجد الحمكاني ،مدخؿ إلى اليف اإلذاعي كالتميزيكني كاليضائي( ،القاىرة ،عالـ الكتب.)2002 ، -محمد عكض كبركات عبد العزيز ،الخبر اإلذاعي كالتميزيكني( ،القاىرة ،دار الكتاب الحديث،

.)1996

 -محمد حيدر مشيخ ،صناعة التميزيكف في القرف العشريف( ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،

.)1994

 محمكد حسف إسماعيؿ ،التنشئة السياسية( ،القاىرة ،دار النشر لمجامعات.)1997 ، -محمد سيد محمد ،اإلعالـ كالتنمية ،الطبعة الثالثة( ،القاىرة ،دار اليكر العربي.)1985 ،

 محمد أحمد فياض ،اإلعالـ اليضائي الدكلي كالعربػي ،النشػتة التطكيريػة كصػناعة األخبػار( ،عمػاف،دار الخميج.)2005 ،

 نكاؿ محمد عمر ،فف صناعة الخبر في اإلذاعة كالتميزيكف( ،القاىرة ،دار اليكر العربي.)1993 ، -نصر محمد عباس ،نظريات اإلعالـ( ،دار المقداد لمطباعة ،زة ،ط .)2003 ،1

 -3دراسات:

 -حسػػيف أبػػك شػػنب ،أض ػكاء عمػػى اإلعػػالـ اليمس ػطيني فػػي ظػػؿ اتيػػاؽ السػػالـ اليمسػػطيني اإلس ػرائيمي،

الدراسات اإلعالمية ،المركز اإلعالمي اإلشميمي ،العدد  ( ،87زة.)1997 ،
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 -حناف أحمد سميـ كحساـ عمي سالمة ،عالشة طالب الجامعات في صعيد مصػر بػالقنكات اليضػائية،

مجمة كمية اآلداب بتسيكط ،العدد التاس (القاىرة ،ص  -1ص .)2002 ،92

 -ريتشارد داكسكف كآخركف ،التنشئة السياسية ،دراسة تحميمية ترجمة خشيـ مصطيى كمحمػد المغيػرم،

(بنى ازم ،منشكرات جامعة شاريكنس ،ط.)1999 ،1

 -س ػػكزاف يكس ػػؼ القميني ػػي ،إس ػػتخداـ الجمي ػػكر العرب ػػي لمقنػ ػكات اليض ػػائية ف ػػي عص ػػر العكلم ػػة ،د ارس ػػة

مقارنة ،بيف القنكات اليضائية العربية كاألجنبية( ،مجمة شؤكف الشرؽ األكسط ،العدد .)2002 ،4

 -كمػػاؿ المنػػكفي ،التنشػػئة السياسػػية فػػي األدب المعاصػػر ،مجمػػة العمػػكـ اإلجتماعيػػة( ،جامعػػة الككيػػت،

الككيت ،العدد .)2006 ،4

 -ناديػة سػالـ ،التنشػئة السياسػية لمطيػؿ مػف كاشػ تحميػؿ مضػمكف الكتػب المدرسػية ،المجمػة االجتماعيػػة

القكمية( ،القاىرة ،العدد  ،3 -1المجمد .)1982 ،19

بحوث المؤتمرات العممية المنشورة:

 -حسيف أبك شنب ،اتجاىات القراءة عند الشباب الجػامعي فػي ػزة كدكر كسػائؿ اإلعػالـ فػي تػدعيميا

في المؤتمر العممي الراب لكمية اإلعالـ " ،اإلعالـ كشضايا الشباب" ( زة ،مايك.)1998 ،

 -حناف يكسؼ ،اليضائيات العربية كادارة األزمات ،في أعماؿ المؤتمر األكؿ ألكاديمية عمكـ اإلعالـ،

بعنكاف "اليضائيات العربية كمتغيرات العصر" (القاىرة ،الدار المصرية المبنانية.)2005 ،

 محمػػد معػػكض ،رؤيػػة عمميػػة لتطػػكير الخدمػػة اإلخباريػػة باليضػػائية األكلػػى المص ػرية فػػي المػػؤتمرالعممي األكؿ لفكاديمية الدكلية لعمكـ اإلعالـ ،بعنكاف (اليضائيات العربية كمتغيرات العصر) (القاىرة،

الدار المصرية المبنانية.)2005 ،
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المقابالت:

 -مقابمة م أحمد حزكرم ،مدير عاـ فضائية فمسطيف في راـ اهلل حيث أرسمت لػو األسػئمة عبػر البريػد

اإللكتركني فتجاب عمييا كأعادىا بنيس الطريقة.2010 ،

 مقابمة م عماد األصير ،مدير عاـ البرامج في فضائية فمسطيف في راـ اهلل حيث أرسمت لو األسئمةعبر البريد اإللكتركني فتجاب عمييا كأعادىا بنيس الطريقة.2010 ،

 -مقابمة م محمد الشرفا ،أحد مساعدم مدير عاـ فضائية األشصى.2010 ،

مقاالت منشورة في الصحف:

 -إيمػػاف عػػز العػػرب ،اإلعػػالـ كاليكيػػة الكطنيػػة ،فػػي مجمػػة اليػػف اإلذاعػػي ،العػػدد ( 174القػػاىرة ،إتحػػاد

اإلذاعة كالتميزيكف ،2004 ،ص .)190 -181

 -جػالؿ معػكض ،أزمػة المشػػاركة السياسػية فػي الديمقراطيػػة كحقػكؽ اإلنسػاف فػػي الػكطف العربػي ،مجمػػة

المستقبؿ العربي( ،بيركت ،مركز دراسات الكحدة العربية.)1983 ،

 -حمػػدم حسػػف ،الكظييػػة اإلخباريػػة لكسػػائؿ اإلعػػالـ ،فػػي مجمػػة اليػػف اإلذاعػػي ،العػػدد ( 145القػػاىرة،

إتحاد اإلذاعة كالتميزيكف ،ص .)1995 ،169

 -حسيف أبك شنب ،أضكاء عمى اإلعالـ اليمسطيني ،الحمقة الثانية ،الحياة الجديدة ،العدد  466بتاريخ

 ،1996/12/2ص .)7

 -حسيف أبك شنب ،صكت فمسطيف ،إذاعة تتحدل الحصار كالتجريؼ ،المركز العربي اإلشميمي ،العدد

 ،2002 ،107 ،106ص .)20

 -سػػامي الشػريؼ ،دكر اإلعػػالـ فػػي التنميػػة الثقافيػػة فػػي المجتمعػػات الناميػػة ،فػػي مجمػػة اليػػف اإلذاعػػي،

العدد  ،173القاىرة ،ص .)2004 ،35-30

 شكرم محمد عياد ،أسبكعيات ،ممحؽ صحيية األىراـ ،القاىرة ،الجمعة  ،1994/12/16ص .1 -عكاطػػؼ عبػػد الػػرحمف ،إشػػكالية اإلعػػالـ كالتنميػػة فػػي الػػكطف العربػػي ،مجمػػة المنػػار ،العػػدد التاس ػ ،

السنة األكلى( ،باريس ،ص .)1985 ،114

 -عبػػد الػػرحمف عبػػد اهلل ال ازمػػؿ ،أزمػػة اإلعػػالـ العربػػي – معضػػالت كحمػػكؿ( ،بيػػركت ،ص ،87 -86

.)1974

 -عبد المنعـ المشاط ،التنشئة السياسػية فػي دكلػة اإلمػارات العربيػة ،مجمػة شػئكف اجتماعيػة( ،الشػارشة،

عدد .)1991 ،33

 -منصؼ كالناس ،تقنيات االتصاؿ كالييمنة ،في مجمة اإلذاعات العربيػة ،العػدد الثػاني( ،القػاىرة ،ص

.)2004 ،10
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 ص، (القاىرة،147  العدد، في مجمة اليف اإلذاعي، دكر اإلعالـ في تكعية الشباب، مجدم سميماف-

.)1996 ،92
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املالحـــق
 االستبانة في صورتيا النيائية.
 قائمة بأسماء األساتذة المحكمين.
 إحصائية بأعداد الطمبة" مجتمع الدراسة".
 رسائل تسييل ميمة الباحث.
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ممحق رقم " "7
جامعة األزىر

al-Azhar University of Gaza
Faculty of Arts & Human Sciences

كمية اآلداب والعموم اإلنسانية

قسم التاريخ والعموم السياسية
دراسات الشرق األوسط
استمارة استبيان حول:
دور الفضائيات الفمسطينية (فمسطين واألقصى) في تعزيز الوعي السياسي لدى
طمبة جامعات قطاع غزة

يقكـ الباحث بدراسة ميدانية في إطار استكماؿ درجة الماجستير في دراسات الشرؽ األكسط لذا يرجك

منكـ تعبئة االستبياف بدشة كعناية.

الباحث
عبد الرازق أبو جزر
البيانات الشخصية
* الجنس:
(

) ذكر

(

) أنثى

(

) األزىر

(

) اإلسالمية

 الجامعة:

 المستوى:
( ) األكؿ (
 المحافظة

(

) الشماؿ

( ) األشصى ( ) القدس الميتكحة

 الكمية................................................................ :

 القسـ................................................................. :
) الثاني (
(

) الثالث ( ) الراب .
) زة

(

) الكسطى
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(

) الجنكب

المحور األول :المشاىدة والمتابعة
س  :7ىل تشاىد القناتين الفضائيتين الفمسطينيتين (األقصى وفمسطين) ؟
دائمان

ناد انر

أحيانان

س :7كم ساعة تشاىد القناتين الفمسطينيتين في اليوم الواحد؟
مف ساعة إلى أشؿ مف ثالث ساعات

أشؿ مف ساعة

ثالث ساعات فتكثر.

س :7ما الوقت المفضل لديك لمشاىدة الفضائيتين الفمسطينيتين ؟
اليتػ ػ ػ ػ ػ ػرة الص ػ ػ ػ ػ ػػباحية

فترة الظييرة

فت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيرة

اليترة المسائية

( )3-30صباحان نً

مساء
()30-2
مساء نً
()2-30
( )30-3صباحان
ن
ن
س  :9أي الفضائيتين تحرص عمى مشاىدتيا بدرجة أكثر من األخرى؟
" الرجاء الترتيب عند اختيار أكثر من قناة حسب مشاىدتك "

الترتيب

القناة
 -3شناة فمسطيف اليضائية

(

)

 -2شناة األشصى

(

)

س  :7ما أسباب مشاىدتك لمفضائيتين الفمسطينيتين (فمسطين واألقصى)؟
دائماً

أسباب المشاىدة
 -3متابعة األخبار كاألحداث الجارية في فمسطيف.
 -2متابعة األخبار كاألحداث الجارية في العالـ العربي.
 -1متابعة األخبار كاألحداث العالمية البارزة.
 -4التزكد بالمعمكمات كالمعارؼ العامة.
 -2تنمية معمكماتي السياسية.
 -3تتيؽ م اىتماماتي.
 -4اإللماـ بالمكضكعات المثارة لكي أتمكف مف الحكار م اآلخريف.
 -5االستيادة مف تجارب اآلخريف كخبراتيـ.
 -6مشاىدة برامج كشخصيات محببة لي.
 -30مجرد أنني متعكد عمى المشاىدة.
 -33تمضية كشت اليراغ.
 -32أكثر مصداشية كثقة مف القنكات العربية كاألجنبية.
س  :7ما نوعية البرامج التي تحرص عمى مشاىدتيا في الفضائيتين الفمسطينيتين؟
" يمكنك اختيار أكثر من إجابة "

 ) ( -3سياسية.

 ) ( -2التحميالت كالتعميقات اإلخبارية.

 ) ( -1المقابالت السياسية.

 ) ( -4البرامج الحكارية.

 ) ( -2ثقافية.

 ) ( -3دينية.

 ) ( -4عممية كتكنكلكجية.

( -5

) فنية.
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أحياناً

ناد ارً

س  :9ما ىي الموضوعات التي تشاىدىا في فضائيتي فمسطين واألقصى؟

-3نشرات األخبار السياسية.

(

)

 -2البرامج الحكارية كالسياسية.

)

(

 -1المقابالت الشخصية كالسياسية.

(

)

 -4التحقيقات اإلخبارية.

(

)

 -2تقارير المراسميف.

(

)

 - 3شراءة الصحؼ.

(

)

 -4البرامج الكثائقية.

(

 -5أخرل تذكر.........................

)

المحور الثاني :البرامج والموضوعات:
س :7ىل تعتقد أن القناتين الفضائيتين الفمسطينيتين (األقصلى وفمسلطين) تخصلص البلرامج الكافيلة لقضلايا الشلباب
والطمبة الجامعيين؟

دائمان

ناد انر

أحيانان

س :7ىللل تللرى أن الب لرامج التعميميللة والثقافيللة والسياسللية التللي تقللدميا الفضللائيتان الفمسللطينيتان تمبللي حاجللة طمبللة
الجامعات في قطاع غزة؟
دائمان

ناد انر

أحيانان

س :7ىللل تعتقللد أن الفضللائيتين الفمسللطينيتين تقللدمان الموضللوعات الكافيللة إلبللراز سياسلليات االحللتالل اإلسللرائيمي
وممارساتو تجاه الشعب الفمسطيني؟
دائمان

ناد انر

أحيانان

س  :9ىل ىناك برنامج أو برامج معينة تحرص عمى مشاىدتيا بانتظام في القناتين الفضائيتين الفمسطينيتين؟
ال

نعـ
س :7ما اسم البرنامج أو البرامج وعمى أي قناة فضائية يقدم ؟
اسم القناة

اسم البرنامج
-3
-2
-1
-4

 -9ىل تعتقد أن الفضائيتين الفمسطينيتين تقدمان في الظرف الحالي خطاباً إعالمياً فعاالً:
ال

نعـ

إذا كانت إجابتك (نعم) أو برأيك ما مدى فاعميتو:
-3

الخطاب اإلعالمي يدعـ الكحدة الكطنية اليمسطينية.

- 2

الخطاب اإلعالمي يدعـ القضية اليمسطينية عربيان.

- 4

الخطاب اإلعالمي يدعـ اليكية اليمسطينية.

- 1

الخطاب اإلعالمي يدعـ القضية اليمسطينية إعالميان كدكليان
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س :0إذا كانت إجابتك (ال) من وجية نظرك ما أسباب ذلك؟
-3

لتعدد جيات إصدار القرار اليمسطيني.

-2

لعدـ اإلجماع عمى خطاب إعالمي فمسطيي مكحد.

-1

لعدـ فعالية ك ازرة اإلعالـ.

4
-2

لتعدد الناطقيف اإلعالمييف باسـ السمطة كالحككمة.
لالختالؼ كاأليدلكجي بيف أصحاب القرار اليمسطيني.

س :9رتب المقاءات التي تحرص عمى مشاىدتيا باستمرار؟
 -المقاءات م شادة حماس.

(

 -المقاءات م شادة فتح.

(

 -أخبار الرئيس.

)
)
)

(

 -أخبار السمطة الكطنية في الضية.

(

)

 -أخبار المقاكمة.

(

)

 -أخبار المياكضات السياسية.

(

)

 -أخبار االنقساـ كالكحدة الكطنية.

(

)

 -أخبار الحككمة المقالة في زة.

)

(

المحور الثالث :المعرفة والوعي:
س :7إللى أي مللدى تشلكل القناتللان الفضللائيتان الفمسلطينيتان (األقصللى وفمسلطين) عللامالً رئيسللياً وىاملاً فللي تشللكيل
وعيك السياسي؟

أحيانان

دائمان

ناد انر

س :7ىللل تعتقللد أن مشللاىدتك لمب لرامج السياسللية ونش لرات األخبللار عمللى شاشللة الفضللائيتين تنمللي مسللتوى معرفتللك
ووعيك السياسي عموماً وبالقضايا الفمسطينية خصوصاً؟
إلى حد كبير

إلى حد ما

ال

س :7مللا درجللة اعتمللادك عمللى القنللاتين الفضللائيتين الفمسللطينيتين فللي الحصللول عمللى المعرفللة بالقضللايا الفمسللطينية
المختمفة؟

كبيرة

متكسطة

محدكدة

س :9ىل تزداد معرفتك بالقضايا الفمسطينية من خالل مشاىدتك لمقناتين الفضائيتين الفمسطينيتين؟
إلى حد كبير

إلى حد ما

ال

س :7ما مدى كفاية المعمومات التي تبثيا فضائيتا فمسطين واألقصى في المجال السياسي؟
إلى حد كبير

إلى حد ما

ال

س :9ىل تعتقد بوجود تأثير مسبق لمتوجيات السياسية لمطمبلة الجلامعيين فلي جامعلات قطلاع غلزة فلي رغبلتيم عملى
متابعة القضايا السياسية التي تبثيا الفضائيتين الفمسطينيتين؟
إلى حد كبير

إلى حد ما
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ال

س :0برأيك ىل الفضائيتان الفمسطينيتان مسيستان لحساب مصالح تنظيمية خاصة؟
إلى حد كبير

ال

إلى حد ما

س  :7ما معدل مشاىدتك لمنشرات اإلخبارية في الفضائيتين الفمسطينيتين (فمسطين واألقصى) ؟
إلى حد كبير

ال

إلى حد ما

س :6ما المعيقات التي ترى أنيا تحول دون بمورة وعي سياسي فمسطيني متكامل؟

" يمكنك اختيار أكثر من إجابة"

الدكر السمبي لمقنكات اليضائية.

- 3
- 2

ياب دكر ك ازرة اإلعالـ كالرشابة.

- 1

ياب المنافسة م القنكات األخرل.

-2

ياب ركح المصمحة العامة.

-3

ضعؼ البرامج كعدـ تنكعيا.

-4

ياب التحميؿ السياسي.

مبة صبغة الخطاب التنظيمي.

- 4

أخرل .................................................................

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحور الرابع :الثقة والمصداقية:
س  :7إلى أي حد تثق في كل قناة من القناتين الفضائيتين الفمسطينيتين ؟
يرجى وضع عالمة (
القناة

) أمام الدرجة التي تعبر عن درجة ثقتك في كل قناة من ىذه القنوات:

درجة الثقة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ال أستطيع الحكم

 -3فضائية فمسطيف
 -2شناة األشصى
س  :7ما الخصائص التي تعتقد أنو يجب أن تتميز بيا القناتان الفضائيتان الفمسطينيتان وتحثك عمى مشاىدتيا؟
" يمكنك اختيار أكثر من إجابة"

 ) ( -3الجدية كالمسؤكلية.
 ) ( -2الصدؽ.

 ) ( -1التمايز كالمصداشية.
 ) ( -4استضافتيا لممحمميف كالمختصيف كأصحاب الشتف في المكضكعات التي تناششيا.
 ) ( -2تعامميا م القضية اليمسطينية بشكؿ مكس .
 ) ( -3تعامميا م القضايا العربية البارزة التي تيـ المكاطف العربي.
 ) ( -4تناكليا القضايا العالمية البارزة.

 ) ( -5ابتعادىا عف األخبار الرسمية التي تعكس كجية النظر الحككمية.
 ) ( -6أساليب اإلخراج.
) ( -30أساليب المعالجة.
141

 ) ( -33امتالؾ المراسميف كالمندكبيف في مكاش األحداث.
 ) ( -32أداء المذيعيف كمقدمي البرامج.

 ) ( -31البرامج المتنكعة التي تمبي كترضي مختمؼ األذكاؽ.
 ) ( -34المكضكعية كالحيادية.

المحور الخامس :االنقسام والوحدة:
س  :7ىل تعتقد أن الرسالة اإلعالمية لكمتا الفضائيتين محكومة سمفاً بالمواقف السياسية؟
دائما

ناد ار

أحيانا

س :7ىل ساىمت القناتان الفضائيتان الفمسطينيتان في تعميق حالة االنقسام الفمسطيني؟
ال

نعـ
إذا كانت اإلجابة نعـ ،ما ىذه القنكات بالترتيب :األشصى

(

فمسطيف

(

)

)

س :7ىللل تللرى أن القنللاتين الفضللائيتين الفمسللطينيتين لعبتللا الللدور المطمللوب منيمللا فللي التأكيللد عمللى مفيللوم الوحللدة
الوطنية بكل مكوناتيا؟

إلى حد ما

نعـ

ال

س :9ىل تعتقد أن إنياء االنقسام وعودة الوحدة يحتل مكاناً بار ازً عمى األجندة اإلعالمية لكمتا الفضائيتين؟
الى حد ما

نعـ

ال

س :7بوجو عام ,ما أىم المزايا التي تجدىا في القناتين الفضائيتين الفمسطينيتين؟

 ) ( -3الصدؽ.

 ) ( -2تنكع اآلراء

 ) ( -1اليكرية في تقديـ األخبار

 ) ( -4العدالة في عرض األخبار

 ) ( -3تميز أ داء المقدميف كالمذيعيف

 ) ( -2التكازف.

) االىتماـ بتغطية األحداث الجارية في فمسطيف

 ) ( -4السماح لمجميكر بالمشاركة بالرأم.

( -5

 ) ( 6ارتياع مستكل الحكار أك المناششة

 ) ( -30أخرل تذكر ........................:

المحور السادس :مقياس معوقات الوعي السياسي:
إلى أي مدى تساىم المشكالت التالية في إعاقلة الفضلائيتين ورسلالتيم اإلعالميلة علن تنميلة اللوعي السياسلي للدى

طمبة الجامعات.
الرقم
3
2
1
4
2
3

العبارة
عدـ تبني اإلعالـ اليمسطيني كفضائيتي األشصى كفمسطيف ليمسية إعالمية كاضحة.
ضبابية السياسة اإلعالمية المتبعة.

ياب التقييـ الممنيج ألجيزة اإلعالـ المرئية.

عدـ حيادية أجيزة اإلعالـ كخاصة اليضائي منو.

ضعؼ البرامج التي تقدميا اليضائيتاف اليمسطينيتاف.
ياب الككادر اإلعالمية كالينية المتخصصة.
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مرتفعة

درجة المعوق
متوسطة

منخفضة

العبارة

الرقم
4

عدـ تكفر أجيزة إعالمية ذات كياءة.

5

شمة اإلمكانات المادية كالينية.

6
30
33
32

مرتفعة

عدـ االىتماـ بالنمك الميني لمكادر اإلعالمي.

سطحية البرامج كالتحميالت السياسية.

عدـ استقطاب كياءات إعالمية ذات خبرة في المجاؿ.

ياب االىتماـ بالتعميقات السياسية النابعة مف عقمية تحميمية نقدية.

31

عدـ متابعة األحداث الجارية أكالن بتكؿ.

32

عدـ اكتراث اليضائيتيف اليمسطينيتيف برأم المكاطف في البرامج.

34

سمبية فضائيتي فمسطيف كاألشصى كتحيزىا في تناكؿ القضايا السياسية.

33

عدـ مراعاة التكازف في طرح القضايا السياسية بيف المحمي كاإلشميمي كالدكلي.

34

عدـ التنكي في البرامج كالمجكء إلى النمطية في الشكؿ كالمضمكف.

35
36
20
23
22
21

عدـ إشراؾ الجميكر في اشتراح الدكرات البرامجية.

عدـ أىمية معدم البرامج كمقدمييا.

تغييب الجميكر عف المشاركة في مناششة القضايا السياسية.

ضعؼ أداء اليضائيتيف اليمسطينيتيف أماـ اليضائيات العربية.

تبعية القضائيتيف ليصائؿ كتنظيمات حزبية.
عدـ ارتباط البرامج بالكاش اليمسطيني.

24

عدـ تكفر أجيزة رشابية ىدفيا تقكيـ العمؿ اإلعالمي أكالن بتكؿ.

23

التزييؼ الممنيج لمعديد مف الحقائؽ األساسية.

24

لجكء اليضائيتيف اليمسطينيتيف لممارسة الدعاية السياسية.

22

25
26
10
13
12
11
14
12
13
14

التعتيـ اإلعالمي حكؿ بعض القضايا السياسية.

ضعؼ البرامج الحكارية كعدـ بذؿ الجيد لتطكيرىا.

نقص الميزانيات كشمة التمكيؿ.

عدـ تغطية اإلعالـ لجمي المناطؽ في األراضي اليمسطينية.

شمة النشاطات كالبرامج السياسية مقابؿ النشاطات األخرل.

ياب التنسيؽ م اإلدارات اإلعالمية كاألطر الطالبية في الجامعات.

تعدد أجيزة اإلعالـ كالبث اليضائي اليمسطيني.

تركيز الخطاب اإلعالمي لميضائيتيف عمى اليئكية كالحزبية.

ياب التنسيؽ كالتعاكف بيف األدكات المختمية لإلعالـ اليمسطيني.

تركيز المكاد اإلعالمية عمى شضايا سياسية ير جكىرية.

ياب التركيز في اإلعالـ اليضائي عمى إنياء االنقساـ كترسيخ الكحدة الكطنية.
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درجة المعوق
متوسطة

منخفضة

برأيك الشخصي ما مقترحاتك التي تقترحيا لتنميلة وتطلوير وسلائل اإلعلالم الفمسلطينية ملن (إذاعلات محميلة – وتمفلزة

محمية – والصحف اليومية) لتنمية الوعي السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة؟

……………………………………………………………………………………- 7

...........................................................................................- 7
......................................................................................... - 7
.........................................................................................- 9
......................................................................................- 7

تطمل الفضائيات الفلسطينيظ "األقصى ،فلسطين" على:
مسمسل

درجة

العبارة

مرتفعة

.42

تعزيز مياىيـ الكحدة الكطنية اليمسطينية كالعمؿ السياسي الكحدكم

.41

نشر ثقافة التياىـ كانياء االنقساـ.

.44

نشر مياىيـ كثقافة التسامح كشيـ الحب كالمكدة في المجتم اليمسطيني.

.42

نشر المياىيـ كالمبادئ الخاصة بالقضية اليمسطينية.

.43

تعزيز االنتماء لمكطف الكاحد كاليكية كالمصير المشترؾ .

.44

تعزيز مياىيـ كثقافة حؽ العكدة لدل أبناء الشعب اليمسطيني.

.45

كياية المعمكمات حكؿ القضايا العربية كاليمسطينية.

.46

نشر المعمكمات الكافية حكؿ المياكضات السياسية المباشرة ك ير المباشرة.

.20

نشر المعمكمات الكافية عف العالشات العربية اليمسطينية.

.23

نشر المعمكمات الكافية عف العالشات العربية الداخمية .

.22

متابعة القمـ العربية كنتائجيا بشكؿ كامؿ .

.21

متابعو أخبار العالشات اليمسطينية اإلسرائيمية.

.24

تكضيح أبعاد األزمة االشتصادية العاممية.

.22

التعريؼ بنشاطات األمـ المتحدة كمؤسساتيا العاممة فػي اال ارضػى اليمسػطينية كخاصػة فػي

.23

شطاع زة .

معرفة الكاش العربي كاليمسطيني كرصد الجكانب كالقكل المؤثرة فيو إشميميا كدكليا .

.24

رصد األحداث السياسية كتحميميا كاستكشاؼ خميياتيا كأبعادىا كآثارىا.

.25

التعريؼ بتقاليد العصر كأعرافو كثقافاتو كعمكمو كالقكانيف السائدة فيو .

.26

التعريػػؼ بمش ػػاري اآلخ ػريف – أص ػػدشاء كأعػػداء – كالتج ػػارب التغييريػػة المختمي ػػة كاستكش ػػاؼ

.30

التعريؼ بمصطمحات العصر كلغاتو السياسية كاألدبية ،كالعممية إضافة إلى شراءة خطابو.

.33

نشر المعمكمات الكافية عف دكر ككالة كث كتشغيؿ الالجئيف اليمسطينييف.

.32

تيسير كصكؿ المكاشؼ السياسية ألبناء الشعب اليمسطيني "بيانات ،حكارات....الخ.

.31

تقديـ عركض شاممة لمختمؼ القضايا السياسية إلى األفراد ( محمية – شكمية – عالمية(

.34

تككيف أرشيؼ عف بعض القضايا أك األشخاص كعرضيا بشكؿ مبرمج.

أسباب نجاحيا أك فشميا .
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مسمسل

درجة

العبارة

مرتفعة

.32

تحميؿ المكاشؼ السياسية كمتابعة الحصاد الذم تـ تحصيمو مف خالؿ ىذه المتابعة.

.33

متابعة شضايا سياسية معينة بشكؿ تخصصي.

.34

اعتماد الحكار كتسمكب إعالمي لمتخييؼ مف حالة الخالفات السياسية.

.35

تشجي مراسمة كمخاطبو كسائؿ اإلعالـ إلبداء الرأم في مختمؼ القضايا.

.36

تغطية كرش العمؿ التي تعزز التعددية كالحؽ في التعبير كابداء الرال .

.40

نشر تجارب أصحاب الخبرات اإلعالمية لالستيادة منيا خالؿ العمؿ السياسي.

.43

تعزيز القدرة عمى استقراء اتِّجاىات األحداث في العالـ.

.42

التحػػذير مػػف السػػقكط فػػي مصػػيدة االختػراؽ السياسػػي – اليكػرم ،الػػذم يبمبػػؿ المسػػيرة بشػػكؿ

.41

تعزيز فيـ الميردات كالمغة السياسية التي يتخاطب بيا الناس مف حكلنا ،سكاء عمى مسػتكل

.44

ػدك الحقيقػي ،كاالشػػتباؾ مػ التتيػارات األخػرل المكازيػػة أك
نشػر ثقافػة عػدـ االنشػغاؿ بغيػر الع ِّ

.42

تعزيز الثقة بالعمؿ الشعبي المنظـ كتداة صراع ضد الخصكـ.

.43

تعزيز مياىيـ الحرية كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف.

.44

تعزيز المياىيـ بالعمؿ المدني كمؤسساتو .

.45

نشر ثقافة احتراـ الحريات كالتعددية بالنسبة لممرأة اليمسطينية.

.46

تعزيز مشاركة المرأة السياسية كالحزبية .

.50

محاربة ثقافة التحزب .

.53

تعزيز ثقافة اإلصالح االجتماعي كمكانة رجاؿ اإلصالح في المجتم اليمسطيني .

.52

نشر المياىيـ الخاصة كذات العالشة بطبيعة العمؿ العربي المشترؾ .

.51

نشر المعمكمات الكافية حكؿ دكر الجامعة العربية كمؤسساتيا المختمية.

ميني خاصة مف شبؿ االحتالؿ االسرائيمى .

األلياظ كمدلكليا ،أك عمى مستكل األساليب كأبعادىا.
الحميية الميترضة.
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ممحق رقم ()7
قائمة بأسماء األساتذة المحكمين
التخصص

المنصب اإلداري

مكان العمل

االسم

عمكـ سياسية

عضك ىيئة تدريس

جامعة األزىر

د .أحمد حماد

إعالـ

عميد كمية اإلعالـ

جامعة األشصى زة

د .مكسى طالب

إعالـ

عضك ىيئة تدريس

جامعة األزىر زة

لغة عربية

رئيس شسـ المغة العربية

جامعة األشصى زة

إعالـ

عضك ىيئة تدريس

جامعة األشصى

أ.د .ناجي صادؽ شراب

د .حسيف مكسى أبك جزر
د .تحسيف األسطؿ
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ممحق رقم ()7
إحصائية بأعداد الطمبة "مجتمع الدراسة"
المجتمع األصمي:
الجامعة
اإلسالمية
األزىر
األشصى
القدس

الثاني

األ ول

الثالث
طالبات

الرابع

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

3385
2041
1700
1001

1602
1892
2208
1453

1716 3291 1606 3244
1105 1086 1463 1525
2589 780 3254 1323
700 545 1001 786

3080
996
897
452

6358 13000 1434
5432 5648 972
10281 4700 2230
3852 2784 698

عينة الدراسة:
الجامعة

األول

الثالث

الثاني

المجموع

الرابع

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

اإلسالمية

24

11

23

11

23

12

22

10

91

45

األزىر

14

13

11

10

8

8

7

7

40

38

األشصى

12

15

9

23

5

18

6

16

33

72

القدس

7
57

10
50

6
48

7
51

4
40

5
43

3
38

5
37

19
183

27
181
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