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 اكظايا الاهلصام للظايا الفلصطيييت الاعالم اشائل جىااول"  حول الاعالميت الىخبت اججاهاث

 (املصخحطىاث  –الحداد  –الدالت  –الالجئين  –اللدس)" النهائي الحل
 دا ان مصطفى يحشف  صً/ الددخحول

 الاشراء جامعت  -االاجصاو الاعالم اجكىحلحجيا الصحافت بلصم املصاعد الاشخاذ

 

:  البحث ملخص

ٌل الاعالمُت الىسبت اججاَاث على الخعغؾ الى الضعاؾت َظٍ تهضؾ ٌل" خٓ  الاهلؿام للًاًا الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل جىاْ

ْلت  –الالحئين  –اللضؽ)" الجهاتي الخل ْكًاًا ْص  –الض ىاث  –الخض َٓغ حكيل اللًاًا جلً باعخباع (املؿخَٓ  الهغاع ح
 ..الاؾغاةُلي الـلؿُُني

 بالىسبت الخانت الاؾخلهاء صخُـت أصاة صعاؾخّ في الباخث اؾخسضما الٓنـُت، الضعاؾاث مً الضعاؾت َظٍ ْحعخبر
ٓهت الاعالمُت غ ْعؤؾاء ْمضعاء ْاملدغعًٍ املغاؾلين مً املي  الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل في ْالىخاب الجامعاث ْاؾاجظة الخدٍغ

ْلُت ْالعغبُت . ؿلؿُين في العاملين ْالض

. 2016-11-5 ْختى 2016-10-25 مً الـترة في ْػعذ ئؾدباهت 101 البدث ةعين بلؼذ

 الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل اَخمام خُث مً الجهاتي الخل كًاًا على الاهلؿام كًاًا َؼُان الدواشت هخائج ااظهرث

. لِا الاعالمُت الىسبت ْمخابعت

ٓنل ممً الاعالمُت الىسبت ان ٍْخطح ٓا ػؼة كُاع ٌؿىى ٍٓاتهم، ؾلم على ْلِـ الجهاتي الخل بلًاًا مبالين ػير أنبد ْل  ا

ْص بكيل حعاوي التي الؼغبُت الًـت في بِىما ٍٓت الجهاتي الخل كًاًا ؿاخخلذ الاهلؿام مً مدض ْل ْصة ا . لِم باليؿبت مدض

ٍٓت بعملُت الثلت ؿلضان الضعاؾت ْبُيذ . الاؾغاةُلي الىُان مع ْاملـاْياث الدؿ

This study investigates the trends of Media Palestinian elites about the news coverage of the Palestinian issues focusing on the 
Palestinian division, Final status issues ) Jerusalem - refugees - state - borders - settlements( as the core of the Israeli-
Palestinian conflict. 

The Palestinian Media elites including, Correspondents, Editors, Directors, University Lecturers, Writers, and journalists that 
working at internal or international media in Palestine.   

The findings show that the use of news stories was dissimilar, whereas, the news of Palestinian division were the most 
commonly used by the Palestinian elites. Furthermore, utilization of the news of Israeli-Palestinian conflict was also different. 

This current research reveals a significant impact of media agenda setting,  showing that the elites who living in the Gaza 
Strip were more interested with the Palestinian division news, while other they are living in the West Bank were more 
focusing on Final status issues such as ; Jerusalem - refugees - state - borders -and  settlements. 
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:  ملدمت

ل الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل لعبذ
ًا
ْعا ل ص

ًا
ؼ في ملمٓؾا ٓلِا زالٌ مً الـلؿُُني الاهلؿام حعٍؼ  الؿُاس ي الجضٌ خالت في صز

ٌل إلَماٌ اصٔ الظي الامغ ، الخىم على ْالهغاع ْص  –الالحئين  –اللضؽ) الجهاتي الخل كًاًا الخل كًاًا جىاْ ْلت  –الخض  الض
ىاث – ا معغ (املؿخَٓ َػ . ؿتراث على بْغ

ْحضث ل ْخماؽ ؿخذ خغهتي بين ْالاؾخلُاب الهغاع خالت ْأ
ًا
ٓعا لُت ْاوعضام الاهًباٍ عضم مً ه  الاهلؿام ْل في املؿْإ

ٓاكعت الؼغبُت ْالًـت 2007-6-14 في" خماؽ" خغهت علُّ ؾُُغث التي ػؼة كُاع بين ".. ؿخذ" خغهت ؾُُغة جدذ ال

 الخل للًاًا الاَخمام اًالء ْعضم الضازلي الـلؿُُني الهغاع جأحُج في_ جؼاٌ ال_ الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل ْحؿِم

ْلت  –الالحئين  –اللضؽ) الجهاتي ْص  –الض ىاث  –الخض ٓاَىين حعاَي مضٔ على اوعىـ الظي الامغ ، (املؿخَٓ  كًاًا مع امل
ل اوعىـ ما َْٓ الجهاتي الخل

ًا
ْلي العغبي الهعُضًً على الـلؿُُيُت باللًُت الاَخمام ْاكع على ؾلبا ..  ْالض

ْلت  –الالحئين  –اللضؽ) الجهاتي الخل كًاًا ْجمثل ْص  –الض ىاث  –الخض  اعلىذ بعضما الـلؿُُيُت اللًُت عمم (املؿخَٓ

غ مىٓمت ٓلِا الـلؿُُيُت الخدٍغ ْص كب  عاصٌ خل اًجاص مع الاؾغاةُلي الـلؿُُني الهغاع لخل هأؾاؽ 1967 عام بدض
ٓم الـلؿُُيُين الالحئين للًُت ٓصة أؾاؽ على ًل م الع ْلت عؿًتن الظي الامغ َْٓ مجهم هجغث التي لضًاَع  الاخخالٌ ص

ٓاحِخّ ْجبيذ الاؾغاةُلي ْلت مهُلح مل ٓصًت الض  1948 عام املدخلت الاعاض ي صازل ؿلؿُُيُين مً جبلى ما لخهجير الِاصؾ الحه

ْلت هُاق الى .. الـلؿُُيُت الض

ٍٓضَا ًجغيل التي اللضؽ ْمضًىت الؼغبُت الًـت في َانالاؾتي عملُاث جهاعض ان  جمىع ممىهجت اؾغاةُلُت ؾُاؾت ْؿم ته
ٓحبها ٓم البىاء مً اللضؽ اَالي بم  على الاؾغاةُلي الاخخالٌ حِل ْاكضام للهجغة، لضؿعِم علحهم ْجًُِم اكهاء بعملُت ْجل

ٌل حضاع بىاء ع ْاعالهّ ، 1948 معا املدخلت ْالاعاض ي الؼغبُت الًـت بين الـانل العؼ  مع ازغ اؾمُني حضاع جىـُظ في الكْغ
ْلت في ػؼة كُاع ْص لترؾُم مدا  على ْاللاجلت اللاجمت بٓاللّ لُللي الـلؿُُني الاهلؿام ًأحي الاؾغاةُلُت، الاحىضة ْؿم الخض
ٍٓاث حؼُير في الاعالمُت املإؾؿاث ْجلعب بل اللًاًا، َظٍ ْل ل الجماَير ا

ًا
ا مً ؿبضال عة على جغهيَز  الخهضي يْغ

ل عملِا باث الاؾغاةُلُت للمسُُاث
ًا
 كًاًاٍ عً الـلؿُُني للكعب هملِاة ْجـانُلِا الاهلؿام كًاًا على لألؾف مىهبا

. الاؾاؾُت

ٌل  ْعؤؾاء الجامعاث بأؾاجظة املخمثلت الاعالمُت الىسبت هٓغ ْحِت زالٌ مً الـلؿُُني الاعالم ْاكع الضعاؾت ْؾخدىاْ
غ ْمضعاء ُاؾ الاعالم ْؾاةل ليل ممثلت بعُىت الؼغبُت ْالًـت ػؼة كُاع مً ول في الىباع خاؿُينْالو الخدٍغ  ْالَا

ْلت في الؿُاؾُت ٌل مدا ج ْاؾدكغاؿُت ْجدلُلُت هلضًت عؤٍت الى للٓنٓ ٓاكع مً للخْغ  باللًُت الاَخمام اعاصة هدٓ الغاًَ ال

. الـلؿُُيُت

 للدواشت املىهجيت الخطحاث:  اول الفصل

ٌل ٓاث الـهل َظا في لباخثا ًدىاْ ٌل الٓاَغة لضعاؾت الغةِس ي املضزل حعخبر ْالتي للضعاؾت املىهجُت الخُ  لخٓنُـِا ْالٓنٓ

ٓعَا ْأؾباب غقل ِْ . معالجتها َْ

 :باملشكلت إلا صاس
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 مؿاخاث الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل جسهُو الخٓذ هصخـي، الصخهُت ْججغبتي العلمي الترار مغاحعت زالٌ مً

ل باجذ التي الاهلؿام للًاًا ػُُتهمث مً هبيرة
ًا
ٓاَىين ًإعق َما   –الالحئين  –اللضؽ) الجهاتي الخل كًاًا اًالء عضم مع امل

ْلت ْص  –الض ىاث  –الخض َٓغ اللًاًا جلً حكىُل عػم ْالابغاػ ْالاَمُت املؿاخت هــ (املؿخَٓ  الـلؿُُني الهغاع ح
..  الاؾغاةُلي

: الصابلت الدواشاث

 هخاةج مع الضعاؾاث َظٍ ئلُّ ئهتهذ ما ْملاعهت ، زبراتهم مً ْالاؾخـاصة آلازٍغً ججاعب علي لالَالع ؿغنت املسح َظا ًدُذ

.. الخالُت الضعاؾت

Error! Hyperlink reference not valid.
 الترهيز ؾِخم ًلي ْؿُما الجهاتي الخل ْكًاًا الاهلؿام كًاًا في الخانت الضعاؾاث جميزث

ٔل الضعاؾاث ْبعٌ الـلؿُُيُت الضعاؾاث على :  زغ

 اددصاب في الالكتراهيت اكعاملح على غزة محافظاث في الجامعاث طلبت اعخماد : (2015) مرجان محمد أ مد هاوي .1

.   الفلصطيييين الالجئين كظيت  حول املعلحماث

ٓاكع على ػؼة مداؿٓاث في الجامعاث َلبت اعخماص مضٔ على الخعغؾ ئلى الضعاؾت تهضؾ  اهدؿاب في الالىترْهُت امل

ٓماث ٌل املعل  .الـلؿُُيُين الالحئين كًُت خٓ

ٓاكع ان ئلى الضعاؾت ْزلهذ الٓنـُت، البدٓر يمً الضعاؾت َظٍ ْجأحي  ملضمت في حاءث الاهترهذ على الالىترْهُت امل

ٓنل علحها ٌعخمض التي املهاصع ٓز ٓماث الهدؿاب املبد ٌل املعل ٓاث جلحها ،%48.1بيؿبت الالحئين كًُت خٓ ٓهُت اللى  بيؿبت الخلـٍؼ
16.8.% 

 . داليتااو العربيت الصحافت في اللدس كظيت هحح الصحفي الخطاب:(2014)العجلت وامي. 2

ْلي العغبُت الصخاؿت في اللضؽ كًُت هدٓ الصخـي الخُاب عنض ئلى الضعاؾت َضؿذ . ْالض

ُاهُا، في جهضعان اللخان ْالخُاة العغبي اللضؽ صخُـتي الضعاؾت عُىت ْقملذ  كًُت: ان ئلى الضعاؾت ْزلهذ بٍغ
 الاؾدُُان كًُت ْحاءث العغبي، اللضؽ ؿتنحي في الخىغاعاث اعلى على خُٓذ ْالاؾدُُان الاكص ى املسجض في الاهتهاواث

ْلى  .اللىضهُت الخُاة صخُـت في الا

 إلالكتراهيت الصحف في الخحريريت االصياشاث الصحفي اليشر أخالكياث بين العالكت: "(2015) دا ان  صً.3

 .  باإلجصاو اللائم اعلى جحليليت، دواشت" الفلصطيييت

                                                           
 
االلكترونية في اكتساب المعمومات حول قضية الالجئين اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع  ،ىاني أحمد محمد مرجان.   

 .(2015قسم الصحافة واالعالم ، الجامعة االسالمية، : غزة)دراسة ماجستير غير منشورة ،  ،"ميدانيةدراسة " الفمسطينيين
: غزة)، دراسة ماجستير غير منشورة ، "دراسة تحميمية مقارنة" الخطاب الصحفي نحو قضية القدس في الصحافة العربية والدولية ،رامي العجمة.  2

 .(2014قسم الصحافة واالعالم ، الجامعة االسالمية، 
دراسة تحميمية، وعمى القائم  "اإللكترونية الفمسطينية صحفالعالقة بين أخالقيات النشر الصحفي والسياسات التحريرية في ال" دوحان،ن حس.  3

 .(م2015، قسم الدراسات االعالمية معيد البحوث والدراسات العربية: اىرةالق ) رسالة دكتوراه غير منشورة،  باإلتصال
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ٓابِ أزالكُاث" ْجـؿير لُلْجذ عنض َْٓ عةِس ي َضؾ مً الضعاؾت جىُلم  بالؿُاؾاث ْعالكتها الصخـي اليكغ ْي

ت ٍغ لُت يٓء في ،"الـلؿُُيُت إلالىترْهُت الصخف في الخدٍغ ٓنل جُبُم ْمضٔ الصخـُين، لضٔ الاحخماعُت املؿْإ  كاه
ٓعاث اليكغ غاؾ كبل مً ْاملُب  الاهلؿام ان لىا الضعاؾت ْزلهذ ،(خماؽ) ػؼة ْكُاع ،(ؿخذ)الؼغبُت الًـت الخاهمت َ 

ل لعب الـلؿُُني
ًا
ْعا ل ص

ًا
ل أؾاؾُا

ًا
 ؿخذ لخغهتي الخابعت الضعاؾت صخف في املِىت ألزالكُاث الاهتهاواث عضص اعجـاع في ْعةِؿا

. لإلعالم الـلؿُُني ْاملغهؼ ْالعِض ؿخذ ْنٓث آلان ؿلؿُين ْهي ْخماؽ

 الاهلصام كظيت حغطيت في باالجصاو لللائم املنهي  داء على املإزرة العحامل : (2015) ماض ي أبح كامل شميت. 4

.  " ملاوهت ميداهيت جحليليت داوشت. "الفلصطيني

ٓامل أَم على الخعغؾ ئلى الضاعؾت تهضؾ ٓمُت الصخف في باالجهاٌ لللاةم املنهي  صاء على املإزغة الع  أزىاء الـلؿُُيُت الُ
 لضٔ  هبر باليؿبت خُٓذ كض  الؿُاؾُت اللًاًا نأ الضاعؾت هخاةج بُيذ الـلؿُُني، الاهلؿام للًاًا معالجخّ

ال ًلضم لم ْؿلؿُين الجضًضة الخُاة لصخُـتي العام الاججاٍ أن ْأِْغث الصخُـخين،  .الاهلؿام خضة جسـُف خل

 الظفت في (إلاشرائيلي) الاشديطان كظيت هحح الفلصطيني الصحفي الخطاب : (2015) العجلت عطيت شعد محمد.5

.   ملاوهت جحليليت ةداوس الغربيت

 ،الؼعبُت الًـت ؿي (اإلؿعائُلي) االؿخٍُان كًُت ىدْ الـلؿٍُىي الهدـي السٍاب ٌْخدلُ عهص ئلى الصعاؿت خُصؾ
 جمع ْخم ،األجىصة ْىّعُت اإلعالمي اإلٍاع ىّعُت البادر اؿخسصم هما ،الْهـُت البدْر ئلى الصعاؿت ْخىخمي

ٓن، ٌُخدل اؿخماعة: هما ،أصاخُن ٍعُق عن البُاىاث  عصْص خهصعث الكعبُت الملاْمت أن : الى الدواشت خلصثا املًم
 .الؼعبُت الًـت ؿي اإلؿعائُلي االؿخٍُان كًُت على الـلؿٍُىُت ٌالـع

 باللظــايا الفلصطيني الشبـــاب جحعيت في الاجخماعي الخحاصل شبكاث داول : (2014) شكيك الكريم عبد أ مد هشام.6

.   ميداهيتا جحليليت دواشت الحطىيــت

ْعل على الخعغؾ ئلى الضاعؾت َضؿذ ٓانل قبياث ص ٓعُت في الاحخماعي الخ  الَٓىُت اللًاًا ْأَم الَٓىُت بلًاًاٍ الكباب ج

ْلِا التي .    الكبياث جدىا

ٔل كًُت ان ئلى الداوشت خلصذ اكد ٓنل في  ؾغ ْلى املغجبت اخخلذ إلاؾغاةُلي الاخخالٌ  ج ٓعة، اللًاًا في    اجالٍ امليك

 .ْالاؾدُُان الالحئين كًُت زم الـِؿبٓن، قبىت على اللضؽ كًُت

 :يلي فيما الصابلت الدواشاث مً البا ث اشخفاد

الع مً الباخث جمىً .1  .بها ْالاؾترقاص مجها الاؾخـاصة ؿغنت الؿابلت الضعاؾاث على الَا
                                                           

دارسة تحميمية ميدانية . "العوامل المؤثرة عمى األداء المهني لمقائم باالتصال في تغطية قضية االنقسام الفمسطيني ، سمية كامل أبو ماضي.  4
. (2015عالم ، الجامعة االسالمية، قسم الصحافة واال: غزة)دراسة ماجستير غير منشورة ،  ،مقارنة

5
دراسة ، ية مقارنةليلفي الضفة الغربية دارسة تح (يلئيااإلسر)سطيني نحو قضية االستيطان لالخطاب الصحفي الف، محمد سعد عطية العجمة.  

. (2015قسم الصحافة واالعالم ، الجامعة االسالمية، : غزة)ماجستير غير منشورة ، 
، دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشبـــاب الفمسطيني بالقضــايا الوطنيــة دراسة تحميمية وميدانية  ، لكريم سكيكىشام أحمد عبد ا.  6

 .(2014قسم الصحافة واالعالم ، الجامعة االسالمية، : غزة)رسالة ماجستير غير منشورة 



  2016 ديسمبر  2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : عشر الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

5 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 .ْمـاَُمِا الضعاؾت ْمىهجُت بضكت، الضعاؾت مكيلت جدضًض مً الباخث جمىً .2

. الاعالمُت بالىسبت الخانت الاؾخلهاء صخُـت أؾئلت عةبلٓ .3

:  الدواشت مشكلت

ٓعل ٌل الاعالمُت الىسبت اججاَاث على الخعغؾ في الضعاؾت مكيلت جدبل ٌل" خٓ  الاهلؿام للًاًا الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل جىاْ

ْلت  –الالحئين  –اللضؽ)" الجهاتي الخل ْكًاًا ْص  –الض ىاث  –الخض ا الاعالمُت الىسبت هٓغ ةْحّ مً (املؿخَٓ  جلً باعخباَع

َٓغ حكيل اللًاًا  ..الاؾغاةُلي الـلؿُُني الهغاع ح

ْحضث للض ل ْالاؾخلُاب الهغاع خالت أ
ًا
ٓعا لُت اوعضام مً ه  بين الاهلؿام ْل في زانت الـلؿُُيُت الصخاؿت في املؿْإ

ٓاكعت الؼغبُت ْالًـت" خماؽ" خغهت علُّ ؾُُغث الظي ػؼة كُاع  الاعالم ْؾاةل ْلعبذ ،"ؿخذ" خغهت َغةس ي جدذ ال

ل_ جؼاٌ ال_ الـلؿُُيُت
ًا
ْعا ل ص

ًا
. الضازلي الـلؿُُني الهغاع جأحُج في ملمٓؾا

:  الدواشت أهداف

ٌل الاعالمُت الىسبت اججاَاث ْجـؿير عنض َْٓ عةِس ي َضؾ مً الضعاؾت جىُلم ٌل" خٓ  الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل جىاْ
 " .نهاتياٌ الخل ْكًاًا الاهلؿام للًاًا

: ْهي ؿغعُت أَضاؾ عضة الؿابم الغةِس ي الِضؾ مً ْجخـغع

ٌل الاعالمُت الىسبت اججاَاث جأزير مضٔ عً الىكف .1 ٌل خٓ ٌل على الاهلؿام للًاًا الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل جىاْ  كًاًا جىاْ

ْلت  –الالحئين  –اللضؽ) الجهاتي الخل ْص  –الض ىاث  –الخض  .عالمُتالا الىسبت هٓغ ْحِت مً (املؿخَٓ

ٌل الاعالمُت الىسبت اججاَاث بين العالكت كُاؽ .2 ٌل" خٓ  الخل ْكًاًا الاهلؿام للًاًا الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل جىاْ

ْلت  –الالحئين  –اللضؽ)"  الجهاتي ْص  –الض ىاث  –الخض  ..(املؿخَٓ

ٓعل اَخمام مضٔ على الخعغؾ .3  .الجهاتي الخل بلًاًا الاعالم ْْؾاةل الجمِ

 .الاعالمُت الىسبت هٓغ ْحِت مً الاهلؿام بلًاًا الاعالم ْؾاةل اَخمام باباؽ على الخعغؾ .4

 .الجهاتي الخل بلًاًا الاَخمام لعضم املترجبت الىخاةج على الخعغؾ .5

ٌل .6  .الـلؿُُيُت لللًُت الاعخباع اعاصة لىُـُت عؤٍت الى الٓنٓ

: الدواشت أهميت

ٓع َبُعت مً الضعاؾت أَمُت جيبع ٌل الاعالمُت الىسبت اججاَاث َْٓ أال بدثّ ًخم الظي املٓي ٌل" خٓ  الاعالم ْؾاةل جىاْ
ْلت  –الالحئين  –اللضؽ)" الجهاتي الخل ْكًاًا الاهلؿام للًاًا الـلؿُُيُت ْص  –الض ىاث  –الخض ا (املؿخَٓ  حكيل باعخباَع

َٓغ : زالٌ مً الضعاؾت أَمُت ْجخطح الاؾغاةُلي، الـلؿُُني الهغاع ح
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ٌل الاعالمُت الىسبت اججاَاث" باقيالُت العجباَِا نتزا أَمُت الضعاؾت جىدؿب .1 ٌل" خٓ  الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل جىاْ

ْلت  –الالحئين  –اللضؽ)" الجهاتي الخل ْكًاًا الاهلؿام للًاًا ْص  –الض ىاث  –الخض ا (املؿخَٓ َٓغ حكيل باعخباَع  ح
 .الاؾغاةُلي الـلؿُُني الهغاع

 .الجهاتي الخل كًاًاب الاَخمام عضم جأزير في الضعاؾت جبدث .2

ٌل الاعالمُت الىسبت اججاَاث ملكيلت جإنل التي العغبُت املىخبت في الضعاؾاث كلت .3 ٌل" خٓ  الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل جىاْ

 .الجهاتي الخل ْكًاًا الاهلؿام للًاًا

 .الاعالم ْؾاةل في الـلؿُُيُت لللًُت الاعخباع اعاصة هدٓ العمل .4

ٓعل اَخمام مضٔ صعاؾت .5 ا الاعالمُت الىسبت هٓغ ْحِت مً الجهاتي الخل بلًاًا الاعالم اةلْْؽ الجمِ  على اللاصعة باعخباَع
ٍٓاث ْجغجِب العام الغأي حكىُل ْل ٓعل لضٔ الا . الجمِ

: الدواشت احصاؤالث فراض

ل
ًال
: الدواشت حصاؤالث/  أاال

ٌل مً الضعاؾت جىُلم ٌل الاعالمُت الىسبت اججاَاث هي ما:  َٓ عةِس ي حؿاؤ ٌل" خٓ  للًاًا الـلؿُُيُت الاعالم ؾاةلْ جىاْ

ْلت  –الالحئين  –اللضؽ)" الجهاتي الخل ْكًاًا الاهلؿام ْص  –الض ىاث  –الخض   ؟ (املؿخَٓ

ٌل َظا مً ٍْخـغع  : الخالي الىدٓ على الـغعُت الدؿاؤالث مً عضص الغةِس ي الدؿاؤ

ٓط التي اللًاًا هي ما .  ٓعل اَخمام على حؿخد  المُت؟الاع الىسبت هٓغ ْحِت مً الجمِ

 الاعالمُت؟ الىسبت هٓغ ْحِت مً الجهاتي الخل ْكًاًا الاهلؿام بلًاًا الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل اَخمام صعحت ما .2

ْلِا ًخم التي اللًاًا هي ما .3  الـلؿُُيُت؟ الاعالم ْؾاةل في مىثف بكيل جىا

 ؟ الاعالم ْؾاةل في باَخمام الاعالمُت الىسبت جخابع اللًاًا مً أي .4

ٓعل اَخمام اباؾب هي ما .5  ؟ الجهاتي الخل كًاًا على ْجـًُلِا الاهلؿام بلًاًا الاعالم ْْؾاةل الجمِ

 ؟ الجهاتي الخل بلًاًا الاَخمام لعضم مخابعخً زالٌ ْمً هٓغن ْحِت مً املترجبت الىخاةج ما .6

 ؟ الانعضة واؿت على الـلؿُُيُت لللًُت الاعخباع اعاصة ًمىً هُف .7

ل
ًال
:  الدواشت فراض/  زاهيا

 ٌل الاعالمُت الىسبت اججاَاث جلفجش ٌل" خٓ ل الجهاتي الخل ْكًاًا الاهلؿام للًاًا الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل جىاْ
ًا
 جبعا

ٓامل الزخالؾ ٓع) الضًمؼغاؿُت الع  .(الؿىً أماهً ،العمل َبُعت ، الى

  ٓحض ٓنها التي ْاللًاًا الاعالمُت الىسبت ؾىً اماهً بين اعجباَُت عالكت ج   .الاعالم ْؾاةل في جمامباٍ شخهُا ًخابع
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: الدواشت مفاهيم

ٓع على ئَالعي بعض ٔل الؿابلت الضعاؾاث مجم عة الباخث ًغ  بعٌ ئلى الضعاؾت جـانُل ؾغص في البضء كبل الخُغقل يْغ

ـاث ٌل املِمت إلاحغاةُت الخعٍغ : ْهي الضعاؾت أحؼاء باقي في للضزٓ

: اللدس:  النهائي الحل كظايا

با ؾُينؿل ْؾِ في اللضؽ مضًىت جلع ٓح طاث حباٌ ؾلؿلت على املخٓؾِ البدغ مً الكغقل ئلى جلٍغ  الؼغب ئلى جمُل ؾـ

 عً هم 52 مؿاؿت املضًىت ْجبعض م،1150 هدٓ املُذ البدغ ؾُذ ْعً م،750 املخٓؾِ البدغ ؾُذ عً ْجغجـع ، الكغقل ْالى

ٌل معغاج ْهي ، املخٓؾِ البدغ ٓحض ْؾلم، علُّ هللا نلى الغؾٓ  .اللُامت ْهىِؿت كص ى،الا املسجض بها ْج

ٓاَىين َم: الالجئين ا الظًً ْاخـاصَم الـلؿُُيُين امل ل هجْغ
ًا
م مً كؿغا ٓنل ْؿلا م29/11/1947 في صًاَع ٓاَىت للاه  امل

ل أنبدذ مىاَم في ؿلؿُين، في الُبُعُت ئكامخّ ميان ْالظي م،24/7/1925 في الهاصع الـلؿُُني
ًا
ْلت ؾُُغة جدذ الخلا  ص

ٓا ْلم م20/7/1949 –م15/5/1948 بين ْطلً ئؾغاةُل، ٓصة ٌؿخُُع  . إلاؾغاةُلُت الؿلُاث مماعؾاث حغاء ئلُّ الع

ْلت كًاًا جمثل: االدالت الحداد ْص الض ا الجهاتي الخل كًاًا أَم اخض ْالخض غ مىٓمت ئعالن على مبيُت ألنها ْأزَُغ  الخدٍغ
ٓلِا الـلؿُُيُت ْص كب  مؿادت من% ٢٢ عن خػُص ال مؿاخت على الاؾغاةُلي الـلؿُُني الهغاع لخل هأؾاؽ 1967 عام بدض
 ْالمىاؿط ْالمٍاعاث المْاىئ عبع الساعجي العالم مع خْاهلُا بامىاىُت الـلؿٍُىُْن ٍُْالب ،الخاعُسُت ؿلؿٍُن

 .البعُت

ع  ؾاؾُت الضعاةم أخض الاؾدُُان: إلاشديطان ٓوي، للمكْغ ً ئًجاص أحل مً الهُِ ٓمي َْ ٓص ك  ًً،ؿلؿِ أعى على للحه

ىين عضص بلؽ ْكض م،1967 عام املدخلت الـلؿُُيُت الاعاض ي على املؿخعمغاث اكامت في ٍْخمثل  الف 600 هدٓ املؿخَٓ
ً ىت 144 على مؿخَٓ  .الؼغبُت ْالًـت اللضؽ في مؿخَٓ

 الاهلؿام لخضْر اصٔ الظي الامغ ػؼة، كُاع في الخىم على ؾُُغتها خماؽ ؿغيذ 2007-6-14 في: الاهلصام كظايا
اجب كًاًا أبغػَا املعلضة الخـهُلُت اللًاًا مئاث أؿغػل الظي الـلؿُُني ـين الْغ ْكـذ التي ْاملْٓ  ؿخذ خغهت ؾلُت ا
اجبهم ٓم خماؽ ْباجذ ْع ا جل  العالج، ، الامً عؿذ، ْمعبر املعابغ، ْاػالق الخهاع مثل ْكًاًا الًغاةب، زالٌ مً بخضبيَر

ا  املجخمعُت املهالخت اْ املجخمعي الامً ْكًاًا كخهاص،الا الاعماع، الخاعحُت، الؿُاؾت الخعلُم،  ..ْػيَر

  :الدواشت هحع: اأدااتها الدواشت مىهج: املنهجي إلاطاو

ٓكف أْ معين، مجخمع ْزهاةو ْؾماث َبُعت ْنف على جغهؼ التي الٓنـُت الضعاؾاث مً الضعاؾت َظٍ حعخبر  أْ م

.  ؿغص أْ حماعت

ْص عىض الٓنـُت الضعاؾاث جلف ال ْػل بل ْالدصخُو الٓنف خض  ألػغاى الؿببُت العالكاث ْنف ئلى طلً جخجا

.  ْحعمُلِا بها املغجبُت الخلاةم اهدكاؾ

                                                           
7. Paul D. Leedy. "Practical Research Planning and Desigin", 5th ed (NewYourk: Macmillan Publishing 
Company, 1993) P. 143.  

. 53ص(م 2000، 1عالم الكتب، ط: القاىرة) البحث العممي في الدراسات اإلعالميةمحمد عبد الحميد،  .  8
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: َما أؾاؾُين مىهجين على صعاؾخّ في الباخث اعخمض :الدواشت مىهج

ٓهت الاعالمُت للىسبت املسح مىهج على طلً في الضعاؾت حعخمض:  املسح مىهج. 1  ْعؤؾاء ْمضعاء ْاملدغعًٍ املغاؾلين مً املي
غ  .ْالىخاب الجامعاث ْاؾاجظة الخدٍغ

ْحّ لغنض املىهجُت امللاعهت على الباخث اعخمض :املىهجيت امللاوهت . 2 ٓهت الاعالمُت للىسبت عؤٍت بين ْالازخالؾ الاجـاق أ .  املي

ٓهت الاعالمُت بالىسبت الخانت الاؾخلهاء صخُـت أصاة صعاؾخّ في الباخث اؾخسضم: الدواشت أدااث  املغاؾلين مً املي
غ ْعؤؾاء ْمضعاء ْاملدغعًٍ ْلُت ْالعغبُت الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل في ْالىخاب الجامعاث ْاؾاجظة الخدٍغ  في العاملين ْالض

 .ؿلؿُين

ْاث ئخضٔ هي الاؾخلهاء صخُـت حعخبر: الاشخلصاء صحيفت ل الضعاؾت، َظٍ في البُاهاث حمع أص
ًا
 زيرن في ٌؿخسضم ْجىىُيا

ٓم مهضاكُت، ْلّ الاحخماعُت البدٓر مً ٓهت الاعالمُت للىسبت الاؾخلهاء صخُـت باعضاص الباخث ْؾُل  املغاؾلين مً املي
غ ْعؤؾاء ْمضعاء ْاملدغعًٍ ْلُت ْالعغبُت الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل في ْالىخاب الجامعاث ْاؾاجظة الخدٍغ  في العاملين ْالض

. ؿلؿُين

 الاعالمُت للىسبت  عمضي بكيل الضعاؾت عُىت ْازخاع إلاؾخلهاء، صخُـت باعضاص الباخث كام :الدواشت عيىت مجخمع
ٓهت غ ْعؤؾاء ْمضعاء ْاملدغعًٍ املغاؾلين مً املي  ْالعغبُت الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل في ْالىخاب الجامعاث ْاؾاجظة الخدٍغ

ْلُت ٓهذ ، ؿلؿُين في العاملين ْالض  . الاعالم مجاٌ في كُاصًت زهُتف 101 مً الضعاؾت عُىت ْجي

ٓعل قيل خُث ،ؿلؿُين في إلاعالمُت الىسبت مً 101 الضعاؾت عُىت حجم بلؽ  ما إلاهار نقيل بِىما ،%70.3 وؿبخّ ما الظو

ٓنل العُىت اؿغاص مً 51 املبدٓر ًمثلِا التي الاعالمُت املإؾؿت ؾإاٌ على ْاحاب ،%29.7 وؿبخّ  اعالمُت مإؾؿت 35 ًمثل
ٓنل الاواصًمُين مً ْعضص الـلؿُُيُت الؿُاؾُت الاججاَاث مسخلف جمثل ؿلؿُُيُت  الجامعُت، املإؾؿاث مً عضص ًمثل

ٌل زالٌ مً مٓضخت ْهي  :الخالي الجضْ

 (101) اعددهم الاعالميت للىخبت الديمحغرافيت املخغيراث يحضح (1) وكم جداول

%  اليصبت العدد الخصييف املخغيراث

 الجيض هحع

ٓعل  70.3 71 طو

 29.7 30 ئهار

ٓع  100.0 101 املجم

 16.8 17 عام 30-20 مً العمر

                                                           
ص . (2009، 1ار المصرية المبنانية، طالد: القاىرة)، مناهج البحث واالستخدامات االحصائية في الدراسات االعالميةشيماء ذو الفقار زغيب، .  9

243. 
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 43.6 44 عام 40-30 مً

 39.6 40 ؿأهثر عام 40 مً

ٓع  100.0 101 املجم

 املإهل
 العلمي

ٓم  2.0 2 ؿأكل صبل

ٓعٍٓؽ  47.5 48 بيال

 37.6 38 ماحؿخير

ٓعاٍ  12.9 13 صهخ

ٓع  100.0 101 املجم

 طبيعت
 العمل

 6.9 7 حامعي طأؾخا

 4.0 4 مدايغ

 27.7 28 صخـي مدغعل

 20.8 21 صخـي مغاؾل

غ عةِـ  8.9 9 جدٍغ

غ مضًغ  14.9 15 جدٍغ

 8.9 9 واجب

 7.9 8 طلً ػير

ٓع  100.0 101 املجم

 امادً
 الصكً

 29.7 30 الؼغبُت الًـت

 70.3 71 ػؼة كُاع

ٓع  100.0 101 املجم
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: للدواشت الىظررل الاطاو

ت على الباخث اعخمض اث مً هٍٓغ  هخاةج جـؿير في صكت أهثر ْلـِم حؿاؤالتها، على ْإلاحابت أَضاؿِا لخدلُم إلاعالم، هٍٓغ

:  ْهي الضعاؾت،

:    جىدة هظريت

ٌل جغحع ت  نٓ ٍٓاث جغجِب لبدٓر الىٍٓغ ْل ٔل خُث لُبمان ْالتر ئلى   ًٍٓ على حعمل إلاعالم ْؾاةل أن" ًغ  العام الغأي جي

  10". املجخمع تهم التي اللًاًا جلضًم زالٌ نم

ت ْجىُلم ٍٓاث جدضًض هٍٓغ ْل ٓعل اهدباٍ جغهيز في جإزغ الاعالم ْؾاةل أن ؿغيُت مً   ٓعاث الاَخمام هدٓ الجمِ  بمٓي
غح معُىت ْكًاًا ْأخضار ْاة جغاعي عؤٔ َْ ٓع في املؿا ٓعل اَخمام ئلى ًإهض أن ًمىً الى ٌ َظ ْجهىف اللًاًا، بهظٍ الجمِ
ت اث مً أنها على أًًا الىٍٓغ ٓم مً هي املسخلـت إلاعالم ْْؾاةل الصخاؿت أن جـترى ألنها باالجهاٌ اللاةم هٍٓغ  بترجِب ًل
ٓعل اَخماماث ٔل كًاًا ْاَماٌ ْأحىضتها املإؾؿاث جلً عأي ْؿم الاَخمام حؿخدم التي اللًاًا ئبغاػ زالٌ مً الجمِ  ازغ

.  11أحىضتها جىاكٌ

ت ْجـُض ٓج الىٍٓغ ٓعل ًغاٍ ما ْبين, عؾاةلِا في إلاعالم ْؾاةل جإهضٍ ما بين ئًجابُت عالكت ْصب ا الجمِ ْعل أن أي. مِمًا  ْؾاةل ص
ٍٓاث جغجِب في ٌؿِم إلاعالم ْل ٓعل عىض       12."الجمِ

ت جخدضر هما ٓع، في الخأزير على كاصعة إلاعالم ْؾاةل أن الىٍٓغ ا زالٌ مً الجمِ ٔ عل جُغخِا معُىت كًاًا على جغهيَز

ْا إلاعالم لغؾاةل املخللين ٓاكف لُخسظ   13.َغخِا بدؿب جخأزغ مجها م

:  إلاعالم اشائل  الحياث اطع

ٌل Lazarsfeld and Merton ٌعض ٌل َغح مً أْ ٍٓاث ًًع بمً الخام الدؿاؤ ْل  ْواهذ ، 1984 عام ْطلً إلاعالم، ْؾاةل ٌعض أ
ما ْحِت ٍٓاث أن هَٓغ ْل ٓنل إلاعالم ْؾاةل أ  املإؾؿاث طلً في بما املجخمع في الؿاةضة الاحخماعُت ٔلللٓ هدُجت جخي

ت الهىاعُت ا ْالخجاٍع لت الجِاث مً ْػيَر ٓص جغعى التي هي الخاهمت ؿالُبلت الاحخماعي، الًبِ ملماعؾت املَإ  ْؾاةل ْجل

ا حؿعى ال ؿهي ْلظلً إلاعالم   14.علُّ خاؿٓتالم على حعمل ما بلضع للمجخمع ْالاكخهاصي الاحخماعي البىاء لِضم مُللًا

 

 

 

 

                                                           
 288ص  (2004، 5طالدار المصرية المبنانية، : القاهرة) ،االتصال ونظرياته المعاصرةى السيد، ليلحسن مكاوي و . 10
 89ص (1989دار المعرفة الجامعية، : االسكندرية)نظريات االتصال والرأي العام فرج الشناوي ، .  11
 105ص (2004دار الفجر لمنشر والتوزيع، : القاىرة ) دراسة ترتيب األولويات –عالم السياسي والرأي العام اإلعزيزة عبده، ، . 12
 285، ص( 2006. بيروت، دار النيضة العربية )، نظريات االتصالمي العبداهلل، ،  . 13
 17، ص  (م2007، عدد  3ربية ، مجمد مجمة االتصال العولمي الع) االتجاهات الحديثة لبحوث وضع األجندةبسيوني حمادة ، .  14
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:    الحياث اطع هخائج

ًٍْ بأَم كاةمت أنها لألحىضة البؿُِ الخعٍغف ئن ٓامل زالزت َىان ْعلُّ ، الغةِؿُت العىا  بعًِا جإزغ  حىضة جغجِب في ع

 جلحها التي  حىضة في ًإزغ  حىضة َظٍ مً ْول العامت، الؿُاؾاث احىضة العامت، الاحىضة إلاعالمُت،  حىضة: بعٌ على
  15.الؿابم الترجِب بدؿب

ت مً الباخث َْؿخـُض ٍٓاث جغجِب أْ  حىضة هٍٓغ ْل ٓكٓؾ َْٓ الضعاؾت أَضاؾ لخدلُم    الىسبت اججاَاث على ال

ٌل الاعالمُت ٌل" خٓ ْلت  –الالحئين  –اللضؽ)" الجهاتي الخل ْكًاًا الاهلؿام للًاًا الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل جىاْ   –الض
ْص ىاث  –الخض ْعل على زالٌ مً ْطلً ،(املؿخَٓ ٓحُّ في الاعالمُين ص ٔل ْئَماٌ كًاًا هدٓ العام الغأي ج م أزغ  باعخباَع

ٍٓاث جغجِب عملُت في أؾاؾُين مكاعهين ْل  .. 

: البا ث ااجهذ التي الصعحباث

 .ػؼة كُاع في املؿخمغ الىِغباتي الخُاع اهلُاع .1

ٓانل اهلُاع .2 ٓاث مىع حغاء الؼغبُت ؿتالٌ في إلاعالمُت الىسبت مع الخ  جلً على ْللخؼلب ، ػؼة ألَالي الاؾغاةُلي الاخخالٌ ك

ٓانل جم املكيلت ل الخ
ًا
 ..الىترْهُا

ل الاؾخماعة حعبئت الؾخؼغاق أصٔ الظي الامغ الىسبت شخهُاث اوكؼاٌ .3
ًا
ٌل ْكخا  .أَٓ

: االثباث الصدق ئجراءاث

ٓبين اؾخسضام جم امللُاؽ نضق لخدلُم :الصدق ئجراءاث :  الخالُين  ؾل

ى حؿاؤالث على احابتها للخأهض الاؾخلهاء صخُـت بمغاحعت ْطلً :املحخحول صدق . الضعاؾت ْأَضاؾ ْؿْغ

ٓة َظٍ ْفي: للمحخحول الظاهررل الصدق ٓعت على الاؾخلهاء صخُـت بعغى الباخث كام الخُ  املسخهين مً مجم

ٓا الظًً ، ْاملدىمين ا التي الالػمت الخعضًالث ئحغاء ْجم بُم،للخِ نالخُتها مضٔ على ْالخىم بـدهِا كام  بها أقاْع
 :والخالي

ٓحُّ  ؾئلت، بعٌ ْصمج الاؾخلهاء، اؾخماعة ازخهاع .1 ا صكت أهثر لخهبذ  ؾئلت ْج  .َْؿغًا

 .الخسهو مجاٌ في الخعمم ْ الاؾخلهاء صخُـت في مدؿلؿل بكيل  ؾئلت جغجِب .2

                                                           
15 . Gavin, N.,T., (2000) Imaging Europe: Political IDENTITY and British Television Coverage of the 
European economy , vol 2 Issue , p 352,22p.   

  االستقصاء ةوالمختصون المحكمون الستماراألساتذة :
. االسراءالصحافة في جامعة د مساع، أستاذ احمد الشقاقي .د .1
 .استاذ مساعد العموم السياسية، ايياب ابو منديل. د  .2
 .استاذ مساعد العموم السياسية وجيو ابو ظريفة،. د .3
 .زىير عابد ، عميد كمية االعالم في جامعة االقصى .د .4
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 :الثباث اخخباو

ٓامِا عُىت على لالؾخماعة كبلي ازخباع بعمل * الباخث ػمالء أخض كام جلهاءالاؽ اؾخماعة زباث جدلُم احل ْمً  (10)% 10 ك
ٓزين   .الجهاتي للخُبُم الاؾخماعة نالخُت ًإهض بما للمالخٓاث ْؿلا الاؾخماعة حعضًل ْجم الضعاؾت، عُىت مً مبد

 :  Alpha دراهباخ  –ألفا بطريلت املبححزين ئجاباث ملياس زباث

ٓامِا ْالبالؽ باليامل الضعاؾت مجخمع على كُاؽالم جُبُم جم  خؿاب جم امللُاؽ جُبُم ْبعض الاعالمُت، الىسبت مً (101 ) ك

هباح ألـا معامل هبار ألـا كُمت أن ْحض خُث ، الثباث للُاؽ هْغ  أن على وافي صلُل َْظا 0.76 ٌؿاْيل الىلي للملُاؽ هْغ
. حُض زباث بمعامل ًخمخع امللُاؽ

: الثاوي الفصل

 امليداهيت الدواشت هخائج

ٓاث إلاحــغاءاث الـهل َـظا ٌعــغى ٌل خُث املُضاهُت، الضعاؾت مجـاٌ في جمذ التي املىهجُــت ْالخُـ  علحهـا َبلذ التي العُىـت ًدىاْ
ل الضعاؾـت،

ًا
ْاث جٓيُـذ ئلى ئيـاؿـت ٓاتهـا، الضعاؾـت في املؿخسضمـت  ص  جدلُـل في أؾخسضمذ التي إلاخهاةُـت ْ ؾالُب ْزُ

.  الضعاؾت أَضاؾ جدلُم زم ْمً الىخاةج ئلى للخٓنـل البُاهـاث

غ ْمضعاء عؤؾاء على ْػعذ ئؾدباهت 101 اليلُت الضعاؾت عُىت بلؼذ ٓنل ْاملدغعْنل الخدٍغ ٓنل ْالىخاب ْاملغاؾل  في ْالاواصًمُ

ٓػَعِا ْجم ، الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل ل 2016-11-5 ْختى 2016-10-25 مً الـترة في ج
ًا
. الىترْهُا

ل
ًال
 الاهلصام للظايا الفلصطيييت الاعالم اشائل جىااول"  حول الاعالميت الىخبت اججاهاث لحاكع العامت الصماث: أاال

: النهائي الحل اكظايا

ٌل ٌل الاعالمُت الىسبت اججاَاث هخاةج الـهل َظا في الباخث ًدىاْ ٌل" خٓ  الاهلؿام للًاًا الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل جىاْ

ْلت  –الالحئين  –اللضؽ)" الجهاتي لخلا ْكًاًا ْص  –الض ىاث  –الخض : والخالي الاؾخلهاء بصخُـت (املؿخَٓ

 :النهائي الحل اكظايا الاهلصام للظايا الفلصطيييت الاعالم اشائل جىااول"  حول الاعالميت الىخبت وؤيت .1

ْلِا ًخم الجهاتي الخل كًاًا اْ الاهلؿام كًاًا مً أي صعحت على للخعغؾ  جم الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل في مىثف قيلب جىا

ٌل زالٌ مً طلً ٍْخطح ْاليؿب، الخىغاعاث ئًجاص : الخالي الجضْ

 ل

                                                           

. طالب ماجستير في قسم الصحافة واالعالم بالجامعة االسالمية،  محمد فروانة  *   
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  (2) وكم جداول

 الفلصطيييت الاعالم اشائل في مكثف بشكل جىاالها يخم التي اللظايا يحضح

%  اليصبت العدد اللظايا

 81.2 82 الاهلؿام كًاًا

 18.8 19 الجهاتي الخل كًاًا

ٓع  100.0 101 املجم

 :يلي ما الصابم الجداول خالو مً جبين

ن% 81.2 بيؿبت إلاعالمُت الىسبت مً العٓمى الؼالبُت أن ْلِا ًخم التي اللًاًا أهثر هي الاهلؿام كًاًا أن على ًْغ  في مىثف بكيل جىا

ٔل خين في الـلؿُُيُت، الاعالم ْؾاةل ْلِا ًخم التي ياًاالم أهثر هي الجهاتي الخل كًاًا بأن% 18.8 ًغ  ْؾاةل في مىثف بكيل جىا
. الـلؿُُيُت الاعالم

: الاعالميت الىخبت هظر اجهت مً الجمهحول اهخمام على حصخححذ التي اللظايا .2

ٓاط صعحت على للخعغؾ ٓعل اَخمام على اللًاًا اؾخد  الترجُبي الازخباع باؾخسضام الباخث كام الاعالمُت، الىسبت هٓغ ْحِت مً الجمِ

Multiple Response، طلً ٍْخطح :

  الجمهحول اهخمام على حصخححذ التي لللظايا االترجيب االيصبت الخكراو يحضح (3) وكم جداول

الرث

 بت
 حصخححذ التي اللظايا جرجيب

 الجمهحول اهخمام على
 العدد

 اليصبت

 %

 41.0 41 الاهلؿام كًاًا 1

 30.9 30 الاعماع 2

 33.3 32  الجهاتي الٓيع كًاًا 3

 41.8 33 ؿاْياثالم 4

ْلى باملغجبت حاءث الاهلؿام كًُت أن :يلي ما الصابم الجداول خالو مً جبين ٓعل اَخمام خُث مً    الىسبت هٓغ ْحِت مً بها الجمِ

 الٓيع كًاًا الثالثت باملغجبت ْحاءث ،%30.9 بيؿبت الاعماع كًُت الاَخمام خُث مً الثاهُت باملغجبت ،ًلحها% 41.0 بيؿبت إلاعالمُت

 %.41.8 بيؿبت املـاْياث كًُت الاَخمام خُث مً  زيرة باملغجبت جلتها ،%33.3 بيؿبت الجهاتي
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 :الاعالم اشائل في باهخمام الاعالميت الىخبت جخابعها التي اللظايا .3

ٓاط صعحت على للخعغؾ  multiple الترجُبي الازخباع باؾخسضام الباخث كام الاعالمُت، الىسبت اَخمام على اللًاًا اؾخد
response، ٌل زالٌ مً طلً ٍْخطح  :الخالي ْالكيل الجضْ

 الاعالميت الىخبت اهخمام على حصخححذ التي لللظايا االترجيب اليصب يحضح (4) وكم جداول

الرث

 بت
 الخكراو الاعالم اشائل في باهخمام الاعالميت الىخبت جخابعها التي اللظايا

 اليصبت

% 

 44.9 48 الاهلؿام كًاًا 1

 30.1 28 الجهاتي الٓيع ًاكًا 2

 30.7 27 الاعماع 3

 45.6 31 املـاْياث 4

:  يلي ما الصابم الجداول خالو مً جبين

ْلى باملغجبت حاءث الاهلؿام كًُت أن  خُث مً الثاهُت باملغجبت ًلحها ،%44.9 بيؿبت بها إلاعالمُت الىسبت اَخمام خُث مً  

 مً  زيرة باملغجبت ْحاء ،%30.7 بيؿبت الاعماع كًُت الثالثت باملغجبت ًلحها ،%30.1 بيؿبت الجهاتي الٓيع كًاًا الاَخمام
%. 45.6 بيؿبت املـاْياث كًُت الاَخمام خُث

 :الاعالميت الىخبت هظر اجهت مً النهائي الحل اكظايا الاهلصام بلظايا الفلصطيييت الاعالم اشائل اهخمام دوجت .4

 الاعالمُت، الىسبت هٓغ ْحِت مً الجهاتي الخل ْكًاًا الاهلؿام بلًاًا الـلؿُُيُت مالاعال ْؾاةل اَخمام صعحت على للخعغؾ

ٌل زالٌ مً طلً ٍْخطح ،multiple response الترجُبي الازخباع باؾخسضام الباخث كام : الخالي الجضْ

 النهائي الحل اكظايا مالاهلصا بلظايا الفلصطيييت الاعالم اشائل اهخمام لدوجت االيصبت الخكراو يحضح (5) وكم جداول
 إلاعالميت الىخبت هظر اجهت مً

الرث

 بت
% اليصبت الخكراو اللظيت

اجب 1 ـين الْغ  22.0 29 ْاملْٓ

 15.6 20 اللضؽ 2

 16.8 23 الالحئين 3
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اث الاهتهاواث 4  18.0 16 الـلؿُُيُت للخٍغ

ْلت 5  13.5 14 الض

 14.3 12 ْالاعماع املهالخت 6

ْص 7  16.3 13 ْاملُاٍ الخض

 14.8 8 عؿذ معبر 8

 4.5 3 الاؾدُُان 9

:  يلي ما الصابم الجداول خالو مً جبين

اجب كًُت أن ـين الْغ ٓطث ْاملْٓ ْلى املغجبت على اؾخد  اخخلذ انها أي% 22 بيؿبت الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل اَخمام مً  
ْلى املغجبت ، لللًاًا باليؿبت الا  املغجبت الاعالمُت الىسبت خضصث ًلحها ،% 15.6 بيؿبت اللضؽ ًتكٌ الثاهُت باملغجبت ًلحها الازٔغ

ْلت كًُت الخامؿت باملغجبت ٍْلُّ ،%18.0 بيؿبت الاهتهاواث كًُت الغابعت باملغجبت ًلحها ،%16.8 بيؿبت لالحئين الثالثت  بيؿبت الض
ْص كًُت ةالؿابع باملغجبت ًلحها ْالاعماع، املهالخت كًُت الؿاصؾت باملغجبت ْحاءث ،13.5%  ْحاء ،%16.3 بيؿبت ْاملُاٍ الخض

ل ،%14.8 بيؿبت عؿذ معبر بلًُت الاَخمام  زيرة اللبل باملغجبت
ًا
%. 4.5 بيؿبت الاؾدُُان بلًُت الاَخمام ْأزيرا

ٓم ان الىخاةج جلً مً ٍْدبين ٓمُت الِم ٓاَىين ْاملعِكُت ْالصخهُت الُ ْلى املغجبت في حاءث للم  ْؾاةل اَخمام خُث مً الا
ْلى بالضعحت باالهلؿام معىُت اؾغاةُل أن ًإهض بما الاعالم ٍٓاث ختى حؼُير في ٌؿاَم ألهّ   ْل  كًاًا هدٓ الاعالم ْؾاةل ا

َٓغ حكيل التي الَٓىُت اللًاًا ْلِـ الاهلؿام . الاؾغاةُلي الـلؿُُني الهغاع ح

 :إلاعالميت هخبتاو هظر اجهت مً الاهلصام بلظايا الاعالم ااشائل الجمهحول اهخمام اشباب .5

ٓعل اَخمام أؾباب على لإلحابت ْاليؿبت الخىغاعاث ئًجاص جم  الىسبت هٓغ ْحِت مً الاهلؿام بلًاًا الاعالم ْْؾاةل الجمِ

ٌل زالٌ مً الىخاةج ْجخطح إلاعالمُت، : الخالي الجضْ

  الاهلصام بلظايا الاعالم ااشائل الجمهحول اهخمام أشباب يحضح (6) وكم جداول

 الترجيب% محايد% أاافم ال% أاافم الاهلصام بلظايا الفلصطيييت إلاعالميت الحشائل اماهخم اشباب 

 2 8.5 14.9 76.6 البُالت وؿبت ْاعجـاع الـلغ اهدكاع 1

ٓعي ػُاب 2 ني ال  13 10.6 51.1 38.3 الَٓ

 5 10.8 17.2 72.0 ػؼة كُاع على الاؾغاةُلي الخهاع اقخضاص 3
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ٓص عضم 4 ٌل مـاْياث ْح  12 11.8 38.7 49.5 الجهاتي الخل اًاكٌ خٓ

ٓص عضم 5  8 11.7 22.3 66.0 الخالُت الـلؿُُيُت الـهاةلُت باللُاصاث زلت ْح

ٍٓاث حؼير 6 ْل ٓص الجماَير لضٔ الا  6 11.7 18.1 70.2 الصخص ي الِم ْْح

ٍٓت عملُت مً الُأؽ 7  11 17.0 20.2 62.8 الدؿ

ٓص 8  9 11.8 22.6 65.6 ْاحخماعي ؾُاس ي ؿغاغ ْح

ٓمُت الاهلؿام كًاًا جـانُل بمخابعت الاوكؼاٌ 9  4 9.9 16.5 73.6 الُ

ٌل صْنل الاهلؿام كًاًا جغاهم 10  1 3.2 9.5 87.4 خلٓ

 7 17.4 16.3 66.3 الاهلؿام ْل في الكباب مً حُل وكأة 11

 3 13.2 12.1 74.7 الاهلؿام كًاًا عً املؿخمغ اللاصة أخاصًث 12

 10 15.2 20.7 64.1 الاعالم ْلٓؾاةل الخانت أخاصًثهم في الجهاتي الخل اًاكٌ اللاصة اَماٌ 13

 الاهلؿام بلًاًا إلاعالمُت الٓؾاةل اَخمام أؾباب على مغجـعت بيؿب اجـاق َىان أن: يلي ما الصابم الجداول خالو مً جبين
ٓص الاهلؿام كًاًاب إلاعالمُت الٓؾاةل اَخمام أؾباب أن إلاعالمُت الىسبت مً% 87.4 اعخبر ؿلض ،  كًاًا جغاهم بؿبب ٌع

ٌٓ، صْنل الاهلؿام  أخاصًث بؿبب% 74.7 َْعلل البُالت، وؿبت ْاعجـاع الـلغ اهدكاع َٓ  ؾباب أخض أن% 76.6 عأٔ بِىما خل

ٓم الاهلؿام كًاًا جـانُل بمخابعت الاوكؼاٌ َٓ الؿبب بأن% 73.6 ٌعلل هظلً الاهلؿام، كًاًا عً املؿخمغ اللاصة  ًت،الُ
ٔل هما ٍٓاث حؼير َٓ الؿبب ان% 70.2 َْكير ػؼة، كُاع على الاؾغاةُلي الخهاع اقخضاص َٓ الاؾباب مً ان% 72.0 ٍْغ ْل  لضٔ  

ٓص الجماَير ٌل صْنل الاهلؿام كًاًا بتراهم ْهي املكيلت حصخُو على اجـاق َىان أن ْهجض الصخص ي، الِم ْْح  ..خلٓ

 الاهلصام بلظايا الاعالم ااشائل الجمهحول اهخمام أشباب على إلاعالميت الىخبت محافلت وصبت يحضح (1) وكم شكل
  النهائي الحل كظايا على اجفظيلها
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 :النهائي الحل بلظايا الاهخمام لعدم إلاعالميت الىخبت هظر اجهت مً املترجبت الىخائج .6

 بلًاًا الاَخمام لعضم مخابعتهم زالٌ ْمً إلاعالمُت الىسبت هٓغ ْحِت مً املترجبت للىخاةج ْاليؿبت الخىغاعاث ئًجاص جم

ٌل زالٌ مً الىخاةج ْجخطح الجهاتي، الخل :  الخالي الجضْ

 النهائي الحل بلظايا الاهخمام لعدم املترجبت الىخائج يحضح (7) وكم جداول

0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0

انتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة

غياب الوعي الوطني

اشتداد الحصار االسرائيلي على قطاع غزة

عدم وجود مفاوضات حول قضايا الحل النهائي

عدم وجود ثقة بالقيادات الفصائلية الفلسطينية الحالية

تغير االولويات لدى الجماهير ووجود الهم الشخصي

اليأس من عملية التسوية

وجود فراغ سياسي واجتماعي

االنشغال بمتابعة تفاصيل قضايا االنقسام اليومية

تراكم قضايا االنقسام دون حلول

نشأة جيل من الشباب في ظل االنقسام

احاديث القادة المستمر عن قضايا االنقسام

 …اهمال القادة قضايا الحل النهائي في احاديثهم الخاصة 

76.6

38.3

72.0

49.5

66.0

70.2

62.8

65.6

73.6

87.4

66.3

74.7

64.1

العد

 د
 النهائي الحل بلظايا الاهخمام لعدم املترجبت الىخائج

أاافم

 %
 الترجيب% أاافم ال محايد

 2 9.4 5.2 85.4 الـلؿُُيُت باللًُت الاؾغاةُلي صالخـغ 1

ْلي الاَخمام عضم 2  6 9.1 10.1 80.8 الـلؿُُيُت باللًُت الغؾمي الض

ؼ 3  1 8.2 4.1 87.8 بها ْالاوكؼاٌ الضازلُت الـلؿُُيُت الاهلؿاماث حعٍؼ

 5 8.3 10.4 81.3 الغؾمي العغبي الضعم جغاحع 4

 9 16.7 14.6 68.8 العغبي الكعبي الضعم جغاحع 5

 4 5.2 12.5 82.3 الـلؿُُيُت لللًُت الخل اؿم ػُاب 6

 ْالعغبُت الاكلُمُت الاعالم ْؾاةل اَخمام عضم 7
 الـلؿُُني الكعب على الاؾغاةُلُت باالعخضاءاث

69.4 13.3 17.3 8 
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

% 87.8: والخالي الجهاتي الخل بلًاًا إلاعالمُت الىسبت هٓغ ْحِت مً املترجبت الىخاةج أن: يلي ما الصابم الجداول خالو مً جبين
ْا ؼ في حؿاَم انها عأ ؼ في ؾِؿِم طلً ان% 85.4 ْعأٔ بها، ْالاوكؼاٌ الضازلُت الـلؿُُيُت الاهلؿاماث حعٍؼ  الخـغص حعٍؼ

ْا% 85.1 ْبيؿبت الـلؿُُيُت، باللًُت الاؾغاةُلي اصة الى ؾُإصي اهّ عأ ٍٓض ًُانالاؾذ ْجيرة ٍػ ْا% 82.3 ْبيؿبت اللضؽ، ْته  عأ
 ْبيؿبت الغؾمي، العغبي الضعم جغاحع الى ؾُإصي اهّ% 81.3 اعخبر ْبِىما الـلؿُُيُت، لللًُت الخل اؿم ػُاب الى ؾُإصي اهّ

ْا% 80.8 ْلي الاَخمام لعضم ؾُإصي اهّ عأ  اؾغاةُل خهاع اؾخمغاع الى ؾُإصي اهّ% 76 ْعأٔ الـلؿُُيُت، باللًُت الغؾمي الض

 الـلؿُُني الكعب على الاؾغاةُلُت باالعخضاءاث ْالعغبُت الاكلُمُت الاعالم ْؾاةل اَخمام عضم% 69.4 ْبيؿبت ػؼة، للُاع
ٔل الـلؿُُني الكباب مً حُل ْوكٓء العغبي الكعبي الضعم جغاحع% 68.8 ْملضؾاجّ،  ْلِـ الاهبر َمّ الاهلؿام ان ًغ

ٓماث جالش ي %66.3 بيؿبت إلاؾغاةُلي، الاخخالٌ ْلت اوكاء مل . الـلؿُُيُت الض

. الـلؿُُيُت اللًُت على بلًاًاٍ ْالاَخمام الاهلؿام واعزُت جإهض آلاعاء جلً

 النهائي الحل بلظايا الاهخمام لعدم املترجبت الىخائج يحضح (2) وكم شكل

 
0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0

التفرد االسرائيلي بالقضية الفلسطينية

عدم االهتمام الدولي الرسمي بالقضية الفلسطينية

تعزيز االنقسامات الفلسطينية الداخلية واالنشغال بها

تراجع الدعم العربي الرسمي

تراجع الدعم الشعبي العربي

غياب افق الحل للقضية الفلسطينية

 …عدم اهتمام وسائل االعالم االقليمية والعربية 

زيادة وتيرة االستيطان وتهويد القدس

استمرار حصار اسرائيل لقطاع غزة

 …نشوء جيل من الشباب الفلسطيني يرى ان االنقسام همه 

تالشي مقومات انشاء الدولة الفلسطينية

85.4

80.8

87.8

81.3

68.8

82.3

69.4

85.1

76.0

68.8

66.3

 ْملضؾاجّ

اصة 8 ٍٓض الاؾدُُان ْجيرة ٍػ  3 8.5 6.4 85.1 اللضؽ ْته

 7 15.6 8.3 76.0 ػؼة للُاع اةُلاؾغ خهاع اؾخمغاع 9

10 
ٔل الـلؿُُني الكباب مً حُل وكٓء  الاهلؿام ان ًغ
 الاؾغاةُلي الاخخالٌ ْلِـ الاهبر َمّ

68.8 12.9 18.3 10 

ٓماث جالش ي 11 ْلت اوكاء مل  11 15.8 17.9 66.3 الـلؿُُيُت الض



  2016 ديسمبر  2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : عشر الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

19 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

:  صعدة كافت على الفلصطيييت لللظيت الاعخباو إلعادة إلاعالميت الىخبت وؤيت .7

ٌل على لإلحابت ْاليؿبت الخىغاعاث ئًجاص جم  ْحِت مً  نعضة واؿت على الـلؿُُيُت لللًُت الاعخباع اعاصة ًمىً هُف الدؿاؤ

ٌل زالٌ مً الىخاةج ْجخطح إلاعالمُت، الىسبت هٓغ : الخالي الجضْ

 الفلصطيييت لللظيت الاعخباو إلعادة إلاعالميت الىخبت وؤيت يحضح (8) وكم جداول

ن عالمُتإلا الىسبت مً% 91.9 ان :يلي ما الصابم الجداول خالو مً جبين   الاعالم ْؾاةل في ْالالحئين اللضؽ كًاًا ابغاػ ًْغ
عة اكتراح على% 90.8 ْاجـم  نعضة واؿت على الـلؿُُيُت لللًُت الاعخباع إلعاصة الـلؿُُيُت  الخدغواث حصجُع يْغ
ٓماؾُت اثالخدغن جىثُف اكتراح على% 90.8 اجـم هما الـلؿُُيُت، لللًُت الضاعمت ْالـلؿُُيُت العغبُت الكعبُت  في الضبل

ْلُت املإؾؿاث ا، الـلؿُُيُت لللًُت الضاعمت الض  املىانٍغً حماعاث جدـؼ اكتراح الاعالمُت الىسبت مً% 88.7 ْصعم ْابغاَػ

 الترجيب محايد أاافم ال أاافم  صعدة كافت على الفلصطيييت لللظيت الاعخباو دةاعا العدد

 1 3.0 5.1 91.9 الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل في ْالالحئين اللضؽ كًاًا ابغاػ 1

 9 11.1 6.1 82.8 الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل في الـلؿُُيُت الخدغواث ابغاػ 2

 11 8.2 15.5 76.3 الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل في ةالضازلي الاهلؿاماث كًاًا جحجُم 3

 2 7.1 2.0 90.8 الـلؿُُيُت لللًُت الضاعمت العغبُت الكعبُت الخدغواث حصجُع 4

ٌل في الـلؿُُيُت لللًُت املىانٍغً حماعاث جدـؼ 5  4 7.2 4.1 88.7 العالم صْ

6 
ٓماؾُت الخدغواث جىثُف ْلُت املإؾؿاث في الضبل  الضاعمت الض
ا الـلؿُُيُت ًتلللٌ  ْابغاَػ

90.8 4.1 5.1 3 

7 
ٌل اًجاص  الاهلؿام عً بعُضا ػؼة كُاع في الكباب ملكاول خلٓ

 البُالت في ْاملخمثلت
83.5 6.2 10.3 8 

ْةت الاوكُت جىثُف 8  5 4.1 8.2 87.6 ْزاعحُا صازلُا لالهلؿام املىا

ٌل مع العمل 9 ٓاع صْ  10 12.4 10.3 77.3 .ػؼة خهاع إلنهاء مهغ ْزانت الج

ؼ 10 ٓماث حعٍؼ ٓخضة مل  7 6.3 7.3 86.5 الـلؿُُيُت ال

ٓعُت خمالث 11 ٓاكع عبر الَٓىُت باللًاًا ج ٓانل م  6 9.1 4.0 86.9 الاحخماعي الخ

ْمت جهعُض 12  12 15.5 10.3 74.2 الخماؽ مىاَم في الكعبُت امللا
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ٌل في الـلؿُُيُت لللًُت ْةت الاوكُت جىثُف الاكتراح على% 87.6 اجـم ْأًًا العالم، صْ  ْزاعحُا، صازلُا لالهلؿام املىا

ٓاا% 86.9 ْبيؿبت ٓعُت خمالث جىُٓم الاكتراح على جـل ٓاكع عبر الَٓىُت باللًاًا ج ٓانل م % 86.5 ْبيؿبت  الاحخماعي، الخ
ٓا ؼ اكتراح على ْاؿل ٓماث حعٍؼ ٓخضة مل ٌل اًجاص اكتراح على% 83.5 ْاؿم هما الـلؿُُيُت، ال  ػؼة كُاع في الكباب ملكاول خلٓ

 الـلؿُُيُت، الاعالم ْؾاةل في الـلؿُُيُت الخدغواث ابغاػ اكتراح على% 82.8 ْْاؿم البُالت، في ْاملخمثلت الاهلؿام عً بعُضا

ٓا% 77.3 ْبيؿبت ٌل مع العمل اكتراح على ْاؿل ٓاع صْ  كًاًا جحجُم% 76.3 ْبيؿبت  ،ػؼة خهاع إلنهاء مهغ ْزانت الج
ل الـلؿُُيُت، الاعالم ْؾاةل في الضازلُت الـلؿُُيُت الاهلؿاماث

ًا
ْمت جهعُض اكتراح على ْاؿم% 74.2 بيؿبت ْأزيرا  امللا

 .الخماؽ مىاَم في الكعبُت

 ْلىجها للمؿخلبل اؾدكغاؿُت عؤٍت الـلؿُُيُت لللًُت الاعخباع إلعاصة الباخث لغؤٍت الاعالمُت الىسبت ْصعم اجـاق َْكيل

ٓاٌ مجغص مً هللِا الى بداحت ٍٓلِا اؿعاٌ الى الاك .. مبرمجت لخُت بخد

 كافت على الفلصطيييت لللظيت الاعخباو اعادة يمكً ديف  حول إلاعالميت الىخبت اافلتم وصبت يحضح (3) وكم شكل
   صعدة

 
 

ل
ًال
 الحل اكظايا الاهلصام للظايا الفلصطيييت الاعالم اشائل جىااول" هحح الاعالميت الىخبت وؤيت العامت الصماث: زاهيا

:  الديمغرافيت بالعىاصر اعالكتها النهائي

ٌل الاعالمُت الىسبت اججاَاث بين عالكتاٌ الجؼء َظا ًىاكل ٌل" خٓ  ْكًاًا الاهلؿام للًاًا الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل جىاْ

ْلت  –الالحئين  –اللضؽ)" الجهاتي الخل ْص  –الض ىاث  –الخض ٓامل الؿىً ْاماهً (املؿخَٓ  في مٓضح َٓ هما الضًمؼغاؿُت ْالع
ٌل  :والخالي طلً ًخطح ، (11،12 ،10)  الجضاْ

 

 

0.020.040.060.080.0100.0

 …ابراز قضايا القدس والالجئين في وسائل االعالم 

ابراز التحركات الفلسطينية في وسائل االعالم الفلسطينية

 …تحجيم قضايا االنقسامات الفلسطينية الداخلية في 

 …تشجيع التحركات الشعبية العربية والفلسطينية الداعمة 

 …تحفيز جماعات المناصرين للقضية الفلسطينية في دول 

 …تكثيف التحركات الدبلوماسية في المؤسسات الدولية 

 …ايجاد حلول لمشاكل الشباب في قطاع غزة بعيدا عن 

تكثيف االنشطة المناوئة لالنقسام داخليا وخارجيا

.العمل مع دول الجوار وخاصة مصر النهاء حصار غزة

تعزيز مقومات الوحدة الفلسطينية

 …تنظيم حمالت توعية بالقضايا الوطنية عبر مواقع 

تصعيد المقاومة الشعبية في مناطق التماس
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ل الاعالميت الىخبت وؤيت اخخالف .1
ًال
: الجيض هحع الخخالف جبعا

ق إلًجاص  chi squareازخباع ئًجاص جم الـغيُت على لإلحابت ٌل" هدٓ الاعالمُت الىسبت عؤٍت صعحاث في الـْغ  الاعالم ْؾاةل جىاْ
ل الجهاتي الخل ْكًاًا الاهلؿام للًاًا الـلؿُُيُت

ًا
ٓع الزخالؾ جبعا ٓع،) الجيـ ه ٌل زالٌ مً الىخاةج ْجخطح ،(ئهار طو  الجضْ

: الخالي

 جىااول" هحح الاعالميت الىخبت وؤيت دوجاث بين  chi square ااخخباو املخلاطعت الجدااول هخائج يحضح  (9) وكم جداول

ل لللظايا الفلصطيييت الاعالم اشائل
ًال
: الجيض هحع الخخالف جبعا

 مكثف بشكل جىاالها يخم التي اللظايا
 ةالفلصطيني الاعالم اشائل في

 الجيض هحع
 املجمحع

 ئهار ذدحول

 الاهلصام كظايا
 82 22 60 عضص

% 84.5% 73.3% 81.2% 

 النهائي الحل كظايا
 19 8 11 عضص

% 15.5% 26.7% 18.8% 

 املجمحع
 101 30 71 عضص

% 100% 100.0% 100.0% 

(chi square=1.72, p-value=0.151\\) 

لئخهاب صاٌ ػير//                    
ًا
 0.05 عىض صالت*               0.01 عىض صالت**                  ًا

ٓعل إلاعالمُت الىسبت مً% 84.5 أن الىخائج خالو مً جبين ن الظو ْلِا ًخم التي هي الاهلؿام كًاًا بأن ًْغ  في مىثف بكيل جىا

ٔل إلاهار مً% 73.3 هظلً الـلؿُُني إلاعالم ْؾاةل  الىسبت مً% 15.5 ان ؿخبين الجهاتي ٌالح للًاًا باليؿبت أما طلً، ًغ
ٓعل إلاعالمُت ن الظو ْلِا ًخم التي هي الجهاتي الخل كًاًا بأن ًْغ ٔل% 26.7 هظلً الـلؿُُني، إلاعالم ْؾاةل في مىثف بكيل جىا  ًغ

ق َظٍ ْواهذ. إلاهار مً طلً ل صالت ػير الـْغ
ًا
 .(\\chi square=1.72, p-value=0.151) ئخهاةُا

ل الاعالميت ةالىخب وؤيت اخخالف .2
ًال
 :الحظيفي املصمى الخخالف جبعا

ق إلًجاص  chi squareازخباع ئًجاص جم الـغيُت على لإلحابت ٌل" هدٓ الاعالمُت الىسبت عؤٍت صعحاث في الـْغ  الاعالم ْؾاةل جىاْ
ل الجهاتي الخل ْكًاًا الاهلؿام للًاًا الـلؿُُيُت

ًا
ُـي، املؿمى الزخالؾ جبعا ٌل ٌزال مً الىخاةج ْجخطح الْٓ  :الخالي الجضْ
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ل الاعالميت الىخبت وؤيت هخائج يحضح (10) وكم جداول
ًال
 الحظيفي املصمى الخخالف جبعا

 جىاالها يخم التي اللظايا
 اشائل في مكثف بشكل

 الفلصطيييت الاعالم

 الحظيفي املصمى

 أشخاذ املجمحع
 جامعي

 محاطر
 محرول
 صحفي

 مراشل
 صحفي

 وئيض
 جحرير

 مدير
 جحرير

 كاجب
 غير
 ذلك

 كًاًا
 الاهلؿام

 82 6 8 14 9 17 20 2 6 عضص

% 7.3% 2.4% 24.4% 20.7% 11.0% 17.1% 9.8% 7.3% 100.0% 

 الخل كًاي
 الجهاتي

 19 2 1 1 0 4 8 2 1 عضص

% 5.3% 10.5% 42.1% 21.1% 0.0% 5.3% 5.3% 10.5% 100.0% 

ٓع  املجم
 101 8 9 15 9 21 28 4 7 عضص

% 6.9% 4.0% 27.7% 20.8% 8.9% 14.9% 8.9% 7.9% 100.0% 

(chi square=8.47, p-value=0.293) 

ل صاٌ ػير//                    
ًا
 0.05 عىض صالت*               0.01 عىض صالت**                  ئخهاةُا

ُـي مؿماَم الظًً إلاعالمُت الىسب مً% 24.4 أن الىخائج خالو مً جبين ن صخـي مدغعل الْٓ ٌل جمي بأهّ ًْغ  كًاًا جىاْ
ُـي مؿماَم% 20.7 هظلً الـلؿُُني، إلاعالم ْؾاةل في مىثف بكيل الاهلؿام ٓنل صخـي مغاؾل الْٓ ٓاؿل  في طلً، على ً

ٓاؿم خين ُـي مؿماَم الظًً مً% 2.4 وؿبخّ ما طلً على ً ٌل إلاعالمُت الىسبت لغؤٍت باليؿبت أما حامعي، مدايغ الْٓ  خٓ

ٌل ُـي مؿماَم الظًً% 42.1 ان ؿخبين الـلؿُُني إلاعالم ْؾاةل في مىثف بكيل الجهاتي الخل كًاًا جىاْ  صخـي مدغعل الْٓ
ٓا الظًً املدغعًٍ احمالي مً ق َظٍ ْواهذ صخـي مغاؾل% 21.1 الجهاتي، الخل كًاًا انها كال ل صالت ػير الـْغ

ًا
. ئخهاةُا

ٓص اليؿب ْجلً . الضعاؾت عُىت ههف قيلذ ْاملغاؾلين املدغعًٍ اعضاص الن حع

(chi square=8.47, p-value=0.293\\) .

ل الاعالميت الىخبت وؤيت اخخالف .3
ًال
 :الصكً مكان الخخالف جبعا

ق إلًجاص  chi squareازخباع ئًجاص جم الـغيُت على لإلحابت ٌل" هدٓ الاعالمُت الىسبت عؤٍت صعحاث في الـْغ  الاعالم ْؾاةل جىاْ

ل الجهاتي الخل ْكًاًا الاهلؿام للًاًا الـلؿُُيُت
ًا
 الىخاةج ْجخطح ،(ػؼة كُاع الؼغبُت، الًـت) الؿىً ميان الزخالؾ جبعا

ٌل زالٌ مً : الخالي الجضْ
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ل لللظايا الفلصطيييت الاعالم اشائل جىااول" هحح الاعالميت الىخبت وؤيت يحضح (11) وكم جداول
ًال
 مكان الخخالف جبعا

 الصكً

 مكثف بشكل جىاالها يخم التي اللظايا
 طيييتالفلض الاعالم اشائل في

 الصكً مكان

 الظفت املجمحع
 الغربيت

 غزة كطاع

 الاهلؿام كًاًا
 82 65 17 عضص

% 20.7% 79.3% 100.0% 

 الجهاتي الخل كًاي
 19 6 13 عضص

% 68.4% 31.6% 100.0% 

ٓع  املجم
 101 71 30 عضص

% 29.7% 70.3% 100.0% 

(chi square=16.80, p-value=0.001**) 

ل صاٌ ػير//                    
ًا
 0.05 عىض صالت*               0.01 عىض صالت**                  ئخهاةُا

ن ػؼة كُاع في إلاعالمُت الىسبت مً% 79.3 بيؿبت العٓمى الؼالبُت أن الىخاةج زالٌ مً جبين  هي الاهلؿام كًاًا بأن ًْغ
ْلِا ًخم التي  في إلاعالمُت الىسبت مً% 68.4 بيؿبت العٓمى الؼالبُت ًًح في الـلؿُُني، إلاعالم ْؾاةل في مىثف بكيل جىا

ن الؼغبُت الًـت ْلِا ًخم التي هي الجهاتي الخل كًاًا بأن ًْغ  َظٍ ْواهذ. الـلؿُُني إلاعالم ْؾاةل في مىثف بكيل جىا
ق ل صالت الـْغ

ًا
. (**chi square=16.80, p-value=0.001) .ئخهاةُا

 التي الاهلؿام كًاًا جبرػ ػؼة كُاع ؿـي الؿىً، بميان جغجبِ باللًاًا الاعالمُت زبتالً اَخماماث ان جضلل العالكت ْجلً
ٓاَىين معاهاة مدل باجذ ، للىِغباء ْاهلُاع ْؿلغ خهاع مً للم  الاؾدُُان مً املعاهاة خُث الؼغبُت الًـت في اما ْػيٍر

ىين ْاعخضاءاث .. املؿخَٓ

 :باهخمام شخصيا يخابعحنها التي طايااالم الاعالميت الىخبت شكً امادً بين العالكت .4

ق إلًجاص  chi squareازخباع ئًجاص جم الـغيُت على لإلحابت ٓنها التي اللًاًا هدٓ الاعالمُت الىسبت عؤٍت صعحاث في الـْغ  ًخابع
ل الاعالم ْؾاةل في باَخمام شخهُا

ًا
 ٌزال مً الىخاةج ْجخطح ،(ػؼة كُاع الؼغبُت، الًـت) الؿىً ميان الزخالؾ جبعا

ٌل : الخالي الجضْ
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 الاعالميت الىخبت الصكً امادً دوجاث بين  chi square ااخخباو املخلاطعت الجدااول هخائج يحضح (12) وكم جداول
 الاعالم اشائل في باهخمام شخصيا يخابعحنها التي االلظايا

 الاهلصام كظايا

 الصكً مكان

 املجمحع
 كظايا
 الحطع
 النهائي

 الصكً مكان

 الظفت املجمحع
 الغربيت

 كطاع
 غزة

 الظفت
 الغربيت

 كطاع
 غزة

1 
 48 34 14 عضص

1 
10 7 17 

% 50.0% 53.1% 52.2% 35.7% 11.9% 19.5% 

2 
 20 14 6 عضص

2 
9 19 28 

% 21.4% 21.9% 21.7% 32.1% 32.2% 32.2% 

3 
 12 8 4 عضص

3 
7 22 29 

% 14.3% 12.5% 13.0% 25.0% 37.3% 33.3% 

4 
 12 8 4 عضص

4 
2 11 13 

% 14.3% 12.5% 13.0% 7.1% 18.6% 14.9% 

ٓع  املجم
 92 64 28 عضص

ٓع  املجم
28 59 87 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

(chi square=0.13, p-value=0.988) (chi square=8.07, p-value=0.045) 

 املفااطاث كظايا الاعماو كظايا

1 
 26 20 6 عضص

1 
9 7 16 

% 20.7% 31.7% 28.3% 33.3% 12.1% 18.8% 

2 
 27 21 6 عضص

2 
3 15 18 

% 20.7% 33.3% 29.3% 11.1% 25.9% 21.2% 
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3 
 27 14 13 عضص

3 
3 17 20 

% 44.8% 22.2% 29.3% 11.1% 29.3% 23.5% 

4 
 12 8 4 عضص

4 
12 19 31 

% 13.8% 12.7% 13.0% 44.4% 32.8% 36.5% 

ٓع  املجم
 92 63 29 عضص

ٓع  املجم
27 58 85 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

(chi square=5.42, p-value=0.144) (chi square=9.60, p-value=0.022) 

ل صاٌ ػير//                    
ًا
 0.05 عىض صالت*               0.01 عىض صالت**                  ئخهاةُا

: الاهلصام للظايا باليصبت

ٓنل الظًً إلاعالمُت الىسبت أن الىخاةج زالٌ مً جبين ٓنل الؼغبُت الًـت في ٌؿىى ْلى باملغجبت باَخمام الاهلؿام كًاًا ًخابع   

 باليؿبت هظلً ،%14.3 بيؿبت الغابعت ْباملغجبت ،%14.3 بيؿبت الثالثت باملغجبت ن%21.4 بيؿبت الثاهُت باملغجبت ،%50.0 بيؿبت

ٓنل الظًً المُتإلاع للىسبت ٓنل ػؼة كُاع في ٌؿىى ْلى باملغجبت باَخمام الاهلؿام كًاًا ًخابع  الثاهُت باملغجبت ،%53.1 بيؿبت  

ٓحض ال ،%12.5 بيؿبت الغابعت ْباملغجبت ،%12.5 بيؿبت الثالثت باملغجبت ،%21.9 بيؿبت  الىسبت اَخمام صعحت بين عالكت ً
  ،(chi square=0.13, p-value=0.988) الؿىً ميان بينْ الاهلؿام كًاًا مخابعت في إلاعالمُت

ٓاء الجمُع جإعق الاهلؿام كًاًا ان على الاعالمُت الىسبت بين اجـاق َىان ان أي . ػؼة كُاع اْ الؼغبُت الًـت ؾيان مً ؾ

: النهائي الحطع للظايا باليصبت

ٓنل الظًً إلاعالمُت الىسبت أن الىخاةج زالٌ مً جبين ٓنل لؼغبُتا الًـت في ٌؿىى  باملغجبت باَخمام الجهاتي الٓيع كًاًا ًخابع

ْلى  بِىما ،%7.1 بيؿبت الغابعت ْباملغجبت ،%25.0 بيؿبت الثالثت باملغجبت ،%32.1 بيؿبت الثاهُت باملغجبت ،%35.7 بيؿبت  
ٓنل الظًً إلاعالمُت للىسبت باليؿبت ٓنل ػؼة كُاع في ٌؿىى ْلى ملغجبتبا باَخمام الجهاتي الٓيع كًاًا ًخابع  ،%11.9 بيؿبت  

ٓحض ْ ،%18.6 بيؿبت الغابعت ْباملغجبت ،%37.3 بيؿبت الثالثت باملغجبت ،%32.2 بيؿبت الثاهُت باملغجبت  اَخمام صعحت بين عالكت ً
. (chi square=8.07, p-value=0.045) الؿىً ميان ْبين الجهاتي الٓيع كًُت مخابعت في إلاعالمُت الىسبت

ٓنل ممً الاعالمُت بتالىش ان ٍْخطح ٓا ػؼة كُاع ٌؿىى ٍٓاتهم، ؾلم على ْلِـ الجهاتي الخل بلًاًا مبالين ػير أنبد ْل  ا

ْص بكيل حعاوي التي الؼغبُت الًـت في بِىما ٍٓت الجهاتي الخل كًاًا ؿاخخلذ الاهلؿام مً مدض ْل ْصة ا  .لِم باليؿبت مدض
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: الاعماو للظيت باليصبت

ٓنل الظًً إلاعالمُت هسبتاٌ أن الىخاةج زالٌ مً جبين ٓنل الؼغبُت الًـت في ٌؿىى ْلى باملغجبت باَخمام الاعماع كًُت ًخابع   

 باليؿبت بِىما ،%13.8 بيؿبت الغابعت ْباملغجبت ،%44.8 بيؿبت الثالثت باملغجبت ن%20.7 بيؿبت الثاهُت باملغجبت ،%20.7 بيؿبت
ٓنل الظًً إلاعالمُت للىسبت ْلى باملغجبت باَخمام الاعماع كًُت نًخابعٓ ػؼة كُاع في ٌؿىى  الثاهُت باملغجبت ،%31.7 بيؿبت  

ٓحض ال ْ ،%12.7 بيؿبت الغابعت ْباملغجبت ،%22.2 بيؿبت الثالثت باملغجبت ،%33.3 بيؿبت  الىسبت اَخمام صعحت بين عالكت ً
. (chi square=5.42, p-value=0.144) الؿىً ميان ْبين الاعماع كًُت مخابعت في إلاعالمُت

ب لثالزت حعغى ػؼة كُاع الن َبُعُت الىدُجت َْظٍ ٓام في خْغ ٓنل ػؼة ؾيان ْباث ،2014 ،2012 ،2008 اع  بىاء باعاصة مِخم
ب جلً زالٌ الاؾغاةُلي الاخخالٌ صمٍغ ما . الخْغ

: املفااطاث للظيت باليصبت

ٓنل الظًً إلاعالمُت الىسبت أن الىخاةج زالٌ مً جبين ٓنل بُتالؼغ الًـت في ٌؿىى  باملغجبت باَخمام املـاْياث كًُت ًخابع

ْلى  بِىما ،%44.4 بيؿبت الغابعت ْباملغجبت ،%11.1 بيؿبت الثالثت باملغجبت ،%11.1 بيؿبت الثاهُت باملغجبت ،%33.3 بيؿبت  

ٓنل الظًً إلاعالمُت للىسبت باليؿبت ٓنل ػؼة كُاع في ٌؿىى ٌل باملغجبت باَخمام املـاْياث كًُت ًخابع  ،%12.1 بيؿبتٔ  ْ
ٓص ْجبين ،%32.8 بيؿبت الغابعت ْباملغجبت ،%29.3 بيؿبت الثالثت باملغجبت ،%25.9 بيؿبت الثاهُت باملغجبت  صعحت بين عالكت ْح

. (chi square=9.60, p-value=0.022) الؿىً ميان ْبين املـاْياث كًُت مخابعت في إلاعالمُت الىسبت اَخمام

ٍٓت بعملُت الثلت ؿلضان على ًضلل َْظا  مً الاعالمُت الىسبت الَخمام باليؿبت ْاما الاؾغاةُلي، الىُان مع ْاملـاْياث الدؿ
ٓص باملـاْياث الًـت ٓمُت الاؾغاةُلُت الاعخضاءاث اؾخمغاع الى ؿُع ٓاَىين ْاعخلاٌ الؿلُت مىاَم ْاكخدام الُ ٓاء امل  ؾ
 .طلً بضْنل اْ الؿلُت امً احِؼة مع بالخيؿُم

ل
ًال
: الىخائج مىاكشت: زالثا

ل
ًال
:  الخالصت/ أاال

 لِا، الاعالمُت الىسبت ْمخابعت الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل اَخمام خُث مً الجهاتي الخل كًاًا على الاهلؿام كًاًا َؼُان
ؼ العغبي، الضعم ْجغاحع الاؾغاةُلي الخـغص اؾخمغاع خُث مً الـلؿُُيُت اللًُت على واعزُت ازاع مً لظلً ملا  ْحعٍؼ

ٍٓض الاؾدُُان ْجيرة ْػٍاصة بها، ْالاوكؼاٌ الضازلُت الـلؿُُيُت اثالاهلؿام  لللًُت الخل اؿم ْػُاب اللضؽ، ْته

. الـلؿُُيُت

ل جبين ؿلض الاهلؿام، كًاًا لهالح الجهاتي الخل بلًاًا الاَخمام جغاحع
ًا
ٓحِت جبعا اجب كًُت أن الاعالمُت الىسبت هٓغ ل  الْغ

ـين ٓطثاؽ الاهلؿام كًاًا اخضٔ ْاملْٓ ْلى املغجبت على جد  زم اللضؽ كًُت جلتها الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل اَخمام مً  
ْعٍ َْظا الالحئين، ٓأ الى ٌكير بض ٓم جب ٓمُت الِم ٓاَىين ْاملعِكُت ْالصخهُت الُ  بما الاعالم ْؾاةل اَخمام خُث مً للم
ْلى بالضعحت باالهلؿام معىُت اؾغاةُل أن ًإهض ٍٓاث ختى عحؼيي في ٌؿاَم ألهّ   ْل  الاهلؿام كًاًا هدٓ الاعالم ْؾاةل ا

َٓغ حكيل التي الَٓىُت اللًاًا ْلِـ . الاؾغاةُلي الـلؿُُني الهغاع ح
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 جغاهم ملضمتها في ْحاءث بعىاًت اؾبابها ْخضصث الاهلؿام بلًاًا الاَخمام مكيلت حصخُو على الاعالمُت الىسبت اجـلذ

ٌل صْنل الاهلؿام كًاًا  ..خلٓ

 مدل باجذ التي الاهلؿام كًاًا جبرػ ػؼة كُاع ؿـي الؿىً، بميان اعجبِ باللًاًا الاعالمُت الىسبت اماثاَخم جدضًض
ٓاَىين معاهاة ، للىِغباء ْاهلُاع ْؿلغ خهاع مً للم ٓاَىين الؼغبُت الًـت في اما ْػيٍر ٓنل الاعالمُت ْالىسبت ؿامل  مً ٌعاه

ىينالم ْاعخضاءاث اعيِم ْالتهامّ ْجمضصٍ الاؾدُُان .. ؾخَٓ

ٍٓت بعملُت الثلت ؿلضان . الاؾغاةُلي الىُان مع ْاملـاْياث الدؿ

ٍٓلِا الى بداحت للمؿخلبل اؾدكغاؿُت عؤٍت الباخث كضم  زالٌ مً الـلؿُُيُت لللًُت الاعخباع إلعاصة مبرمجت لخُت جد

ٓصَا الاعالمُت للىسبت العٓمى الؼالبُت جأًُض ٓصة هي هما لبى ٓح . الخٓنُاث في م

ل
ًال
 الدواشت هخائج/ زاهيا

ا، بالبدث ئلحها جٓنل التي الىخاةج أَم الباخث اؾخعغاى بعض  الضعاؾت أِْغتها التي املِمت الىخاةج بعٌ َىا ًىاكل ْجـؿيَر

: الخالي الىدٓ على املُضاهُت

ن% 81.2 بيؿبت إلاعالمُت الىسبت مً العٓمى الؼالبُت أن جبين .  ْلِا ًخم التي االلًاي أهثر هي الاهلؿام كًاًا أن على ًْغ  جىا

 .الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل في مىثف بكيل

ْلى باملغجبت حاءث الاهلؿام كًُت أن الضعاؾت هخاةج اِْغث .2 ٓعل اَخمام خُث مً    إلاعالمُت الىسبت هٓغ ْحِت مً بها الجمِ

 الٓيع كًاًا الثالثت ملغجبتبا ْحاءث ،%30.9 بيؿبت الاعماع كًُت الاَخمام خُث مً الثاهُت باملغجبت ًلحها ،% 41 بيؿبت
 %.41.8 بيؿبت املـاْياث كًُت الاَخمام خُث مً  زيرة باملغجبت جلتها ،%33.3 بيؿبت الجهاتي

ْلى باملغجبت حاءث الاهلؿام كًُت أن الضعاؾت بُيذ .3  باملغجبت ًلحها ،%44.9 بيؿبت بها إلاعالمُت الىسبت اَخمام خُث مً  

 ْحاء ،%30.7 بيؿبت الاعماع كًُت الثالثت باملغجبت ًلحها ،%30.1 بيؿبت الجهاتي الٓيع ًاكًا الاَخمام خُث مً الثاهُت
 %.45.6 بيؿبت املـاْياث كًُت الاَخمام خُث مً  زيرة باملغجبت

ل جبين ؿلض الاهلؿام، كًاًا لهالح الجهاتي الخل بلًاًا الاَخمام جغاحع الىخاةج اِْغث .4
ًا
ٓحِت جبعا  أن ةالاعالمي الىسبت هٓغ ل

اجب كًُت ـين الْغ ٓطث ْاملْٓ ْلى املغجبت على اؾخد  اخخلذ انها أي% 22 بيؿبت الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل اَخمام مً  

ْلى املغجبت ، لللًاًا باليؿبت الا  الاعالمُت الىسبت خضصث بِىما ،% 15.6 بيؿبت اللضؽ كًُت الثاهُت باملغجبت ًلحها الازٔغ

 ، (خماؽ ، ؿخذ) الاهلؿام َغفي بين املخباصلت الاهتهاواث كًُت الغابعت باملغجبت ًلحها ،%16.8 بتبيـ لالحئين الثالثت املغجبت
ْلت كًُت الخامؿت باملغجبت ٍْلُّ  .الض

 الىسبت اعخبرث ؿلض ، الاهلؿام بلًاًا إلاعالمُت الٓؾاةل اَخمام أؾباب حصخُو على اجـاق َىان أن الضعاؾت جبين .5
ٌٓ، صْنل الاهلؿام كًاًا جغاهم الاؾباب مً ان إلاعالمُت  اللاصة أخاصًث زم البُالت، وؿبت ْاعجـاع الـلغ اهدكاع ًلحها خل
ٓمُت، الاهلؿام كًاًا جـانُل بمخابعت ْالاوكؼاٌ الاهلؿام، كًاًا عً املؿخمغ  على الاؾغاةُلي الخهاع اقخضاص ًلحها الُ

ٍٓاث حؼير زم ػؼة، كُاع ْل ٓص الجماَير لضٔ   ٓص ْعضم ص ي،الصخ الِم ْْح ٌل مـاْياث ْح  .الجهاتي الخل كًاًا خٓ
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ؼ في حؿاَم: والخالي الجهاتي الخل بلًاًا إلاعالمُت الىسبت هٓغ ْحِت مً املترجبت الىخاةج أن الىخاةج زالٌ مً جبين .6  حعٍؼ
ؼ بلحها بها، ْالاوكؼاٌ الضازلُت الـلؿُُيُت الاهلؿاماث اصة زم الـلؿُُيُت، باللًُت الاؾغاةُلي الخـغص حعٍؼ  ْجيرة ٍػ

ٍٓض الاؾدُُان  .الغؾمي العغبي الضعم جغاحع ًدبعِا الـلؿُُيُت، لللًُت الخل اؿم ؿؼُاب اللضؽ، ْته

ٓص الضعاؾت أِْغث .7   نعضة واؿت على الـلؿُُيُت لللًُت الاعخباع إلعاصة عؤٍت ْيع على إلاعالمُت الىسبت بين اجـاق ْح
ا ْجم الـلؿُُيُت، لللًُت الاعخباع إلعاصة الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل في ْالالحئين اللضؽ كًاًا ابغاػ زالٌ مً  اعخباَع

. للبدث جٓنُاث

 : بالفراض الخاصت الىخائج

ٓحض ال اهّ جبين .  ق ج ت ؿْغ ٍَٓغ  مىثف بكيل الاعالم ْؾاةل الَخمام إلاعالمُت الىسبت عؤٍت صعحاث في اخهاةُت صاللت طاث ح
ٓع ) خؿب اتيالىّ الخل كًاًا اْ الاهلؿام بلًاًا ُـي مؿماَم اْ الى ٓص الضعاؾت ازبدذ بِىما ،(الْٓ  عؤٍت بين عالكت ْح

 كُاع) الؿىً ميان خؿب الجهاتي الخل كًاًا اْ الاهلؿام بلًاًا مىثف بكيل الاعالم ْؾاةل الَخمام الاعالمُت الىسبت

ن ػؼة كُاع في إلاعالمُت الىسبت مً% 79.3 بيؿبت العٓمى الؼالبُت أن الىخاةج زالٌ مً جبين ؿلض (الؼغبُت الًـت ػؼة،  ًْغ
ْلِا ًخم التي هي الاهلؿام كًاًا بأن % 68.4 بيؿبت العٓمى الؼالبُت خين في الـلؿُُني، إلاعالم ْؾاةل في مىثف بكيل جىا
ن الؼغبُت الًـت في إلاعالمُت الىسبت مً ْلِا ًخم التي هي الجهاتي الخل كًاًا بأن ًْغ  إلاعالم ْؾاةل في مىثف بكيل جىا

 . الـلؿُُني

ٓحض ال اهّ ًخطح .2  التي ْالاعماع الاهلؿام ْكًاًا الاعالمُت الىسبت ؾىً اماهً بين اخهاةُت صاللت طاث اعجباَُت عالكت ج
ٓنها ٓص الضعاؾت ازبدذ بِىما الاعالم، ْؾاةل في باَخمام شخهُا ًخابع  اماهً بين اخهاةُت صاللت طاث اعجباَُت عالكت ْح
ٓنها التي ْاملـاْياث الجهاتي الخل ْكًاًا عالمُتالا الىسبت ؾىً  مً جبين ؿلض الاعالم، ْؾاةل في باَخمام شخهُا ًخابع
ٓنل الظًً إلاعالمُت الىسبت أن الىخاةج زالٌ ٓنل الؼغبُت الًـت في ٌؿىى  باَخمام ْاملـاْياث الجهاتي الٓيع كًاًا ًخابع

ْلى باملغجبت ٓنل الظًً إلاعالمُت للىسبت باليؿبت بِىما ،   ٓنل ال ػؼة كُاع في ٌؿىى . ْاملـاْياث الجهاتي الٓيع كًاًا ًخابع

: الخحصياث

ٌل بعٌ ْيع ْبؼغى الضعاؾت، ملكيلت ْمالخٓاجّ ْمخابعخّ الباخث اَالع على بىاء  عؤٍت ْيع جم املىاؾبت الخلٓ
ٌل على  خاػث ْكض املُضاهُت الضعاؾت اؾئلت يمً اؾدكغاؿُت  ْهي املؿتهضؿت الاعالمُت زبتالً مً العٓمى الؼالبُت كبٓ

 :-والخالي

 .الـلؿُُيُت لللًُت الاعخباع إلعاصة الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل في ْالالحئين اللضؽ كًاًا ابغاػ . 

عة  .2  .الـلؿُُيُت لللًُت الضاعمت ْالـلؿُُيُت العغبُت الكعبُت الخدغواث حصجُع يْغ

ٓماؾُت الخدغواث جىثُف .3 ْلُت املإؾؿاث في الضبل ا الـلؿُُيُت لللًُت اعمتالض الض  .ْابغاَػ

ٌل في الـلؿُُيُت لللًُت املىانٍغً حماعاث جدـيز .4  .العالم صْ

ْةت الاوكُت جىثُف .5  اللغاع اصخاب على للًؼِ الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل كبل مً ْجبىحها ْزاعحُا صازلُا لالهلؿام املىا

 .املهالخت إلجمام
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ٓعُت خمالث جىُٓم .6 ٓانل ْاكعم عبر الَٓىُت باللًاًا ج ا الاحخماعي الخ ٌل ْؾاةل اخض باعخباَع ٓانل الٓنٓ  الكباب مع ْالخ

 .ْالكاباث

ؼ .7 ٓماث حعٍؼ ٓخضة مل ْمت كهو على الترهيز زالٌ مً الـلؿُُيُت ال ٍْت امللا ٓخض ا ال ٓخضة هماطج باعخباَع  .لل

ٌل ئًجاص .8  .البُالت في ْاملخمثلت الاهلؿام عً بعُضا ػؼة كُاع في الكباب ملكاول خلٓ

 .الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل في الجهاتي الخل بلًاًا املخعللت الـلؿُُيُت الخدغواث اػابغ .9

ٌل مع العمل .0  ٓاع صْ  .ْالخجاعة الاؿغاص خغهت امام البريل عؿذ معبر ؿخذ زالٌ مً ػؼة خهاع إلنهاء مهغ ْزانت الج

 .الـلؿُُيُت الاعالم ْؾاةل في الضازلُت الـلؿُُيُت الاهلؿاماث كًاًا جحجُم .  

ْمت عُضجو .2   .ػؼة ْكُاع الؼغبُت بالًـت الخماؽ مىاَم في الاؾغاةُلي الاخخالٌ يض الكعبُت امللا

ل

: املراجع

  حول املعلحماث اددصاب في الالكتراهيت املحاكع على غزة محافظاث في الجامعاث طلبت اعخماد ،مغحان مدمض أخمض َاوي .1

ٓعة ػير عماحؿتي صعاؾت ،"ميداهيت دواشت" الفلصطيييين الالجئين كظيت  الجامعت ، ْالاعالم الصخاؿت كؿم: ػؼة) ، ميك
 .(2015 الاؾالمُت،

 صعاؾت ،"ملاوهت جحليليت دواشت" االداليت العربيت الصحافت في اللدس كظيت هحح الصحفي الخطاب ،العجلت عامي .2

ٓعة ػير ماحؿخير  .(2014 الاؾالمُت، الجامعت ، ْالاعالم الصخاؿت كؿم: ػؼة) ، ميك

" الفلصطيييت إلالكتراهيت الصحف في الخحريريت االصياشاث الصحفي اليشر أخالكياث بين العالكت" دا ان،  صً .3

ٓعاٍ عؾالت ، باإلجصاو اللائم اعلى جحليليت، دواشت ٓعة ػير صهخ  كؿم العغبُت ْالضعاؾاث البدٓر معِض: اللاَغة ) ميك
 .(م2015 الاعالمُت، الضعاؾاث

 داوشت. "الفلصطيني الاهلصام كظيت حغطيت في باالجصاو لللائم املنهي  داء على ؤزرةالم العحامل ، ماض ي أبٓ وامل ؾمُت .4

ٓعة ػير ماحؿخير صعاؾت ملاوهت، ميداهيت جحليليت  .(2015 الاؾالمُت، الجامعت ، ْالاعالم الصخاؿت كؿم: ػؼة) ، ميك

 داوشت الغربيت الظفت في (شرائيليإلا) الاشديطان كظيت هحح الفلصطيني الصحفي الخطاب ،العجلت عُُت ؾعض مدمض .5

ٓعة ػير ماحؿخير صعاؾت ،ملاوهت جحليليت  .(2015 الاؾالمُت، الجامعت ، ْالاعالم الصخاؿت كؿم: ػؼة) ، ميك

م عبض أخمض َكام .6  الحطىيــت باللظــايا الفلصطيني الشبـــاب جحعيت في الاجخماعي الخحاصل شبكاث داول ، ؾىًُ الىٍغ

ٓعة ػير ماحؿخير عؾالت ، يتاميدان جحليليت دواشت  .(2014 الاؾالمُت، الجامعت ، ْالاعالم الصخاؿت كؿم: ػؼة) ميك

ق، ؾامغ .7 ت الهجغة لضعاؾاث  واصًمي البرهامج الفلصطيييين، الالجئين حعريف علْغ ٓكع ،اللؿٍغ  الىجاح، حامعت م

http://www.najah.edu/ar/page/3510، ش  م17/3/2014 بخاٍع

 .( م2000 ،1ٍ الىخب، عالم: اللاَغة) إلاعالميت الدواشاث في العلمي البحث الخمُض، عبض مدمض .8

http://www.najah.edu/ar/node/12982
http://www.najah.edu/ar/page/3510
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ت الضاع: اللاَغة) ،الاعالميت الدواشاث في الا صائيت االاشخخداماث البحث مىاهج ػػُب، الـلاع طْ قُماء .9  املهٍغ

 . (2009 ،1ٍ اللبىاهُت،

ت: اللاَغة)املعاصرة، اهظرياجه الاجصاو الؿُض، ْلُلى مياْيل خؿً .0   .(2004 ،5ٍ اللبىاهُت، الضاعاملهٍغ

ت) العام االرأر الاجصاو هظرياث ، الكىاْيل ؿغج .    .(1989 الجامعُت، املعغؿت صاع: الاؾىىضٍع

ؼة .2  ٓػَع، لليكغ الـجغ صاع: اللاَغة )  الحياث جرجيب دواشت  –عاماو االرأر الصياس ي إلاعالم ، عبضٍ، عٍؼ   .(2004 ْالخ

 .( 2006. العغبُت الجهًت صاع بيرْث، ) ،الاجصاو هظرياث ، العبضهللا، مي .3 

ٓوي .4  ٓلمي الاجهاٌ مجلت)  جىدة اطع لبححر الحديثت الاججاهاث ، خماصة بؿُ   .(م2007  عضص ،3 مجلض ، العغبُت الع

 .(2008.الىخب عالم اللاَغة،) العام، االرأر الاجصاو اجكىحلحجيا إلاعالم في واشاثد ،...... .5 

 .(1997 الىخب، عالم: اللاَغة) ،الخأزير ااججاهاث إلاعالم هظرياث الخمُض، عبض مدمض .6 

ش صاع: الٍغاى) ئشالميت عربيت: اللدس ،اعقض ؾُض .7  ٓص، امللً حامعت لليكغ، املٍغ  .(2008 ؾع

ٓػل صاع: عمان) العصحول عبر اللدس خجاورل عباح، ئ خاق .8  ٓػَع، لليكغ املعغؿت هى  . (2010 ْالخ

ٓاٍع عؾالت  ،(2000-1950) فلصطين في الالجئين مخيماث قىاعت، ئًاص .9  ٓعة ػير صهخ ٌل حامعت: اللاَغة) ميك  العغبُت، الضْ

 .(م2009 العغبُت، للضاعؾاث البدٓر معِض

 .(م2001العغبُت، لليكغ العغبُت املإؾؿت: بيرْث) اممكً اكاهحوي ملدس العحدة  م ؾخت، أبٓ ؾلمان .20

 .(م2002 ،1ٍ للُباعت، الغؤٔ مإؾؿت: بيرْث) ،العحدة ا م الالجئين كظيت الىاجي، َالٌ . 2

 للضاعؾاث  كص ى صاع: صمكم)  كص ى، اهخفاطت في املصخحطىاث اداول فلصطين في الصهيحوي الاشديطان ؾالمت، َكام .22

 .(2005  ْاليكغ،

 .(1981 ،1ٍ لليكغ، الجلُل صاع ؿلؿُين،) للصهيحهيت العملي الخطبيم الاشديطان عغؿت، أبٓ الغخمً عبض .23

غ: فلصطين في إلاشرائيليت املصخعمراث ،الـلؿُُني لإلخهاء املغهؼيل الجِاػ .24  هللا عام) ، 2012 الؿىٓيل إلاخهاتي الخلٍغ

 .(2013 ؿلؿُين،:

ٓاعاث الؼمىُت املدُاث .25 -http://safa.ps/details/news/1297713-6 نـا -الـلؿُُيُت الصخاؿت ْوالت املهالخت، لخ

2014  

غة ،اإلشرائيليت الفلصطيىيت املفااطاث في الىهائي الحل كظايا العاَي،   عبص مدمص .26  عاؾاثلضا كؿم هذ، الجٍؼ

 .٢٠٠٨/  ُىاُع  ،البدٓر
27. Paul D. Leedy. "Practical Research Planning and Desigin", 5th ed (NewYourk: Macmillan Publishing Company, 1993).  
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28 . Gavin, N.,T., (2000) Imaging Europe: Political IDENTITY and British Television Coverage of the European 
economy , vol 2 Issue .   

 


