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 ممخص الدراسة

 إلى الدراسة تيدؼ عمى الجميكرالتعرؼ معارؼ تككيف في الجديد اإلعبلـ دكر
كاتجاىاتونحكىذهالقضايا.الفمسطينيحكؿقضاياالمرأةالمختمفة،

 كاختارت المسحي، المنيج كاستخدمت الكصفية، البحكث ضمف الدراسة عينةكتدخل
 قكاميا محافظاتغزة، مف ٖٚٚعشكائية الزمنية الفترة خبلؿ حتىٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٕ٘مفردة،

 ،كخمصتالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائجأبرزىا:ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٕ٘

نسبتويعتمد .ٔ الجديدٚ.ٙٔما اإلعبلـ كسائل عمى عالية بدرجة المبحكثيف مف %
بدرجةمتكسطة،عمييادكف%يعتمٖ.ٙٙلمحصكؿعمىمعمكماتحكؿقضاياالمرأة،

 .بدرجةمنخفضةعمييا%يعتمدكفٚٔبينما
معمكمات .ٕ عمى لمحصكؿ الجديد اإلعبلـ كسائل عمى لبلعتماد المبحكثيف دكافع أىـ

المرأة قضايا حكؿ التيىي المشكبلت أىـ بنسبة"التعرؼعمى المرأة" منيا تعاني
ٗٙ.٘% ،" المساعدةتمييا تككيف بنسبةىاتتجااالكءرااآلفي المرأة" قضايا نحك
 %.ٖ.ٜٕ%،كمفثـمعرفةتكجياتالمجتمعنحكقضاياالمرأةبنسبة٘.ٜٕ

أكثرقضاياالمرأةالتيتيـالمبحكثيفكتجعميـيحرصكفعمىمتابعتياأكثرمفخبلؿ .ٖ
%،كمفٕ.ٔٙكسائلاإلعبلـالجديدىيالعنفاألسرؼالذؼتتعرضلوالمرأةبنسبة

انتياك مفالميراثثـ حرمافالمرأة ثـ جاءتقضايااتاالحتبلؿبحقالمرأة، بينما ،
 .الترفيوكاالقتصادكالرياضةفيآخرأكلكياتالمبحكثيف

ٗ.  المبحكثكف الخاصةيثق لممعمكمات كمصدر الجديد اإلعبلـ بكسائل عالية بدرجة
بدرجةمتكسطة،بيا%يثقكفٕ.ٕٛبينماالمعظـبنسبة،%ٔ.ٓٔبنسبةبقضاياالمرأة،

 .بدرجةمنخفضةبيا%يثقكفٚ.ٚك
كتشكيل .٘ المبحكثيف معارؼ زيادة في الجديد اإلعبلـ ساىـ التي المرأة قضايا أبرز

%،كمفثـالقضاياالسياسية،تميياٚ٘اتجاىاتيـنحكىاىيالقضايااالجتماعيةبنسبة
 .الترتيبآخرضيةفيكبنسبمتقاربةالثقافيةكالصحية،بينماجاءتالقضاياالريا

لناتجةعفاعتمادالمبحكثيفعمىكسائلاإلعبلـالجديدلمحصكؿالتأثيراتالكجدانيةا .ٙ
المرأة، قضايا نحك اتجاىات كتككيف معارؼ عمى األكؿ المركز بنسبةتحتل

 ،كأخيراالتأثيراتالسمككية.%،كمفثـالتأثيراتالمعرفيةٙٚ.ٔٛ



 ث


كجكبتعديلقكانيفاألحكاؿقضاياالمرأةإيجابية،أكلياغالبيةاتجاىاتالجميكرنحك .ٚ
كمف%،92.13بنسبةالشخصيةبمايستكجبسماعالقاضيالزكجةقبلإيقاعالطبلؽ

اعتراؼ رغـ حقكقيا مف المرأة تحـر التي المباشرة األسبابغير كجكبمعالجة ثـ
القانكفبيا بينما، بنسبمتقاربة، كاالجتماعية القانكنية حمتبعضالقضايا كمفثـ

الذؼيقترحاإلسراع كالبند المتعمقبأجكرالنساء، أكبرفيالبند المحايدة كانتنسبة
%.ٖٛبتطبيققانكفالخمعلحلمشاكلالنساءكذلؾبنسبة

 

 ا:وبناء عمى النتائج، تقدم الباحثة مجموعة من التوصيات أبرزى

معالجة .ٔ مفخبلؿ الجديد، اإلعبلـ كسائل بمضاميف الجميكر ثقة زيادة عمى العمل
 المشكبلتالتيتكلدعدـالثقة،مثلعدـتحرؼالدقةكذكرالمصادر.

االىتماـالمتكازفقدراإلمكافبكافةالقضاياالنسكيةفيالمجاالتالمختمفة،كخاصة .ٕ
 شًاأكثرفيمضاميفكسائلاإلعبلـالجديد.االقتصاديةكالرياضية،ألنياتجدتيمي

في .ٖ كالمشاركة المرأة قضايا نحك سمكؾ اتخاذ عمى الجميكر تساعد مضاميف بث
 الفعالياتالخاصةبيا،كعدـاالكتفاءبالتأثيركجدانيًاكمعرفيًا.

اإلعبلـ .ٗ كسائل عبر محتكياتصفحاتكمدكناتالمؤسساتالنسكية تطكير ضركرة
 ثتصبحمصدرمعمكماتمكثكؽ.الجديد،بحي

تدريبكتكعيةالنساءعمىاستثماركسائلاإلعبلـالجديدفيتنظيـحمبلتمناصرة .٘
 لقضاياىف.
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Abstract 

The aim of this study is to know the role of the new media in forming the 

Palestinian public knowledge and its trends towards women’s issues.  

It is a descriptive, survey research study. The survey was conducted on 

377 people as a sample that was randomly selected from different parts 

of Gaza Strip, from 25 Dec 2015 to 25 Nov 2015.  

The main findings of the study:  

1. 16.7% of the respondents use social networks most frequently to 

get knowledge about various women's issues, 66.3% indicated 

using social networks less, while social networks are not 

considered as the primary source for 17,0% of the respondents.   

 

2. 46.5% of the respondents use the new media to get knowledge 

about women’s problems, 29.5% of them use it to make their own 

opinions and attitudes towards women’s issues, while 29.3% use it 

to know about societal attitudes towards women’s issues.  

 

3.  ‘The domestic violence against women’ issue draw the 

respondents’ attention by 61,2%, followed by ‘the Israeli 

occupation's violence against women’ ,then ‘the denial of women's 

right of inheritance’ by 44,9%, while ‘entertainment, sports and 

economy issues’ tend to draw less attention to the respondents.   

 

4. Respondents highly trust the social networks by 10.1% as a good 

source of information on women's issues, while 82.2% had 

moderate levels of trust, and 7.7% of them had low trust.     

 

5. The new media has a vital role in forming the public knowledge 

towards women’s social issues by 57,1%, then the political issues 

by 28,8%, followed by the health and cultural issues in similar 

percentages, and finally the issues of women in sport by 4%.   

 

6. The emotional effects resulted in respondents’ dependence on the 

new media to get knowledge and forming attitudes towards 

women’s issues got the first rank among other effects by 81.7%, 

secondly the cognitive effects , and finally the behavioral effects. 

 



 ح


7. The majority of the public attitudes towards women's issues is 

positive. First, the necessity of modifying the personal status law 

in relating to respecting the opinion of the wife before getting 

divorced (92.13%). Therefore, the necessity of treating the indirect 

reasons that deprive women of their rights in spite of the fact that 

their rights are recognized by the law (90.10%). Some legal and 

social issues got almost similar percentages whereas the issue of 

women’s wages got neutral percentages. The implementation of 

the law regarding woman’s right in getting divorced had 38%.  

 

Based on the findings of the study, the researcher provides a set 

of recommendations including: 

1. Improving the public trust in the new media, by addressing the 

problems of distrust such as the lack of accuracy and reliable 

sources. 

2. Increasing attention as much as possible to all women’s issues in 

various fields, especially economic and sport issues as they lack 

the public attention.   

3. Using the new media to promote the idea of public participation in 

women’s events on the ground, not just emotionally.    

4. Paying more attention to the content shared on the various pages 

and blogs of women's organizations, so that they become as a 

reliable source of information. 

5. Teaching and training women on how to use the social networks 

effectively in organizing women's advocacy campaigns.   

 

 

 

 

 

 



 خ


 ءاْ ىدَ إلِ اْ 

 كالدّؼ كالعمميةكاالجتماعية.. إلىسندؼاألكؿفيرحمتيالعممية الدراسة أىدؼىذه
العميا الدراسات درب في سبقتني التي أمي دراستي.. إكماؿ عمى شجعاني المذاف

كيفيسمكاإلنسافبعممو..كأبيالذؼرأيتوكيفيشجعكالدتيفيمسيرتيافعممتني
 شجعني.يىابعدِمفالعمميةك

 عدؼ"..شريكيفيالحياةكشريكيفيالنجاح"س
 "المحاضرات"تميـ عمى يكاظب جنيف كىك نصفدراستي كاكب الذؼ عيني قرة ..

 معي،كنصفيااآلخركىكطفليمعببأكراؽأمو.
 .العزيزْيف ركحجدتياليافاكيةاألصيمة..كأركاحجدؼَّ
 لثرػ الزكية الرائحة أعادت التي العطر قاركرة كأسراىا.. القدس انتفاضة شيداء

 فمسطيف..كمصّكبكالبكصمةنحكالقدس.
 األسرػلدػاالحتبلؿبسببدفاعيـعفقضايا "فمسطيفاليكـ" الزمبلءفيفضائية

شعبيـ.

 إلى هؤالء جميعًا.. أهدي دراستي

الباحثة
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 وتقديرشكٌر 

ب كالبّناءةأتقدـ المستمرة مبلحظاتو عمى طمعتعيسى د. مشرفي إلى الشكر جزيل
كسعةصدرهألسئمتيكاستفساراتي،فكافخيرمثاؿعمىالمعمـالمتكاضعالذؼالحدكدلعبلقتو

بطالبوسكػاالحتراـكالتقدير.

الت الحديثة المبلحظاتكالدراسات عمى شمعكف" "ىداية كالباحثة اإلعبلمية يكأشكر
أنجزتياكأمدتنيبيا،فكانتصمباإلطارالمعرفيلدراستي.

بمبلحظاتيـ فيجامعةاألقصىالذيفلـيبخمكا كاألساتذة أشكرزمبلئيالدكاترة كما
كتكجيياتيـلمرقيبيذهالدراسة.

ساعدتيفيالعملحتىأنجزدراستي.كأشكرزمبلئيفيفضائيةفمسطيفاليكـلم

المذيفاحتضناكزكجتوالرائعة"أحبلـأبكالجبيف""الغنيميعبلء"ابفخالتيأشكركما
ابنيطكاؿفترةدراستي،ككاناخيرداعـليماديًاكمعنكيًا.

خكتيكأصدقائيكأقاربيالذيفكانكاداعميفحقيقييفكمشجعيفلي كماأشكرأخكاتيكا 
ألنجحكأتميز.

الفرحةكالفخكرةبإنجازىذهالدراسة.أشكركلمفأشعرنيبصدؽمشاعرهكأخيرًا..

 وهللا ولي التوفيق،،

 

 الباحثة
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 فيرس الجداول

رقم 
رقم  محتوى الجدول الجدول

 الصفحة
ٖٚ(ٕٗٔٓتكزيعالسكافحسبتقديراتجيازاإلحصاءالمركزؼ)ٔ
ٖٛالنكعحسبالمبحكثيفتكزيعٕ
ٖٛالعمرحسبالمبحكثيفتكزيعٖ
ٜٖالمستكػالتعميميحسبالمبحكثيفتكزيعٗ
ٜٖالحالةاالجتماعيةحسبالمبحكثيفتكزيع٘
ٓٗمكافالسكفحسبالمبحكثيفتكزيعٙ
ٕٜمتابعتيايتـالتيالجديداإلعبلـكسائلأىـٚ
ٜٗالجديداإلعبلـكسائلمتابعةفييكمياًالمبحكثيفيقضيياالتيالمدةٛ
ٜ٘الجديداإلعبلـكسائلعبرمتابعتيايتـالتيالمجاالتأىـٜ
ٜٚالجديداإلعبلـكسائلتقدمياالتيبالمضاميفالمبحكثيفثقةمدػٓٔ
عمىلمحصكؿالجديداإلعبلـكسائلعمىالمبحكثيفاعتماددرجةٔٔ

المرأةقضاياحكؿمعمكمات
ٜٛ

عمىلمحصكؿالجديداإلعبلـكسائلعمىلبلعتمادالمبحكثيفدكافعٕٔ
المرأةقضاياحكؿمعمكمات

ٜٜ

عمييايعتمدكفالمبحكثيفتجعلالتيالجديدـاإلعبلكسائلمميزاتٖٔ
المرأةقضاياحكؿمعمكماتعمىلمحصكؿ

ٔٓٓ

متابعتياعمىيحرصكفكتجعميـالمبحكثيفتيـالتيالمرأةقضاياٗٔ
الجديداإلعبلـكسائلخبلؿمفأكثر

ٕٔٓ

الجديداإلعبلـعبرمتابعتياالمبحكثيفيفضلالتيالمكادأنكاع٘ٔ
المرأةقضاياحكؿكآراءمعارؼعمىلمحصكؿ

ٔٓٗ

لممعمكماتكمصدرالجديداإلعبلـبكسائلالمبحكثيفثقةمدػٙٔ
المرأةبقضاياالخاصة

ٔٓ٘

فيأكبربصكرةالجديداإلعبلـكسائلعميياتركزالتيالجكانبٚٔ
المرأةقضايامعالجة

ٔٓٙ
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زيادةفيالجديداإلعبلـساىـالتيالمرأةقضاياأبرزٛٔ
نحكىااتجاىاتيـكتشكيلالمبحكثيفمعارؼ

ٔٓٛ

المرأةقضاياحكؿاآلخريفمعالنقاشعمىالمبحكثيفحرصدرجةٜٔ
الجديداإلعبلـكسائلعبرمتابعتيايتـالتي

ٜٔٓ

تثيرالتيالمرأةقضاياالمبحكثيفمعيـيناقشالذيفاألطراؼٕٓ
اىتماميـ

ٔٔٔ

كسائلعمىالمبحكثيفاعتمادعفالناتجةالمعرفيةالتأثيراتدرجةٕٔ
قضايانحكاتجاىاتكتككيفمعارؼعمىلمحصكؿالجديداإلعبلـ
المرأة

ٕٔٔ

كسائلعمىالمبحكثيفاعتمادعفالناتجةالكجدانيةالتأثيراتدرجةٕٕ
قضايانحكاتجاىاتكتككيفمعارؼعمىلمحصكؿالجديداإلعبلـ
المرأة

ٖٔٔ

كسائلعمىالمبحكثيفاعتمادعفالناتجةالسمككيةالتأثيراتدرجةٖٕ
قضايانحكاتجاىاتكتككيفمعارؼعمىلمحصكؿالجديداإلعبلـ
المرأة

ٔٔ٘

كسائلعمىالمبحكثيفاعتمادعفالناتجةعاـبشكلالتأثيراتٕٗ
قضايانحكاتجاىاتكتككيفمعارؼعمىلمحصكؿالجديداإلعبلـ
المرأة

ٔٔٙ

اإلعبلـكسائلعمىاعتمادىـفيالمبحكثيفتكاجوالتيالمشاكلأىـٕ٘
المرأةقضايانحكاتجاىاتكتككيفالمعمكماتعمىلمحصكؿالجديد

ٔٔٛ

ٜٔٔعاـبشكلالمرأةقضاياحكؿالجميكرمعارؼمستكػٕٙ
ٕٓٔالمرأةقضاياحكؿالجميكرمعارؼٕٚ
ٕٕٔبالمرأةالخاصةالتاليةالقضايانحكالمبحكثيفاتجاهٕٛ
ٕٗٔالمرأةقضايانحكالجديداإلعبلـكسائلاتجاىاتٜٕ
كمصدرالجديداإلعبلـكسائلأداءلتطكيرالمبحكثيفاقتراحاتٖٓ

المرأةقضايانحكاالتجاىاتكتككيفلممعمكمات
ٕٔٙ

كبيفالجديداإلعبلـعمىالفمسطينيالجميكراعتمادبيفالعبلقةٖٔ
المرأةبقضايامعرفتومستكػ

ٕٔٛ
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كبيفالجديداإلعبلـعمىالفمسطينيالجميكراعتمادبيفالعبلقةٕٖ
المرأةقضايانحكاتجاىاتو

ٖٔٓ

معرفةستكػمكبيفالجديداإلعبلـعفالناتجةالمعرفيةالتأثيراتٖٖ
المرأةبقضاياالجميكر

ٖٕٔ

كبيفالمرأةقضايانحكالفمسطينيالجميكراتجاىاتبيفالعبلقةٖٗ
المرأةقضايانحكالجديداإلعبلـكسائلاتجاىات

ٖٖٔ

المرأةبقضاياالفمسطينيالجميكرمعرفةمستكػفيفركؽكجكدمدػٖ٘
لمنكعتعزػ

ٖٔ٘
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المرأةبقضاياالفمسطينيالجميكرمعرفةمستكػفيفركؽكجكدمدػٖٚ
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ٔٗٛ







 س


 فيرس المحتويات


 رقم الصفحة الموضوع
أإقرار

تممخصالدراسة"عربي"
حممخصالدراسة"إنجميزؼ"

ذإىداء
رشكركتقدير

 الفصل األول
اإلجراءات المنيجية لمدراسة



ٔأكاًل:مقدمةالدراسة
ٗثانيًا:أىـالدراساتالسابقة

ٕٙثالثًا:حدكداالستفادةمفالدراساتالسابقة
ٕٙعمىمشكمةالدراسةرابعًا:االستدالؿ

ٕٚخامسًا:مشكمةالدراسة
ٕٛسادسًا:أىميةالدراسة
ٕٛسابعًا:أىداؼالدراسة
ٜٕثامنًا:تساؤالتالدراسة
ٖٓتاسعًا:فركضالدراسة

ٖٔعاشرًا:اإلطارالنظرؼلمدراسة
ٖٙحادؼعشر:نكعالدراسةكمجتمعياكأداتيا

ٖٚكعينتياثانيعشر:مجتمعالدراسة
ٓٗثالثاعشر:إجراءاتالصدؽكالثبات

ٕٗرابععشر:أساليبالمعالجةاإلحصائيةلبياناتالدراسة
ٖٗخامسعشر:صعكباتالدراسة

ٖٗسادسعشر:المفاىيـاألساسيةلمدراسة
ٗٗسابععشر:تقسيـالدراسة

 الفصل الثاني



 ش


اإلعالم الجديد وقضايا المرأة
ٙٗ:اإلعبلـالجديدكشبكاتالتكاصلاالجتماعياألولالمبحث 

ٙٗأكاًل:اإلعبلـالجديد
ٗ٘ثانيًا:شبكاتالتكاصلاالجتماعي

٘ٙ:قضاياالمرأةالفمسطينيةالمبحث الثاني
٘ٙأكاًل:القضاياالسياسية

ٜٙثانيًا:القضايااالقتصادية
ٕٚثالثًا:القضايااالجتماعية

ٛٚالقضاياالصحيةرابعًا:
ٖٛ:قضاياالمرأةفيكسائلاإلعبلـالجديدالمبحث الثالث

ٗٛأكاًل:اإلعبلـكالمرأة
٘ٛثانيًا:اإلعبلـالجديدكمناصرةقضاياالمرأة
ٚٛثالثًا:استخداـالمرأةلكسائلاإلعبلـالجديد
 الفصل الثالث

 نتائج الدراسة الميدانية
 

ٕٜنتائجالدراسةالميدانية:المبحث األول
ٕٛٔ:اختبارفركضالدراسةالميدانيةالمبحث الثاني
ٓ٘ٔ:خبلصةنتائجالدراسةكتكصياتياالمبحث الثالث



 

 



41 
 

 مقدمة

،الماضيالقرفمفالتسعيناتعقدمنتصففيالحديثةالتكنكلكجيةالتطكراتأحدثت
االتصاؿعالـفيحقيقيةكثكرةنكعيةنقمة أرجاءكافةفياإلنترنتشبكةانتشرتحيث،

كالرغبات.كاألفكاراآلراءكتبادؿكالتعارؼلمتقاربكافةممجتمعاتلالطريقكميدت،المعمكرة

كسيمةأفضلفأصبحكرةاالتصاؿفيعصرناىذا،أبرزتطبيقاتثاإلعبلـالجديدككاف
كالجماعاتاألفرادبيفالتكاصللتحقيق عميو، يعتمدكف عمىالذيف لمحصكؿ أساسي بشكل

تيحومففرصةلمنقاشكالحكار.يالمعمكماتفيكافةالمكضكعاتكتشكيلاتجاىاتيـحكليالما

رنتفيكإعبلـ"متعدداألشكاؿكالكسائطكالنماذجيعتمدبشكلأساسيعمىشبكةاإلنت
بميزاتياالمتعددة،كعمىتحكيلكسائلاإلعبلـالتقميديةإلىكسائلإلكتركنيةمعتميزهبخصائص

(1)كالحريةالكاسعةكالتنكعكالشمكؿ".

مساحة تشغل خاص، بشكل الفمسطينية كالمرأة عاـ بشكل العربية المرأة قضايا كلعل
اإلعبلـالجديد،محاكليفالحصكؿعمىليستبالقميمةمفتفكيرالشبابالذيفيرتادكفمنصات

الشبكات في عنيف يكتب أك أنفسيف النساء بو تتحدث ما حكؿ المعمكمات مف قدر أكبر
االجتماعية،لينقسـالجميكربيفمؤيدكمعارضحكؿالعديدمفالقضاياالمطركحة.

التغيرالحادثفياتجاهإعطاءأىميةخاصةلتغييرصكرةالمرأةالنمطيةيمكفإنكاركال
التقدـ أف إال كشعبيًا، رسميًا جيدًا كعيًا خمقت المبذكلة الجيكد كأف اإلعبلمية، الكسائل في
المتحققاليزاؿلـيغطالفجكاتالتيتظيرفياإلعبلـ،حيثتتحملكسائلاإلعبلـالجديد

تجاىاتاألفرادنحكمكانةالمرأةفيالمجتمعكبالتاليتغييرمايقدـعنيامفمسئكليةتغييرا
صكرسمبية،إلىجانبتحفيزالمجتمعكأفرادهنحكتبنياتجاىاتإيجابيةمستحدثةتتماشىمع

احتياجاتالمرأةفيالمجتمعالحديثكالنيكضبيا.

 يحصل فيتساعدهالتي،الكسائلىذهمفكالمكاقفكاآلراءالمعمكماتعمىفالفرد
لدػالمعرفياإلدراجعكاملمفاإلعبلـكسائلكتعدفيو،يعيشالذؼلمعالـتصكرتككيف

(2)بيا.ترغبالتيبالطريقةيياألنياتقدـالمعمكماتكتكجالجميكر،

                                                           
(1)

75(ص4116)عمان:دارأسامةللنشروالتوزٌع،1طشبكات التواصل االجتماعً،  -اإلعالم الجدٌدعلًشمرة، 
(2)

مكتبةسلسلة:بغداد)إلكترونٌة،طبعة،والوظٌفة الوسٌلة األداء تطور: الجدٌد اإلعالمالسامون،وصفدالرزاقعبدانتصار 

68ص(4111بغداد،جامعةفًوالمجتمعاإلعالم
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المختمفة،الحياةقضاياعفالذىنيةالصكرتككيففيميماًدكراًاإلعبلـكسائلكتؤدؼ
الذىنيةالصكراإلعبلـكسائلكتدعـكاألفكار،كاآلراءالصكرلنقلالرئيسةالكسيمةفيي

كالمدرسة،األسرةداخلفيالطفكلةمرحمةفيتككنتالتياألفرادأذىاففيمسبقاًالمكجكدة
إضافيةكثقةنطاقاًأكسعبعداًعمييافتضفي المعمكماتبتبسيطاإلعبلـكسائلتقكـكما،
مبلحقةعمىفردأؼقدرةلعدـاليضـسيمةجرعاتفيلمجميكركتقدمياالجديدةكالمعارؼ
(1).اإلعبلـكسائلعبرتصموالتيالمعمكماتمفالجارؼالسيل

أنكاعالمعارؼكاالتجاىاتالتيتككنتلدػالجميكر لمعرفة تسعىالدراسة كمفىنا
الجدي اإلعبلـ لكسائل تعرضو جراء كاالجتماعيةالفمسطيني السياسية المرأة قضايا نحك د،

كاالقتصاديةكالصحية،لماليذاالمكضكعمفتأثيركبيرعمىالمجتمعالفمسطينيبشرائحوكافة.








 

                                                           
(1)

67المرجعالسابكنفسه،ص 



 

 

 

 

 الفصل األول

 اإلجراءات المنهجٌة للدراسة

 
 

 الدراسات السابقة -
 الدراسة وأىدافيامشكمة  -
 تساؤلت الدراسة وأىدافيا -
 عينة الدراسة وأدواتيا -
 المفاىيم األساسية لمدراسة -
 تقسيم الدراسة -
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 أولا: أىم الدراسات السابقة:

اطمعتالباحثةعمىعددمفالدراساتالعمميةالسابقة،التيتناكلػتقضػايامتعمقػةبيػذهالدراسػةمػف
حيثمشكمتياالبحثية،كأسمكبياكمنيجيػا،كاألدكاتالمسػتخدمةفػيجمػعبياناتيػا،كاختػارتالباحثػةأىػـتمػؾ

التكاصػلكشبكاتالجديدباإلعبلـالخاصةالدراساتىي،قسمتياإلىمحاكرعدةكالدراساتلبلستفادةمنيا،
معػػػػارؼبتشػػػػكيلالخاصػػػػةالدراسػػػػاتاإلعػػػػبلـكفػػػػيالمػػػػرأةقضػػػػايابتنػػػػاكؿالخاصػػػػةاالجتمػػػػاعي،كالدراسػػػػات

الجميكر:كاتجاىات

 التواصل الجتماعي م الجديد وشبكاتالمحور األول: الدراسات الخاصة باإلعال

 العـدوان أثنـاء الجتماعي التواصل شبكات عمى الفمسطينية الجامعات طمبة اعتماددراسة بعنوان: " .0
 : (1)"6103 عام غزة عمى اإلسرائيمي

التكاصػػػلشػػػبكاتعمػػػىالفمسػػػطينيةالجامعػػػاتطمبػػػةىػػػدفتالدراسػػػةإلػػػىالتعػػػرؼعمػػػىمػػػدػاعتمػػػاد
مػدػ،كأسباباعتمادىـعمييـ،كالتعرؼعمػىٕٗٔٓعاـغزةعمىاإلسرائيميالعدكافأثناءاالجتماعي

ثقتيـبياكأىـالتأثيراتالمعرفيةكالكجدانيةكالسمككيةالمتحققةنتيجةاالعتماد.

ٓٓٗكتقعالدراسةضمفالبحكثالكصفية،كاستخدمتمنيجالمسح،كأجريتعمىعينةمككنةمف
اإلسػػػبلمية(بغػػػزة،خػػػبلؿالفتػػػرةبػػػيفنػػػكفمبركديسػػػمبر-األزىػػػر-طالػػػبكطالبػػػةمػػػفجامعػػػة)األقصػػػى

ـ.ٕٗٔٓ

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

تصػػػدرتشػػػبكاتالتكاصػػػلاالجتمػػػاعيالمصػػػادرالتػػػييعتمػػػدعمييػػػاالمبحكثػػػكففػػػيمتابعػػػةأحػػػداث.أ
 %.ٛ٘غزةبنسبةعمىاإلسرائيميالعدكاف

العػدكافيثقالمبحكثكفبالمعمكماتالتيحصمكاعمييامػفخػبلؿشػبكاتالتكاصػلاالجتمػاعيأثنػاء.ب
 %.ٔٗبنسبةمتكسطةبمغتغزةعمىاإلسرائيمي

غػػزةعمػػىاإلسػػرائيميالعػػدكافشػػبكاتالتكاصػػلاالجتمػػاعيأثنػػاءأكػػدالمبحكثػػكفأنيػػـيعتمػػدكفعمػػى.ج
 بسببالسرعةفينقلالحدث.


                                                           

(1)
 رسالة"،4116عامغزةعلىاإلسرائٌلًالعدوانأثناءاالجتماعًالتواصلشبكاتعلىالفلسطٌنٌةالجامعاتطلبةاعتماد"خاطر،ترنٌم 

(4117اإلسالمٌة،عة،)غزة:الجاممنشورة غٌر ماجستٌر
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دراســــة بعنــــوان: "دور شــــبكات التواصــــل الجتمــــاعي فــــي توعيــــة الشــــباب الفمســــطيني بالقضــــايا  .6
 :(1)الوطنية"

الدراسػػةإلػػىالتعػػرؼعمػػىمػػدػتنػػاكؿشػػبكاتالتكاصػػلاالجتمػػاعيلمقضػػاياالكطنيػػةالفمسػػطينية،ىػػدفت
كالتعرؼعمىدكافعاستخداـالشبابالفمسطينيلياكمدػاستفادتيـمفمضامينيا.

كتقعالدراسةضمفالبحكثالكصفية،كاستخدمتالمنيجالمسحي،كأجريتعمىعينةتحميميةمفجميع
،كعينػةٖٕٔٓالمعنيةبالقضيةالفمسطينيةعمػىفػيسبػكؾخػبلؿالفتػرةبػيفيكنيػكحتػىأغسػطسالصفحات
ـ.ٖٕٔٓشابكشابةمفغزةكالضفةكفمسطيفالمحتمةخبلؿيكنيكٕٙٗميدانيةمف

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

فيالقضػاياالمنشػكرةعمػىفػيساحتمتقضيةاألسرػفيسجكفاالحتبلؿاإلسرائيميالمرتبةاألكلى.أ
 %تمتياقضيةالقدسثـاالستيطافثـالبلجئيف.ٙٗبكؾبنسبة

أكػػػدالمبحكثػػػكفأفشػػػبكاتالتكاصػػػلاالجتمػػػاعيتزيػػػدمػػػفمسػػػتكػكعػػػيالشػػػبابالفمسػػػطينيبنسػػػبة.ب
 %.ٔٙمتكسطةبمغت

%بنسبةمتكسطة.٘ٙبمغتدرجةثقةالشبابالفمسطينيبشبكاتالتكاصلاالجتماعي.ج



 واإلشـباعات الجتمـاعي التواصـل لشـبكات الفمسـطينية الجامعـات طمبـة استخداماتدراسة بعنوان: " .4
 :(2)المتحققة"

االجتمػػاعيالتكاصػػللشػػبكاتالفمسػػطينيةالجامعػػاتطمبػػةاسػػتخداماتىػػدفتالدراسػػةإلػػىالتعػػرؼعمػػى
منيػػا،كمػػاىػػدفتإلػػىالتعػػرؼعمػػىدكافػػعاسػػتخداماتالشػػبكاتمػػفقبػػلالمبحػػكثيف،المتحققػػةكاإلشػػباعات

كمدػثقتيـببياكتأثيراتاستخدامياعمييـ.

ٓٓٗكأجريػػػتعمػػػىعينػػػةمػػػفكتقػػػعالدراسػػػةضػػػمفالبحػػػكثالكصػػػفية،كاسػػػتخدمتالمػػػنيجالمسػػػحي،
ـ.ٖٕٔٓكاألقصى(خبلؿنكفمبر-األزىر-مبحكثمفالجامعة)اإلسبلمية

                                                           
(1)

،)غزة:الجامعةرسالة ماجستٌر غٌر منشورة،الوطنٌةبالمضاٌاالفلسطٌنًالشبابتوعٌةفًاالجتماعًالتواصلشبكاتدورهشامسكٌن، 

(4116اإلسالمٌة،
(2)

رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،،المتحممةواإلشباعاتاالجتماعًالتواصللشبكاتالفلسطٌنٌةالجامعاتطلبةاستخداماتصالحأبوصالح، 

(4116)غزة:الجامعةاإلسالمٌة،
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أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

%مػػفالمبحػػكثيفيسػػتخدمكفشػػبكاتالتكاصػػلاالجتمػػاعيكفػػيسبػػكؾىػػكاألكثػػراسػػتخداـٜٓ.أ
 تبلهيكتيكبثـغكغلبمس.

 كضكعاتالتييتابعياالمبحكثكفتمتيااالجتماعيةثـالثقافية.المكضكعاتالترفيييةأبرزالم.ب
%،تمتيػػاإشػػباعاتمراقبػػةالبيئػػةثػػـإشػػباعاتٖٖتصػػدرتإشػػباعاتالتفاعػػلاالجتمػػاعيبنسػػبة.ج

المشاركةبالرأؼكأخيرًاإشباعاتالتسمية.

 

 مـن الجتماعيـة المـرأة قضـايا تنـاول عمى الجتماعي التواصل شبكات استخدام أثر"دراسة بعنوان:  .3
 : (1)"غزة قطاع في اإلعالميين نظر وجية

،غػزةقطػاعفػياإلعبلميػيفقبػلمػفاالجتمػاعيالتكاصػلشػبكاتمػدػاسػتخداـىدفتالدراسةإلىتتبػع
فيطرحقضاياالمرأةاالجتماعيػةكاالقتصػادية،كتقػديـاسػتنتاجاتمممكسػةمػفكجيػةنظػراإلعبلميػيفحػكؿ
مػػاإذاكانػػتشػػبكاتالتكاصػػلاالجتمػػاعيتسػػيـفػػيطػػرحنػػكعيلقضػػاياالنسػػاءاالجتماعيػػة،أـأنيػػاكسػػيمة

مقتصرةعمىاستخداماتبعيدةعفىذاالطرح.

ٓ٘عينػةمككنػةمػفأجريػتعمػى،كالمػنيجالكصػفيكصػفية،كاسػتخدمتتقعالدراسػةضػمفالبحػكثالك
.ـٖٕٔٓإعبلميكا عبلميةمفمحافظاتقطاعغزة،خبلؿالنصفاألكؿمفعاـ

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

%مفالعينةأفشبكاتالتكاصلاالجتماعيلـتتناكؿقضاياجكىريةكحيكيةخاصةبالمرأةٙٗأفاد.أ
 الفمسطينية.

%مػػػفالعينػػةأفتبنػػػيكسػػائلاإلعػػػبلـاالجتمػػاعيميثػػػاؽشػػرؼسيسػػػيـفػػيتعزيػػػزفػػػرصٜٓقػػاؿ.ب
 حصكؿالمرأةعمىمساحاتإعبلميةلمتعبيرعمىقضاياىااالجتماعيةكالسياسية.

يرػالمبحكثكفأفىناؾقصكرإعبلميفيتبنيقضاياالمرأةاالجتماعيةكالسياسيةكالتعػاطيمعيػا.ج
 مايضمفتشكيلرأؼعاـمناصرلقضايااالجتماعيةكالسياسية.ب


                                                           
(1)

دراسة "،غزةلطاعفًاإلعالمٌٌننظروجهةمناالجتماعٌةالمرأةلضاٌاتناولعلىاالجتماعًالتواصلشبكاتاستخدامأثرحاتمأبوطه،" 

(4115)غزة:مركزشئونالمرأة،منشورة
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 مــن ومصــر تــونس فــي السياســي التغييــر فــي الجتمــاعي التواصــل شــبكات دور"  دراســة بعنــوان:  .5
 : (1)"األردنيين الصحفيين نظر وجية

ىػدفتالدراسػةإلػىمعرفػػةدكرشػبكاتالتكاصػلاالجتمػػاعيفػيالتغييػرالسياسػيفػػيتػكنسكمصػرمػػف
كجيةنظرالصحفييفاألردنييف،كالكشفعفدكرشبكاتالتكاصػلاالجتمػاعيفػيالتييئػةكالتحػريضعمػى

تالدراسػػػةنظريػػػةاالحتجاجػػػات،كدكرىػػػافػػػيالتػػػأثيرعمػػػىالػػػرأؼالعػػػاـالمحمػػػيكاإلقميمػػػيكالػػػدكلي،كاسػػػتخدم
االعتمادعمىكسائلاإلعبلـ،كنظريةاالستخداماتكاإلشباعات.

ٕٖٗ،كتككنػػتعينػػةالدراسػػةمػػفيتقػػعالدراسػػةضػػمفالبحػػكثالكصػػفية،كاسػػتخدمتالمػػنيجالكصػػفك
.ٕٔٔٓمفردةبأسمكبالعينةالعشكائيةالبسيطة،عاـ

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

جاءمجاؿ"مقاكمةالرقابةكالحجبكالدعايةفياإلعبلـالرسمي"مفمجاالتدكرشػبكاتالتكاصػل.أ
 االجتماعيفيالتغييرالسياسيفيتكنسكمصرفيالترتيباألكؿ.

التكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةفػػػيتقػػػديرالمبحػػػكثيفلػػػدكرشػػػبكاتالتكاصػػػلاالجتمػػػاعيفػػػي.ب
مصرتعزػلممتغيرات)النكعاالجتماعي،العمر،المؤىلالعممي،الخبرةالتغييرالسياسيفيتكنسك

 الصحفية،نكعالمؤسسةاإلعبلمية،الفترةالزمنيةلعضكيةنقابةالصحفييف(.
أجمعالمبحكثكفبدرجةكبيرةجدًاعمىأفلشبكاتالتكاصلاالجتمػاعيدكرمرتفػعفػيالتػأثيرعمػى.ج

 كالدكلي.الرأؼالعاـالمحميكاإلقميمي


 التواصـــل مواقـــع اســـتخدامات فـــي دراســـة: البيئـــي الـــوعي ونشـــر الجديـــد اإلعـــالم"دراســـة بعنـــوان:  .2
 :(2)نموذجاا  بوك فيس -الجتماعي

الخمفيػػاتكبنػػاءالبيئػػي،الػػكعيخمػػقبإمكانيػػاالتػػيالجديػػداإلعػػبلـتطبيقػػاتتحديػػدتيػػدؼالدراسػػةإلػػى
شػػكالياتيا،البيئػػةلقضػػاياالثقافيػػة أفرزتيػػاجديػػدةأدكاتككسػػائلمػػفانطبلقػػاالبيئػػيبػػاإلعبلـيعػػرؼمػػاأككا 
.المتبلحقةالتكنكلكجيةالتطكرات

                                                           
(1)

،رسالة ماجستٌر"،األردنٌٌنالصحفٌٌننظروجهةمنومصرتونسفًالسٌاسًالتغٌٌرفًاالجتماعًالتواصلشبكاتدورعبدهللاالرعود،" 

(4114غٌرمنشورة)األردن:جامعةالشرقاألوسط،
(2)

،غٌررسالة ماجستٌر"،نموذجا بونفٌس-االجتماعًالتواصلموالعاستخداماتفًدراسة:البٌئًالوعًونشرالجدٌداإلعالم،"كٌحلفتٌحة 

(4114،لخضرالحاججامعةمنشورة)الجزائر:
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سػػػػح،كأداتػػػػيالمبلحظػػػػةكاالسػػػػتبياف،تنػػػػدرجالدراسػػػػةضػػػػمفالدراسػػػػاتالكصػػػػفية،كاسػػػػتخدمتمػػػػنيجالمك
،كاسػتخدمتـٕٕٔٓكمايكٕٔٔٓمفردة،مابيفسبتمبرٙٛٔالعرضيةبكاقعالعينةعمىاعتمدتالباحثةك

نظريةاالستخداماتكاإلشباعات.

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

المعمكمػػػػاتتمييػػػػا،%ٕٚ.ٖٕبنسػػػػبةكذلػػػػؾالثقافيػػػػةالمعمكمػػػػاتكنشػػػػربػػػػثإلػػػػىالمبحكثػػػػكفيميػػػػل.أ
المكاضػػػيعمباشػػػرةكبعػػػدىاالدينيػػػةكالمعمكمػػػاتالمكاضػػػيعثػػػـ،%ٙٚ.ٜٔبنسػػػبةكذلػػػؾاالجتماعيػػػة
 .%ٛٔ.ٗتتعدػالضعيفةبنسبةالسياسيةالمكضكعاتنجدكفياألخيرالعمميةثـالرياضية

بالبيئػةيتعمػقفيمػاالتعميميةالمستكياتكلمفالمبحكثيفببثومايساىـأكثرىيكالتعميقاتالصكر.ب
 الصكر.يخصفيما%ٓٚبأعبلىامتفاكتةقدرتبنسبكذلؾ

جػاءتحػيففػيالبيئػي،الػكعينشػرفػييسػاىـمكقػعفيسػبكؾبػأفيركفالمبحكثيفمف%ٜٔ.ٗٚ.ج
 .%ٓٛ.ٕ٘بكقدرتمنخفضةالعينةأفرادبعضلدػببلنسبةاإلجابة

 
 التغييــر نحــو الفمســطيني العــام الــرأي تعبئــة فــي الجتمــاعي التواصــل شــبكات دور"دراســة بعنــوان:  .7

 : (1)"والسياسي الجتماعي

طػػبلبجميػػكرلػػدػالعػػاـالػػرأؼتشػػكيلفػػياالجتمػػاعيالتكاصػػلشػػبكاتدكرمعرفػػةإلػػىالدراسػػةتيػػدؼ
شػػػػبكاتفػػػػيالطػػػػبلبيتػػػػداكلياالتػػػػيكاالجتماعيػػػػةالسياسػػػػيةالقضػػػػاياعمػػػػىالفمسػػػػطينية،كالتعػػػػرؼالجامعػػػػات
التكاصػػلمكاقػػععمػػىمسػػتمرةبصػػفةالطمبػػةعمييػػايقبػػلالتػػيالخػػدماتعمػػىاالجتمػػاعي،كالتعػػرؼالتكاصػػل
.كالسياسياالجتماعيالتغييرنحكرأييـتعبئةأجلمفاالجتماعي

طبلبمجتمعمف(ٓٓ٘)بمغتلعينةالمسحيالكصفية،كاستخدمتالمنيجالبحكثإلىالدراسةتنتميك
.ـٕٔٔٓمايكشيرنيايةإلىغزة،خبلؿالفترةبيفبدايةمارسقطاعفيالفمسطينيةالجامعاتكطالبات

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

مػػفاالجتمػػاعيالتكاصػػلشػبكاتغػػزةقطػػاعفػيالفمسػػطينيةالجامعػػاتطمبػةمػػفالمبحكثػػكفيسػتخدـ.أ
.األكلىالمرتبةفي%(ٗ.ٓٗ)بنسبةساعاتٖمفأقلإلىساعة

                                                           
(1)

 جامعة مجلة"،دراسةمنشورة،والسٌاسًاالجتماعًالتغٌٌرنحوالفلسطٌنًالعامالرأيتعبئةفًاالجتماعًالتواصلشبكاتدورزهٌرعابد،" 

58ص-1،ص(4114)نابلس:جامعةالنجاح،،8اإلصدار،48لمجلد، الألبحاث النجاح
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االجتمػاعيالتغييػرنحػكالعػاـالػراؼتعبئػةفػيكدكرىػااالجتمػاعيالتكاصػلشػبكاتفيالطبلبيثق.ب
%(.ٕ.ٛ٘)نسبتيابمغتمتكسطةبدرجةكالسياسي

فػػي%(ٛ.ٗٙ)بنسػػبة"المجتمعػػيالسػػمـتعزيػػزفػػيفعػػاؿبػػدكرتقػػكـ"عمػػىتػػنصالتػػيالفقػػرةجػػاءت.ج
 .االجتماعيالتكاصلشبكاتدكرمحكرفياألكلىالمرتبة


 :(1)المعمومات" عصر في الجديد اإلعالم" دراسة بعنوان:  .8

تيػػدؼالدراسػػةإلػػىالتعػػرؼعمػػىمظػػاىرالتطػػكرفػػياالتصػػاؿفػػيالنصػػفالثػػانيمػػفالقػػرفالعشػػريف
كبػػداياتالقػػرفالحػػادؼكالعشػػريف،كمحاكلػػةالكصػػكؿإلػػىماىيػػةاإلعػػبلـالجديػػدكالتعػػرؼعمػػىالعكامػػلالتػػي

أدتإلىظيكره،كدراسةتأثيرتكنكلكجيااإلعبلـالجديدفيكسائلاالتصاؿ.

المػػػنيجالكصػػػفيمػػػفخػػػبلؿتحميػػػلمضػػػمكفكسػػػائلتكنكلكجيػػػااالتصػػػاؿ،خػػػبلؿعػػػاـخدـالدراسػػػةتسػػػكت
.ـٕٓٔٓ

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

األخبػػاركػػػأبرزمحتكيػػاتكسػػػائلاالتصػػاؿأفػػػادتبشػػكلكبيػػػرمػػفالتطػػػكراتالراىنػػةفػػػيتكنكلكجيػػػا.أ
ئلاالتصاؿلمياميااإلخبارؼعمىالصعيديفالمحمياإلعبلـالجديد،مماأدػإلىزيادةفاعميةكسا

 كالدكلي.
أدتتكنكلكجيػػااإلعػػبلـالجديػػدإلػػىانػػدماجكسػػائلاإلعػػبلـالمختمفػػةالتػػيكانػػتفػػيالماضػػيكسػػائل.ب

 مستقمة.
 

 :(2)اإلنترنت" شبكة عمى يوتيوب لموقع الجامعي الشباب استخدامات"دراسة بعنوان:  .9

تيػػػدؼالدراسػػػةإلػػػىالتعػػػرؼعمػػػىمكقػػػعيكتيػػػكبكطبيعػػػةكنمػػػطاإلعػػػبلـالػػػذؼيقػػػدـمػػػفخبللػػػو،كمػػػدػ
استخداـالشبابالجامعيليذاالمكقعكدكافعيـلذلؾ.

                                                           
(1)

(4111،)دمشك:جامعةدمشك،الثانً+األولالعدد،48المجلد،دمشك جامعة مجلة"،المعلوماتعصرفًالجدٌداإلعالمسمٌرةشٌخانً،" 
(2)

،)المنامة:جامعةالمملكة،البحرٌن فً الجدٌد اإلعالم مؤتمر"،اإلنترنتشبكةعلىٌوتٌوبلمولعالجامعًالشباباستخداماترضاأمٌن،" 

666ص-657،ص(4118
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تنتمػػيالدراسػػةإلػػىالبحػػكثالكصػػفيةكتسػػتخدـمػػنيجالمسػػحبنظػػاـالعينػػةعمػػىالشػػبابالجػػامعيفػػيك
طػبلبكطالبػاتجامعػات)البحػريف،المممكػة،األىميػة،دلمػكف(،خػبلؿمفػردةمػفٕٕٔمممكةالبحريفبكاقػع

.ـٜٕٓٓ/ٕٛٓٓالعاـالدراسي

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

 يكتيكب.مكقعيستخدمكف%مفالمبحكثيفٚ.ٚٛ.أ
إلػىشػيكرسػتةبػيفتتػراكحفتػرةزمنيػةمنػذيكتيػكبلمكقعيتعرضكفالجامعيالشباب%مفٜ.ٖٙ.ب

فػيكثيػرةأدكاراكأدػالشػباببػيفانتشػاراكشػيرةاألعػكاـأكثػركػافٕٛٓٓعػاـأفذلؾكيبررسنة،
 الكطفالعربي.فيكالثقافيةكاالجتماعيةالسياسيةاألحداث

باألخبػػػارإمػػػدادىـفػػػيلػػػرغبتيـيكتيػػػكبالفيػػػديكعمػػػىممفػػػاتيشػػػاىدكفالدراسػػػةعينػػػة%مػػفٚ.ٖٔ.ج
 النادرة.اإلخباريةكالمقطاتالمصكرةاليامة

 : (1)"الجديد واإلعالم التصال ثورة ظل في العربية الثقافية اليوية" دراسة بعنوان:  .01

تيدؼالدراسةإلىالتعرؼعمىاإلعبلـالجديدكالتكنكلكجيةاالتصاليةالتييمكػفأفتػؤثرعمػىاليكيػة،
ةالتػييمكػفأفتػؤثرعمػىالتػأثيراتالسػمبيكأشكاؿالتأثيرالتييمكفأفتحدث،كالتعرؼعمىكيفيةتبلشػي

المقارف،مفالناحيةالنظرية.التحميلمنيجدراسةكصفية،تستخدـاليكية،كىي

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

 كآخرسمبي.جانبإيجابيجانبافلياالعربيةالثقافيةاليكيةعمىاالتصاالتثكرةتأثيراتكانت.أ
الشػعكب،كاكتشػاؼبػيفكالمعػارؼالحضاراتكنقلالثقافيتنميةالكعىفياالتصاليةأسيمتالثكرة.ب

 العبلقاتالمتبادلة.بنيةفيكالخملالضعفنقاط
الثقافيػػة،كفػػتحالطريػػقلظػػاىرةالعكلمػػةالتػػيتعػػدكجػػواليكيػػةطمػػسفػػيالحديثػػةالتكنكلكجيػػاأسػػيمت.ج

 آخرلبلستعمار.

 

 
                                                           

(1)
،)المنامة:جامعةالمملكة،البحرٌن فً الجدٌد اإلعالم مؤتمر"،الجدٌدواإلعالماالتصالثورةظلفًالعربٌةالثمافٌةالهوٌة"،البكريفؤاده 

581ص-541،ص(4118



11 
 

 :الخاصة بتناول قضايا المرأة في اإلعالمالمحور الثاني: الدراسات 

ــوان:  .00 ــي المــرأة صــورة"دراســة بعن ــة الفضــائيات بــرامج ف ــة دراســة: العربي ــات تحميمي  لإلعالن
 :(1)"6119 لعام الفضائية  LBC قناة عمى بالمرأة الخاصة

الفضػائيةكصػفاتياLBCمبلمػحصػكرةالمػرأةفػياإلعبلنػاتالتػيتبثيػاشػبكةتيدؼالدراسػةإلػىمعرفػة
األنكاعاإلعبلنيةالمستخدمةفياإلعبلنػاتالتمفزيكنيػةالتػيتقػدـعػفكأدكارىاككظيفتيافياإلعبلف،كمعرفة

.المرأةفيالفضائياتالعربية

عينػػػةبانتقػػػاءالباحػػػثالمضػػػمكف،كقػػػاـتحميػػػلأداةاسػػػتخدمتك،كصػػػفيةإلػػػىالبحػػػكثالدراسػػػةكتنتمػػػيال
LBCقناةبثتومماـٜٕٓٓ/ٖ/ٖٔكلغايةـٜٕٓٓ/ٔ/ٔمفالمدةفيكاممةتمفزيكنيةلدكرةمنتظمةعشكائية
الميل.منتصفعشرالثانيةالساعةعندكينتييصباحاًالكاحدةالساعةمفيبدأصناعييكـبناءطريقعف

أىـالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسة:

لتكػراركاضػحاًمػيبلًىنػاؾافأؼ،LBCقناةفيالتغطيةبأكلكيةتحظىبالمرأةالمختصةاإلعبلنات.أ
االعبلنات.باقيمفاكثرالمرأةفيوتظيرالذؼاالعبلف

لككنيػػاLBCقنػػاةفػػياسػػتخدامااالكثػػركىػػياالسػػتيبلكية،اإلعبلنػػاتكػػافظيػػكرالمػػرأةاألكثػػرفػػي.ب
ماديا.القناةلدعـمنياتستفيدغيرىامفأكثرإليياارباحاًتدر

لمسػػمعالتػػركيجمجػػاؿفػػيبػػولئلتجػػارقابػػلكػػائفانيػػاعمػػىالمػػرأةقػػدمتاالعبلنػػاتمػػفالنكعيػػةىػػذه.ج
كجسػػػدجميػػػلكػػػائفلككنيػػػاكالجاذبيػػػةالتشػػػكيقعناصػػػرعمػػػىتعتمػػػدأسػػػاليباطػػػارفػػػياالسػػػتيبلكية
 مطمكب.

 

 

 

 

                                                           
(1)

 مجلة"،4118لعامالفضائٌةLBCلناةعلىبالمرأةالخاصةلإلعالناتتحلٌلٌةدراسة:العربٌةالفضائٌاتبرامجفًالمرأةصورةسعدعبدهللا،" 

178ص-171،ص(4115،)العراق:جامعةتكرٌت،16العدد،7المجلد،والحضارٌة التارٌخٌة الدراسات
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: المعاصـرة الجزائريـة السـينما فـي المرأة ضد العنف لقضية الفيممي الطرح" دراسة بعنوان:  .06
 :(1) "عائشات"و" المرآة وراء" لمفيممين السيميولوجي النصي التحميل

تيػػدؼالدراسػػةإلػػىمعرفػػةطبيعػػةالصػػكرةاإلعبلميػػةالتػػيقػػدمتبيػػاالمػػرأةفػػيعينػػةاألفػػبلـ،كتكضػػيح
نػفضػدالتعنيفالذؼتتعرضلوالمرأةالجزائرية،كمعرفةمدػمسػاىمةسػينماالعػالـالعربػيفػيمعالجػةالع

المرأة.

تسػتخدـتحميػػلالمضػمكفالسػينمائي،باسػػتخداـعينػةمػففيممػػيفككصػفيةإلػىالبحػػكثالدراسػةكتنتمػيال
،يمثلاألكؿالعنفاألسرؼ"كراءالمرآة"بينمايمثلالثانيالعنفالمجتمعي"عائشات".ٕٚٓٓأنتجاعاـ

 أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

تحاكؿالسينماالجزائريةبمجممياصكفكرامةالمػرأةفػياألفػبلـكعػدـنشػرصػكرتياالسػمبيةكالتركيػز.أ
عمىصكرةالمرأةالمحافظةفقط.

المنقكلػػةالذىنيػػةأمػػاالصػػكرةفػػرد،قضػػيةالمجتمػػعقضػػيةىػػيالجزائػػرفػػيالمػػرأةضػػدالعنػػفقضػػية.ب
كشػفتحيػثالبشػرؼ،يسػتيدؼالكػائفنيػفعفعػلكػلتدنسكاضحةصكرةفييالقضية،حكؿإليو

الدكلة.عنفككذلؾذاتو،ضدالفردعنفمثلالعنف،مفجديدةمستكيات
اختمفػػتنظػػرةالمخػػرجيفلممػػرأةبػػاختبلؼجنسػػيما،حيػػثركػػزتالمخرجػػةعمػػىالكقػػعالنفسػػيلمعنػػف.ج

ضدالمرأةعمييا،بينماركزالمخرجعمىالناحيةالماديةلقضيةالعنف.

 

 الجميـور لـدى المـرأة قضـايا أولويـات ترتيـب فـي السـعودية الصحافة دور" دراسة بعنوان:  .04
 :(2)ميدانية" تحميمية دراسة: السعودي النسائي

تيػػدؼالدراسػػةإلػػىرصػػدالعبلقػػةبػػيفحجػػـتغطيػػةالصػػحفالسػػعكديةلقضػػاياالمػػرأةخػػبلؿفتػػرةزمنيػػة
محددةثـإيجادالعبلقةبيفىذهالتغطيةكبيفإدراؾالجميكرالنسائيالسعكدؼليذهالقضايا،كالتعػرؼعمػى

السػػػػعكديةكبػػػػيفأجنػػػػدةدكرالمتغيػػػػراتالكسػػػػيطةالتػػػػيقػػػػدتزيػػػػدأكتضػػػػعفمػػػػفقػػػػكةالعبلقػػػػةبػػػػيفالصػػػػحف
جميكرىا.

                                                           
(1)

"المرآةوراء"للفٌلمٌنالسٌمٌولوجًالنصًالتحلٌل:المعاصرةالجزائرٌةالسٌنمافًالمرأةضدالعنفلمضٌةالفٌلمًالطرحنجمةزراري،" 

(4111،غٌرمنشورة)الجزائر:جامعةالجزائر،رسالة ماجستٌر"،"عائشات"و
(2)

المؤتمر األول عزةعثمان،"دورالصحافةالسعودٌةفًترتٌبأولوٌاتلضاٌاالمرأةلدىالجمهورالنسائًالسعودي:دراسةتحلٌلٌةمٌدانٌة"، 

586ص-467،ص(4118الماهرة،"،)الماهرة:جامعة"األسرة واإلعالم وتحدٌات العصر
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،اسػػػػتخدمتمػػػػنيجالمسػػػػحاإلعبلمػػػػيكمػػػػنيجدراسػػػػةالعبلقػػػػاتإلػػػػىالبحػػػػكثالكصػػػػفيةدراسػػػػةكتنتمػػػػيال
التبادليػػػػػة،معتمػػػػػدةعمػػػػػىتحميػػػػػلالمضػػػػػمكفكاالستقصػػػػػاءالمقػػػػػنفبالمقابمػػػػػةالشخصػػػػػيةكالمبلحظػػػػػةالبسػػػػػيطة

كالمبلحظةبالمشاركة.

(،كالجميكرالنسائيفيمدينةالريػاضمػفالفئػةاختارتالباحثةصحف)الرياض،ال كطف،عكاظ،اليـك
ٖٓٓ،بطريقػػػةالعينػػػةالعشػػػكائيةالطبقيػػػة،بكاقػػػعٕٚٓٓينػػػايرٚ-٘عػػػاـ،فػػػيالفتػػػرةبػػػيف٘ٙ-ٕٓالعمريػػػة

مفردة،كاستخدمتنظريةاألجندة.

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

يػبأكلكيػاتبعػضقضػاياالمػرأة،فقػدجػاءتقضػيةاقتصػاركجكداتفاؽبػيفصػحفالدراسػةفػيترت.أ
عملالمرأةالسعكديةعمىمجاالتمعينةكأكؿالقضاياالمطركحةفيصحفالدراسةاألربع.

اخػػتبلؼأجنػػدةقضػػاياالمػػرأةلػػدػالجميػػكرالنسػػائيالسػػعكدؼعػػفأجنػػدةالصػػحفكخاصػػةالقضػػايا.ب
 ياالمرأةالسعكدية.التياحتمتالترتيباتاألكلىفيأجندةقضا

كجكدفجكةبيفماتقدموالصحفالسعكديةكبيفاالحتياجاتالفعميةلممرأةالسعكدية،فقدأفرزأجندة.ج
الجميكرمجمكعةمفالقضايالـتنػلحظػًافػيالتغطيػةالصػحفيةفػياألربػعصػحفالمدركسػةرغػـ

 أىميتيالممرأةالسعكدية.
 
 المـرأة اىتمـام أولويـات وترتيب تحديد في المصرية النسائية الصحف دور" دراسة بعنوان:  .03

 : (1)الدنيا" ونصف حواء مجمتي بين مقارنة تطبيقية دراسة: المختمفة القضايا نحو

،كأكلكيػاتاىتمامػاتالمجبلتالنسائيةتيدؼدراسةإلىالكشفعفالعبلقةبيفأكلكياتاىتمامات
جميكرالمرأة،كىلبإمكافىذهالكسيمةاإلعبلميةأفتجمعالجميكرحكؿأدنىدرجةمػفاالتفػاؽبشػأف

القضايااالجتماعيةكالسياسيةكالثقافيةكاالقتصاديةالتينعايشياأكال.

اإلعبلمػػيكالمػػدخلتسػػتخدـمػػنيجالمسػػحالميػػدانيكالمسػػحك،إلػػىالبحػػكثالكصػػفيةدراسػػةكتنتمػػيال
المقػػػارف،باسػػػتخداـصػػػحيفةتحميػػػلالمضػػػمكفكاالسػػػتبانة،كذلػػػؾعمػػػىمجمتػػػي"حػػػكاء"ك"نصػػػفالػػػدنيا"،

باستخداـنظريةاألجندة.

                                                           
(1)

،المجلة المصرٌة لبحوث اإلعالمغادةالٌمانً،"دورالصحفالنسائٌةالمصرٌةفًتحدٌدوترتٌبأولوٌاتاهتمامالمرأةنحوالمضاٌاالمختلفة"، 

516ص-445،ص(4117،)طنطا:جامعةطنطا،54عدد
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أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

جػػاءاالخػػتبلؼكاضػػًحابػػيفمجمتػػيحػػكاءكنصػػفالػػدنيافػػيتناكليمػػالمختمػػفالمضػػاميفالنسػػائية.أ
كػػػساخػػػتبلؼالمسػػػتكػالثقػػػافيكالتعميمػػػيالػػػذؼتخاطبػػػوكػػػلمجمػػػة،فضػػػبًلعػػػفاخػػػتبلؼبشػػػكليع

األيدكلكجيةاإلعبلمية.
جاءاىتماـالصحفالنسػائيةبشػرائحمعينػةدكفأخػرػمػفكجيػةنظػرالمبحكثػاتكاالىتمػاـبػالمرأة.ب

 األـكرباتالبيكتمقابلتجاىلكافةشرائحالمرأةاألخرػ.
ترتيػػبالصػػحفألكلكيػػاتاىتمامػػاتجميػػكرالمػػرأةتجػػاهالقضػػاياالمختمفػػةفػػيضػػعفالعبلقػػةبػػيف.ج

 المجتمعكالمكضكعاتكالمضاميفالتيتمثلأىميةجميكرالمرأة.
 
 المرأة صورة لتناول تحميمية دراسة: العربية اإلعالم وسائل في المرأة "صورةدراسة بعنوان:  .05

 :(1)نموذجا" mbc1الـ قناة في

فػيكالمنكعػةكالثقافيػةكاإلعبلنيػةالمقدمػةالدراميةالبرامجفيالمرأةصكرةعفإلىالكشفتيدؼالدراسة
."MBC1"الػقناة

كتصنيفياالفضائيةعمىالمقدمةالبرامجخبلليابمسحالباحث،قاـإلىالبحكثالكصفيةدراسةكتنتميال
الثقافيػةكالبػرامجاإلعػبلفكبػرامجالػدرامافػيكاإليجػابيالسػمبيالمرأةصكرةتقديـفيتنكعيامضاميفبحسب
.ٛٓ/ٖ/ٖٔ-ٛٓ/ٔ/ٔمفسيبياـلفضائيةاألكلىخبلؿالدكرةالمختمفةاإلخباريةكالبرامجالمنكعة

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

المعقػكؿالحػدكدكفكاعتياديةبسيطةايجابياتعمىالمرأةلصكرةاإليجابيةالدرامامضاميفاقتصرت.أ
اإلنتاجية.التنميةعمميةفيبدكرىامشيكأظيرتياالمرأةلمكانة

القػيـتحقيػقعمػىتعمػلاألخػرػكالمنكعػةاإلخباريػةmbc1بػرامجفيكبيرةنسبةافالباحثالحع.ب
متعتو.كتكفيرالمتمقيبقبكؿكتحظىلممرأةكالفنيةالجمالية

الحضػارؼالػكعيبسػمكمرتبطػةكاإليجػاببالسػمباإلعػبلـكسػائلفػيالمػرأةصػكرةأفالبحػثأظير.ج
كالمساكاة.كالعدالةالحريةسيكفرالذؼالعاـ

                                                           
(1)

،رسالة ماجستٌر"،نموذجاmbc1الـلناةفًالمرأةصورةلتناولتحلٌلٌةدراسة:العربٌةاإلعالموسائلفًالمرأةصورةناجًالنهر،" 

(4117،المفتوحةالعربٌةاالكادٌمٌة)الدنمارن:
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 أحــداث بعــد العراقيــة الصــحافة فــي المــرأة لموضــوعات الصــحفية التغطيــة"دراســة بعنــوان:  .02
 : (1)بغداد" صحف من لعينة تحميمية دراسة: 6114

المكقعالجغرافي،حسبالمرأةلمكضكعاتالصحفيةالتغطيةحجـعفتيدؼالدراسةإلىالكشف
.كالتعرؼعمىأىـالمكضكعاتكالفنكفالصحفيةالتيتناكلتقضاياالمرأة

تستخدـالمنيجالتحميمي،عمىعينةمككنةمفثبلثصحفكإلىالبحكثالكصفيةدراسةكتنتميال
.ٕٛٓٓ/ٛ/ٖٔكحتىٕٙٓٓ/ٙ/ٔباستخداـاألسبكعالصناعيفيالمدةالزمنيةبيف

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

الصحفالعراقيةاليكميةمكضكعاتالمرأةبشكلمكثف.تناكلت.أ
مكضػػكعالعنػػفضػػدالمػػرأةاحتػػلالمرتبػػةاألكلػػىبػػيفمكضػػكعاتالمػػرأةالتػػيتػػـتػػداكليا،كالخبػػرىػػك.ب

الففاألكثراستخداـ.
 بةالصحفيةعفالمرأةالعراقيةاألمرالذؼيدؿعمىاىتماموبيا.الرجلأكثرمفالمرأةفيالكتا.ج


 نحـو الشـباب اتجاىـات عمى اإلعالم وسائل في السائد التجاه إدراك تأثير" دراسة بعنوان:  .07

 :  (2)المرأة" قضايا

تيدؼالدراسةإلىمعرفةتأثيراالتجاىاتالسائدةفيكسائلاإلعبلـنحكقضاياالمرأة،لمػاليػامػفدكر
بارزفيتشكيلالرأؼالعاـ.

ٖٓٓاسػػتخدمتمػػنيجالمسػػح،كتػػـاختيػػارعينػػةحصصػػيةمػػفكإلػػىالبحػػكثالكصػػفيةدراسػػةكتنتمػػيال
.ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓشابكفتاةمفالشبابالجامعي،خبلؿالعاـالدراسي





                                                           
(1)

رسالة "،بغدادصحفمنلعٌنةتحلٌلٌةدراسة:4115أحداثبعدالعرالٌةالصحافةفًالمرأةلموضوعاتالصحفٌةالتغطٌة"شكرٌةالسراج، 

)بغداد:جامعةبغداد،http://repository.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5336،مولعجامعةبغدادماجستٌر منشورة

4117)
(2)

،المجلدعامالمجلة المصرٌة لبحوث الرأي الماجدةمراد،"تأثٌرإدراناالتجاهالسائدفًوسائلاإلعالمعلىاتجاهاتالشبابنحولضاٌاالمرأة"، 

561ص-487،ص(4117،)الماهرة:جامعةالماهرة،1،العدد8



18 
 

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

كجػػكدعبلقػػةارتباطيػػةإيجابيػػةبػػيفإدراؾأفػػرادالعينػػةلبلتجػػاهالسػػائدفػػيكسػػائلاإلعػػبلـكاتجاىػػاتيـ.أ
نحكخمسقضاياىي:عملالمرأة،كاألحكاؿالشخصية،كتعميـالمػرأة،كالمشػاركةالسياسػية،كالعنػف

ضدالمرأة.
لصػػػػحفيةتعمػػػػلعمػػػػىإبػػػرازاالتجػػػػاهالسػػػػائدمػػػػفخػػػبلؿالتعػػػػرضلؤلحػػػػداثالرسػػػػميةكنقػػػػلاألخبػػػارا.ب

 المعمكماتبأسمكبمحايد.
الكاريكػػػاتيرمػػػفأنػػػكاعالمحتػػػكػالمػػػؤثرةفػػػيإدراؾاالتجػػػاهالسػػػائد،حيػػػثارتػػػبطالتعػػػرضلمكاريكػػػاتير.ج

مناصػبالقياديػة،بينمػاارتػبطإيجابيًابإدراؾاالتجاهالسائدنحكقضيتي:المشاركةالسياسػيةكتػكليال
 التعرضلمكاريكاتيرسمبيًابإدراؾاالتجاهالسائدنحكعملالمرأةكالعنفضدالمرأة.


 مصــــر عمــــى تطبيقيــــة دراســــة: والحضــــر الريــــف فــــي والمــــرأة اإلعــــالم"دراســــة بعنــــوان:  .08

 :(1)"والبحرين

أكضػاعكقضػاياكتحميػلبرصػدالمعنػياإلعبلمػيالمضػمكفخصػائصكتحميػلتيدؼالدراسةإلػىرصػد
طبيعػػػػةمػػػفخػػػػبلؿاسػػػتخبلصاإلعػػػػبلـ،كسػػػائلمختمػػػفكعبػػػػركالبحػػػريفمصػػػػرمػػػفكػػػػلفػػػيالمػػػرأةكأدكار

المػرأةأدكارتػأثرتككيػفاإلعػبلـ،كسػائلفػيصكرةالمػرأةتشكيلعفالمسئكلةكالسياقاتكاألطرالمحددات
المجتمعيف.فيكبلكالثقافيةكاالجتماعيةالسياسيةبالسياقاتكقضاياىا

تسػػػتخدـمػػػنيجالمسػػػح،مػػػفخػػػبلؿتحميػػػلالمضػػػمكفكالدراسػػػةكإلػػػىالبحػػػكثالكصػػػفيةدراسػػػةكتنتمػػػيال
الميدانيػة.اختػارتالباحثػػةعينػةمػفالصػػحفكمحطػاتاإلذاعػػةكالتمفزيػكفالمصػريةكالبحرينيػػة،كمػاأجريػػت

مػػفالقػػائميفباالتصػػاؿ،خػػبلؿالفتػػرةمػػفٙٗٔمفػػردةمػػفالنسػػاءفػػيالبمػػديف،كٓٓٙالدراسػػةالميدانيػػةعمػػى
.ٕ٘ٓٓأكؿإبريلإلىنيايةيكنيك

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

٘.ٖٛالمػرأةقضػاياالمدركسػةاإلعػبلـكسػائلالتػيتناكلػتاإلعبلميػةكالمػكادبمغتنسػبةالمضػاميف.أ
المضاميف،ككانتكسائلاإلعبلـالمصريةتفكؽالبحرينيةفيىذاالمجاؿ.مفإجمالي%

                                                           
(1)

(4118)الماهرة:جامعةالماهرة،دراسة غٌر منشورة"،والبحرٌنمصرعلىتطبٌمٌةدراسة:والحضرالرٌففًوالمرأةاإلعالمنجوىكامل،" 
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أكلكيػػاتأجنػػدةحػػكؿمصػػركالبحػػريف،مػػفكػػلفػػيالنسػػكؼلمجميػػكرالميدانيػػةالدراسػػةنتػػائجانتيػػت.ب
كبيػرحػدإلػىتتبػايفالجميػكرييف،أجنػدةفػيالتقػاربكبيػرةمػفدرجػةكجػكدإلػىلػدييف،المرأةقضايا
 الدكلتيف.فيالمرأةلقضاياالمختمفةاإلعبلـكسائلالتيتطرحيااألجندةمع

كالمتخصصػيفالخبراء"فئةعمىاعتمدتاإلعبلـالمصريةكسائلأفالتحميميةالدراسةنتائجأظيرت.ج
النسػاء"فئػةتبلهالمختمفة،المصادربيفاألكلىالمرتبةاحتلرئيسيكمصدر"كالسيداتالرجاؿمف

 كأخيرًاالجميكرالعاـ.الثالثةفيالمرتبةالمصادرالرسميةثـ"المشكبلتأصحاب

 دراسـة: اليوميـة الصـحافة تعكسـيا كمـا العربـي المجتمـع فـي المرأة قضايا" دراسة بعنوان:  .09

 :(1)المصرية" األخبار وصحيفة الكويتية األنباء صحيفة بين مقارنة تحميمية

المػػػرأةالعربيػػػةالتػػػيتتناكليػػػاالصػػػحافةاليكميػػػةفػػػيمصػػػركالككيػػػت،تيػػػدؼالدراسػػػةإلػػػىمعرفػػػةقضػػػايا
كالتعرؼعمىالفركؽبيفالصحيفتيفمكضعالدراسةمفحيثالقضاياالمطركحةكطريقةطرحيا.

اعتمػػدتمػػنيجتحميػػلالمضػػمكف،عينتيػػاجريػػدةاألنبػػاءالككيتيػػةكإلػػىالبحػػكثالكصػػفيةدراسػػةكتنتمػػيال
.ٜٜٛٔرية،مستخدمةاألسبكعالصناعيعمىمدارعشرةأشير،مفعاـكجريدةاألخبارالمص

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

ىنػػاؾاتفػػاؽبػػيفاألنبػػاءكاألخبػػارفػػيطػػرحنكعيػػةالقضػػايا،بحيػػثكػػافاالىتمػػاـبالقضػػاياالسياسػػية.أ
 ماماتالتقميدية.%لمقضايااالجتماعيةكاالىتٖٓ%مقابلٓٚكاالقتصاديةكالثقافيةبنسبة

ركػػزتالصػػحافةعمػػىالقضػػاياالقطريػػةأكثػػرمػػفالقضػػاياالمشػػتركةلممػػرأةالعربيػػة،فقػػدكػػافاىتمػػاـ.ب
%بالمرأةالمصرية،فيحيفلػـتيػتـاألخبػاربػالمرأةٙٔ%كاىتمتبنسبةٖٚاألنباءبالمرأةالككيتية
 العربيةأكالككيتية.

ينمػػاكانػػتاألحاديػػثكالتحقيقػػاتكالمقػػاؿبشػػكلعػػاـيمثػػل%مػػفالعينػػةبٕٛاحتمػػتاألخبػػارنسػػبة.ج
%مفإجماليعينةالدراسة.ٖٙ

 

 

                                                           
(1)

ٌفةنضالالموسوي،"لضاٌاالمرأةفًالمجتمعالعربًكماتعكسهاالصحافةالٌومٌة:دراسةتحلٌلٌةممارنةبٌنصحٌفةاألنباءالكوٌتٌةوصح 

188ص-141،ص(1887،)الكوٌت:جامعةالكوٌت،81،العدد18،المجلدالمجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌةاألخبارالمصرٌة"،
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 :واتجاىاتو الجميور : الدراسات الخاصة بتشكيل معارفالمحور الثالث

 نحـو اليمن في العربية األكاديمية النخبة اتجاىات تشكيل في اإلعالم دور" دراسة بعنوان:  .08
 :(1)"ميدانية: دراسة العربي الربيع

الػيمفالعربيػةفػياألكاديميػةالنخبػةاتجاىػاتتشػكيلفػياإلعػبلـكسػائلدكرمعرفػةالدراسػةإلػىىدفت
الثػػكرات،كطنيػػةالنخبػػةنحػػكىػػذهاتجاىػػاتقيػػاسخػػبلؿمػػف”العربػػيالربيػػع“بثػػكراتإعبلميػػاًعػػرؼمػػانحػػك

العربيػػة،األنظمػػةكاتجاىاتيػػانحػػكالثػػكرات،محركػػاتنحػػككاتجاىاتيػػاالثػػكرات،قيػػاـأسػػبابنحػػككاتجاىاتيػػا
الثكرات.ضدىاقامتالتيكخاصة

مفػػردةمػػفٕٓٔاسػتخدمتمػػنيجالمسػحبعينػػةعشػػكائيةحجميػاكإلػىالبحػػكثالكصػػفيةدراسػػةكتنتمػيال
،كاستخدمتنظريةالغرسالثقافي.ٕٕٔٓ،خبلؿالعاـالجامعيمييففيخمسجامعاتيمنيةاألكادي

النتائجالتيخمصتإليياالدراسة:أىـ

%ٖ.ٕٓكالعربػيكتطكراتيػا،الربيػعثكراتأخباربمتابعة%مفالنخبةاألكاديميةييتمكفٖ.ٖٚ.أ
 ييتمكف.ال%ٛ.٘كمتكسطًا،اىتماماًيبدكفمنيـ

بػةالنختتابعيػاالتػياإلعبلميػةالمصػادرترتيػبفػيمصػدراإلخباريػةكػأىـالفضػائيةالقنػكاتجػاءت.ب
كقػد.”العربػيالربيع“ثكراتعفكالمعمكماتخبلليااألخبارمفكتستقياليمففيالعربيةاألكاديمية

،”سػيبػيبػي“اؿثػـالعربيػة،ثػـالجزيرة،:المبحكثيفقنكاتلدػتفضيبلًالقنكاتىذهرأسعمىجاء
 الحرة.قناةثـ
بنسػػبةكسػػمبياً،%٘.ٕ٘بنسػػبةإيجابيػػاً”العربػػيالربيػػع“ثػػكراتنحػػكالعػػرباألكػػاديمييفاتجػػاهجػػاء.ج

 %.ٖ.ٖٔبنسبةمحايداًكجاء،%ٕ.ٖٗ



 

                                                           
(1)

دراسة فًوعلًالبرٌهمً،"دوراإلعالمفًتشكٌلاتجاهاتالنخبةاألكادٌمٌةالعربٌةفًالٌمننحوالربٌعالعربً:دراسةمٌدانٌة"،خالدالصو 

(4116)صنعاء:جامعةصنعاء،غٌر منشورة
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 المغتـربين واتجاىـات معارف تشكيل في اللكترونية اإلخبارية المواقع دور" دراسة بعنوان:  .09
 نظريـة إطـار في دراسة: يناير 65 ثورة بعد ما لمفترة مصر في السياسية األحداث نحو المصريين
 :  (1)العام" المجال

المغتػػربيفمعػػارؼتشػػكيلاإلخباريػػةعمػػىالمكاقػػعتػػأثيركطبيعػػةحػػدكدعمػػىىػػدفتالدراسػػةإلػػىالتعػػرؼ
المصػرييفمػفعينػةعمػىتطبيقػاينػاير،ٕ٘ثػكرةبعػدمػالمفتػرةمصرفيالسياسيةاألحداثنحككاتجاىاتيـ
كتحديدالتأثير،ذلؾلتقييـسعيا–بالخارجالمصرييفلممغتربيفكنمكذج–السعكديةالعربيةبالمممكةالمقيميف
.القادمةالفترةخبلؿالجديداإلعبلـلدكرالمستقبميالطرح

فػػيالمقيمػػيفتسػػتخدـمػػنيجالمسػػح،عمػػىعينػػةمػػفالمصػػرييفكإلػػىالبحػػكثالكصػػفيةدراسػػةكتنتمػػيال
مػػدفٙمػػفمفػػردةٜٓٓقكاميػػاالمراحػػل،متعػػددةعشػػكائيةعينػػةاختيػػارخػػبلؿمػػفالسػػعكديةالعربيػػةالممكػػة

،كاستخدمتنظريةاالعتمادعمىكسائلاإلعبلـ.ٕٕٔٓسعكديةعاـ

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

شػػػبكةعمػػػىالمتاحػػػةالخػػػدماتأىػػػـمػػػفاالجتماعيػػػةالتكاصػػػلتمييػػػاشػػػبكاتاإلخباريػػػة،المكاقػػػعتعػػػد.أ
الشػػػبكةلمحصػػػكؿعمػػػىمعمكمػػػاتحػػػكؿاألحػػػداثمسػػػتخدميلفئػػػاتجػػػذبااألكثػػػركىػػػي،االنترنػػػت
.السياسية

.%٘ٛبنسبة(كبيرةبدرجة)االستخداـفياألكؿالمركزالسابعاليكـمكقعاحتل.ب
مصػرفػيالسياسػيةاألحػداثحػكؿلممعمكمػاتكمصدراإلخباريةلممكاقعالمغتربيفاستخداـزادكمما.ج

.السياسيةباألحداثالمعرفةمستكػزادالثكرة،بعد
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

ماللفترةمصرفًالسٌاسٌةاألحداثنحوالمصرٌٌنالمغتربٌنواتجاهاتمعارفتشكٌلفًااللكترونٌةاإلخبارٌةالموالعدورربابالجمال،" 

(4114)المنصورة:جامعةالمنصورة،رسالة ماجستٌر "،ٌناٌر47ثورةبعد
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 تكــوين فــي العربيــة بالفضــائيات القتصــادية والبــرامج األخبــار نشــرات دور"دراســة بعنــوان:  .61
 بـين مقارنـة دراسة: العالمية القتصادية األزمة نحو والقطري  المصري  الجميور واتجاىات معارف
 :(1)"العربية CNBCو لألخبار والنيل الجزيرة

معارؼتككيففيالعربيةبالفضائياتاالقتصاديةكالبرامجاألخبارنشراتدكرتيدؼالدراسةإلىمعرفة
العالمية.االقتصاديةاألزمةنحككالقطرؼالمصرؼالجميكركاتجاىات

اعتمػػػدتعمػػػىالمػػػنيجالمسػػحي،كالمػػػنيجالمقػػػارف،كاسػػػتخدمتكإلػػػىالبحػػػكثالكصػػفيةدراسػػػةكتنتمػػيال
ٖٓ-فبرايػػرٔخبػركفقػػرةفػيالفتػرةٖٛٚ.كقػػدتػـسػحبعينػػةقكاميػانظريػةاالعتمػادعمػػىكسػائلاإلعػبلـ

مػػػفاألخبػػػاراالقتصػػػاديةفػػػيالنشػػػراتالعامػػػةلقنػػػكاتالدراسػػػة،كالنشػػػراتاالقتصػػػاديةكالبػػػرامجٜٕٓٓأبريػػػل
مفردةمكزعةبالتساكؼبيفجميػكرمصػرٕٓٓاالقتصادية،بينماتـاختيارعينةعمديةمفالجميكربمغت

،كاستخدمتالدراسةاستمارةتحميلالمضمكفالمقننة،كاستمارةاالستقصاءالمقننة.كقطر

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

ثبػػكثصػػحةالفػػركضاألساسػػيةلنمػػكذجاالعتمػػادعمػػىكسػػائلاإلعػػبلـحيػػثعػػدـاسػػتقرارالنظػػاـ.أ
السػائدفػيمحاكلػةالسػتعادةالتػكازفشػرطاالجتماعيقديدفعاألفرادلبلعتمادعمىالنظاـاإلعبلمي

 أفيككفالنظاـمبلئـلمجميكر،كىكماحدثجزئيًالمجميكرالقطرؼكلـيتحققلمجميكرالمصرؼ.
لـينطبقفرضفجكةالمعرفةإلىحدكبيرفيالدراسة،حيثأفاألزمػاتتفػرضنفسػياكخاصػةإذا.ب

زمػػةاالقتصػػادية،حيػػثأغرقػػتالفضػػائياتالجميػػكركانػػتشػػديدةالتػػأثيركفجائيػػةمثممػػاحػػدثمػػعاأل
بكػػػـكبيػػػرمػػػفالرسػػػائلاإلعبلميػػػةحػػػكؿاألزمػػػةممػػػاقمػػػلمػػػفحػػػدكثفجػػػكةبػػػيفاألقػػػلتعميمػػػًاكبػػػيف

 الجميكرالعادؼ.
أظيرتنتائجتحميلالمضمكفاتجاهالفضائياتلمتعاملمعاألزمةبشػكليغمػبعميػوطػابعالمبالغػة.ج

 دكفإعطاءالجميكرمقترحاتلمتخفيفمفآثاراألزمةالمحتممةعمىالمدػالقريبكالبعيد.



                                                           
(1)

نحووالمطريالمصريالجمهورواتجاهاتمعارفتكوٌنفًالعربٌةبالفضائٌاتااللتصادٌةوالبرامجاألخبارنشراتدورأشرفحسن،" 

المؤتمر العلمً الخامس عشر "اإلعالم واإلصالح: الوالع "،العربٌةCNBCولألخباروالنٌلالجزٌرةبٌنممارنةدراسة:العالمٌةااللتصادٌةاألزمة

(4118،)الماهرة:جامعةالماهرة،والتحدٌات"
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 واتجاىاتــو العـام الـرأي معـارف تشـكيل فــي والجديـد التقميـدي اإلعـالم دور" دراسـة بعنـوان:  .60
 ونظريـــة اإلعالمـــي الخطـــاب تحميـــل إطـــار فـــي: مصـــر فـــي وتحـــدياتيا الديمقراطيـــة، قضـــايا نحـــو

 :(1)"العتماد

تيػػػدؼالدراسػػػةإلػػػىرصػػػدكقيػػػاسدكرالخطػػػاباإلعبلمػػػيالػػػكاردفػػػيالصػػػحفكالتمفزيػػػكفكالمػػػدكنات
حدياتيافيمصر،كرصدكقياسالسياسيةفيتشكيلمعارؼالرأؼالعاـكاتجاىاتونحكقضاياالديمقراطيةكت

المتغيػػػراتالكسػػػيطةالتػػػيتػػػدعـأكتضػػػعفمػػػفدكرالخطػػػاباإلعبلمػػػيفػػػيتشػػػكيلاالسػػػتجاباتالمعرفيػػػة
كالكجدانيةلمرأؼالعاـنحكقضاياالديمقراطيةكتحدياتيا.

مسػحتسػتخدـمػنيجالتحميػلالنقػدؼلمخطػاباإلعبلمػي،كمػنيجكإلػىالبحػكثالكصػفيةدراسػةكتنتميال
الػػرأؼالعػػاـالمصػػرؼ،كاسػػتخدمتنظريػػةاالعتمػػادعمػػىكسػػائلاإلعػػبلـ.كقػػداختػػارالباحػػثجريػػدة"األىػػراـ"
لتمثػػػلالصػػػػحفالقكميػػػػةككجيػػػػةالنظػػػػرالرسػػػػمية،كجريػػػدتي"الكفػػػػد"ك"األىػػػػالي"كالمكقػػػػعاإللكتركنػػػػيلجريػػػػدة

ؾ"ك"العاشػرةمسػاء"ك"كاحػدمػفالنػػاس"،"الشػعب"لتمثيػلالصػحفالحزبيػة،كفػيالتمفزيػكفبرنػػامج"البيػتبيتػ
إبريػل"،كمػاٙإلىجانبالمكقػعاإللكتركنػيلراديػكالسػادسمػفإبريػلكمدكنػة"عػبلءكمنػاؿ"كمدكنػة"شػباب

مفردة.ٕٓٗاختارالباحثعينةالجميكربطريقةالعينةالحصصيةبكاقع

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

دكرميـلمخطاباإلعبلميكأطركحاتوبشأفالديمقراطيةفيتعميقكعيالرأؼالعاـالمصرؼكجكد.أ
 بالمفاىيـالديمقراطيةكأبعادىا.

،-سػػكاءتقميديػػةأكجديػػدة–كممػػازاداعتمػػادالػػرأؼالعػػاـعمػػىالخطػػاباإلعبلمػػيلمكسػػيمةاإلعبلميػػة.ب
 يالمكاقعالسياسيفيتشكيلاتجاىاتو.زادتاحتماالتتبنيوألطركحاتتمؾالكسيمةكتفسيرات

أشػػػارتالنتػػػائجإلػػػىأىميػػػةالمتغيػػػراتالكسػػػيطةفػػػيدعػػػـالػػػدكرالسياسػػػيلكػػػلمػػػفاإلعػػػبلـالجديػػػد.ج
كالتقميدؼفيتشكيلاالستجاباتالكجدانيةكالمعرفيةلمرأؼالعاـالمصرؼنحكقضاياالديمقراطية.

 

 

                                                           
(1)

ٌممراطٌة،وتحدٌاتهافًمصر:فًإطارتحلٌلخالدعلً،"دوراإلعالمالتملٌديوالجدٌدفًتشكٌلمعارفالرأيالعامواتجاهاتهنحولضاٌاالد 

،(4118"،)الماهرة:جامعةالماهرة،المؤتمر العلمً الخامس عشر "اإلعالم واإلصالح: الوالع والتحدٌاتالخطاباإلعالمًونظرٌةاالعتماد"،
786ص-741ص
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 نحـو المصري  الجميور واتجاىات معارف تشكيل في التصال وسائل دور" دراسة بعنوان:  .66
 :(1)"اإلعالم وسائل عمى العتماد مدخل إطار في: 6118 نوفمبر األمريكية الرئاسية النتخابات

المصػػرؼالجميػػكركاتجاىػػاتمعػػارؼتشػػكيلتيػػدؼالدراسػػةإلػػىالتعػػرؼعمػػىدكركسػػائلاإلعػػبلـفػػي
األمريكيػػةكذلػػؾفػػيضػػكءاىتمػػاـالكسػػائلالمحميػػةكالعربيػػةكالدكليػػةبيػػذهالقضػػيةالرئاسػػيةاالنتخابػػاتنحػػك

كتنافسيافيتقديـتغطيةليا.

مفٖٗ٘،استخدمتمنيجالمسح،عمىعينةاحتماليةمككنةمفإلىالبحكثالكصفيةدراسةكتنتميال
لاإلعبلـ.،كاستخدمتنظريةاالعتمادعمىكسائٕٛٓٓسكافالقاىرةالكبرػعاـ

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

جاءتالقنكاتالفضائيةفيمقدمػةكسػائلاالتصػاؿالتػييتعػرضليػاالمبحكثػكفلمتابعػةالمضػاميف.أ
%،ثػـاإلنترنػتبنسػبة7ٕٓٚ%،يميياالصحفبنسبة7٘ٚٚاإلخباريةكالسياسيةبصفةعامةبنسبة

٘ٛ7٘.% 
إحصػػػائيةبػػػيفالمبحػػػكثيففػػػيمعػػػدؿتعرضػػػيـالعػػػاـلممضػػػاميفاإلخباريػػػةظيػػػرتفػػػركؽذاتداللػػػة.ب

 سنةفأكثر(.ٓ٘كالسياسيةفيالصحفكفقًالمتغيرالسفلصالحالفئةاألكبرسنًا)
ظيػػػػرتفػػػػركؽذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةبػػػػيفالمبحػػػػكثيفالمنتمػػػػيفإلػػػػىالفئػػػػاتاالجتماعيػػػػةاالقتصػػػػادية.ج

العػاـلممضػاميفاإلخباريػةكالسياسػية،فكانػتمعػدالتالتعػرضالمختمفةفيمايتعمقبمعػدؿتعرضػيـ
العػػػاـلممبحػػػكثيفمػػػفالمسػػػتكياتالمنخفضػػػةلمقنػػػكاتاألرضػػػيةأعمػػػىمػػػفالمبحػػػكثيفمػػػفالمسػػػتكيات

 االجتماعيةكاالقتصاديةالمتكسطةكالمرتفعة.
 
ـــوان:  .64 ـــرامج دور" دراســـة بعن ـــة الب ـــون  فـــي الحواري  اتجاىـــات تشـــكيل فـــي المصـــري  التمفزي

 :(2)"الصمت دوامة نظرية إطار في: الدستورية التعديالت نحو الجميور

تيػػدؼالدراسػػػةإلػػىالتعػػػرؼعمػػػىدكراالتجػػاهالسػػػائدفػػػيالبػػرامجالحكاريػػػةفػػػيالتمفزيػػكفالمصػػػرؼفػػػي
يػػةفػػيتشػػكيلاتجاىػػاتالجميػػكرنحػػكالتعػػديبلتالدسػػتكريةكمقارنتػػوبتػػأثيراالتجػػاهالسػػائدفػػيالبػػرامجالحكار

                                                           
(1)

المجلة "،4117نحواالنتخاباتالرئاسٌةاألمرٌكٌةنوفمبرصفافوزي،"دوروسائلاالتصالفًتشكٌلمعارفواتجاهاتالجمهورالمصري 

116ص-66،ص(4117،)الماهرة:جامعةالماهرة،4،عدد8،مجلدالمصرٌة لبحوث الرأي العام
(2)

المصرٌة لبحوث المجلة وفاءثروت،"دورالبرامجالحوارٌةفًالتلفزٌونالمصريفًتشكٌلاتجاهاتالجمهورنحوالتعدٌالتالدستورٌة"، 

751ص-687،ص(4117،)المنٌا:جامعةالمنٌا،4،عدد8،مجلدالرأي العام
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القنػػكاتالفضػػائيةالمصػػريةالخاصػػةكبالتػػأثيرالمجتمعػػيكتػػأثيراالتصػػاؿالمػػكاجييكتػػأثيردكائػػرالمعارضػػة
الحزبيةكالمستقمة.

تسػتخدـمػنيجالمسػحالكصػفيكالتحميمػي،عػفطريػقاالسػتبيافك،إلىالبحكثالكصػفيةدراسةكتنتميال
مفردةمفالمجتمعٕٓٗةعشكائيةمتعددةالمراحلمف،عمىعينٕٚٓٓأبريلٕٔ-مارسٕٛخبلؿالفترة

سنةفأكثر،كاستخدمتنظريةدكامةالصمت.ٛٔالمصرؼمفسف

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

%مػفالعينػةمسػتكػ7ٛٓ٘تعكسالدراسةكاقعالبلمباالةالسياسيةلدػالشعبالمصرؼ،فمانسبتو.أ
 %فقطاىتماميـالسياسيمرتفع.7ٕٕٔ%متكسط،كٖٚاىتماميـالسياسيمنخفض،

تقدـالتمفزيكفالمصرؼعمىغيرهمفالمصادرالتييستقيمنياالجميكرالمصرؼمعمكمػاتيـحػكؿ.ب
 التعديبلتالدستكرية.

ترػالنسبةاألكبرمفالمبحكثيفأفاالتجاهالسائدفيالتمفزيكفالمصرؼمؤيدلمتعديبلتالدستكرية،.ج
بنػػتالفضػػائياتالمصػػريةالخاصػػةاتجاىػػًامحايػػدًاتجاىيػػا،فػػيحػػيفتبنػػتدكائػػرالمعارضػػةبينمػػات

 الحزبيةكالمستقمةاتجاىًامعارضًا،كىكاالتجاهالسائدفيالمجتمعكفيمجاؿاالتصاؿالكجاىي.
 
 نحــو واتجاىاتــو الجميــور معــارف تشــكيل فــي العربيــة الفضــائيات دور" دراســة بعنــوان:  .63

 : (1)"العربي الجميور من عينة عمى ميدانية دراسة: اإلرىاب

بوالفضائياتالعربيةفيالتصدؼلظاىرةاإلرىابمػف تيدؼالدراسةإلىالتعرؼعمىالدكرالذؼتقـك
خبلؿاستطبلعآراءعينةمفالجميكرالعربيحكؿمدػتأثيرالرسائلاإلعبلميةبمختمفأشػكاليافػينشػر

إطارنشرالكعيبأخطاراإلرىابالمعرفةكتككيفاالتجاىاتكالتأثيرفياألنماطالسمككيةنحكاإلرىابفي
كتأثيراتوالسمبيةعمىالمجتمع.

مفردةمفالمصػرييفكالعػربٓٓٗتعتمدعمىمنيجالمسح،عمىإلىالبحكثالكصفيةدراسةكتنتميال
،كاستخدمتنظريةاالعتمادعمىكسائلاإلعبلـ.ٕٛٓٓالمقيميففيمصرمفدكؿمختمفةعاـ



                                                           
(1)

هوٌدامصطفى،"دورالفضائٌاتالعربٌةفًتشكٌلمعارفالجمهورواتجاهاتهنحواإلرهاب:دراسةمٌدانٌةعلىعٌنةمنالجمهورالعربً"، 

(4117،)تونس:اتحاداإلذاعاتالعربٌة،85عدراسة منشورة، سلسلة بحوث ودراسات إذاعٌة،
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تإليياالدراسة:أىـالنتائجالتيخمص

جاءتالفضائياتالعربيةفيمقدمةكسائلاالتصاؿالمختمفةالتييعتمدعميياالمبحكثػكفلمحصػكؿ.أ
%.7ٖ٘ٓعمىمعمكماتحكؿاإلرىاببنسبة

احتلالقالبالخبرؼ"المكاجيزكنشراتاألخبار"المركزاألكؿمفحيثأىميتيػالممبحػكثيفلمحصػكؿ.ب
 %.7ٕٕٖبنسبةعمىمعمكماتحكؿاإلرىاب

المصػػػداقيةكالفصػػػلبػػػيفالػػػرأؼكالخبػػػرمػػػفأىػػػـالسػػػماتاإليجابيػػػةالتػػػيميػػػزتتغطيػػػةالفضػػػائيات.ج
لئلرىابمفكجيةنظرالمبحػكثيفيمييػاعػرضكجيػاتنظػرمختمفػةثػـالفكريػة،ممػايعكػساىتمػاـ

 المبحكثيفأكثربالمكضكعيةكالتكازفأكثرمفالتغطيةالفكريةكالحالية.

 قضـية نحـو الجامعي الشباب اتجاىات تشكيل في المصرية الصحافة دور" دراسة بعنوان:  .65

 : (1)"ميدانية دراسة: الثقافية واليوية العولمة

تيػػدؼالدراسػػةإلػػىرصػػدكتحميػػلكتفسػػيرالػػدكرالػػذؼتمارسػػوالصػػحافةالمصػػريةفػػيتشػػكيلاتجاىػػات
الثقافيػػػة،مػػػفخػػػبلؿدراسػػػةميدانيػػػةعمػػػىعينػػػةمػػػفالشػػػبابكاليكيػػػةالعكلمػػػةقضػػػيةنحػػػكالجػػػامعيالشػػػباب

الجامعيفيإطارنظريةاالعتمادعمىكسائلاإلعبلـ.

مفػػردةمػػفٖ٘ٚ،تسػػتخدـمػػنيجالمسػػح،عمػػىعينػػةعمديػػةمػػفإلػػىالبحػػكثالكصػػفيةدراسػػةكتنتمػػيال
منصكرة،المنيا.،ينتمكفإلىثبلثجامعاتىيالقاىرة،الٕٗٓٓطبلبالجامعاتالمصريةعاـ

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

%مػػابػػيفمعػػدؿتعػػرضمرتفػػع7ٕٙٛحػػرصأغمػػبالمبحػػكثيفعمػػىقػػراءةالصػػحفالمصػػريةبنسػػبة.أ
 كمتكسط.

جاءتصكرالمبحكثيفلمعكلمةأنيامرادؼألمركةالعالـعفطريقىيمنةالقيـكالثقافةاألمريكيةفي.ب
 فمفالشبابالجامعيلفكرةالعكلمة.مقدمةتصكراتالمبحكثي

دراكيػػـ.ج عػػدـكجػػكدعبلقػػةارتبػػاطذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفتعػػرضالمبحػػكثيفلمصػػحفالمصػػريةكا 
 لفكرةالعكلمة.


                                                           

(1)
المؤتمر العلمً سامًالنجار،"دورالصحافةالمصرٌةفًتشكٌلاتجاهاتالشبابالجامعًنحولضٌةالعولمةوالهوٌةالثمافٌة:دراسةمٌدانٌة"، 

671ص-566،ص(4116،"اإلعالمالمعاصروالهوٌةالعربٌة"،)الماهرة:جامعةالماهرةالعاشر بجامعة الماهرة
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: الفمسطينية الصحف في المحمية الصفحات قراءة نحو الجميور اتجاىات" دراسة بعنوان:  .62
 :(1)"خانيونس محافظة من عينة عمى ميدانية دراسة

الصػػػػحففػػػػيالمحميػػػػةالصػػػػفحاتقػػػػراءةنحػػػػكالجميػػػػكرتيػػػػدؼالدراسػػػػةإلػػػػىالتعػػػػرؼعمػػػػىاتجاىػػػػات
خراجيػػػػا،كمكقعيػػػػابػػػػيف الفمسػػػػطينيةاليكميػػػػةفػػػػيمحافظػػػػةخػػػػانيكنس،كدكافعػػػػونحكىػػػػا،كرأيػػػػوفػػػػيتحريرىػػػػاكا 

الصفحاتاألخرػكالعكاملالتييمكفأفتساعدعمىاإلقباؿعمييا.

،تسػػػػتخدـمػػػػنيجالدراسػػػػاتالمسػػػػحية،كمػػػػنيجدراسػػػػةالعبلقػػػػاتإلػػػػىالبحػػػػكثالكصػػػػفيةدراسػػػػةكتنتمػػػػيال
.ٖٕٓٓمفردة،عاـٜٙٔالمتبادلة،عمىعينةعشكائيةطبقيةمف

أىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسة:

%مػػػفعينػػػةالدراسػػػةيقػػػرؤكفالصػػػفحاتالمتخصصػػػةبشػػػكلأكبػػػ خر،كأفالصػػػفحاتٜٚحػػػكالي.أ
 يالمركزالرابعبيفالصفحاتالمتخصصةالمفضمةلدييـ.المحميةتقعف

تحتػػػلالصػػػفحاتالمحميػػػةالمركػػػزالثالػػػثبػػػيفمصػػػادرالمعمكمػػػاتالمحميػػػة،حيػػػثتقػػػدـعمييػػػانشػػػرة.ب
 األخبارفيالتمفزيكفثـالراديك.

لكا%لمػفقػػا٘.ٖٔأغمػبأفػػرادالعينػةيعتبػػركفالصػفحاتالمحميػػةمصػدرًالمعمكمػػاتيـالمحميػةبنسػػبة.ج
%لمفقالكاإلىحدما.7ٖٕ٘نعـ،ك

 الدراسات السابقة: التعميق عمى

 :والختالف التفاق نقاط: أولا 

جميػػعالدراسػػاتالسػػابقةتقػػعضػػمفالبحػػكثالكصػػفيةكاسػػتخدمتمػػفحيػػثالمػػنيجكنػػكعالدراسػػة: .ٔ
اسػػتخدمتمػػنيج(التػػيٜٕٓٓمػػنيجالمسػػح،كىػػكمػػايتكافػػقمػػعىػػذهالدراسػػة،عػػدادراسػػة)عثمػػاف

 العبلقاتالمتبادلة.
معظػػػـالدراسػػػاتاسػػػتخدمتأداةاالسػػػتبانة،كىػػػكمػػػايتكافػػػقمػػػعىػػػذهالدراسػػػة،مػػػفحيػػػثاألدكات: .ٕ

(التػػػػيٜٕٓٓ(ك)البكػػػػرؼٖٕٔٓ(ك)عبػػػػد ٕٔٔٓ(ك)زرارؼٜٜٛٔباسػػػػتثناءدراسػػػػة)المكسػػػػكؼ
ةكتحميلالمضػمكفمثػلدراسػةاستخدمتتحميلالمضمكف،بينماجمعتدراساتأخرػبيفاالستبان

 (.ٕٛٓٓ(ك)اليمانيٕٙٓٓ(ك)كاملٜٕٓٓ)حسف
                                                           

(1)
،العدد11،المجلدمجلة الجامعة اإلسالمٌةجوادالدلو،"اتجاهاتالجمهورنحولراءةالصفحاتالمحلٌةفًالصحفالفلسطٌنٌة:دراسةمٌدانٌة"، 

167ص-85،ص(4115،)غزة:الجامعةاإلسالمٌة،4
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تتفػػقىػػذهالدراسػػةمػػعالعديػػدمػػفالدراسػػاتالسػػابقةفػػياسػػتخداـنظريػػةاالعتمػػادمػػفحيػػثالنظريػػة: .ٖ
(،بينمػاتختمػفٜٕٓٓ(ك)حسػفٕٛٓٓ(ك)فػكزؼٕٗٓٓعمىكسائلاإلعػبلـ،مثػلدراسػة)النجػار

(كنظريػػػةدكامػػػةٕٗٔٓاسػػػتخدمتنظريػػػةالغػػػرسالثقػػػافي)الصػػػكفيكالبرييمػػػيمػػػعدراسػػػاتأخػػػرػ
 (.ٕٛٓٓالصمت)ثركت

اختمفتىذهالدراسةمعالدراساتالسابقةفيمجتمعياكعينتيا،حيثكافمعظميػامفحيثالعينة: .3
ميػػػلمػػػفيتحػػػدثعػػػفمجتمعػػػاتالػػػدكؿالعربيػػػةالمصػػػريةكالعراقيػػػةكالجزائريػػػةكالككيتيػػػة،باسػػػتثناءالق

(ك)أبػػكشػػنبكتربػػافٖٕٔٓالدراسػػاتالتػػيتحػػدثتعػػفالجميػػكرالفمسػػطينيمثػػلدراسػػة)أبػػكطػػو
 (.ٖٕٓٓ(ك)الدلكٕٛٓٓ

 ثانياا: حدود الستفادة من الدراسات السابقة:

اإلعػبلـ،كالدراسػاتكسػائلعمػىاالعتمػادنظريػةفػيالمتمثػللمدراسػة،النظػرؼاإلطػارعمػىالتعػرؼ .ٔ
 تشكيلمعارؼكاتجاىاتالجميكربشكلعاـكاإلعبلـالجديدبشكلخاص.تناكلتالتي

 .الدراسةتسعىإليياالتياألىداؼعممييحققبشكلالدراسةكتساؤالتفركضصياغة .ٕ
 .العمميةكالمصادرالسابقة،لمدراساتالمعرفياإلطار .ٖ
 .الدراساتىذهعمييااعتمدتالتيالمستخدمةالبحثيةكاألدكاتالمناىجمفاالستفادة .ٗ
 أكثرعمقًا.بشكلالنتائجالحاليةبمايضمفتفسيرالدراسةكنتائجالدراساتتمؾنتائجبيفالمقارنة .٘

 ثانياا: الستدلل عمى مشكمة الدراسة: 

ىدفتالدراسةاالستكشافيةإلىمعرفةماإفكافىناؾدكرلئلعبلـالجديػدفػيتشػكيلمعػارؼالجميػكر
حػػػػكقضػػػػاياالمػػػػرأة،كمػػػػدػاعتمػػػػادالجميػػػػكرعمػػػػىكسػػػػائلاإلعػػػػبلـالجديػػػػدكثقتػػػػوبيػػػػاكمصػػػػدركاتجاىاتػػػػون
لممعمكمات.

،نصػػػفيـمػػػفمبحكثػػػًامػػػفالجميػػػكرفػػػيقطػػػاعغػػػزةٖٓأجػػرتالباحثػػػةدراسػػػةاستكشػػػافيةميدانيػػػةعمػػػىك
أبرزىا:إلىمجمكعةمفالنتائجكتكصمت،ٕ٘ٔٓاإلناثكالنصفاآلخرمفالذككر،خبلؿشيرمارس

%،ثػػػـتػػػكيتربنسػػػبةٖ.ٖٙ%مػػػفالمبحػػػكثيفيتػػػابعكفمكقػػػعفػػػيسبػػػكؾ،يميػػػويكتيػػػكببنسػػػبةٓٓٔ .ٔ
حيػػثلػػـيحصػػلجػػاءفػػيالمرتبػػةاألخيػػرة%،كأخيػػرًاغكغػػلبمػػسٕٓ%،ثػػـالمػػدكناتبنسػػبةٖ.ٖٖ

 عمىأؼنسبةمتابعة.
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بدرجػػةمتكسػػطة،%مػػفالمبحػػكثيفيحرصػػكفعمػػىمتابعػػةقضػػاياالمػػرأةفػػيكسػػائلاإلعػػبلـٖ.ٖٗ .ٕ
%بدرجػػػػةٙ.ٙ%بدرجػػػػةمنخفضػػػػة،كٓٔ%بدرجػػػػةعاليػػػػةجػػػػدًا،كٖٔ%بدرجػػػػةعاليػػػػة،كٙ.ٕٙك

 منخفضةجدًا.
حصػػػمتكسػػػائلاإلعػػػبلـالجديػػػدعمػػػىأعمػػػىنسػػػبةمػػػفحيػػػثالمصػػػادرالتػػػييعتمػػػدعمييػػػاالجميػػػكر .ٖ

،ثػـالتمفػاز،ثػـ%،تميياالمكاقػعاإللكتركنيػةٙ.ٙٛلمحصكؿعمىمعمكماتحكؿقضاياالمرأةبنسبة
 الصحفكالراديك.

أكثػػرقضػػاياالمػػرأةالتػػييتابعيػػاالمبحكثػػكفمػػفخػػبلؿكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػدىػػياالجتماعيػػةبنسػػبة .ٗ
 %،ثـالسياسيةكاالقتصاديةتميياالصحيةكالثقافيةكالترفييية.ٖ٘%،تميياالحقكقيةبنسبةٙ.ٙٚ

االمبحكثػػكفمػػفخػػبلؿكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػدىػػيالعنػػفأكثػػرقضػػاياالمػػرأةالفمسػػطينيةالتػػييتابعيػػ .٘
%،ثـالحصكؿٖ.ٖٗ%،ثـالحرمافمفالميراثبنسبةٙ.ٙ٘األسرؼكالقتلبادعاءالشرؼبنسبة

 %،تمييااالنتياكاتاإلسرائيميةكالمشاركةالسياسيةكاألحكاؿالشخصية.ٖٙعمىفرصعملبنسبة
ائلاإلعػػػػبلـالجديػػػػدلمعرفػػػػةالقضػػػػاياكاألحػػػػداثالجاريػػػػة،%مػػػػفالمبحػػػػكثيفعمػػػػىكسػػػػٙ.ٙٚيعتمػػػػد .ٙ

%لمتعػرؼعمػىمشػكبلتٖ.ٖٖ%لمساعدتيـفيتككيفآراءكاتجاىاتنحكقضػاياالمػرأة،ٙ.ٙٙك
 %لقضاءكقتالفراغ.ٓٔ%لمتعرؼعمىآثاربعضقضاياالمرأة،كٖ.ٖٕالمرأة،ك

كػػػزعمػػػىمظػػػاىرالقضػػػيةفػػػيمعالجػػػة%مػػػفالمبحػػػكثيفيػػػركفأفكسػػػائلاإلعػػػبلـالجديػػػدترٙ.ٙٚ .ٚ
%يػػركفأنيػاتركػػزعمػىأسػػبابٓٔ%يػػركفأنيػاتركػػزعمػىآثػػارالقضػية،كٖ.ٖٔقضػاياالمػرأة،ك

 القضية.
%مفالمبحكثيفأفكسائلاإلعبلـالجديدمحايدةفياتجاىيػانحػكقضػاياالمػرأة،كيػرػٙ.ٙٗيرػ .ٛ

%أنيامعارضة.ٙ.ٙبينمايرػ%اليعرفكفاتجاىيا،ٓٔ%أنيامؤيدةليا،كٙ.ٖٙ

 

 ثالثاا: مشكمة الدراسة:

دكر،تػـتحديػدمشػكمةالدراسػةفػيالتعػرؼعمػىاحثةعمػىنتػائجالدراسػةاالستكشػافيةبعداطبلعالب
كاتجاىاتػػػػونحكىػػػػا،الفمسػػػػطينيحػػػػكؿقضػػػػاياالمػػػػرأةالمختمفػػػػة،اإلعػػػبلـالجديػػػػدفػػػػيتكػػػػكيفمعػػػػارؼالجميػػػػكر

معرفةأىـالتأثيراتالمعرفيةكالكجدانيةكالسمككيةالناتجةعفاعتمادالجميكرالفمسػطينيعمػىباإلضافةإلى
كسائلاإلعبلـالجديدلمحصكؿعمىمعارؼكاتجاىاتنحكقضاياالمرأة.
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 رابعاا: أىمية الدراسة:

يكاتجاىاتػوحداثةالمكضكعالمطركحكىكدكراإلعبلـالجديدفيتشكيلمعارؼالجميكرالفمسػطين .ٔ
 تجاهقضاياالمرأة.

أىميػػةدراسػػةاإلعػػبلـالجديػػدككسػػائموكمػػدػتػػأثيرهعمػػىالجميػػكربشػػكلعػػاـكمسػػاىمتوفػػيتشػػكيل .ٕ
 معارفوكاتجاىاتوتجاهالقضاياالمختمفةكمفبينياقضاياالمرأة.

ىػػػذهضػػػركرةمعرفػػػةحجػػػـالمعمكمػػػاتلػػػدػالجميػػػكرالفمسػػػطينيعػػػفقضػػػايالمػػػرأةكاتجاىاتػػػونحػػػك .ٖ
 القضايا.

 قمةالدراساتالفمسطينيةكالعربيةالتيتناكلتقضاياالمرأةكاإلعبلـالجديد. .ٗ
قدتفيدالدراسػةالبػاحثيفالبلحقػيففػيالبنػاءعمػىنتػائجىػذاالبحػثكدراسػةالمزيػدمػفالمكضػكعات .٘

ةلمػػػاتتناكلػػػوىػػػذهالمتعمقػػػةبػػػاإلعبلـالجديػػػدأكتنػػػاكؿاإلعػػػبلـلقضػػػاياالمػػػرأةمػػػفزكايػػػاأخػػػرػمكممػػػ
الدراسة.

 خامساا: أىداف الدراسة:

تـتمخيصاليدؼالرئيسيلمدراسةكالتالي:

 "الفمسطيني واتجاىاتو نحو قضايا المرأة جميوردور اإلعالم الجديد في تشكيل معارف المعرفة "

كيتفرععفىذااليدؼمجمكعةمفاألىداؼالفرعية:

 الفمسطينيلئلعبلـالجديد.معرفةمدػتعرضالجميكر .ٔ
التعػػرؼعمػػىمػػدػاعتمػػادالجميػػكرالفمسػػطينيعمػػىاإلعػػبلـالجديػػدلمحصػػكؿعمػػىمعمكمػػاتحػػكؿ .ٕ

 قضاياالمرأة.
التعرؼعمىأسباباعتمادالجميكرالفمسػطينيعمػىاإلعػبلـالجديػدلمحصػكؿعمػىمعمكمػاتحػكؿ .ٖ

 قضاياالمرأة.
يعتمػػدعمييػػاالجميػػكرالفمسػػطينيلمحصػػكؿعمػػىمعمكمػػاتمعرفػػةأىػػـكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػدالتػػي .ٗ

 حكؿقضاياالمرأة.
 التعرؼعمىمدػمعرفةالجميكرالفمسطينيبقضاياالمرأة. .٘
 معرفةاتجاىاتالجميكرالفمسطينينحكقضاياالمرأة. .ٙ
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معرفػػػػةالتػػػػأثيراتالناجمػػػػةعػػػػفاعتمػػػػادالجميػػػػكرالفمسػػػػطينيعمػػػػىاإلعػػػػبلـالجديػػػػدلمحصػػػػكؿعمػػػػى .ٚ
 عمكماتحكؿقضاياالمرأة.م
معرفةأىـمشاكلالجميكرفياعتمادهعمىاإلعبلـالجديد،كأىـاقتراحاتولتطكيرأداءىذهالكسائل .ٛ

 كمصدرلممعمكماتكتككيفاالتجاىاتنحكقضاياالمرأة.

 سادساا: تساؤلت الدراسة:

تـتمخيصالتساؤؿالرئيسيلمدراسةكالتالي:

 الفمسطيني واتجاىاتو نحو قضايا المرأة"؟ جميورالجديد في تشكيل معارف ال"ما دور اإلعالم 

كيتفرععفىذاالتساؤؿ،التساؤالتالفرعيةالتالية:

 ؟إلعبلـالجديدكسائلاالجميكرالفمسطينيلمامدػتعرض .ٔ
 ماأىـالمجاالتالتييتابعياالمبحكثكفعبركسائلاإلعبلـالجديد؟ .ٕ
 يفبالمضاميفالتيتقدمياكسائلاإلعبلـالجديد؟مادرجةثقةالمبحكث .ٖ
مػػامميػػزاتكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػدالتػػيتجعػػلالمبحػػكثيفيعتمػػدكفعمييػػالمحصػػكؿعمػػىمعمكمػػات .ٗ

 حكؿقضاياالمرأة؟
إلعػػػبلـالجديػػػدلمحصػػػكؿعمػػػىمعمكمػػػاتحػػػكؿاعتمػػػادالجميػػػكرالفمسػػػطينيعمػػػىكسػػػائلامػػػادرجػػػة .٘

 قضاياالمرأة؟
اعتمػػادالجميػػكرالفمسػػطينيعمػػىاإلعػػبلـالجديػػدلمحصػػكؿعمػػىمعمكمػػاتحػػكؿقضػػايامػػاأسػػباب .ٙ

 المرأة؟
ماأىـقضاياالمرأةالتيتيـالمبحػكثيفكتجعميػـيحرصػكفعمػىمتابعتيػامػفخػبلؿكسػائلاإلعػبلـ .ٚ

 الجديد؟
تابعتيػاالتػييحػرصالجميػكرالفمسػطينيعمػىمفيػديك(-صػكر-مسمكعة-)مقركءةعالمكادانكأما .ٛ

 عبراإلعبلـالجديدلمحصكؿعمىمعارؼحكؿقضاياالمرأة؟
 مامدػمعرفةالجميكرالفمسطينيبقضاياالمرأة؟ .ٜ
نتيجػةاعتمػادهعمػىمااالتجاىاتالتػيتككنػتلػدػالجميػكرالفمسػطينيحػكؿقضػاياالمػرأة .ٓٔ
 إلعبلـالجديد؟ا
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عػػػفاعتمػػػادالجميػػػكرالفمسػػػطينيعمػػػىالناجمػػػةالمعرفيػػػةكالكجدانيػػػةكالسػػػمككيةالتػػػأثيراتمػػػا .ٔٔ
 اإلعبلـالجديدلمحصكؿعمىمعمكماتحكؿقضاياالمرأة؟

ماأىـمشاكلاعتمادالجميكرعمىكسائلاإلعبلـالجديدلمحصػكؿعمػىمعمكمػاتكتكػكيف .ٕٔ
 اتجاىاتنحكقضاياالمرأة؟

عمكمػػاتكتكػػكيفمػػاأىػػـاقتراحػػاتالجميػػكرلتطػػكيرأداءكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػدكمصػػدرلمم .ٖٔ
 االتجاىاتنحكقضاياالمرأة؟

 

 سابعاا: فروض الدراسة:

مػػفخػػبلؿنظريػػةاالعتمػػادعمػػىكسػػائلاإلعػػبلـ،كبنػػاءعمػػىمػػاتػػـذكػػرهفػػيمشػػكمةالدراسػػةكتسػػاؤالتيا،
يمكفصياغةفركضالدراسةعمىالشكلالتالي:

تكجدعبلقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةبيفمدػاعتمادالجميكرالفمسطينيعمىاإلعبلـالجديد .ٔ
 كبيفمستكػمعرفتوبقضاياالمرأة.

تكجدعبلقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةبيفمدػاعتمادالجميكرالفمسطينيعمىاإلعبلـالجديد .ٕ
 كبيفاتجاىاتونحكقضاياالمرأة.

ارتباطيةذاتداللةإحصائيةبيفالتأثيراتالمعرفيةالناتجةعفاالعتمادعمىاإلعبلـتكجدعبلقة .ٖ
 الجديدكبيفمستكػمعرفةالجميكربقضاياالمرأة.

تكجدعبلقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةبيفاتجاىاتالجميكرنحكقضاياالمرأةكبيفرأيوفي .ٗ
 المرأة.اتجاىاتكسائلاإلعبلـالجديدنحكقضايا

تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمستكػمعرفةالجميكرالفمسطينيبقضاياالمرأةتعزػلمسمات .٘
 الشخصية:النكع،العمر،المستكػالتعميمي،الحالةاالجتماعية،مكافالسكف.

تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفياتجاىاتالجميكرالفمسطينينحكقضاياالمرأةتعزػلمسمات .ٙ
 لشخصية:النكع،العمر،المستكػالتعميمي،الحالةاالجتماعية،مكافالسكف.ا
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 ثامناا: اإلطار النظري لمدراسة: 

 نظرية العتماد عمى وسائل اإلعالم:

أكبػرقػدرتحقيػقعمػىاالتصػاؿكسػائلقػدرةفأ"فػياالعتمػادلنظريػةاألساسيةالفكرةتمخيصيمكف
بشػكلالمعمكمػاتنقػلبكظػائفالكسػائلىػذهتقػكـعندماتزدادسكؼكالسمككيكالعاطفيالمعرفيالتأثيرمف

الصػراعبسببالمجتمعفيبنائياستقرارعدـتكاجدحالةفيقكتوتزيدسكؼاالحتماؿكىذا،كمكثفمتميز
مرتػداًتػأثيراًتصػبحأفيمكػفالجميػكرككجػدافكمعػارؼسػمكؾتغييػرفكػرةفػإفذلػؾإلػىباإلضافة."كالتغيير
كالجميػػكراالتصػػاؿكسػػائلبػػيفالثبلثيػػةالعبلقػػةمعنػػىىػػككىػػذا،االتصػػاؿككسػػائلالمجتمػػعمػػفكػػللتغييػػر

.(1)كالمجتمع

 :(2)نشأة وتطور النظرية

رككيتشبكؿساندراالباحثةيدعمىاإلعبلـكسائلعمىاالعتمادلنظريةاألكلىالبداياتكانت
مفاالنتقاؿبضركرةفيياكطالبكا"المعمكماتمنظكر"بعنكافبحثيوكرقةقدمكاعندما،ٜٗٚٔعاـكزمبلئيا
مفيستمدمعمكماتيكنظاـاإلعبلـكسائلقكةترػالتيالنظركجيةإلىاإلعبلـلكسائلاإلقناعمفيكـ

عبلقةىناؾأفأؼاإلعبلـكسائلعميياتسيطرالتيلممعمكماتالنادرةالمصادرعمىاآلخريفاعتمادات
.األخرػاإلعبلميةكاألنظمةاإلعبلـكسائلبيفاعتماد

(رككيشبكؿكساندرافمكردؼ)الباحثيفقبلمفاإلعبلـكسائلعمىاالعتمادمفيكـظيرثـكمف
كاإلشباعاتاالستخداماتنمكذجخمفوالذؼالفراغبملءقاماأفبعداإلعبلـكسائلنظرياتكتابمؤلفاً
اإلعبلـكسائلتأثيرأىملالذؼ اإلعبلـكسائلاستعماؿكأسبابالمتمقيعمىكركز، الباحثافاتخذفقد،
اإلعبلـكسائلتأثيرلتحميلالعريضاالجتماعيالنظاـمنيج الجميكربيفاندماجعبلقةاقترحاًحيث،
 .النظريةليذهاألكلىالبدايةىيكانتحيث،االجتماعيكالنظاـاإلعبلـككسائل

االجتماعيةكالقكػاإلعبلـكسائلبيفالعبلقةلتكضيحنمكذجكركتيشديفميركضعىناكمف
.االعتمادبنظريةعرؼماكىك،األخرػ

كسائلدكرىي،شقيفذاتعبلقةأنياعمىاإلعبلـككسائلالصفكةبيفالعبلقةإلىالنظركيمكف
كالترفيوكالتثقيفالمعمكماتعمىالحصكؿقنكاتإحدػباعتبارىاالصفكةحياةفياالتصاؿ الشقأما،

                                                           
(1)

417ص(4114المسٌرة،دار:عمان)،1ط،االتصال نظرٌاتمنالمزاهرة، 
(2)

417-416المرجعالسابك:ص 
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كأحداألخبارمحاكرمفكمحكراًميماًمصدراًباعتبارىااالتصاؿكسائلفيالصفكةبتأثيرفيتعمقالثاني
فكرياًإلثرائيااألساسيةالركافد الجميكرأفرادمنويستقيالذؼالرئيسيالمصدراإلعبلـكسائلتعدلذا،
 .(1)المثارةالخارجيةالقضايابشأفخبراتيـ

 :(2)أساسيتين وتقوم عالقات العتماد عمى وسائل اإلعالم عمى ركيزتين

األىداؼ .ٔ تحديد كاالجتماعية،أىدافيـالمختمفةكالفئاتكالجماعاتاألفراد،يحققلكي: الشخصية
 .صحيحكالعكسأخرػأكمنظماتجماعاتأكأشخاصعمييايسيطرمكاردعمىاالعتمادعمييـ

المصادر .ٕ تحديد ككسائلتحققأىدافيـ،التيالمختمفةالمصادرإلىالمنظماتأكاألفراديسعى:
 بمكغأىدافيـ.أجلمفاألفرادإليويسعيمعمكماتنظاـعفعبارةاإلعبلـ

 :(3)فرضيات النظرية

 كالخبراتالسابقة.يتراكحتأثيركسائلاإلعبلـبيفالقكةكالضعفتبعًالمظركؼالمحيطة .ٔ
نظػػاـكسػػائلاإلعػػبلـجػػزءمػػفالنسػػقاالجتمػػاعيلممجتمػػع،كليػػذاالنظػػاـعبلقػػةبػػاألفرادكالجماعػػات .ٕ

 كالنظـاالجتماعيةاألخرػ.
اسػػتخداـكسػػائلاإلعػػبلـاليحػػدثبمعػػزؿعػػفتػػأثيراتالنظػػاـاالجتمػػاعيالػػذؼيكػػكففيػػوالجميػػكر .ٖ

 ككسائلاالتصاؿ.
لاإلعػػبلـكتفاعمػػومعيػػايتػػأثرافبمػػايتعممػػوالفػػردمػػفالمجتمػػعكمػػفكسػػائلاسػػتخداـالجميػػكرلكسػػائ .ٗ

 االتصاؿ،كيتأثرالفردبمايحدثنتيجةتعرضولكسائلاالتصاؿ.
 معزادتحاجةالمجتمعلممعمكمات.كممازادتالتغيراتكاألزماتفيالمجت .٘
مػػػػيقػػػػادرًاعمػػػػىاالسػػػػتجابةيػػػػزداداعتمػػػػادالجميػػػػكرعمػػػػىكسػػػػائلاإلعػػػػبلـكممػػػػاكػػػػافالنظػػػػاـاإلعبل .ٙ

 الحتياجاتالنظاـاالجتماعيأكالجميكر.
األىػػداؼكالمصػػالحفػػياختبلفػػاتيـنتيجػػةاإلعػػبلـكسػػائلعمػػياعتمػػادهدرجػػةفػػيالجميػػكريختمػػف .ٚ

 .(4)الفرديةكالحاجات

                                                           
(1)

411المرجعالسابك:ص 
(2)

بتارٌخhtml. -http://drtahanegm.blogspot.com/2011/11/blog"،متوفرعلىالرابط"نظرٌة االعتماد على وسائل اإلعالمطهنجم، 

8/5/4117
(3)

416-415منالمزاهرة،مرجعسابك،ص 
(4)

516ص(م1887-517،اللبنانٌةالمصرٌةالدار:الماهرة) ونظرٌاته االتصال،السٌدولٌلًدعماحسن 
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 الجميكر بيف االعتماد يكتمل حتى محدديف مف النظرية انطمقت الفركضالسابقة جانب لى ككسائلكا 
:(1)اإلعبلـ

تقديـخدماتميمةلمجميكر:أؼتحقيقأىداؼككظائفكسائلاإلعبلـالمناطةبياكاألىـمفذلؾ .ٔ
 ىكإشباعحاجاتالجميكر.

ارتفاعحدةكتيرةالصراعالعسكرؼأكالسياسيأكاالقتصادؼأكاالجتماعي. .ٕ

 :(2)ماعتماد الجميور عمى وسائل اإلعالاآلثار المترتبة عمى 

كسائلعمىاألفراداعتمادعفتنتجالتياآلثارمجمكعةرككيتشكساندراديفميرممفيفيرصد
ىي:رئيسيةفئاتثبلثخبلؿمفاإلعبلـ

 :أولا: التأثيرات المعرفية وتتضمن

أكالمعمكماتنقصأكالفرد،ليايتعرضالتيالمعمكماتلتناقضنتيجةالغمكضيحدث:الغموض .ٔ
ماكىذااألحداث،ليذهكالصحيحةالممكنةالتفسيراتتحديدأكاألحداثمعانيلفيـكفايتياعدـ
.تفسيراتوأكالحدثمغزػيعرؼكالاألحداثبكقكعيعمـعندماأيضالمفردبالنسبةيحدث

تشكيل التجاه:  .ٕ فيتشكيلاتجاىاتاألفرادنحكالقضايا ميمًا الجدليةتمعبكسائلاإلعبلـدكرًا
كقادة األسرة كتنظيـ السياسي، كالفساد كأزماتالطاقة، مشكبلتالبيئة، مثل المجتمع في المثارة
 الديف،كتتشكلاالتجاىاتالجديدةكممااكتسباألفرادالمعمكماتالعامةمفخبلؿكسائلاإلعبلـ.

القترتيب األولويات:  .ٖ البارزةدكفغيرىا،تقكـكسائلاإلعبلـبترتيبأكلكياتالجميكرتجاه ضايا
كيقكـالجميكربتصنيفاىتماماتونحكىذهالقضاياكيركزعمىالمعمكماتالتييمكفتكظيفياكفقًا

 الختبلفاتوالفردية.

ألنيـاتساع المعتقدات: .ٗ الجميكر، أفراد المعتقداتالتييدركيا فيتكسيع كسائلاإلعبلـ تساىـ
المعتقداتفيفئات يتعممكفعفأناسكأماكفكأشياءعديدةمفكسائلاإلعبلـ،كيتـتنظيـىذه

 تنتميإلى:األسرةأكالديفأكالسياسةبمايعكساالىتماماتالرئيسيةلؤلنشطةاالجتماعية.

                                                           
(1)

88(ص4116،)عمان:داراألسامةللنشروالتوزٌع،1طنظرٌات اإلعالم،بسامالمشالبة، 
(2)

448-446منالمزاهرة،مرجعسابك،ص 



56 
 

يمجمكعةالمعتقداتالتييشترؾفيياأفرادجماعةماكيرغبكففيتركيجياكالحفاظعميياىالقيم: .٘
التسامح،كتقكـكسائلاإلعبلـبدكركبيرفيتكضيحأىمية–المساكاة–الحرية–مثل:األمانة

 القيـ.

 :، ومن أمثمتياالتأثيرات العاطفية الوجدانيةثانياا:

مكضكعاتالعنففيكسائلاإلعبلـيؤدؼلحثكفأفالتعرضالمكثفكيرػالباالفتور العاطفي:  .ٔ
 العاطفي الفتكر الذؼكإلى الحقيقي، العنف أكقات في لآلخريف المساعدة تقديـ في الرغبة عدـ

يتصرؼالفردتجاىوكمالككافعنفًاتمفزيكنيًا،كتشيربعضالدراساتإلىأفاالستثارةالناتجةعف
العن أعماؿ إلىمشاىدة النياية الكقتكتؤدؼفي بمركر تتناقصتدريجيًا اإلعبلـ، ففيكسائل
 الفتكرالعاطفي.

التعرضالمستمرلمرسائلأكالدراماالتميفزيكنيةألعماؿالعنفكالككارثيؤدؼإلىالخوف والقمق: .ٕ
اداألفرادعمىعضحاياألعماؿالعنففيالكاقع.كيرػالباحثأفاعتمكإثارةالخكؼكالقمقمفالكق

كسائلاإلعبلـقديؤدؼإلىإثارةالخكؼكالتكتربسببماتقدموىذهالكسائلمفأخبارعفانتشار
إلىتقميلمشاعرالخكؼكالتكتر كباءأكمرضمعدؼمثلمرضسارس،إالأنوقديؤدؼأيضًا

تقدمياكسائلاإلعبلـمفانتشارىذاالمرضفيالمنطقةالمكجكدبيا،مفخبلؿالمعمكماتالتي
 عفكيفيةالكقايةمفىذاالمرضكالقضاءعميومستقببًل.

اإليجاب،الدعم المعنوي والغتراب: .ٖ أك بالسمب األفراد معنكيات عمى اإلعبلـ كسائل تؤثر
األفرادػرئيسية،ترفعالركحالمعنكيةلدفالمجتمعاتالتيتقكـكسائلاإلعبلـفييابأدكاراتصاؿ

 كاالندماج، الشعكرالجمعيكالتكحيد نتيجةزيادة حيفاليجدبينما يزداد يبلحعأفاغترابالفرد
 معمكماتكسائلاإلعبلـمعبرةعفنفسوكثقافتوكانتماءاتوالعرقيةكالدينيةكالسياسية.

 ثالثاا: التأثيرات السموكية، ومن أىميا:

نتيجةالتعرضلمكسيمةاإلعبلمية،كىكالناتجاألخيرلمتأثيراتيعنيقياـالفردبعملماالتنشيط:  .ٔ
التعرضالمكثفلكسائل نتيجة معارضة أك مؤيدة مكاقفسمككية اتخاذ مثل كالعاطفية المعرفية

 .اإلعبلـ
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كالسمبيةكاالمتناععفالخمول: .ٕ يؤدؼإلىالبلمباالة مما بالفعل، النشاطكتجنبالقياـ يعنيعدـ
يالمجتمع،كيحدثذلؾنتيجةالتعرضلرسائلاإلعبلـالمبالغفييا،تدفعالفردإلىعدـالمشاركةف

 المشاركةنتيجةالمملمثلعدـالقياـبالتصكيتفياالنتخابات.

 :(1)ويعتمد األفراد عمى وسائل اإلعالم لتحقيق األىداف التالية

االجتماعيمفخبلؿالفيم: .0 الفيـ الخبرات، عمى كالحصكؿ التعمـ خبلؿ الذاتمف معرفة مثل
 معرفةأشياءعفالعالـأكالجماعةالمحميةكتفسيرىا.

كيشملتكجيوالعملمثل:أفتقررماذاتشترؼ؟ككيفترتدؼثيابؾ؟كتكجيوتفاعميمثل: التوجيو: .6
 كاقفجديدةأكصعبة.الحصكؿعمىدالالتعفكيفيةالتعاملمعم

الذىبإلى التسمية: .4 مثل: االجتماعية كالتسمية كاالسترخاء، الراحة مثل: المنعزلة التسمية كتشمل
 السينماأكمشاىدةالتمفزيكفمعاألسرة.

 تطبيق النظرية في الدراسة:

اإلعػبلـالجديػدفػيتعدنظريةاالعتمادعمىكسائلاإلعبلـمفأىػـالنظريػاتالتػييمكػفأفتفسػردكر
ية:رنحكقضاياالمرأةلؤلسباباآلتتشكيلمعارؼكاتجاىاتالجميك

عمػػػىتػػػأثيرمتابعػػػةاألفػػػرادلئلعػػػبلـتبعػػػًالممتغيػػػراتالديمغرافيػػػةالخاصػػػةالتعػػػرؼتفيػػػدالنظريػػػةفػػػي .ٔ
 .كاالجتماعيالتعميمي،كالمستكػكالسف،النكع،:كىيبالجميكر،

يراتالناجمػػػةعػػػفاعتمػػػادالجميػػػكرالفمسػػػطينيعمػػػىاإلعػػػبلـالجديػػػدالتعػػػرؼعمػػػىنػػػكعكحجػػػـالتػػػأث .ٕ
 كاالتجاىاتالمتككنةلديو.

تيػػػػتـنظريػػػػةاالعتمػػػػادعمػػػػىكسػػػػائلاإلعػػػػبلـباألبعػػػػادالنفسػػػػيةكاالجتماعيػػػػةلؤلفػػػػرادأثنػػػػاءالعمميػػػػة .ٖ
مػػًاعنػػداالتصػػالية،كمػػدػتأثيرىػػاعمػػىاالعتمػػادعمػػىكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػد،األمػػرالػػذؼيعػػدمي

 دراسةالجميكرالفمسطيني.
كسػائلاإلعػبلـبوتقكـالذؼلمدكرالنسبيالكزفتحديدفياإلعبلـكسائلعمىاالعتمادتفيدنظرية .ٗ

الجميكرالفمسطينيالمعرفةحكؿقضاياالمرأة.إكسابالجديدفي

 

                                                           
(1)

417منالمزاهرة،مرجعسابك،ص 
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اتيا: و اسعاا: نوع الدراسة ومنيجيا وأدت

خصائصتستيدؼتصكيركتحميلكتقكيـالبحكثالكصفيةالتيضمفالدراسةىذهتدخل. نوع الدراسة:0
ظاىرة،المتعمقةبطبيعةالراىنةالحقائقدراسةمعيفيغمبعميوصفةالتحديد،أكمكقفمجمكعةمعينةأك

األكضاع،مجمكعةأكاألحداث،مفمجمكعةأكالناس،مفمجمكعةأكمكقف،أك بيدؼكذلؾمف
(1)فييا.التحكـأسبابيا،أكفيالدخكؿدكفعنيا،كافيةكدقيقةمعمكماتعمىالحصكؿ

عممياًجيداًلككنوالمسحي،نكعمسحالجميكر،المنيجذلؾ،تستخدـالباحثةإطارفي:الدراسة . منيج6
كيستيدؼتسجيلكتحميلمكضكعالظاىرةعفكأكصاؼكمعمكماتبياناتعمىلمحصكؿمنظماً البحث،

الراىفالظاىرةفي مفالبلزمةالمعمكماتجمعبعدكضعيا مفاإلجراءاتمجمكعةخبلؿكالكافيةعنيا
،كىكمايساعدعمىالكشفعفمدػ(2)عميياالحصكؿكطرؽكمصدرىاالبيانات،نكعتحددالتيالمنظمة

كالمعارؼكاالتجاىات الجديد الفمسطينيعمىكسائلاإلعبلـ الجميكر ىذااعتماد جراء التيتككنتلديو
.االعتماد

 الدراسة:  . أداتا4

التػػػياألساسػػػيةاألسػػػاليبصػػػحيفةاالستقصػػػاءالمقننػػػة،كىػػػي"أحػػػد-تسػػتخدـالدراسػػػةأداتػػػيفىمػػػا:أ
البحث،مجتمعمفرداتجميعمفأكالمختارة،العينةمفمباشرةأكأساسيةأكأكليةبياناتجمعفيتستخدـ
نظػػركجيػػاتأكمعينػػةحقػػائقعمػػىالتعػػرؼبيػػدؼمقػػدما،المعػػدةاألسػػئمةمػػفمجمكعػػةتكجيػػوطريػػقعػػف

.(3)معينة"سمككيةتصرفاتإلىتدفعيـالتيكالمؤثراتكالعكاملالدكافعأككاتجاىاتيـ،المبحكثيف

كتفيػػدصػػحيفةاالستقصػػاءفػػيالتعػػرؼعمػػىآراءالجميػػكرفػػيىػػذهالدراسػػةالميدانيػػة،كتتػػيحلمباحثػػة
قياسمستكػمعارؼكاتجاىاتالجميكرالفمسطينيبشكلدقيقإلىحدكبير.

المقابمػػةالمقننػػة:"كىػػيالتػػييػػتـإعػػدادأسػػئمتيابطريقػػةمحػػددةكمقننػػةقبػػلالمقابمػػة،كتسػػتيدؼ-ب
.(4)مىاآلراءككجياتالنظرمفخبلؿىذهاألسئمةالتعرؼع

 

                                                           
(1)

145،ص(4118الكتب،عالم:الماهرة)،4،طبحوث اإلعالمحسٌن،سمٌر 
(2)

161المرجعالسابكص 
(3)

418المرجعالسابك،ص 
(4)

411المرجعالسابك،ص 
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 :وعينتيا عاشراا: مجتمع الدراسة

 .-محلإقامةالباحثة–الفمسطينيفيمحافظاتقطاعغزةجميكرىكالالمجتمع:

 (0جدول رقم )

 (0)(6103توزيع السكان حسب تقديرات جياز اإلحصاء المركزي )

 أنثى ذكر التعداد المحافظة
7ٛٓٛٔٚٚ7ٕٓٔٔٚٔ7ٖٙٓٚٛٗشماؿغزة

7ٜٖٚٗٓٛ7ٖٕٕٜٛٛ7٘ٔٔٙٓٙغزة
7ٕٜٚٓ٘ٔ7ٜٖٕٓٔ٘7ٕٕٛٓ٘٘ديرالبمحكالمنطقةالكسطى

7ٓٔٚٔٙٛ7ٖٕٔٙٔٙ7ٖٖٛ٘ٗٔخانيكنس
7ٚ٘ٛٔٔٓ7ٕٙ٘ٔٓٚ7ٖٖٕٔٚٔرفح

ٖٚٓ.ٓٙٚ.ٔالمجمكع
 العينة: 

سػبتكزيػػعكقسػمتيابػيفالمنػػاطقح،بحكثػػاًمٖٚٚاختػارتالباحثػةعينػػةعشػكائيةطبقيػةمككنػػةمػف
،كتػـتطبيػقالدراسػةٖٚٚصحيفةاستقصاءعػادمنيػآ٘ٗعددالسكاففيكلمنطقة،كقدكزعتالباحثة

ـ.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٕ٘حتىٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٕ٘ خبلؿالفترةالزمنيةمف

لالتبايفكالعينةالعشكائيةالطبقيةىيأفضلالعيناتليذاالنكعمفالدراسات،حيثتساعدعمىتقمي
(ٕ)الكميلمعينة،كذلؾبتقسيـكحداتالعينةبطريقةتجعلالتبايفداخلالطبقةأقلمايمكف.

كالجداكؿالتاليةتبيفخصائصكسماتعينةالدراسةكمايمي:







                                                           
(1)

 ،رامهللا17،رلم4102كتاب فلسطٌن اإلحصائً السنوي الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطٌنً،
(4)

 44(ص4116)الماهرة:دارالفكرالعربً،6طاإلعالم والرأي العام: تصمٌمها وتنفٌذها،بحوث عاطفعدلًالعبد،
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 :النوع . أ
 (6جدول رقم )

 النوعحسب  يوضح توزيع المبحوثين 

 النسبة المئوية % التكرار النوع

 47.2 178 ذكر

 52.8 199 أنثى

 100.0 377 المجموع

   :العمر . ب
 (4جدول رقم )

 عمرحسب ال المبحوثينيوضح توزيع  

 النسبة المئوية % التكرار العمر

 73.5 277 ٛٔ - ٖٓأقلمف 

 19.9 75 ٓٗأقلمف-ٖٓ

 5.6 21 ٓ٘أقلمف-ٓٗ 

 1.1 4 فأكثرٓ٘

 100.0 377 المجموع

 
 

 المستوى التعميمي: . ت
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 (3)جدول رقم 

 المستوى التعميميحسب  يوضح توزيع المبحوثين 

 النسبة المئوية % التكرار المستوى التعميمي

 5.6 21 ثانكيةعامة

 36.6 138 دبمـك

 50.1 189 بكالكريكس

 7.7 29 دراساتعميا

 100.0 377 المجموع

 

 الحالة الجتماعية . ث
 (5جدول رقم )

 الجتماعيةالحالة حسب  يوضح توزيع المبحوثين 

 النسبة المئوية % التكرار الحالة الجتماعية

 59.9 226 أعزب

 36.3 137 متزكج

 3.2 12 مطمق

 0.5 2 أرمل

 100.0 377 المجموع
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 مكان السكن . ج
 (2جدول رقم )

 مكان السكنحسب  يوضح توزيع المبحوثين 

 النسبة المئوية % التكرار مكان السكن

 21.8 82 شماؿغزة

 36.3 137 غزة

 12.7 48 الكسطى

 19.6 74 خانيكنس

 9.5 36 رفح

 100.0 377 المجموع

 

 إجراءات الصدق والثبات:حادي عشر: 

 إجراءات الصدق: .0

يقصدباختبارصدؽأداةجمعالمعمكماتكالبياناتمدػقدرتياعمىأفتقيسماتسعىالدراسةإلى
جمعيػػابكاسػػطتيامػػعالحقػػائقالمكضػػكعية،بحيػػثتعكػػسقياسػػوفعػػبًل،بحيػػثتتطػػابقالمعمكمػػاتالتػػييػػتـ

المعنىالحقيقيكالفعميلممفاىيـالكاردةبالدراسةبدرجةكافية،أؼأفاختبارالصدؽيسعىلتأكيدصػحةأداة
البحثأكالمقياسالمستخدـفيالدراسةكصبلحيوسػكاءفػيجمػعالبيانػاتأكقيػاسالمتغيػراتبدرجػةعاليػة

(1)كالدقة.مفالكفاءة

كقامتالباحثةبالتأكدمفصدؽصحيفةاالستقصاءكمايمي:
                                                           

(1)
516،صمرجع سابكسمٌرحسٌن، 
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 :الصدق الظاىري لألداة )صدق المحكمين(

يسػػتيدؼالتأكػػدمػػفأفالعبػػاراتكاألسػػئمةالمتضػػمنةفػػيأداةجمػػعالمعمكمػػاتيمكػػفأفتػػؤدؼإلػػى
محتكيػاتأداةجمػعالمعمكمػاتجمعيابدقةأكقياسالمتغيراتقياسًاصحيحًا،كىكمػايػتـعػفطريػقدراسػة

.(1)أكالقياسكتقكيميا

.كتـذلؾعفطريقعرضاالستمارةعمىمجمكعةمفالمتخصصيففيالمكضكع

كطمبػػتالباحثػػػةمػػػفالمحكمػػػيفإبػػداءآرائيػػػـفػػػيصػػػياغةاألسػػئمةكالعبػػػارات،كمضػػػامينيا،كترتيبيػػػا،
ضػػافةأكحػػذؼأسػػئمةكعبػػارات كمػػدػمبلئمتيػػالتسػػاؤالتكفػػركضالدراسػػة،حيػػثتػػـاألخػػذبػػبعضاآلراءكا 

حتىالكصكؿإلىالشكلالنيائيالذؼتـتكزيعوعمىالمبحكثيف.

 إجراءات الثبات: .6

قصػػدباختبػػارثبػػاتأداةجمػػعالمعمكمػػاتكالبيانػػاتالتأكػػدمػػفدرجػػةاالتسػػاؽالعاليػػةليػػابمػػايتػػيحقيػػاسمػػاي
تقيسػػومػػفظػػكاىركمتغيػػراتبدرجػػةعاليػػةمػػفالدقػػة،كالحصػػكؿعمػػىنتػػائجمتطابقػػةأكمتشػػابيةإذاتكػػرر

أكالمتغيػراتسػكاءمػفنفػػساسػتخدامياأكثػرمػفمػػرةفػيجمػعنفػسالمعمكمػػاتأكفػيقيػاسنفػسالظػػكاىر
المبحػػػػكثيفأكمػػػػفمبحػػػػكثيفآخػػػػريف،كسػػػػكاءاسػػػػتخدمياباحػػػػثكاحػػػػدأكعػػػػدةبػػػػاحثيففػػػػيأكقػػػػاتكظػػػػركؼ

.(2)مختمفة







                                                           
(1)

516المرجعالسابك،ص 
 :تم إعداد االستمارة بصورتها النهائٌة بعد عرضها على المحكمٌن التالٌة أسماؤهم 

 غزة-المساعدفًكلٌةاإلعالمبجامعةاأللصىأستاذالصحافة-د.ماجدتربان -1
 غزة-أستاذالعاللاتالعامةالمساعدفًكلٌةاإلعالمبجامعةاأللصى-د.نبٌلالطهراوي -4
 غزة-أستاذالعاللاتالعامةالمساعدفًكلٌةاإلعالمبجامعةاأللصى-د.زهٌرعابد -5
 غزة-ببالجامعةاإلسالمٌةأستاذالصحافةالمساعدفًكلٌةاآلدا-د.أحمدالترن -6
 غزة-أستاذالصحافةالمشارنفًجامعةاألزهر-د.موسىطالب -7
 غزة-إعالمٌةوباحثةفًلضاٌاالمرأة-أ.هداٌةشمعون -8
غزة-أستاذاإلحصاءوتحلٌلالبٌاناتالمساعدفًكلٌةالتجارةبالجامعةاإلسالمٌة-د.نافذبركات -6

(2)
511-518صمرجع سابك،سمٌرحسٌن، 
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كلمتأكدمفثباتاالستبانةاختارتالباحثةستةأسئمةرئيسيةكأعادتاختبارىامععشريفمبحكثًا،ثـحسػبت
نسبةاتفاؽكلسؤاؿكالتالي:

ٕؤاؿاألكؿ:نسبةفيسبكؾفيالنتائجاألصمية+نسبتوفينتائجاإلعادة/مقسكمًاعمىالس

بعدذلؾجمعتالباحثةنسبةاتفاؽكلبندكقسمتوعمىعددالبنكدالكميةلتحصػلعمػىنسػبةاالتفػاؽالكميػة
لكلسؤاؿ.

حكثػػكف،كانػػتنسػػبةاالتفػػاؽكفػػيالسػػؤاؿاألكؿالػػذؼيبػػيفكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػدالتػػييتابعيػػاالمب
ٕٚٓ.٘/ٔٓ=ٕٚ.ٓ٘%

دكافػػػعالمبحػػػكثيفلبلعتمػػػادعمػػػىكسػػػائلاإلعػػػبلـالجديػػػدكبػػػنفسالطريقػػػة،بمغػػػتنسػػػبةاالتفػػػاؽفػػػي"
أكثػػػرقضػػػاياالمػػػرأةالتػػػيتيػػػـ%،أمػػػانسػػػبةاالتفػػػاؽفػػػي"ٛٙ"لمحصػػػكؿعمػػػىمعمكمػػػاتحػػػكؿقضػػػاياالمػػػرأة

%.ٓٙالمبحكثيف"فبمغت

درجػػةثقػػةالمبحػػكثيفبكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػدكمصػػدرلممعمكمػػاتالخاصػػةلثبػػاتفػػي"كبمغػػتنسػػبةا
%،أمػػاٙٛ%،كمػػابمغػػتنسػػبةالثبػػاتفػػي"أطػػراؼنقػػاشالمبحػػكثيفحػػكؿقضػػاياالمػػرأة"ٜٛبقضػػاياالمػػرأة"

محصػػكؿنسػػبةالثبػػاتفػػيرأؼالمبحػػكثيف"بػػأكثرالمشػػاكلالتػػيتػػكاجييـفػػياعتمػػادىـعمػػىاإلعػػبلـالجديػػدل
%،كىينسبمقبكلةفيدراساتاإلعبلـ.٘ٛعمىمعمكماتكتككيفاتجاىاتنحكقضاياالمرأة"فبمغت

 ثالث عشر: أساليب المعالجة اإلحصائية لمبيانات:

األساسػية،كالنتػائجالمؤشػراتكاسػتنتاجتحميميػامرحمػةتأتيالبياناتكتدقيقحكسبةعمميةإجراءبعد
برنػامجاسػتخداـخبلؿمفكذلؾالدراسةكمؤشراتالبياناتلطبيعةالمناسبةاإلحصائيةاألساليباستخداــت

األسػاليبكمػف،Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS) اإلحصػائيالتحميػل
:يميمااستخدامياتـالتياإلحصائية

.الجدكليالعرض .ٔ
.(Frequencies & Percentages) كالتكراراتالمئكيةالنسب .ٕ
.(Mean& Stander Deviation) المعياريةكاالنحرافاتالحسابيةالمتكسطات .ٖ
(.Chi-Square Test)لبلستقبلؿكاؼمربعاختبار .ٗ
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 رابع عشر: صعوبات الدراسة

 عدـتجاكببعضالمبحكثيفمعالباحثةلتعبئةاالستبانة. .ٔ
 انقطاعالتيارالكيربائيلساعاتطكيمةيعيقمكاصمةالعملبمركنة. .ٕ
ندرةالكتبالتيتتحدثعفقضاياالمرأةالفمسطينية،حيثاعتمدتالباحثةعمىدراساتكمقاالت. .ٖ

 مفاىيم األساسية لمدراسة:خامس عشر: ال

كمقػركءًا(،كالكسػائطكالنمػاذج)يكتيػكب،مػدكنات،متعدداألشػكاؿ)مسػمكعًاكمرئيػًاىكإعبلـ:الجديد اإلعالم
مكاقع...(يعتمدبشكلأساسيعمػىشػبكةاإلنترنػتبميزاتيػاالمتعػددة،كعمػىتحكيػلكسػائلاإلعػبلـالتقميديػة

(1)إلىكسائلإلكتركنيةمعتميزهبخصائصكالحريةالكاسعةكالتنكعكالشمكؿ.

كرنحكمكضكعأكقضيةمعينة.:المعمكماتالتيتككنتلدػالجميالمعارف

ميلمؤيدأكمناىضإزاءمكضكعأكمكضكعاتمعينة،كىكحالةمػفاالسػتعدادالعقمػيكالعصػبيالتجاه: 
التيتككنتخبلؿالتجاربكالخبراتالسابقةالتيمربيػااإلنسػاف،كيشػكلطبقػًاليػااسػتجابتولكػلمػاحكلػو

.(2)مفمكضكعاتكمكاقف

الجميكرفيقطاعغزة،محلإقامةالباحثة،حيثستجرؼالدراسة.سطيني:الجميور الفم

:مجمكعػػةالقضػػاياالتػػيتيػػـالمػػرأةبشػػكلعػػاـكالمػػرأةالفمسػػطينيةبشػػكلخػػاص،مثػػلالقضػػاياالمــرأة قضــايا
االجتماعيةكالسياسيةكاالقتصاديةكالصحيةكغيرىا.

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

75مرجعسابك،صشبكات التواصل االجتماعً، -اإلعالم الجدٌدعلًشمرة، 


(2)

7"،مرجعسابك،صدور البرامج الحوارٌة فً التلفزٌون المصري فً تشكٌل اتجاهات الجمهور نحو التعدٌالت الدستورٌةوفاءثروت،" 
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 عشر: تقسيم الدراسة:  سادس

كؿ:اإلجػػػراءاتالمنيجيػػػةلمدراسػػػة،كيشػػػملمشػػػكمةالدراسػػػةالفصػػػلاألتػػػـتقسػػػيـالدراسػػػةإلػػػىثبلثػػػةفصػػػكؿ،
الفصػلالثػاني:اإلعػبلـالجديػدكقضػاياكأىدافياكأىميتياكتساؤالتياكفركضياكمجتمعياكعينتياكأداتيػا،أمػا

،كالمبحػػثكشػػبكاتالتكاصػػلاالجتمػػاعيديشػػملثبلثػػةمباحػػث،المبحػػثاألكؿيتنػػاكؿاإلعػػبلـالجديػػفالمػػرأة
الفصػػػلالمػػػرأةفػػػيكسػػػائلاإلعػػػبلـالجديػػػد،أمػػػاالثػػػانييتنػػػاكؿقضػػػاياالمػػػرأة،كالمبحػػػثالثالػػػثيتنػػػاكؿقضػػػايا

يشتملثبلثةمباحث،يتناكؿاألكؿنتائجالدراسػةالميدانيػة،كيتنػاكؿالمبحػثفالثالث:نتائجالدراسةالميدانية،
 ضياتالدراسة،كيتناكؿالمبحثالثالثخبلصةالنتائجكتكصياتالدراسة.الثانياختبارفر



 
 

 الفصل الثاني

 رأةــــــا المـــــــد وقضايـــاإلعالم الجدي
  

 وشبكات التواصل الجتماعي اإلعالم الجديدالمبحث األول:  -
 قضايا المرأةالثاني:  المبحث -
 اإلعالم الجديدقضايا المرأة في وسائل الثالث:  المبحث -
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 المبحث األول
 اإلعالم الجديد وشبكات التواصل الجتماعي


نقمةنكعيةالماضي،مفالقرفالتسعينياتقدمنتصفعفيالحديثةةكراتالتكنكلكجيالتطأحدثت
كربطتأجزاءىذا،المعمكرةأرجاءكافةفياإلنترنتشبكةانتشرتحيثؿ،االتصاـعالفيكثكرةحقيقية

العالـبفضائياالكاسع.
كحاكلتالدكؿالعربيةأفتستثمرتطبيقاتاإلنترنتكميا،إالأنياالتزاؿفيبدايةالطريقبالمقارنة

معالدكؿالمتقدمةفيكافةالمجاالتالعسكريةكالصحيةكاإلعبلميةكغيرىا.
المستحدثاتاإلعبلميةالتينقمتالحياةاإلنسانيةبمافيياكقدمثلظيكراإلنترنتالنقمةالكبرػفي

النيائية خصائصيا تتبمكر لـ التي التطبيقاتاإلعبلمية مف أنكاعًا كأنتج مسبكؽ، غير أفق إلى اإلعبلـ
.(1)بعد

التيغيرتشكلكمضمكف كالمدكناتالشخصيةكشبكاتالمحادثة ثـظيرتالمكاقعاإللكتركنية
ديثكخمقتنكعًامفالتكاصلبيفأصحابياكمستخدمييامفجية،بيفالمستخدميفأنفسيـمفاإلعبلـالح
 .(2)جيةأخرػ

 
 :إلعالم الجديدأولا: ا
 مفيوم اإلعالم الجديد: .0

ساىمتشبكةاإلنترنتفيإيجادشكلجديدمفاإلعبلـُعرؼفياألكساطالصحفيةكالعمميةبػػ"اإلعبلـ
 إنترنتNew Mediaالجديد مكاقع بيف تصنيفاتو كتعددت البديل، اإلعبلـ أيضًا عميو أطمق كما "

ساىـىذااإلعبلـفياآلكنةاألخيرةفيككمجمكعاتبريديةبخبلؼالمدكنيفكالمنتدياتاإللكتركنية..إلخ،
اتخاذقراراتقدجذباألنظاربعدإثارتولعددمفالقضاياأثارتالرأؼالعاـكأرغمتحككماتكثيرةعمى

.(3)تككفضدرغبتيا

                                                           
(1)

78(ص4117الشروق،)عمان:دار1،طاإلعالم الجدٌدعباسصادق، 
(2)

47ص(4111،للنشروائلدار:عمان)1ط،اإللكترونٌة والصحافة الجدٌد اإلعالمالدلٌمً،الرزاقعبد 
(3)

571(ص4111)عمان:دارالمسٌرة،1،طوسائل اإلعالم واالتصالدمحمسلطان، 
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بارزتيفظاىرتيفلتزاكجكليداًكاففقدالمعمكمات،عصرإعبلـىكالجديدإلعبلـإفاالقكؿيمكنناك
.(1)كظاىرةاالتصاالتعفبعدالمعمكماتتفجرظاىرة،العصرىذابيماعرؼ

بيئةالرقمية،بمايسمحلممجمكعاتاألصغركيشيراإلعبلـالجديدإلىالطرؽالجديدةفياالتصاؿفيال
لؤلفراد تسمح بيئة كىي كالمعمكمات، المنافع كتبادؿ اإلنترنت عمى كالتجمع االلتقاء بإمكانية الناس مف

كالمجتمعاتبإسماعأصكاتيـكصكتمجتمعاتيـإلىالعالـ.
"التكنكلكجيةشريدافكمية"كتعّرؼ اإلعبلـالجديدعمىأنو: فييقدـالذؼالرقمياإلعبلـأنكاعكل"

.(2)ي"كتفاعمرقميشكل
الكمبيكتر كشبكات الكمبيكتر "اندماج أنو: عمى الجديد اإلعبلـ الرفيعة" التكنكلكجيا "قامكس كيعرؼ

.(3)كالكسائطالمتعددة"
مزيجمفكتعرفو"سميرةشيخاني"عمىأنو:"إعبلـمتعددالكسائطبحيثيتـعرضالمعمكماتفيشكل

الصكتكالصكرةكالفيديك،مايجعلالمعمكماتأكثرقكةكتأثير،كىيمعمكماترقميةيتـإعدادىاكتخزينيا
.(4)كتعديمياكنقميابشكلإلكتركني"

كالكسائطعمىويمكن تعريف اإلعالم الجديد  كمقركءًا(، كمرئيًا األشكاؿ)مسمكعًا متعدد :"إعبلـ أنو
 كعمىكالنماذج)يكتيكب، المتعددة، اإلنترنتبميزاتيا أساسيعمىشبكة بشكل يعتمد مكاقع،..( مدكنات،

بخصائصكالحرية التقميدؼ اإلعبلـ عف تميزه مع إلكتركنية كسائل إلى التقميدؼ اإلعبلـ كسائل تحكيل
.(5)الكاسعةكالتفاعلكالتنكعكالشمكؿ"

ك مترادفة إلكتركني،يمكفاالستنتاجأفىناؾمصطمحاتكمفاىيـ إعبلـ فيك: اإلعبلـ، تسمياتليذا
كا عبلـجديد،كا عبلـتفاعمي،كا عبلـمجتمعي.

كىناؾشبواتفاؽأففكرة"الجدة"فيىذااإلعبلـتأتيمفأفاإلعبلـالجديديشيرإلىحالةمفالتنكع
.(6)ية،فيكإعبلـشخصيفياألشكاؿكالتكنكلكجياكالخصائصالتيحممتياالكسائلالمستحدثةعفالتقميد


                                                           

(1)
7،صمرجع سابكسمٌرةشٌخانً، 

(2)
8،صمرجع سابكعباسصادق، 

(3)
11ص،16،4111العدداإلعالمً،الباحثمجلة،والنماذج المفهوم -الجدٌد اإلعالم إلى مدخلإسماعٌل،بشرى 

(4)
14،صمرجع سابكمسٌرةشٌخانً، 

(5)
75،صمرجع سابك،اإلعالم الجدٌد: شبكات التواصل االجتماعًعلًشمرة، 

(6)
56،صمرجع سابكعباسصادق، 
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 :(1)الجديد اإلعالم تقسيمات .6
.كتطبيقاتيااالنترنتشبكةعمىالقائـالجديداإلعبلـ.أ
.كالصحفالكتبقراءةأجيزةذلؾفيبماالمحمكلةاألجيزةعمىالقائـالجديداإلعبلـ.ب
مثلجديدةمميزاتإليياأضيفتالتيكالتمفزيكفالراديكمثلالتقميديةالكسائلمنصةمفنكع.ج

.لمطمبكاالستجابةكالرقميةالتفاعمية
الحفعبكسائلأكشبكياًإماالنكعىذاتداكؿكيتـالكمبيكترمنصةعمىالقائـالجديداإلعبلـ.د

كالكتبالفيديككألعابالبصريةالعركضكتشملإليياكماالضكئيةاالسطكاناتمثلالمختمفة
 .كغيرىاااللكتركنية

 
 :(2)الرئيسية وراء ظيور اإلعالم الجديد العوامل .4
الحاسكب:تجييزاتوكبرمجياتو،كتكنكلكجياالعامل التقني: .أ المتمثلفيالتقدـاليائلفيتكنكلكجيا

ىذه اندمجت فقد الضكئية. األلياؼ كشبكات الصناعية باألقمار يتعمق ما كالسيما االتصاالت
إلىأفأفرزتشبكةاإلنترنتلكيتصبحكسيطًايطكؼالعناصرالتكنكلكجيةفيتكليفاتاتصالية

 بداخموجميعكسائلاالتصاؿاألخرػ.
المتمثلفيعكلمةاالقتصادكمايتطمبومفإسراعحركةالسمعكرؤكساألمكاؿالعامل القتصادي:  .ب

 كىكمايتطمببدكرهاإلسراعفيتدفقالمعمكمات.
العامل السياسي: .ذ بيدؼالمتمثلفياالستخداـ القكػالسياسية مفقبل لكسائلاإلعبلـ المتزايد

إحكاـقبضتياعمىسيراألمكركالمحافظةعمىاستقرارمكازيفالقكػفيالعالـشديداالضطراب
الزاخربالصراعات.

 
 
 

                                                           
 

(1)
http://blog.amin.org/nisreenhassounaالرابطعلى7/6/4117متاحةبتارٌخممالةوالوسائل، المفهوم الجدٌد اإلعالمحسونة،نسرٌن
(2)

664ص،مرجع سابكشٌخانً،سمٌرة 

http://blog.amin.org/nisreenhassouna
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خصائص اإلعالم الجديد: .ٗ
يثسعةاالنتشاركتغطيةفرضاإلعبلـالجديدبتنكعأشكالوكبتعددكسائطو،كاقعًاإعبلميًاجديدًامفح

مكانيةالكصكؿإلىجميعأنحاءاألرضدكفاعتبارلمحكاجزالمكانيةكالزمانية. المساحةالجغرافية،كا 
:(1)كمفأبرزخصائصو

اإلعبلميةالتفاعمية.أ لمرسالة المتمقي دكر كاف أف فبعد الجديد، خصائصاإلعبلـ أىـ كىيمف :
في يقتصرعمىتمقيىذهالرسالةدكفقدرةعمىالتفاعلمعيا،أصبحبإمكانوأفيصبحمشاركًا

 اإلعبلـعفطريقالتفاعلمعماينشرخبللو.
المتعددالحرية الواسعة.ب بكسائمو الجديد اإلعبلـ جاء الحدكدية: الحكاجز اختراؽ عمى كقدرتو ة

في كتمفزيكف، ذاعة كا  مفصحافة التقميدية بكثيرمفكسائلاإلعبلـ أكسع ليعطيحرية كالزمانية
تناكؿكافةالقضاياالتيتيـالمكاطف،كتفتحعيكفالناسعمىكثيرمفاألمكرالتيكانتمبيمة

عمييـمعرفتيا.  كغامضةكمحـر
:عفطريقشبكةاإلنترنتأصبحبإمكافكلمفيكدالمشاركةعفطريقكسائلعالشمول والتنو .ج

بذلؾد المنتدياتأفيقكـ المدكناتأك أك اإللكتركنية كالصحافة اإللكتركنيالمختمفة كفاإلعبلـ
 حاجزمفضيقالمساحةأكغيره.

بقدرتوعمىالبثالمستمالتوفر والتحديث المستمر:.ح الجديد ينشرمفكفراإلعبلـ ركتحديثما
الجديد اإلعبلـ كفر كما اآلني، الكاقع فيصكرة المتابع بقاء إمكانية بأكؿ كمعمكماتأكاًل أخبار

 أرشيفًايمكفأفيرجعؾإلىأؼمعمكمةأكخبرميماابتعدزمنيًاكمكانيًا.
:حيثيمكفلمستخدـاإلعبلـالجديدالكصكؿإلىكثيرمفمصادرالمعمكماتبكلسيكلةالمرونة.خ

 كالمفاضمةبيفالمصادركاختيارالمناسبمنيا.
الجماعات:التفتيت.د أك األفراد لتبلئـ بينيا مف االختيار يمكف التي االتصالية الرسائل تعدد أؼ

 .(2)تبلئـالجماىيرالعريضةالصغيرةالمتجانسةبداًلمفتكحيدالرسائلل


                                                           
(1)

76ص-77ص،مرجع سابكالدلٌمً،الرزاقعبد 
(2)

66(ص4111)الماهرة:العربًللنشروالتوزٌع،1طوسائل االتصال الحدٌثة من الجرٌدة إلى الفٌس بون،فتحًعامر، 
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 :نماذج عن اإلعالم الجديد .5

  Blogsالمدونات  أ.
ىيمكقععمىاإلنترنتيستخدـكصحيفةيكمياتإلكتركنيةفرديةتعبرعفصاحبياكتركزعمى

.(1)مكضكعمعيف،كىيتنشربالنصكصكالصكركالفيديككالصكتيات
ناتالمدكأفإالالمصطمح،ىذاصاغمفأكؿىكبارغرجكفككافٜٜٚٔظيرتالمدكناتعاـ

بإنشاءلممستفيديفالسماحفياالستضافةخدمةبدأتإذ،ٜٜٜٔالعاـبعدإالاالنترنتشبكةعمىتنتشرـل
.(2)نسبياًكسيمةسريعةبصكرةالمختصةالمدكنات

كناتأفكرغـ Blog)مصطمحأصلأفإالمختمفةكبتعريفاتكثيراتعريفياتـالمدَّ لكممةيعكد(
(Log كافWebالكيبشبكةعمىوتدكينأكوتسجيمىكيتـماكألفالتسجيل،بمعنيمعركفةكىي(

ماىكلزبيترقاــ،ٜٜٜٔمنتصفكفي،Log of the webالكيبسجليعنيكىكWeblogمصطمح
حتىاألساسBlogالمصطمحىكالمختصرالصؾأصبحكبذلؾ،We Blogشقيفإلىالمصطمحبشق
 .(3)المصطمحليذاالحاليةالمشتقاتجاءتكمنواآلف،

بالشكلبعدالظاىرةتمؾمفيفدلـالعربياإلعبلميأفإلىالثقافيةلمتنميةالعربيةالتقاريركتشير
.العالـمدكناتمجمكعمف%ٚ.ٓنسبتوماسكػتشكلالناتفالمدكاألمثل،

إنتاجأدبيأك المدكفمفيكمياتأكخكاطرأك يريده لمتعبيرعما فعالة كتعتبرالمدكناتكسيمة
إخبارؼ،كقدأدتالمدكناتأدكارًاىامةفيأحداثكبيرةمثلالحركبكالثكراتفيالدكؿالعربية.
رةكغيرىا"،كتتحذالمدكناتأشكاؿعدة،ىي:مدكناتالفيديك"تضـأفبلـكمسمسبلتكبرامجمصك

تككف تأثيراتعمييا"،كمدكناتالمعمكمات"قد الصكركيمكفإضافة كمدكناتالصكر"ينشرالمدكففييا
.(4)ذاتطابععمميمحددأكعامة"،كالمدكناتالشخصية"تتناكؿالحياةالشخصيةلمؤسسياكأفكاره"

                                                           
(1)

188،صمرجع سابكعباسصادق، 
(2)

51ص،مرجع سابكالسامون،وصفدالرزاقعبدانتصار 

 
(3)
https://goo.gl/n6Hm44علىالرابط46/11/4117،متوفربتارٌخالمدوناتمدونةماجدتربان،
(4)

116،صمرجع سابكعبدالرزاقالدلٌمً، 

https://goo.gl/n6Hm44
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بقكاع مممًا يككف أف يشترط ال الجميكر، مف عادؼ شخص ىك اإلعبلميكالمدكف العمل د
كعرضأفكاره األحداث عمى كالتعميق التفاصيل التقاط عمى بقدرتو شخصيتميز ىك نما كا  كأخبلقياتو،

بطريقةجذابةتثيرالنقاش.
:المدونات وظائف 0أ/

كتكثيقالذاتعفالتعبيركىياألكليةالكظيفةبجانبالمدكناتتقدمياالتيالكظائفمفالعديدىناؾ
بياتقكـالتيالكظائفمفعدداًىناكنرصدالفرد،حياةفيالمختمفةالنشاطكصكركاألحداثالكقائع
:(1)يميكماكالمجتمعلمفردبالنسبةالمدكنات
القضايافيمعياتختمفالتياآلراءعمىطكيمةلفترةاإلعبلـكسائلفرضتياالتيالعزلةقيكدتجاكز .ٔ

 .العامةكالمكضكعات
كافةفيتذكرماليةأعباءدكفبسيكلةالمدكناتعمىأعمالياكطرحالمكاىبكتبنياإلبداعتشجيع .ٕ

 .كالعمميةكالفنيةاألدبيةالمجاالت
أكلمنشراإلعبلـكسائلإلىكتقديمياكتشجيعياكاألحداثبالكقائعكالتعريفلؤلخبارمصدر .ٖ

 إغفاليا.فيالرغبةحالةفيالنشرعمىإجبارىا
تطرحفيمابالرأؼكالمشاركةالقراءةخبلؿمفبوالمحيطالعالـفيـعمىكالمشارؾالقارغمساعدة .ٗ

 .العالـبيذاخاصةأفكارأكأخبارمف
تاحةالرقابةغيابمع  .٘ بداءالتعبيرفيالحريةكا  فيعامةأداةأصبحتالمدكنات،أصبحتالرأؼكا 

 .العالـمجتمعاتمعظـفيالسياسيكاإلصبلحالديمقراطيةكالممارسةالحرالفكردعـ
التعميميةالمكاقعفيبيااإلفادةيمكفكالتفاعلاالتصاؿأدكاتمفأداةباعتبارىاالتعميميةالنظـدعـ .ٙ

بداءالمشاركةفيكالمعمميفاألمكركأكلياءالمستفيديفلمطبلبالفرصبإتاحةالتعميـعمميةلتقكيـ كا 
 .كمتابعتياكتطكيرىاكأدكاتياكنظمياالتعميميةالعمميةفيالرأؼ

 .التقميديةاإلعبلـكسائلفيالتسميةبرامجشأفذلؾفينياشأكالترفيوالتسميةبكظيفةتقكـ .ٚ
مفالمستفيدأكالمستيمؾرأؼكدعـالمستيمكيفكخدمةكاإلعبلفكالتركيجالتسكيقبكظائفتقكـ .ٛ

.المجاؿىذافيالجماعيةأكالفرديةأكالمؤسسيةالمتخصصةالمدكناتخبلؿ
                                                           

(1)
مرجع سابكمدونةماجدتربان، 
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 :(1)ميزات المدونات 6أ/
 التحديثالمستمرلممعمكمات.ٔ/ٕأ/
 أرشفةالتدكينات،كاإلشارةإلىركابطذاتصمةبمكضكعالتدكينة.ٕ/ٕأ/
 التفاعلمعاآلخريفمفخبلؿإمكانيةترؾتعميق.ٖ/ٕأ/
الحريةفيتناكؿالمكضكعاتالتيالتكفرىاكسائلاإلعبلـالتقميديةالمشابيةكالصحفكالمجبلت.ٗ/ٕأ/
دارتياإنشاءىايتـماغالبا٘/ٕأ/ الكبالتالياألشخاصمفصغيرةمجمكعةأككاحدشخصجانبمفكا 
.التقميديةاإلعبلـكسائلفيالحاؿىككماالشركاتأكالحككماتجانبمفالحتكارىاالفرصةتتيح
فيي،منياكاالنتقاؿعميياكالتعميقتصفحيالمزائرتتيحمحددةتفاعميةأدكاتخبلؿمفتصميمياتـيٙ/ٕأ/

 .مفيرسةنصكصتككفماغالبا
 

 :micro blogsالمدونات الجزئية  ب.
ككميةحجـصغرىكالعاديةالمدكناتعفيميزىاكماسريع،بشكلالمعمكماتلبثأسمكبىي
ككمياتأحجاـتداكؿعمىالناسيساعدمماعمييا،المتداكلة(كمرئيةصكتية،صكر،نصية،)المعمكمات
كسريعدائـبشكلالمعمكماتمفأصغر  Jaiku, Tumblr, Qaiku الجزئيةالمدكناتبرامجأىـكمف،

Buzz Identi.ca.(2)


 :social networking sitesج. خدمات تحديد المواقع الجغرافية 
فييفعلبمااألصدقاءمفشبكتوكتعريفالجغرافيمكقعوتحديدمفالمستخدـتمكفالخدمةىذه

أؼأكمدينتؾفيالجديدةباألماكفشبكتؾتعرؼىيالخدمةليذهالعديدةالفكائدكمف،بالتحديدالمكقعذلؾ
أرقاـمثلمفيدةتككفقدالمكقععفمعمكماتبتقديـالخدمةىذهتتميزكما،تزكرىاقدأخرػمدينة
شيءلتجربةقتراحاحتىأكالخدمة،فيالشخصيالمستخدـرأؼكاإللكتركني،المكقععنكافكتصاؿ،اال

                                                           
(1)

118المرجعالسابك،ص 
(2)

http://goo.gl/ESuzX8علىالرابط6/11/4117توفربتارٌخ،متصنٌفات موالع التواصل االجتماعًمولعكنانةأونالٌن، 
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 ,Foursquare, Geoloqi:مثلالمكاقعتحديدخدمةكمكاقعبرامجمفالعديدكىناؾ،المكقعذلؾفيمميز
Gowalla, Facebook places, The Hotlist.(1)

 : Events الفعاليات مواقعد. 
ىذه المكاقعىذهيمكفكماف،المدعكياألشخاصبعددكالتحكـالفعالياتلتنظيـالمكاقعتستخدـ

اإللكتركنيةالمكاقعىذهيميزماك،التجمعمكقعلتحديد (LBS) الجغرافيةالمكاقعتحديدخدماتاستخداـ
بيذايفالمدعككلسيعرؼكبالتاليكالزمافالمكقعتغييرلمفعاليةالداعيفيمكفالتمقائي،التحديثإمكانية
 ,Tweetvite , Eventful:الفعالياتمكاقعأشيركمف،حدةعمىكلإلببلغيـالحاجةدكفمباشرةالتغيير

Meetup.(2) 
 
 إعالم المحمول: ه.

دفعكفريدة،جديدةإعبلميةكصناعةكشكللقالبكيطرح،فترةمنذعمينايطلبدأجديدمفيكـىك
.تقميديةغدتالتياألخرػتمؾكالجديدةاإلعبلميةالكسائلكلبدأتالذؼالتكنكلكجيالتقدـإلييا

،ثـتطكردكرهإلجراءفقطتصاؿاالعمىيقتصراستخداموكافالمحمكؿالياتفظيكربدايةفيك
 أصبح ثـ كالكممات، الصكت تبادؿ يشمل معمق متعددةبكسائطمزكدكا عبلمياتصاليكسيطاتصاؿ

كخدمةالبريداإللكتركنيكالخدماتاإلخباريةكاإلعبلنية،إلىكتبادؿممفاتالصكتكالصكرةعاليةكتقنيات
 الجدد، اإلعبلـ تطبيقات خبلؿ مف المحمكؿ عبر متكامل تؤسسإلعبلـ مرحمة إلى كصمنا فأصبحأف

التكاصلاالنترنتتصفحالمستخدـبإمكاف شبكات في الدخكؿ إمكانية كيكفر كمدكنات، مكاقع مف
االجتماعيكاستخداـتطبيقاتالتكاصلبالصكتكالصكرة،مازادمفتفاعلاألفراددكفالتقيدبحدكدالزماف

(3)كالمكاف.
ضمفمنظكمةZelloكwhatsappك viber"كمادخمت"تطبيقاتالتراسلالفكرؼ"الحديثةمثل

الجديدرغـاختبلؼ فياالجتماعيعبلـاإلشبكاتعفياكخصائصىامزايااإلعبلـ تتفقمعيا إالأنيا ،

                                                           
(1)

المرجعالسابك 
(2)

http://goo.gl/ae6qmgعلىالرابط6/11/4117،متوفربتارٌخموالع التواصل االجتماعًمدونةأفضلجدٌدفًالعالم، 


(3)

https://goo.gl/IX9siBالرابطعلى6/11/4117بتارٌخمتوفرمٌدٌات،مدونةالمحمول،الهاتفإعالملطب،فاطمة 
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األىداؼكاستخداـالكسائطالمتعددة،فأصبحباإلمكافتشكيلمجمكعاتصحفيةباستخداـىذهالتطبيقات،
.(1)تاإلعبلـالجديدالمختمفة"أكاستثمارىابشكلفردؼفيتكثيقأحداثمعينةكبثياعبرمنصا

مكانيةتكثيقيا، كلماسبق،جعلالمحمكؿيمعبدكرًاإعبلميًاكاضحًافيشيادتوعمىاألحداثكا 
شاشاتعمىشاىدناىاالتيكالفيديكىاتالصكرنصفمفأكثرأفاإلحصائيةالدراساتإحدػتقدرحيث
اليكاتفإنتاجمفكانتبالذاتكمصرسكرياأحداثعفخاصةالمتنكعةاإلعبلـكسائلكفيالتمفزيكف
(2).منياقريباأكميادينيافيتكاجدكاأكاألحداثفيشارككاالذيفالمكاطنيفبيدالمحمكلة

 
 شبكات التواصل الجتماعي:ثانياا: 

ىيمكاقعانتشرتفيالسنكاتاألخيرةبشكلكبيرجدًا،كالزاؿانتشارىامستمرًا،كىيتقدـخدمة
التكاصلبيفأعضائياالمختمفيففيالجنسكالديفكالمغةكالثقافة.

فيالكالياتالمتحدةClassmates.comـحيثظيرتشبكةٜٜ٘ٔنشأتشبكاتالتكاصلعاـ
(3)ألفمؤسسةتعميميةتمثلجميعمراحلالتعميـ.ٕٓٓككندا،كأتيحتؿ

جداًك كبيرة ـحصمتنقمة األخرػ"حيثظيرٕٗٓٓعاـ المكاقع عمى تفكؽ كالذؼ فيسبكؾ"
(4).ـٕ٘ٓٓعاـاألمريكيMy Spaceمكقعتبعوبمئاتالمبلييفمفالمستخدميف،

صل الجتماعي:تعريف شبكات التوا .ٔ
بيفالتفاعلتتيحالكيبإلىمستندةتكنكلكجيةتطبيقات":بأنيااالجتماعيالتكاصلشبكاتتعرؼ
آخريفعمىالعثكرإمكانيةلممستخدميفكتكفربسيكلة،كتبادليااإللكتركنيةالبياناتبنقلكتسمحالناس،
يستطيعحيثاالفتراضية؛بالمجتمعاتيسمىماذلؾعفينتجعميوكبناءالمصالح،نفسفييشترككف

(5)."الكاقعيةالكياناتتشبواجتماعيةكياناتفيالتجمعالمستخدمكف
كتعرؼأيضابأنيا:"تركيبةاجتماعيةإلكتركنيةتتـصناعتيامفأفرادأكجماعاتأكمؤسسات،كتتـ
تسميةالجزءالتككينياألساسي)مثلالفردالكاحد(باسـ"العقدة"بحيثيتـإيصاؿىذهالعقدبأنكاعمختمفة

                                                           
(1)

46/11/4117سعديحمد،مدربومستشاراإلعالماالجتماعً،ممابلةبتارٌخ 
(2)

http://goo.gl/oCxo59علىالرابط6/11/4117،صحٌفةالعرب،متوفربتارٌخالهاتف المحمول كوسٌلة إعالمٌةفٌصلالٌاسري، 
(3)

611،صجع سابكمرشٌخانً،سمٌرة 
(4)

77،صمرجع سابكالدلٌمً،الرزاقعبد 

 
(5)
  http://goo.gl/2tpfmuعلىالرابط41/8/4117،متوفربتارٌخمفهوم موالع التواصل االجتماعًدمحمجابر،

http://goo.gl/2tpfmu
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المعتق الكضعاالجتماعيأك تصبحعميقةكطبيعة التيينتميإلييامفالعبلقاتالتيقد الطبقة داتأك
(1)الشخص.

فييا حسابًا يممؾ مف يستطيع اإلنترنت عمى :"مكاقع أنيا عمى االجتماعية الشبكات تعريف كيمكف
حيثيمكف الزبائف، الشركاتأك أك مفاألفراد معمفيريد طرؽ)كتابة،صكت،صكرة( التكاصلبعدة

نجازاألعماؿ،فيمجتمعافتراضي"تبادؿاألفكاركاآلراءكالمشاعرأكال .(2)تركيجلسمعةأكمنتجمعيفكا 
مميزات شبكات التواصل الجتماعي:  .ٕ
:(3)كاالستخداـ،مثلالبناءفيجديدةبمعالـالشبكاتىذهتميزت
.بشكلمجانيالخدمةمفاالستفادة.أ
.منياكاالستفادةالمكاقعىذهفيالمشاركةسيكلة.ب
الفكرالرأؼأكالخدمةكتبادؿالمشاركةكتحقيقاالفتراضيةالجماعاتتشكيلسيكلة.ج بيفأك

.األعضاء
.أخرػ بمكاقع المشترؾ االىتماـ ذات لممكضكعات الركابط بناء سيكلة.د

(4):مميزاتأخرػلشبكاتالتكاصلاالجتماعي"ويضيف "عبد الرزاق الدليمي
كليسىناؾفريقمتخصص.أ فييا، كاألعضاء مفزكارىا تشكيلمحتكػالشبكاتاالجتماعية يتـ

يشكمكف مف ىـ نظر، ككجيات كآراء أفكار مف يبثكنو بما الشبكات فركاد فييا، كالنشر لمكتابة
 المحتكػ.

كيستقبلالتكاصلالفعاؿبيفكافةمستخدميىذهالشبكاتحيثيستطيعكلمسجلفيياأفيكصل.ب
 أؼرسالةإلىأؼمفالمشتركيفاآلخريفكيقفعمىآخرأخبارىـ.

استطاعةالمستخدـالتحكـفيالمحتكػالمعركضعفطريقحريتوفياختياراألصدقاءالذيفيريد.ج
 التكاصلمعيـسكاءأكانكاأشخاصًاطبيعييفأكمعنكييف.


 

                                                           
(1)

176،صمرجع سابكعباسصادق، 
(2)

81،صسابك مرجعالدلٌمً،الرزاقعبد 
(3)

48ص(4111والطباعة،والتوزٌعللنشرالكتبعالم)الماهرة:1ط،البدٌل اإلعالم: المدوناتالحمٌد،عبددمحم 
(4)

84ص-81،صمرجع سابكالدلٌمً،الرزاقعبد 
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 أشكال شبكات التواصل الجتماعي:  .4
 (1)ة:تيةاآللشبكاتالتكاصلاالجتماعيفيالخمساؿالرئيسيةيمكفحصراألشك

(كتسمحلؤلشخاصببناءصفحةخاصةبيـثـfacebook, twitterشبكاتاجتماعيةكبيرةمثل).أ
 التكاصلمعاألصدقاءلنشرالمحتكياتكالتعميقات.

 حداثتيا.(كىيعبارةعفمجبلتعبراإلنترنتمعمداخبلتتظيرحسبblogsمدكنات).ب
 (مكاقعتسمحلؤلشخاصبإضافةمحتكػأكتحريرمعمكمة.wikisمكسكعات).ج
 البكدكاست)المدكنةالصكتية(:ممفاتالصكتكالفيديكالمتاحةمفخبلؿاالشتراؾبالخدمة..ذ
المنتديات:ظيرتقبلمصطمحاإلعبلـاالجتماعيكىيمساحاتلمحكاراإللكتركنيغالبًاماتدكر.ق

 محدد.حكؿمحكر
 

 أبرز شبكات التواصل الجتماعي:  .3
 :Facebookفيس بوك  أ.

عمىيد"مارؾزككربرغ"الذؼكافطالبًافيجامعةىارفردفيحينو،ٕٗٓٓأنشأفيسبكؾعاـ
حيثاقتصرالمكقعفيالبدايةعمىطبلبجامعتوثـانتشرإلىبقيةالجامعاتثـالمؤسساتكالشركات،

المكقعشرطامتبلؾالعضكبريدإلكتركنيتابعلجامعةأكشركةفأصبحبإمكافأؼألغىٕٙٓٓكفيعاـ
(2)شخصيمتمؾبريدإلكتركنيأفيصبحعضكًافيفيسبكؾ.

أكمقاطعالفيديك كيستطيعكلعضكفيوأفيعرؼآخرأخبارأصدقائوأكينشرأخبارهكصكره
كالمكسيقى.

لفيسبكؾ،فيـاألكثرممفيمتمككفمياراتحاسكبية،كلدييـكيعتبرالشبابأكثرالفئاتاستخداماً
اطبلعكاسععمىاستخداـشبكاتاإلنترنت.

كمايثيراالستغرابفيمسيرةفيسبكؾأفىناؾشبكاتاجتماعيةضخمةسبقتومثلماؼسبيس
الشع حيث مف قصيرة فترة خبلؿ تخطييا مف تمكف بكؾ فيس أف إال كغيرىا، فايف كعددكىاؼ بية

                                                           
(1)

68،صمرجع سابكالرعود،هللاعبد 
(2)

86،صمرجع سابكالدلٌمً،الرزاقعبد 
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المستخدميفكاألرباحكالضجةاإلعبلمية،كتحكؿالفيسبكؾإلى"نمطسمككي"لمستخدمياإلنترنت،فطالما
(1)أنؾتدخلإلىالشبكةالعالمية،فالمفركضأنؾعضكفيفيسبكؾ.

بعدمكقعيعمىشبكةاإلنترنتكتحتلشبكةالفيسبكؾمفحيثالشيرةكاإلقباؿالمركزالثالث
كغلكمايكركسكفت(،كأصبحمؤسسالفيسبكؾأصغرمميارديرفيالعالـ،كىكفيالسادسةكالعشريف)غ

 تقدرحيثمفعمره، ثركتو عشرقيمة كىناؾتقديرأكثرمفخمسة إلىأفقيماتممياردكالر، ةتشير
عربي(إلىخمسةكستيفثكرات)الربيعالماتعرؼبارتفعتارتباطًابأحداثالعالـاألخيرةكخصكصًاالشبكة

(2)ممياردكالرأمريكي.
بكؾفيسفإف"مبحكث،آالؼٓٓٓٚشممتالعرباالجتماعيالتكاصلركادلقمةدراسةكبحسب

كفي،الذكيةاليكاتفعمى whatsApp تطبيقجانبإلىالعربيالشبابقبلمفكاستخداـشيرةاألكثرىك
بمس،غكغلثـأب،كاتستبلهبكؾ،فيسيفّضمكفأنيـذاتياالدراسةفيالمبحكثيفمف%ٗٛقاؿفمسطيف

(3)."%ٜٜبنسبةيكميبشكلبكؾفيسالفمسطينيكفالمستخدمكفكيتابعكانستغراـ،تكيترثـ
 التكاصللكسائلالفمسطينييفالشباباستخداـحكؿعملكرقةالشبابيشارؾمنتدػأصدركما
االجتماعي مايك باسـبكؾفيسمكقعفيمشترؾ7ٙٓٓ7ٓٓٓٔقرابةىناؾأفإلىأشارتٕ٘ٔٓفي
(4).كبيربتسارعالرقـىذاكيزدادفمسطيف،

ـاليسجمكفباسـ"فمسطيف"بالتاليٜٛٗٔيذكرأفالمشتركيفالفمسطينييفمفالداخلالمحتلعاـ
اليدخمكافياإلحصائياتالرسمية.

 :(5)إيجابيات فيس بوك 0أ/
 الفرصةلمعضكإلضافةمفيشاءمفاألصدقاءشرطأخذمكافقتيـعمىتمؾالصداقة.إتاحةٔ/ٔأ/
 إمكانيةفرزاألصدقاءكتصنيفيـحسبأؼمعمكماتمضافةكزمبلءالعملأكالدراسةأكالعائمة.ٕ/ٔأ/
 إمكانيةالتكاصلكالتفاعلمعاألصدقاءعبرالدردشةكالرسائل.ٖ/ٔأ/
 إمكانيةتثبيتأؼخبرأكصكرةأكمقطعفيديككنشرهمراتعدة.ٗ/ٔأ/

                                                           
(1)

581،صمرجع سابكدمحمسلطان، 
(2)

.131(. ص 1111 ,إصداراث سطىر الجدٌدة :)القاهرة 1ط , ترجمت: الهاللً, وائل محمىد دمحم,قصت فيس بوك: ثورة وثروةمزري تش, بن,  
(3)

46ص،4117إلكترونٌة،نسخة،"العربً العالم فً االجتماعً التواصل وسائل"تمرٌرالعرب،االجتماعًالتواصلروادلمة 

 
(4)
http://goo.gl/KEApkZعلىالرابط4/14/4117"،متوفربتارٌخاستخدام الشباب الفلسطٌنً لموالع التواصل االجتماعًتمرٌر"
(5)

86،صمرجع سابكالدلٌمً،الرزاقعبد 

http://goo.gl/KEApkZ
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 :(1)بوك فيس سمبيات 6أ/
 إضعاؼالعبلقاتكالمياراتاالجتماعية.ٔ/ٕأ/
انتياؾخصكصيةالمشتركيفحتىلكاتخذالمشترؾكلاإلجراءاتالبلزمةلؤلماف.ٕ/ٕأ/
 معاديةكأجيزةالمخابرات.استغبلؿىذاالمكقعمفقبلجياتقدتككفٖ/ٕأ/
 Twitterتويتر  ب.

كالتيالمصغرالتدكيفخدمةيقدـاالجتماعي،التكاصلككسائلاالجتماعيةالشبكاتأشيرأحدىك
ٓٗٔأقصىبحدأراءىـإبداءأكحياتيـأحداثعفأكحالتيـعف«تغريدات»بإرساؿلمستخدميوتسمح
SMSقصيرةنصيةرسالةإرساؿطريقعفأكتكيترمكقعطريقعفمباشرةكذلؾ،الكاحدةلمرسالةحرؼ
(2).المطكركفيقدمياالتيالتطبيقاتأكالفكريةالمحادثةبرامجأك

مدينةفياألميركيةOdeoشركةأجرتوبحثيتطكيركمشركعـٕٙٓٓعاـأكائلفيالمكقعظير
بدأذلؾكبعد.ٕٙٓٓـأكتكبرفيعاـبشكللممستخدميفرسمياًالشركةأطمقتوذلؾكبعدفرانسيسكك،ساف
كفيالمصغرة،التدكيناتتقديـحيثمفٕٚٓٓعاـفيالساحةعمىجديدةكخدمةاالنتشارفيالمكقع
Twitter.(3)باسـجديدةشركةكتككيفالشركةعفالخدمةبفصلOdeoشركةقامتـٕٚٓٓأبريل

اطبلؽسببككافٕٛٓٓـأبريلفياليابانيةالمغةجانبياكالىاإلنجميزيةالمغةتكيترمكقععـد
.(4)شيرتوزيادةالىادػممااليابافمفالمكقععمىتخدميفسالمعددازديادبسبباليابانيةالمغةمفنسختو

كمكاضيعمختمفة،باعتبارهاكيفكفيتكيتريستطيعالمرءأفيقكـبعمميةالبحثعفأشخاصأكعن
تجمعًامفمجمكعةأصدقاءفيكافةأنحاءالعالـ،يمكنيـتبادؿاألخبارالقصيرةفيمابينيـ،كالييميـإف

فيتكيترأداةتدكيفمصغرةتساعدىـفيرفدحيثيرػالمدكنكفكافىؤالءاألصدقاءقريبكفأـبعيدكف،
.(5)كاآلنيةمدكناتيـباألخباركاألحداثالمكجزة

:(6)ىكبينيماكالفرؽكالمتاِبعيف،المتاَبعيفعمىباالعتمادتكيتركيعمل

                                                           
(1)

88المرجعالسابكنفسه،ص 

 
(2)
41/6/4117بتارٌخ/http://goo.gl/v7K4z8 https://ar.wikipedia.orgموسوعةوٌكبٌدٌا،متوفرعلىالرابط
(3)

المرجعالسابك 

 
(4)
http://goo.gl/IdrMP6علىالرابط44/6/7411،متوفربتارٌخما هو توٌترعبدالحمٌدشمسالدٌن،
 على الرابط  11/7/1112متىفر بتارٌخ  هب هو حويخر؟: كل هب ححخبج هعرفخه عي العصفورة الخي حّركج العبلن,, إبراهٍم دمحم (5)

http://goo.gl/OPoZhR http://

 
(6)
http://goo.gl/Ze5Tpiعلى الرابط 11/7/1112متىفر بتارٌخ ،؟Twitter ”توٌتر“ المصغّر التدوٌن مولع هو ماعبدالهاديالصٌاد،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
http://goo.gl/IdrMP6
http://www.ibda3world.com/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-twitter/
http://www.ibda3world.com/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-twitter/
http://goo.gl/Ze5Tpi
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جديدةتغريدهبكتابةقامكاككممابمتابعتيـ،أنتتقكـالتيكالحساباتاألشخاصىـ: Followingالمتاَبعيف
.بؾالخاصالرئيسيالحائطعمىستظير

لدييـستظيرتغريدةتكتبككممابمتابعتؾ،قامكاالذيفكالحساباتاألشخاصىـ:Followers”المتاِبعيف“
.بيـالخاصالرئيسيالحائطعمى

التكاصلركادقمةأعدتوالذؼ،"العربيالعالـفياالجتماعيالتكاصلكسائل"تقريركبحسب
.(1)تكيترمكقعمتابعةيفّضلالفمسطينيالشبابعينةمففقط%ٖفإفٕ٘ٔٓعاـالعرباالجتماعي

 :(2)ميزات تويتر 0ب/
سماحوبعددمحدكدمفالحركؼاليعطيمجااًللمثرثرةأكالحديثالمسيب،بلالدخكؿمباشرةفئ/ٔب/

 الفكرةأكالرأؼأكالخبرالمرادنشره.
 السرعةفينشرالخبرعمىاإلنترنت،حتىلغيرالمشتركيففيالمكقع.ٕ/ٔب/
 الياشتاغلمتابعةحدثأكشخصمعيف.استخداـالكسـأكٖ/ٔب/
 سمبيات تويتر: 6/ب
 اليمكفأفيككفمجااًلمريحًاإلنشاءالعبلقاتاالجتماعيةنظرًالممساحةالمحدكدة.ٔ/ٕب/
 .(3)قديككفأسرعمنصةلمتركيجلئلشاعاتكانتحاؿالشخصياتٕ/ٕب/

 
  Youtubeج. يوتيوب 

يعتبريكتيكبأىـمكقعفيشبكةاإلنترنتلمشاركةالفيديكالمجانيالشعبي،إذتحملعميويكميًاأفبلـمف
صنعاليكاةأكالمحترفيف،كيستطيعالمستخدمكفتحميلكتبادؿمقاطعالفيديككتسميتيافيجميعأنحاءالعالـ.

لممكقعمنتصف التجريبية النسخةـٕ٘ٓٓانطمقتالنسخة ثـ كيعتمد، نفسو، العاـ نياية الرسمية
لعرضمقاطعالفيديكالتقطياىكاةأكمحترفكف،ك بمغـٕٕٔٓفيعاـالمكقععمىتقنية"األدكبيفبلش"

.(4)لغة٘ٗعددالساعاتالمحممةعمىيكتيكبكلدقيقةاثنيفكسبعيفساعة،كىكيستخدـ

                                                           
(1)

56،صمرجع سابك،العرباالجتماعًالتواصلروادلمة 
(2)

68،صمرجع سابكالدلٌمً،الرزاقعبد 
(3)

http://goo.gl/bduvYjعلى الرابط   11/7/1112متىفر بتارٌخ , ألف ببء الخوحيرشبكت الصحافت العربٍت,  
(1)

418،صمرجع سابكعباسصادق، 
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عمبلؽنتباهاجذبممالمغايةمشيكراالمكضعأصبحيكتيكبمكقعإطبلؽمففقطكاحدةسنةبعد
مؤسسيفيترددلـكدكالرمميارٙ.ٔبػقدرتالمكقعلشراءبصفقةالمكقعلمؤسسيكتقدمتجكجلاالنترنت
.(1)الفكريةالحقكؽحكؿالجياتمفالكثيرمفقانكنيةحربايكاجيكفكانكاألنيـالبيعفيالمكقع

قصرمعظـالفيديكىاتالمنشكرةمقابلالمادةالتمفزيكنيةالتيقدتتخطىكممازادشعبيةيكتيكبىك
.(2)الساعةكنصفأكأكثر،إلىجانبإتاحتوالمجاؿلنشرمكادعاليةالجكدةكبتقنياتحديثة

يسمحالكما،العملصاحبإذفدكفمفمحفكظةنشرحقكؽلياأفبلـكضعيكتيكببيسمحالك
.(3) معينةلشخصياتتسيءالتياألفبلـأكاإلباحيةاألفبلـبكضع

خدمة يكفر "ألنو الشبكاتاالجتماعية، يكتيكبضمف إدراج يمكف أنو المختصكف التدكيفكيرػ
كالمرئي بالخصائصيتمتع، كتكيتر،فيسبكؾمثلاألخرػاالجتماعيةالتكاصلشبكاتتمتمكياالتيذاتيا
كمففيو،يكتيكببمنافسةفيسبكؾبدأتكالذؼالتدكيفأشكاؿمفشكلالفيديكيعتبرالمحتكػ،ناحيةفمف

 يتيح أخرػ ممفوصنعمفيمكنوجكجل،بخدماتمرتبطلوحسابإنشاءمستخدـألؼيكتيكبناحية
.(4)"أصدقائومعكيتفاعلحائطوعمىكيشاركياكرغباتوكاىتماماتوتفضيبلتوعميويضيفالذؼالشخصي

 "كبحسب ،"العربيالعالـفياالجتماعيالتكاصلكسائلتقرير أعدتو التكاصلركادقمةالذؼ
.(5)لدييـاشتراؾفييكتيكب%مفعينةالشبابالفمسطيني٘ٔفإفٕ٘ٔٓعاـالعرباالجتماعي

 مزايا يوتيوب: 0ج/
جعلالمكاطفيطمععمىجعليكتيكبإمكانيةتكثيقاألحداثبكلتفاصيمياممكنةكسيمةجدًا،مأ/ٔج/

 .(6)كلالتفاصيلكاألحداثكالمناسباتكالجرائـ
إمكانيةإعادةالمشاىدةمراتعديدة،مايسيـفيترسيخالمشاىدفيالذىفكيؤثرفياآلراءبشكلٕ/ٔج/
 .(7)كبير
 متاحلكلالناسبشكلمجانيكيكفرخدمةالترجمةلماينشرخبللو.ٖ/ٔج/

                                                           
(2)

http://www.scooopnews.comعلى الرابط  11/7/1112متاح بتارٌخ ،ٌوتٌوب مولع عن تعرفها ال معلوماتمحمودالمتولً، 

 
(3)
http://goo.gl/mSRGwGعلى الرابط  11/7/1112متاح بتارٌخ  , واحت الحاسب,اإلعالم الجديد واليوحيوة, عمار بكار
(4)

https://goo.gl/vGppBYالرابطعلى44/6/4117بتارٌخمتوفروٌكبٌدٌا،موسوعة 
(5)

1/11/4117،ممابلةبتارٌخمرجع سابكسعديحمد، 
(6)

67ص،مرجع سابكالعرب،االجتماعًالتواصلروادلمة 
(7)

84،صمرجع سابكالدلٌمً،الرزاقعبد 
(6)

86المرجعالسابك،ص 

http://goo.gl/mSRGwG
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 :(1)يوتيوبسمبيات  6/ج
 إمكانيةاختراقو،كتعطيلمايبثفيبعضقنكاتو.ٔ/ٕج/

 :Google Plusغوغل بمس د.

يكفلـكلكفـٕٔٔٓيكنيكٕٛفيرسمياًإطبلقياكتـجكجلشركةأنشأتيااجتماعيةشبكةىي
مفشخصألؼ+لغكغُفتحٕٔٔٓسبتمبر،ٕٓيكـكفي،فقطالدعكاتبكاسطةإالاًمسمكحفيياالتسجيل
.(2)آخرشخصأؼمفدعكةألؼالحاجةبدكفلمتسجيلفكؽفماٛٔسف

،لتصنيفالمعارؼكاألصدقاءكزمبلءالعملCirclesالدكائر:مثلجديدةخدماتغكغلبمسطرح
فيفيسبكؾحينيا، يكفمتاحًا لـ الجماعية،Hangoutsالفيديكمكالماتككىذا االىتماماتكلمدردشة

Sparks،دمجمعالكثيركغيرىاالتيتيدؼإلىتزكيدالشخصبالمكضكعاتذاتاالىتماماتالمتصمةبو
.(3)القديمةجكجلخدماتبعض

،إالأفمنتقدييااألكؿشيرىافيمستخدـمميكفٕ٘حاجزأنياتجاكزتبمسجكجلبكةكتقكؿش
 أف ساعاتٚمقابلالشيرفيدقائقالثبلثيتجاكزالالمستخدـيقضيوالذؼتالكقمعدؿيقكلكف
.(4)بكؾالفيسلمستخدمي

:(5)مميزات غوغل بمس 0د/
 لممستخدميف.الخصكصّيةمفقصكػمساحةامتبلكيأ/ٔد/
جراءكالفيديك،الصكرعرضشكلفيالتنّكعٕ/ٔد/  المستخدميف.بيفالمرئّيةالمحادثاتكا 
أكدائرةكلّمنحيمكفبحيثكحمقات؛دكائرإلىكاألقاربكاألصدقاءالمعارؼكتقسيـتحديدمّيزاتٖ/ٔد/
.كمحّددةمحدكدةكلكجصبلحّياتحمقة
:(6)سمبيات غوغل بمس 6د/
 المستخدميف.لكافةتتكّفرالسرعةكىياإلنترنت،مفعاليةإلىسرعةيحتاجٔ/ٕد/

                                                           
(1)

87،صالمرجعالسابك 

 
(2)
https://goo.gl/JSXLCmعلىالرابط41/8/4117،متوفربتارٌخمرجع سابكموسوعةوٌكبٌدٌا،

 
(3)
goo.gl/KK3VpOhttps//:علىالرابط41/8/4117،متوفربتارٌخما هو غوغل+ ؟ مولعتسعة،
(4)

مرجع سابكموسوعةوٌكبٌدٌا، 

 
(5)
http://goo.gl/YSG8Nqعلىالرابط41/8/4117متوفربتارٌخما هو غوغل +؟ ، عبدهللاالكسوانً،
(6)

المرجعالسابك 

https://goo.gl/JSXLCm
https://goo.gl/KK3VpO
http://goo.gl/YSG8Nq
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حصرهعمىفئاتمعينةمفالمستخدميففيبادغاألمر،إالأفالشبكةتجاكزتىذهالمشكمة.ٕ/ٕد/


 : LINKED INلينكد إن ه. 
شبكةا،كىيأساسًٖٕٓٓمايكفعميًافيتكبدإٕٔٓٓديسمبرفيتتأسس،جتماعيةىيشبكةا

مفأكثرمفعضكمميكف٘ٚٔمفأكثرالمكقعفيالمسجميفعددبمغٕٕٔٓيكنيكفيك،مينيةتكاصل
.(1)عالميةلغةٕٗبػمتكفر،كىكدكلةٕٓٓ

تسمىما،عبلقةبيـليـالذيفاألشخاصمعتكاصلبقائمةاالحتفاظشتركيفتتيحالشبكةلمم
(الأـالمكقعفيعضًكاكافسكاءً)شخصأؼدعكةف،كيستطيعالمستخدمكاالتصاالتأكالعبلقات"

مميكفٗٔـ،ليستفيدٕ٘ٔٓ،كقدأتاحتالشبكةخدماتيابالمغةالعربيةمطمعاالتصاالتقائمةفيليصبح
.(2)مستخدـناطقبيذهالمغةمسجلبالشبكة

بالشركةلدييـشاغرةكظائفليشغمكامكظفيفعفالباحثيفمف%ٜٓفحديثةأدراسةكتكضح
مايكضحأىميةالمحتمميف،المكظفيفعفليبحثكاإفلينكدالمينياالجتماعيالتكاصلمكقعيستخدمكا

.(3)الشبكةكتجمعلممينييفالمحترفيف
" تقرير ،"العربيالعالـفياالجتماعيالتكاصلكسائلكبحسب أعدتو التكاصلركادقمةالذؼ

.(4)%مفعينةكلالشبابالعربيمشترككففيلينكدإفٜفإفٕ٘ٔٓعاـالعرباالجتماعي

 :(5)مميزات لينكد إن 0ه/
استخداميايمكفلذلؾإضافةاالتصاالت،قائمةفيالمكجكديفأكلئؾمعالعبلقاتتعزيزتفيدفئ/ٔق/

.المتبادؿاالتصاؿخبلؿمفعنيـالمزيدكمعرفةآخريفأشخاصعمىلمتعرؼ
برازبعرضالشخصيممفيـكترتيبالذاتية،سيرىـتحميلفيستطيعالمشترككٕ/ٔق/ .كخبراتيـأعماليـكا 
قائمةفيماشخصبياينصحعملفرصأكأشخاص،أككظائف،إليجاداستخداميايمكفٖ/ٔق/

.التكاصل
                                                           

(1)
https://goo.gl/UachCzالرابطعلى41/8/4117بتارٌخمتوفر،مرجع سابكوٌكبٌدٌا،موسوعة 

 
(2)
http://goo.gl/byoHqDعلىالرابط41/8/4117،متوفربتارٌخلٌنكد إن بالعربًصدىالتمنٌة،

 
(3)
http://goo.gl/UHJkbjعلىالرابط41/8/4117متوفربتارٌخ،احصل على وظٌفة األحالم عبر لٌنكد إنمولعأراجٌن،
(4)

81،صمرجع سابكلمةروادالتواصلاالجتماعًالعرب، 
(5)

مرجع سابكموسوعةوٌكبٌدٌا، 

http://goo.gl/byoHqD
http://goo.gl/UHJkbj
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محتمميفمرشحيفعفكالبحثلدييـالمتكفرةبالكظائفقائمةكضعمفالعملأصحابيمّكفٗ/ٔق/
.لياكمناسبيف

.الشركاتتمؾبجديدإشعاراتعمىكالحصكؿمختمفةشركاتمتابعةفيستطيعالمستخدمك٘/ٔق/
مجانًا،كتككفالمشتركيفمفإجاباتعمىكالحصكؿالسؤاؿلممستخدميفلينكدإجاباتخدمةتتيحٙ/ٔق/

 كالميني.الكظيفياإلجاباتغالبًامخصصةلممجاؿ

 :Instagramانستغرام و. 

عاـأكتكبرفيأطمقأيضا،اجتماعيةكشبكةثـالفيديكالصكرلتبادؿمجانيتطبيقىكنستغراـا
ضافةصكرة،التقاطلممستخدميفيتيحل،ـٕٓٔٓ متنكعةمجمكعةفيمشاركتياثـكمفإلييا،رقميتأثيركا 
.(1)نفسيانستغراـاكشبكةاالجتماعية،الشبكاتخدماتمف

التكاصلركادقمةأعدتوالذؼ،"العربيالعالـفياالجتماعيالتكاصلكسائل"تقريركبحسب
بشكلانستغراـيستخدمكفيفّضلالفمسطينيالشبابعينةمففقط%ٚفإفٕ٘ٔٓعاـالعرباالجتماعي
.(2)منتظـ
 :(3)/ مميزات انستغرام0و/
األجيزة.عمىالمختمفةالكاميراتأنكاعمعالتعاملٔ/ٔك/
.مجانيةكمعالجتياالصكرمشاركةميزاتمٕ/ٔك/
المختمفة.الفبلترتطبيقك،الصكرلمعالجةمختمفةأدكاتٖ/ٔك/
االجتماعيالتكاصلشبكاتمختمفعمىاألصدقاءمعالصكرمشاركةٗ/ٔك/
.iOS كأندركيدالتشغيلبنظاـتدارالتياألجيزةعمىيعمل٘/ٔك/
.التكاصلمكقعإلىلمذىابالحاجةدكفالصكرعمىمباشربشكلتعميقأؼبكتابةلؾيسمعٙ/ٔك/
.كتصنيفيا،الصكرعمىشركحاتكأسماءإضافةٚ/ٔك/

                                                           
 

(1)
oo.gl/Qb6nDJhttps://gعلىالرابط41/8/4117،متوفربتارٌخمرجع سابكموسوعةوٌكبٌدٌا،
(2)

76،صمرجع سابك،العرباالجتماعًالتواصلروادلمة 

 
(3)
http://goo.gl/Uj92kOعلىالرابط6/11/4117انستغرام،مدونةالتمنٌةالحدٌثة،متوفربتارٌخ

https://goo.gl/Qb6nDJ
http://goo.gl/Uj92kO
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كاليمتمؾانستغراـعيكبمتعمقةبكفاءتو،بلبتأخركصكلوإلىاألجيزةالمكحيةالعاممةبنظاـتشغيل
.(1)،كمايطمحالمستخدمكفإلىتطكيرالخياراتالمتاحةعمىالفيديكىاتالقصيرةٛكيندكز


،إالأنياnetlogكkeekكmy spaceمثلىناؾالمزيدمفالشبكاتاالجتماعيةالشؾأف

أقلاستخداـمفالشبكاتالسابقذكرىا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

(1)
https://goo.gl/TqsBVzعلىالرابط6/11/4117،مولعتسعة،متوفربتارٌخمراجعة عن انستغرام

https://goo.gl/TqsBVz


87 
 

 المبحث الثاني:
 قضايا المرأة الفمسطينية

ألفالحريةالتتجزأ،كألفالمرأةنصفالمجتمع،مفىناكضعتقضاياىافياالعتبارفيإطار
االىتماـبقضايااإلنسافكالدفاععفحقكؽالفئاتاألكثرتضررًا.

كقدكضعاإلعبلفالعالميلحقكؽاإلنسافأساسًاليذاالتكجوالذؼانطمقتمنوفيمابعداالتفاقيات
ـ،ٜٚٙٔأبرزىااتفاقيةالقضاءعمىكافةأشكاؿالتمييزضدالمرأةالصادرةعفاألمـالمتحدةعاـالتالية،

.(1)ـٖٜٜٔثـاإلعبلفالعالميلمقضاءعمىالعنفضدالمرأةعاـ
بمغ،فقداالناثمفتقريبًاالفمسطينيالمجتمعنصفكبحسبتقديراتجيازاإلحصاءالمركزؼ،فإف

بنسبةأنثىمميكفٕٚ.ٕمنيـفرد؛مميكفٕٙ.ٗحكاليـٕٗٔٓعاـنيايةفيدرالمقالسكافعدد
(2)%امرأةمتزكجة.ٙ٘،منيف%ٕ.ٜٗ

المراكز مف صحفية كبيانات المرأة، بقضايا المختصة الدراسات مف عدد عمى الباحثة اطبلع بعد
عشراتالقضاياالتيتحتلسمـالنسكية،كاستشارةبعضالناشطاتالنسكياتكالحقكقيات،كجدتأفىناؾ

األكلكيةبالنسبةلمنساءالفمسطينيات،كحاكلتأفتتناكؿأبرزىاعمىالنحكاآلتي:
 القضايا السياسية:أولا: 

لتككيف الفمسطينييف كمحاكالت اإلسرائيمي، االحتبلؿ ثـ البريطاني االنتداب مع الصراع بداية منذ
ليصب بعد فيما يتطكر ليـ مستقل الحياةكجكد معترؾ في جانبالرجل إلى شريكة كانتالمرأة دكلة، ح

السياسية،كأدتأدكارًامختمفةبيفالمشاركةفيالنضاؿكالمقاكمةالسمميةكالعسكرية،ثـالمشاركةفيالحياة
ليذه غاليًا ثمنًا كدفعت السياسية، األحزاب كتككيف المجمسالتشريعي ككجكد السمطة قدكـ بعد السياسية
لممرأة السياسية القضايا أىـ كمف غيره، أك التيجير أك االعتقاؿ أك بالقتل استيدافيا مفخبلؿ المشاركة

الفمسطينية:



                                                           
(1)

48ص(4111المصرٌة،اللبنانٌةالدار:الماهرة)،متغٌر عالم فً واإلعالم المرأةرمزي،ناهد 

 
(2)
http://goo.gl/3WuiP0علىالرابط47/6/4117جهازاإلحصاءالمركزي،متوفربتارٌخ

http://goo.gl/3WuiP0
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 المشاركة في النضال العسكري والسممي: . 0
المرأةنظمتعندماعشر،التاسعالقرفأكاخرمنذالسياسيةالحياةغمارالفمسطينيةالمرأةخاضت

الخيريةالجمعياتتشكيلأعقبياثـفمسطيف،فيالييكدؼاالستيطافضداحتجاجتظاىرةأكؿالفمسطينية
ذلؾبعدلتتبمكرمجتمعيا؛قضايافياندماجيانحكالفمسطينيةالمرأةالنطبلقةاألكلىالخطكةشكمتالتي
(1).الببلدبيامرتالتيالسياسيةالظركؼنتيجة

بقضاياىاكمصرتكنسمثلالعربيالكطفقطارأبعضفيالعربيةالمرأةنشاطاتاىتمتبينماك
بمفكركعدضدتظاىرتنذاؾآالفمسطينيةالمرأةفإفالخ،...الزكجاتتعددكمنعاالقتراعكحقاالجتماعية
لفمسطيفالييكديةكاليجرة عاـ نكبة كبعد أسيمتٜٛٗٔ، تمبيةالنسائيةالخيريةكالجمعياتالمجافـ في

نقاذالفقراء،حيفانخرطالرجاؿفيالعملالفدائيالمسمح. احتياجاتالمجتمعاألساسيةكا 
 عاـ ٜٚٛٔكفي المرأةمشاركةكمضمكفنكعيةفيىامامنعطفاالشعبيةاالنتفاضةشكمتـ

انتشرتالتيالجماىيريةالنسكيةطركاألالتنظيماتمفالعديدخبلؿمفكذلؾ،الكطنيالعملفيالفمسطينية
(2).االنتفاضةاندالعقبلسنكاتعدةمدارعمىغزةكقطاعالغربيةالضفةفي

المكاجياتمعاالحتبلؿاإلسرائيميخبلؿاالنتفاضةالثانية،كالمكاجياتالعسكرية كمعتزايدكتيرة
في كتشارؾ السبلح تحمل نفسيا المرأة كجدت غزة، قطاع عمى المتكررة كالحركب الغربية الضفة في

العممياتاالستشيادية،بداًلمفاالكتفاءبتجنيدزكجياكأكالدىاعمىذلؾ.
أيضًاكمع كجكد الفمسطينية لممرأة كاف الفمسطينية، كاإلسبلمية الكطنية األحزابالسياسية تشكيل
فيلممرأةمعينةحصةتحديد،مثلفقطرمزيةتككفماغالباًفياألحزابالمرأةمشاركةإالأفعمىقكائميا،"

كالبرلمانيةالمحمية)االنتخابيةالقائمةكتزييفالحزب،ىيئات القائمة،اخرفينساءمرشحاتءبأسما(
(3)"."المرأةبحقكؽنطالبنحف"يقكؿبندالسياسيالبرنامجكتضميف





                                                           
(1)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3195علىالرابط18/6/4117تمرٌرمركزالمعلوماتالوطنً"وفا"،متوفربتارٌخ 

 
(2)
http://goo.gl/6VTYKmالرابطعلى41/6/4117بتارٌخمتوفر،الفلسطٌنٌة المرأة نضالمكاوي،إبراهٌم
(3)

المرجعالسابك 

http://goo.gl/6VTYKm
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 انتياكات الحتالل بحق المرأة الفمسطينية:. 6
فيالكقتالذؼشاركتفيوالمرأةالفمسطينيةفيالنضاؿضداالحتبلؿاإلسرائيمي،كاجيتتحديات

كثيرةأيضًااستنزفتحياتيابكلمقكماتيا.
لتحسيفظركفيا المسمكبةإلىجانبنضاليا فإيمانيابضركرةتحريركطنياكاستردادكرامةشعبيا

ثيرةقدمتياالمرأةكالتزاؿفيسبيلتحقيقحريتيا.االجتماعية،جاءتبالتكازؼمعتضحياتك
فيفالبلتي فيالمجتمعالفمسطيني، كيسجلالتاريخالفمسطينيأسماءنساءمميزاتتركفبصمة
ُىجرفمفبيكتيفاآلمنةخبلؿالنكبةالفمسطينيةكعشفآثارذلؾ،ثـعدفلينيضفكيبنيفبيكتًاجديدًافي

بدفعالزكجكاألبناءإلىتمبيةالكاجبالكطني،فكانتاألرممةكالثكمىكالمجركحةالشتات.كاستمرعطاؤىف
كالميّجرة،كحيفاندفعتبعطائياأكثرارتقتشييدةأكسقطتجريحةأكذاقتمرارةاألسر.

الفمسطينيةالمرأةبحقإلسرائيميااالحتبلؿقكاتانتياكاتأبرزاستعراضكبناءعمىماسبق،يمكف
:(1)يتاآلالنحكىعم

.بالقتلالفمسطينيةلممرأةاإلسرائيمياالحتبلؿقكاتاستيداؼ .ٔ
."األسيرات"المعاممةكسكءلبلعتقاؿالفمسطينيةالمرأةتعرض .ٕ
فرضسياسةإغبلؽصارمةأدتإلىتشتتالعائبلتكصعكبةالحركةكتعطيلالعمميةالتعميمية. .ٖ
ىدـالبيكتكاألراضيالزراعيةالتيتعيلالنساء. .ٗ
إعاقةتقديـالخدماتالطبيةلمنساء. .٘

خبلؿالعدكافاإلسرائيميعمىأماعفأحدثانتياكاتاالحتبلؿبحقالنساءفيقطاعغزة،فكانت
مف%(ٗٔ)امرأة،أؼمانسبتوٗٔـ،الذؼاستمرثمانيةأياـ،قتمتخبللؤٕٕٓقطاعغزةفينكفمبر

(2)فمسطينيًا.(ٔٚٔ)البالغعددىـالضحاياإجمالي
ـكالذؼاستمرخمسيفيكمًا،فقدٕٗٔٓأماخبلؿالعدكافاإلسرائيميعمىقطاعغزةصيفالعاـ

مفالنساء فيالنساء،ككانتالضحاياإجماليمف%ٚ.ٕٕنسبتوبماضحية(ٜٛٗ)بمغعددالضحايا

                                                           
(1)

الرابطعلى45/6/4117بتارٌخمتوفر،"وفا"الفلسطٌنٌةاألنباءوكالةعلىمنشورتمرٌر،اإلسرائٌلً واالحتالل الفلسطٌنٌة المرأة 

http://goo.gl/R5YGo6

 
(2)
http://goo.gl/OhPJ9mعلىالرابط48/6/4117تمرٌرالمركزالفلسطٌنًلحموقاإلنسان،متوفربتارٌخ

http://goo.gl/R5YGo6
http://goo.gl/R5YGo6
http://goo.gl/OhPJ9m
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،ضحية(ٕٖٓ)عددىفبمغحيثالضحايا،مفاألكبرنصيبالليف(عاـٜ٘–ٛٔ)بيفماالعمريةالفترة
(1).ىذاالعدكاففيالجرحىإجماليمف%٘.ٖٔشكمفجريحة،(ٖٖٚ٘)الجريحاتعددبمغفيما
 المشاركة في السمطات التشريعية والقضائية والتنفيذية: . 4

تشكيلبعدحصمتقدالسياسيةالحياةفيالمرأةمشاركةمستكػفيالحقيقيةاالنطبلقةكانت
المرأةكحظيت،"الفمسطينيةلممرأةالعاـاالتحاد"تشكيلأعقبوكالذؼ،ـٜٗٙٔفي"الفمسطينيةالتحريرمنظمة"

التيالمجمسدكرةفي%٘.ٚإلىـٜٗٙٔفي%ٕبيفتراكحتالكطنيالمجمسفي"ككتو"بػالفمسطينية
(2).ـٜٜٙٔعاـغزةفيعقدىا

القياديةالييئاتفيمشاركتيايعنيالالشكميةالصكرةبيذهالكطنيالمجمسفيالمرأةتمثيلإالأف
لمقضايابالنسبةاكبرمتياالكطنيةلمقضيةبالنسبةسكاءالمصيريةالقراراتاتخاذمسرحففإكبالتاليلممنظمة

القيادةحكؿلممنافسةمفتكحاًمسرحاًفيبقىالفمسطيني،المجتمعفيالمرأةحقكؽقضايافييابمااالجتماعية
(3).فقطالثكرةذككربيف

كتزيدمفالنساء،التشريعيالمجمسأعضاءمف%13.6كبحسبجيازاإلحصاءالمركزؼفإف
(4).الغربيةالضفةفيعنياغزةقطاعفيالتشريعيالمجمسفيالنساءنسبة

 أنو القرار،اتخاذمكاقعفينصيبياالمرأةتأخذلـالفمسطينيةالسمطةتأسيسمنذكيرػالباحثكف
ٛٛأصلمفمقاعدٗسكػيمنحيالــٜٜٙٔعاـالفمسطينيالتشريعيالمجمسانتخاباتفيفمشاركتيا"

عمىخميلسميحةنافستفقدـٜٜٙٔعاـالفمسطينيةالسمطةرئاسةانتخاباتأما%, ٘.ٗبنسبةمقعداً
.األصكاتمف%ٜٛ.ٜإالعمىتحصلكلـعرفات،ياسرأماـالرئاسةمقعد

مقعدعمىالتنافسعفالفمسطينيةالمرأةغابتـٕ٘ٓٓعاـالفمسطينيةالسمطةرئاسةانتخاباتكفي
.عباسمحمكدالرئيسبوفازالذؼالسمطةرئيس

                                                           
(1)

علىالرابط48/6/4117وكالةمعااإلخبارٌة،متوفربتارٌخ،منشورعلىاإلنسانلحموقاألورومتوسطًالمرصدتمرٌر 

http://goo.gl/jvX8in
(2)

مرجع سابكتمرٌرمركزالمعلوماتالوطنً"وفا"، 
(3)

مرجع سابكمكاوي،إبراهٌم 
(4)

(4114اإلحصاء،جهاز:هللارام)إلكترونٌةطبعة،وإحصاءات لضاٌا: فلسطٌن فً والرجل المرأة ،الفلسطٌنًلإلحصاءالمركزيالجهاز 

http://goo.gl/jvX8in
http://goo.gl/jvX8in
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ـٕ٘ٓٓلعاـٜرقـاالنتخاباتقانكفعمىكبناءًـ،ٕٙٓٓينايرفيالتشريعيةاالنتخاباتأما
مفمقعداًعشرسبعةعمىالفمسطينيةالمرأةحصمتالفمسطينية،لممرأةالككتانظاـاعتمدكالذؼالمعدؿ،
.كثبلثكفكاثنافمائةأصل

المرأةنصيبكافحككمًة،عشراثنيتشكيلالفمسطينيةالسمطةشيدتفقدالتنفيذيةالسمطةفيأما
ماتشكيمياتـكزارة،كأربعكفكثماففمائتيأصلمفكزارةةعشرثبلثبكاقع%،ٕ.٘نسبتوماالفمسطينية

(1)."ـٕٚٓٓحزيرافيكنيكمنتصففيغزةكقطاعالغربيةالضفةبيفالسياسياالنقساـقبل
،ٕٕٔٓعاـقاضٜ٘ٔمقابلقاضيةٕٔالقاضياتالنساءعدديتجاكزلـكفيالسمطةالقضائية،

فيعنوالبدايةكمحكمةالصمحمحكمةفيالقاضياتعددكيزيد%،ٕٔتتجاكزالالقاضياتنسبةأفأؼ
المحكمةفيكاثنتافالغربيةالضفةفيالعمياالمحكمةفيحدةكاقاضيةإاليكجدالحيثمرتبةأعمىمحاكـ
(2).غزةقطاعفيالعميا


 القضايا القتصادية: ثانياا: 
السياسيةالجكانبفيكتمكينياالتنميةطريقىكاالقتصادؼالعملمجاالتفيالمرأةتمكيفإف
ىناؾفأنجدكماالنامية،الدكؿسائرفيكاالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةأىداؼحدأكىككاالجتماعية،

.المجاالتمختمففيمشاركتيازيادةكبيفالجنسيفبيفالمساكاةتحقيقبيفكثيقةعبلقة
االحتبلؿسمطاتتتبعوالذؼالفمسطينيلبلقتصادالممنيجالتدميرسياسةكيرػبعضالباحثيفأف

يمكفكليذاالعمل؛سكؽبخكضلمنساءالسماحإلىالفمسطينيالمجتمعأبناءمفكبيرةأعداددفعاإلسرائيمي
نماالفمسطيني،لممجتمعالطبيعيالتطكرسياؽفييكفلـالعمللسكؽالفمسطينيةالمرأةخركجأف:القكؿ كا 
أىـاإلسرائيميلبلقتصادالفمسطينيةاالقتصاديةالتبعيةأممتوالذؼاالقتصادؼلمضغطنتاًجاكاف كمف ،

القضايااالقتصاديةلممرأةالفمسطينية،قضاياالعملكالبطالة،كالمشاركةاالقتصاديةلمنساء،كىيعمىالنحك
اآلتي:



                                                           
(1)

http://goo.gl/CQ7QZQالرابطعلىمتوفر،17/6/4115بتارٌخمنشورممال،السٌاسٌة والمشاركة الفلسطٌنٌة المرأةالدجنً،حسام 
(2)

(4115اإلحصاء،جهاز:هللارام)PDFإلكترونٌةطبعة،وإحصاءات لضاٌا: فلسطٌن فً والرجل المرأةالفلسطٌنً،لإلحصاءالمركزيالجهاز 



61 
 

والبطالة:. قضايا العمل 0
:(1)كىيمراحل،بعدةالعاممةالقكػفيالمرأةمساىمةمرت

المرأةمساىمةنسبةفيزيادةالفترةىذهكشيدتٜٙٛٔكحتىسنةٜٛٙٔعاـمفكتمتد:األولى المرحمة
.%ٕ.ٜٔإلى%ٖ.ٙٔبنسبةساىمتحيثالعاممة؛القكةفي

المرأةمساىمةنسبةفيتراجعاًالفترةىذهشيدتكقد؛ٜٜٗٔكحتىٜٚٛٔعاـمفتمتد:الثانية المرحمة
صاحبياكمااألكلى،االنتفاضةظركؼإلىذلؾكيرجع؛%ٔ.ٛك%ٜ.ٜتراكحتبيفإذالعاممة؛القكةفي
.لمعملالخركجعفالمرأةإحجاـمف

القكةفيالمرأةمساىمةنسبةعمىطفيفةزيادةالفترةىذهكشيدت؛ٕٚٓٓكحتىٜٜ٘ٔمف:الثالثة المرحمة
..%ٛ.ٖٔ-%ٓ.ٔٔمفتراكحتالعاممة،

 ىناؾ المركزؼ، اإلحصاء األجرةكفيالعاممةالقكػفيالمشاركةنسبةفيفجكةكبحسبجياز
فياإلناثمجملمف%ٗ.ٜٔالعاممةالقكػفياإلناثمشاركةنسبةبمغت،فقدكالرجاؿالنساءبيفاليكمية
.ٕٔٓٓالعاـفي%ٖ.ٓٔمقابلٕٗٔٓالعاـفيالعملسف

معدالتفيفجكةكجكدمعاإلناث،مشاركةأضعاؼثبلثةعفتزيدالذككرمشاركةنسبةزالتكما
شيقلٛ.٘ٓٔمقابلشيقلٜ.ٓٛلئلناثاليكمياألجرمعدؿبمغإذكالذككر،اإلناثبيفاليكميةاألجرة
 (2).ٕٗٔٓالعاـفيلمذككر

الخدمات"قطاعازاؿكما كالزراعة%"ٚ.ٜ٘" لمنساءالمشغلالرئيسيالحقليشكبلف%ٕ.ٕٕ"
تزاؿكال،ـٕٔٔٓلمعاـالزراعيالقطاعفي%(ٖ.ٕٖ)العامميفثمثحكاليالنساءتشكلحيثالعامبلت؛
فنياتيعممفالنساءنصفمفأكثرإفحيثالتقميدية؛الميففيتنحصرالنساءتمارسياالتيالميف

قطاعفيكبيربشكلالنسبةىذهتتدنىبينماالزراعة؛مينةفييعممفالنساءكخمسكمتخصصات؛
(3).الفنادؽكقطاعالتجارة،قطاعكفيكالنقل،كالمكاصبلتاالتصاالت

حيث كالمتكسطة، الصغيرة المشاريع في االقتصادؼ المرأة دكر برز القطاعات ىذه جانب إلى
بةممحكظة،ففيظلالحصارعمىقطاعغزةعمىسبيلالمثاؿ،كجدتالمرأةساىمتفيىذاالقطاعبنس

                                                           
 

(1)
http://goo.gl/L3zNY7:الرابطعلى48/6/4117بتارٌخمتوفر،"فلسطٌن فً المرأة عمالة"بعنوانتمرٌروفا،الفلسطٌنًالمعلوماتمركز

 
(2)
http://goo.gl/ADzPb0:الرابطعلى46/6/4117بتارٌخمتوفرالفلسطٌنً،لإلحصاءالجهازالمركزي
(3)

مرجع سابكوفا،الفلسطٌنًالمعلوماتمركز 

http://goo.gl/L3zNY7
http://goo.gl/ADzPb0
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تستجدؼمشاريعصغيرةكا غاثيةكباتالحصكؿعمىلقمةالعيشأكلكيةفيعملالكثيرمفالنساءفيظل
(1)فقرمدقعيزداداتساعًا.

 المركزؼ، اإلحصاء جياز فبحسب النساء، بيف البطالة معدالت عف بيفالبطالةمعدؿبمغأما
البطالةمعدالتكترتفعالرجاؿ،بيف%ٜ.ٖٕمقابلٕٗٔٓالعاـفي%ٗ.ٖٛالعاممةالقكػفيالمشاركات

(2)%.ٙ.ٓ٘كصمتإذفأعمىدراسيةسنةٖٔعمىالحاصبلتالنساءبيف
 :تحديات أمام المشاركة القتصادية لممرأة الفمسطينية. 6

 مف الفمسطينية المرأة عكاملتعاني إلى بعضيا جذكر تعكد قد كالتي اإلشكاالت، مف العديد
نشأة إلىحداثة إضافة اإلغبلؽكالحصار، كسياسة فياالحتبلؿ المثاؿ عمىسبيل تتمحكر مكضكعية،
السمطةالكطنيةكضعفبرامجياكسياساتيااالقتصادية،أمابعضيااآلخرفتعكدجذكرهلعكاملذاتيةمتأثرة

(3)قاليدكالثقافة.بالعاداتكالت
،فقدتبيفأفٜٕٓٓكيتفقالمحامي"أمجدشراب"معماسبقمفخبلؿنتائجدراسةأجراىاعاـ

المشكمةاألساسيةليستفيالعرضبلفيالطمبعمىعملالنساء،ألسباباقتصاديةتتعمقفيمقدرة
كر،كأسباباجتماعيةمرتبطةبدخكؿالسكؽالفمسطينيعمىاستيعابالعرضمفالقكػالنسكيةكتدنياألج

المرأةإلىالعملفيسفمتأخرةعفالرجل،كأسبابثقافيةاجتماعيةمتعمقةبمحدكديةالميفالتيتتنافس
(4)عميياالمرأة.

" كقد كالمحمية، الدكلية القكانيف تطبيق في كبير فتتعمقبشكل اإلشكالياتالقانكنية، عف جاءأما
الىاشارحيثلمعمل،الدكليةالمعاييرمعماحدالىمنسجمإٓٓٓلسنة(ٚ)رقـسطينيالفمالعملقانكف
البابخصصكماتكفيرىا،عمىلمعملالسمطةكطالبلمجميعتمييزدكفالمتكافئةالعملفرصتكفير
عملساعاتاكالشاقةباألعماؿتشغيمياكحظركالمرأةالرجلبيفالتمييزكحظرالنساءعمللتنظيـالسابع

                                                           
(1)

إلكترونٌة)غزة:مركزشئونالمرأة،طبعةدراسة منشورة، ،دور المرأة فً التشاركٌة السٌاسٌة وااللتصادٌةعالءأبوطهورامًمراد، 

58(ص4114
(2)

مرجع سابكالمركزي،اإلحصاءجهاز 
(3)

18،صمرجع سابك،دور المرأة فً التشاركٌة السٌاسٌة وااللتصادٌةعالءأبوطهورامًمراد، 
(4)

(4118)غزة:مركزاألبحاثواالستشاراتالمانونٌةللمرأة،طبعةإلكترونٌةدراسة منشورة، المرأة  العاملة بٌن الوالع والمانون،أمجدشراب، 

18ص
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ستةمنيااسابيععشرةلمدةكضعاجازةالعاممةالمرأةكمنحلمكالدة،التاليةاشيركالستةالحملاثناءاضافية
.(1)"الكضعجازةإبسببفصميايجكزكالالكالدةبعداالقلعمىاسابيع

إالأفالتطبيقيبدكمختمفًا،فكماُذكرسابقًافيىذهالدراسة،ىناؾفجكةفيتشغيلالنساءكالرجاؿ
لنقابات”اكراد“كالتنميةلمبحكثالعربيالعالـمركزكماأفىناؾفجكاتفياألجكر،"كيضيفمسحأجراه

فمسطيف المكاتيالنساءنسبةتبمغذإ،كاالناثالذككربيفالعملساعاتفيأيضاًفجكةىناؾأفعماؿ
كفيلمذككر،%ٙ.ٕٙمقابل%ٙ.ٔٙنسبةالخدماتقطاعفياالسبكعفيساعةٖ٘مفاكثريعممف
(2)".لمذككر%ٚ.ٚمقابل%ٗ.٘ٔبنسبةساعةٖ٘مفكثرألالنساءتعملالزراعةقطاع

الحاميةكالتشريعاتالقكانيفبنكدتطبيقمحدكديةالىبكضكحتشيرالعمميالكاقعفيالمعطياتفإ 
كالنساءالعماؿمصالحكرعايةالتطبيقلضمافكالرقابةالتفتيشحمبلتاىميةتبرزكىناالعامميف،لحقكؽ

(3).العملسكؽفيالمرأةمشاركةنسبةلرفعالخصكصكجوعمىالعامبلت
 

 القضايا الجتماعية:  ثالثاا:
العديدمفالدراساتالمتخصصةبقضاياالمرأة،كاستشارةبعضالناشطيفبعداطبلعالباحثةعمى

الحقكقييف،اختارتالباحثةالتركيزعمىأبرزالقضايااالجتماعيةعمىسبيلالمثاؿالالحصر،كذلؾلكثرة
ح مف األكلى المراتب القضايا بعضىذه كاحتبلؿ الفمسطينية، المرأة تكاجو التي االجتماعية يثالقضايا

اىتماـالنساء،كمفأىـالقضايااالجتماعيةلممرأةالفمسطينية،العنفاألسرؼ،كالقتلبادعاءالشرؼ،كحرماف
المرأةمفالميراث،كىيمفصمةعمىالنحكاآلتي:

 :العنف األسري . 0
كبيرًامفقبلاإلعبلمييفكالحقكقييفكاألكا ديمييفناؿمكضكعالعنفضدالنساءكاليزاؿ،اىتمامًا

كغيرىـ،لماليذهالظاىرةمفأسبابتكشفالكثيرمفعكراتالمجتمعالثقافيةكالسياسيةكاالقتصادية،كلما
لياأيضًامفآثارقدتككفكارثيةمالـتقفعندحدىا.

                                                           
(1)

على48/6/4117بتارٌخمتوفر،"التطبٌك وغٌاب المانونٌة الحماٌة تشرٌع بٌن فلسطٌن فً العاملة المرأة"بعنوانتمرٌرالعمالٌة،الوحدةكتلة 

http://www.wubp.org/w/?p=2746الرابط
(2)

/http://www.awrad.orgالرابطعلى48/6/4117تارٌخ،متوفرب”اوراد“والتنمٌةللبحوثالعربًالعالممركز 
(3)

مرجع سابكالعمالٌة،الوحدةكتلة 
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النساءضدالعنف"المتحدةلؤلمـالعامةالجمعيةكتعرؼ عمىمبنيالمرأةضداعتداءأؼ":بأنو"
بيذاالتيديدأيضاًكيشمللممرأة،نفسيأكجنسيجسدؼ،ألـأكإيذاءبإحداثيتسببكالذؼلجنس،اأساس
(1)."الخاصةأكالعامةالحياةإطارفيحدثسكاءلمحريات،التعسفيالحرمافأكالضغطأكاالعتداء

:(2)كيمكفتمخيصمشاكلالعنفالتيتعانيمنياالمرأةالفمسطينيةعمىالنحكالتالي
 تشريد.كالفقداف،العاقة،اإلجرح،القتل،كمفأمثمتوالعنفاالحتبلؿ:.أ
عنفأسرؼ:كمفأمثمتوإيذاءجسدؼ،جنسي،عاطفيأكنفسي،اقتصادؼ،تيديدبالعنف،القتل.ب

 عمىخمفيةمايسمىب"شرؼالعائمة"،سفاحالقربى.
فيمجاالتة،كتنميطعملالمرأمجتمعي:اغتصاب،تحرشجنسي،تنميطصكرةالمرأةكأنثىعنف.ج

 محددة.
المرأة تركيز النساء، قضايا أكلكيات تحديد حكؿ بغزة، المرأة شئكف مركز أجراىا دراسة أظيرت كقد
أبرز مرجعة العنفاألسرؼالجسدؼكالنفسيكالجنسيكالعاطفيالممارسعمييف، عمىأنكاع الفمسطينية

بلؿاإلسرائيمي،كالثقافةالذككريةالمسيطرةعمىالعاداتكالتقاليد،إلىأسبابياإلىالظركؼالتييسببيااالحت
بيامؤسساتالمجتمعالمدني. جانبارتفاعنسبالفقر،كضعفحمبلتالمناصرةلممرأةالتيتقـك

%ٛ.ٖٗ%مفنساءقطاعغزةتعرضفلعنفنفسيكٗ.ٙٚكبحسبجيازاإلحصاءالمركزؼ،فإف
.(3)%عنفاقتصادؼٖ.ٛٛ%عنفاجتماعيكٜ.ٛٚنسيك%عنفجٜ.ٗٔعنفجسدؼك
:(4)،فيمكفإجمالياعمىالنحكالتاليالعنفخمفالكامنةاألسبابأماعف

كاعتبارلولتقبمياكذلؾكاالضطياد،العنفأنكاعلبعضالرئيسيةالعكاملأحدنفسياالمرأةتعتبر.أ
التمادؼ.فييأخذاآلخريجعلممالذلؾ،فعلكردعميوالسككتأككالخضكعالتسامح

مفيتمتعبوكمااحترامو،كعدـاآلخرمعالتعاملكيفيةمعرفةكعدـكالجيلالثقافية؛األسباب .ب
لمعنفأساسيكعاملتعتبرككاجباتحقكؽ لؤلسرالثقافيالمستكػتدنيذلؾإلىباإلضافة.

ثقافيامستكػاألعمىىيالزكجةكانتإذاباألخصالزكجيفبيفالكبيرالثقافيكاالختبلؼكلؤلفراد،

                                                           
 

(1)
https://goo.gl/pdP77Jعلىالرابط51/6/4117موسوعةوٌكبٌدٌا،متوفربتارٌخ
(2)

16(ص4118طبعةإلكترونٌة)غزة:مركزشئونالمرأة،دراسة منشورة، ،تحدٌد أولوٌات لضاٌا النساء فً لطاع غزةهداٌةشمعون، 
(3)

مرجع سابكجهازاإلحصاءالمركزي، 
(4)

علىالرابط51/6/4117،متوفربتارٌخ4115تمرٌرمنشورعلىمولع"بشرى"فًآذاروالعالج، األسباب.. المرأة ضد العنف 

http://bshra.com/b77/alonfthadalmara.htm

https://goo.gl/pdP77J
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انتقاصيايمكفالتيالمناسباتعفباحثاالنقصىذاتعكيضفيحاكؿالزكج،لدػالتكتريكلدمما
.الضربحتىأكاإلىانةأكبالشتـكاستصغارىا

إذالعنف،لديوتكلدالتيىيالفردعمييانشأالتيالعنيفةالتربيةأسستككفقدالتربكية؛األسباب.ج
كاثقة.كغيركتائيةضعيفةشخصيةلديوتشكلحيثلوضحيةتجعمو

الرؤيةطياتيافيتحملكالتيالكثيريفثقافاتفيمتجذرةكتقاليدأفكارفيناؾكالتقاليد؛العادات.د
تكبيرالمقابلكفيكدكرىا،األنثىتصغيرإلىذلؾيؤدؼممااألنثىعمىالذكرلتمييزالجاىمية
 .كدكرهالذكركتحجيـ

االقتصاديةاألسباب.ق يصباألسرةأكالفرديكاجيوالذؼالمادؼفالخمل: تضغطعمىالرجلكقد
 غضبوعمىزكجتوكأطفالوكردفعل.

السمطةبيديصبحعندمااكبركدائرةأكسعنطاقااألسبابتأخذكقد:كالسمطاتالحككماتعنف.ك
عدـأكبعنفيا،يقـكمفلصالحالقكانيفتأييدأكالمرأةتعّنفالتيالقكانيفبسفكذلؾالحاكمة،العميا

.منيـالعكفألخذيدىاتمدعندمااستنصارىا
عمىعديدةآثاراًتخّمفضخمةكاقتصاديةاجتماعيةتكاليفتكّبدإلىالمرأةضدالممارسالعنفيؤدؼك

فيالمشاركةكنقصاألجركفقدافالعملعمىالقدرةكعدـالعزلةمفالنساءتعانيفقد،قاطبةالمجتمع
.محدكدبشكلإالّكأطفاليفبأنفسيفاالعتناءمفالتمّكفكعدـالمنتظمةاألنشطة

فيياينتشرأسرفيكانشئالذيفاألطفاؿيكاجوأفالمرّجحمفأماعفاآلثارالتيتعكدعمىاألطفاؿ،ف
اقتراؼإلىبيـتؤدؼأفيمكفكالعاطفيةالسمككيةاالضطراباتمفطائفةالشريؾقبلمفالممارسالعنف
العنفبيفعبلقةكجكدعفأيضاًالكشفتـ،كحياتيـمفالحقةمرحمةفيلوضحيةالكقكعأكالعنفذلؾ

مثل)باألمراضإصابتيـكمعدالتكاألطفاؿالرّضعكفياتمعدالتارتفاعكالشريؾقبلمفالممارس
.(1)(التغذيةسكءكحاالتاإلسياؿأمراض

                                                           
 

(1)
http://goo.gl/SWAulBعلىالرابط51/6/4117،متوفربتارٌخ4116منظمةالصحةالعالمٌة،تمرٌرمنشورفًنوفمبر

http://goo.gl/SWAulB
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بجيازالعدؿكالقضاء، كيرػباحثكفأفأؼمحاكلةلمكافحةمشكمةالعنفضدالنساءيجبأفتبدأ
فعمىىذاالجيازأفيعترؼبمشكمةالعنفضدالنساءعمىأنيامشكمةجنائية،كيطكرردكدفعلمشتركة

(1)كمنسجمةكمتكاممةلمكاجيةالمشكمة.
أ لؤلمافجّداًسريعةحاجياتبيفتتراكحالعنف،ضحايالمنساءكالدعـعدةاالمسحاجياتفكما
الناجمةكالعقميةالنفسيةاآلثارمفلتحريرىاالمستمر،كالتكجيوكاالستشارةكالدعـالمؤازرةكبيفكالحماية،
(2).العمرمفطكيمةلفترةتبلحقياكالتيكاإلساءة،لمعنفتعرضياعفمباشرة

 :القتل بادعاء الشرف. 6
تشكلظاىرةقتلالنساءعمىخمفيةمايسمىبالشرؼخطرًاحقيقيًاعمىالنسيجاالجتماعي،خاصة
بعدالعديدمفالدراساتالتيكشفتعفتعرضالنساءلمقتلفيأسرذاتمستكياتتعميميةكثقافيةكدينية

ًاكثقافةكديف.جيدة،بمعنىأفالقتلليسمقتصرًاعمىفئةاألقلتعميم
كلـيعدمفالمنطقالمركرمرالكراـعمىىذهالظاىرة،خاصةمعضعفالقكانيفالمعمكؿبيافي

فمسطيف،كالتيالتعتبرشديدةبالشكلالمطمكبلردعالقاتل،رغـتحريـالقتلفياإلسبلـ.
ـسجلثبلثةعشرحالةقتللنساءبادعاءالشرؼ،ارتفعتإلىٕٕٔٓكتشيرتقاريرإخباريةإلىأفعاـ

ـ.ٕٗٔٓـ،كمثميافئٖٕٓفيعاـٕٙ
مفيتيربلكيالقاتلذريعةىكالشرؼمكضكعيككفالنساءفيياتقتلالتيالحاالتمعظـفيك
.جريمتوارتكابإلىالقاتليدفعالذؼالحقيقيالسببفييخقناًعاالشرؼأصبحفقدجريمتو؛عمىالعقاب
جميعأفالعالكؿ،صابر.دالقدسبجامعةالشرعيالطبفيالعالياالختصاصمعيدمديركشففقد
تاريخكحتىـٕٗٔٓالعاـخبلؿلممعيدكصمتكالتي"الشرؼ"بػيسمىماخمفيةعمىالنساءقتلحاالت
قتلحالةعشرخمسةأفالعالكؿكأكضح،"لمعذريةفاقداتغير"أنيفتشريحيفبعدتبيف،ـٕٗٔٓ/٘/ٛٔ
"الشرؼ"يسمىماخمفيةعمىتكفلـالحاالتجميعأفكتبيفلمتشريح،خضعتـٕٗٔٓالعاـخبلؿلمنساء
(3).قضيتياتفاصيلُتنشرلـكاحدةحالةباستثناء

                                                           
(1)

476ص(4115مفتاح،منشورات:هللارام)1طمنشورة،دراسة،الفلسطٌنً المجتمع فً النساء ضد العنفٌحٌى،الحاجدمحم 
(2)

481المرجعالسابك،ص 

 
(3)
http://goo.gl/4IOBMOعلىالرابط51/6/4117،متوفربتارٌخ4117تمرٌرلوكالةمعااإلخبارٌة،منشورفًماٌو

http://goo.gl/4IOBMO
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(1):ىي"شرؼلاجرائـ"بػيسمىماانتشاركراءالكامنةاألسبابأماعف
.الجرائـىذهمثلبارتكابنفسولوتسكؿمفكلبحقالرادعةكالتشريعاتالقكانيفغياب.أ
.الشعبيةكالتقاليدلمعاداتاالنصياعبحكـلبلعتراض؛النساءلدػالجرأةتكفرعدـ.ب
أربعةكجكدضركرةعمىيشدداإلسبلميالديففإفالمجتمع؛فيالسميـالدينيالكعيتكفرعدـ.ج

الالشؾ؛يشكبياالرؤيةأعينيـ،بأـالكاقعةيركفعدؿذكؼشيكد باألمرالحديثمجرداعتبركا 
 العقكبة.يستكجبلممحصناتقذؼ

العقكباتقانكفتعديلحكؿ)الرئاسيالمرسكـإفالظاىرةبيذهالميتمكفكيرػ  فيككاؼ؛غير(
فيمكادمعكيتفاعليركزألنوالفعمي؛التطبيقصعيدعمىكليسالتكجيات،صعيدعمىتغييربمثابة
المكاد،بعضمعيتعاطكلـ،ٕٛكالمادةٖٖٛالمادة-المثاؿسبيلعمى-تناكؿحيثأخرػ؛دكفالقانكف
مفاالستفادةعمىالمجـرقدرةعمىتنصالتيٜٛكالمادةكبيرة،إشكالياتفييايكجدالتيٕ٘كالمادة
(2).الشديدالغضبثكرةنتيجةالجريمةتككفحيفالمخففالعذر

:،أبرزىاالظاىرةىذهعمىلقضاءاالتييمكنيالحمكؿكترػالباحثةأفىناؾالعديدمفا
بكممة.أ ربطيا بسبب القتل بجريمة االستيانة كعدـ النساء ضد كالقتل لمعنف المجتمع استنكار

 "الشرؼ".
 التحرؾالقانكنيالجادإللغاءالمكادالتيتخففعقكبةالقاتلفيمثلىذهالجرائـ..ب
االجتماعي.ج لمنسيج تيديده كمدػ النساء قتل النتشار المدػ بعيدة باآلثار المجتمعي الكعي رفع

 السميـ.
 عمييا.حشدالجيكداإلعبلميةكاألكاديميةلعملحمبلتمتتاليةضدالظاىرةفيمحاكلةلمقضاء.د
تجاهقتلالنساءكعدـالتحققمفالتيـقبلالقتل..ق  اتخاذالجياتالدينيةمكقفصاـر





                                                           
 

(1)
http://goo.gl/4jgqxPعلىالرابط51/6/4117"،متوفربتارٌخ"لتل النساءٌربعنوانمركزالمعلوماتالفلسطٌنًوفا،تمر
(2)

المرجعالسابك 

http://goo.gl/4jgqxP
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 حرمان المرأة من الميراث:. 4
فيالمجتمعالفمسطيني، مفأكثرالمكضكعاتالمعقدة مفالميراث" يعتبرمكضكع"حرمافالمرأة
–الرتباطوبالديفكالمكركثاالجتماعيكالعكاملاالقتصادية،كفيدراسةحكؿتحديدأكلكياتقضاياالنساء

فقبلالنساءالفمسطينيات.القتىذهالقضيةاىتمامًاممحكظًام-تمتاإلشارةليامسبقًافيىذاالمبحث
أماعفأعدادالنساءالمحركماتمفالميراثفمفالصعبحصرىا،ألفغالبيةالنساءالتمجأإلىالقضاء
أفالكثيرمفالنساءتتنازؿعفحقيابعدضغكطاألىلكخاصةاإلخكة إليوأبدًا،كما مباشرةأكالتمجأ

الذككر.
%مفٔ٘سيدةحرمفمفميراثيف،أشارتٓٓٔبغزةعمىعينةمفكفيدراسةلمركزشئكفالمرأة

النساءإلىأفالسبباألكؿفيحرمانيفمفالميراثىكالجيلبأحكاـالديفكالشرع،كجاءالسببالثاني
حسبرؤيةالنساءالثقافةالمجتمعيةبتفضيلالذككرعمىاإلناث،أماالسببالثالثفيكرفضعائمةالمرأة

متفاكتةكالجيلالقانكنيمفبذىاب ميراثيالعائمةزكجيا،إلىجانبالعديدمفاألسبابالتيأخذتنسبًا
(1)قبلالنساءكضعفيففيالمطالبةبحقكقيف.

العيبكنظرةالمجتمع،فيالسائدةالذككريةالثقافةعفناجمةاجتماعيةمعيقاتالنساءتكاجوك
األحكاؿ،أغمبفيعنولمتنازؿكاضطراىاالميراثفيبحقياالبةالمطمفالمرأةتمنعالتيكالتخجيل
نصكجكدبعدـتتمثلقانكنية،معيقاتالنساءتكاجوكما.إيذائياأكأىميامقاطعةمفخكفياإلىباإلضافة
(2).ميراثيامفلحرمانياالمرأةضدتمارسالتيكاإلكراهاالحتياؿحاالتيجـرصريح

مثلالشعكركتظيرالدراساتأف مفالميراث، مفاآلثارالناجمةعفحرمافالمرأة ىناؾالعديد
بالظمـكاالضطياد،كالبغضاءبيفاألخكة،كتفكؾالعبلقاتاألسرية،إلىجانبآثارنفسيةكجسديةعديدة

(3)أخرػ.
الحقكقيةالمؤسساتثـالكباراالخكةثـاالصبلحرجاؿمفالمساعدةلطمبالغالبفيالنساءتمجأك
الجياتمفالمطمكبةالمساندةتتمقلـالنساءغالبيةافاالالميراث،فيحقيفعمىلمحصكؿلمساندتيف

.طمبيافيمحقةغيرانيامعتبريفكحاربكىا،المرأةضداالصبلحرجاؿبعضككقف،اليياتكجيتالتي
                                                           

(1)
51ص(4118المرأة،شئونمركز:غزة)إلكترونٌةطبعةمنشورة،دراسة،والمٌراث المرأة ،شمعونهداٌة 

(2)
واالجتماعً،المانونًلإلرشادالمرأةمركز:هللارام)إلكترونٌةطبعةمنشورة،دراسة،والمٌراث الفلسطٌنٌة المرأةوآخرون،الجعبةمنال 

6ص(4116
(3)

76،صمرجع سابكشمعون،هداٌة 
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عشرةمفاكثرإلىكصمتقدالمحاكـتطكؿ،ففيالميراثفيبالحقالمطالبةمدةإلىجانبأف
نفسإلىيحتاجماسيءمؤشركىذاالحاالت،نصفحكاليفياعكاـ٘إلىكتصلالحاالتربعفياعكاـ
(1)ىائل.كعائمياجتماعيضغطمعبحتةحقكقيةمسألةمعالتعاطيفيطكيل

مشكمةحرمافالمرأةمفالميراثأبرزىا:كترػالباحثةأفىناؾآلياتعدةيمكفمفخبللياالحدمف
تكثيفالدراساتالتيتكشفكاقعحرمافالمرأةمفالميراثكمتابعةنتائجيا..أ
عملحمبلتمناصرةإعبلميةتشترؾبياجياترسميةكشعبيةكمؤسساتنسكية..ب
.ج كدعـ بيا، المطالبة ككيفية االقتصادية حقكقيف حكؿ لمنساء قانكنية تكعية حمبلت النساءعمل

البلتييطالبفبحقكقيف.
الضغطعمىالجياتالقضائيةلئلسراعفيإنياءالقضاياالمتعمقةبمشاكلالميراث..د
 القضايا الصحية:  رابعاا:

التيتكاجييا،بلتمتد النساءالصحيةعمىمعالجةاألمراضالجسديةكالنفسية التقتصرقضايا
 مف كالكقاية المسبقة الرعاية إلى الصحيةلتصل العناية بكيفية النساء كعي كتعزيز األمراضالمحتممة،

بأنفسيفكعكائميفلمتقميلمفاألخطارالصحيةالمحدقةبالمجتمع.
بص المرأةحةكالمقصكد ىك كالسياسياالجتماعيبالسياؽتتحددكىيكبدنيًا،كاجتماعياًعاطفياًسبلمتيا،
(2)الخاص.كلكجيالبيبتككينياككذلؾلحياتيا،كاالقتصادؼ

:(3)،فييالصحيةالمرأةحقكؽأماعفأبرز
المختمفة.حياتيامراحلفيتحتاجياالتيالصحيةالخدماتإلىكاليسيرالسيلالكصكؿفيالحق.أ
كتمقيكاالختيار،المعرفةفيكحقياالمرأةلخصكصيةاحتراـمعالصحيةالخدماتتمقيفيالحق.ب

.دكرؼطبيفحص
ىذهتنفيذعمىكاإلشراؼالصحية،كالبرامجالسياساتكضعفيالكاممةالمشاركةفيالحق.ج

.كتقييمياكالبرامجالسياسات
.المختمفةالدكراتفيكالمشاركةالتدريبلتمقيالصحيالمجاؿفيالمتكافئةالفرصتكفير.د

                                                           
(1)

14،صمرجع سابكوآخرون،الجعبةمنال 
(2)

إلكترونٌةطبعةواالجتماعً،الصحًلإلنماءجذورمؤسسة،الفلسطٌنٌة المرأة صحة إلى األبعاد متعددة نظرة نحو:المرأةصحةرصدتمرٌر 

11ص(4111والتوثٌك،لألبحاثالفلسطٌنٌةالمرأةمركز:البٌرة)
(3)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3190،مرجع سابكمركزالمعلوماتالوطنً، 
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الحصكؿ الفمسطينية،اختارتالباحثةأبرزقضيتيفكىما الصحيةالتيتيـالمرأة لتعددالقضايا كنظرًا
عمىالرعايةالصحية،كقضيةالزكاجالمبكر،كذلؾبعداالطبلععمىالعديدمفالمراجعالتيتتحدثعف

ىذاالمكضكع،كالتياعتبرتيابدكرىامفأبرزقضاياالنساءالصحية.

 . الحصول عمى الرعاية الصحية:0

الشربكمياهالكافيةالتغذيةكتعتبر،الصحيةالمستكياتمفعاؿبقدرالتمتعفيحقاللمنساء
الحياةلمستكػرئيسيةمككناتاألساسيةالصحيةكالخدماتكالمسكفالصحية،البيئيةكالظركؼالصالحة
.كاجتماعياكأخبلقياكركحياكعقمياجسدياالمرأةكنمكلتطكرالكافي

عقكدالخمسعبرممحكظبشكلفيفمسطيفتحسنتقدكاألطفاؿلمنساءالصحيةالحالةأفكمع
.المناطقبعضفيالمعيقاتمفيعانيزاؿماتطكرىاأفإالالماضية،

الخدماتالتيتقدميا فقطعمى يعتمدف المثاؿ، الغكثككالةفالبلجئاتالفمسطينياتعمىسبيل
تغطيالدكلية مخيماتفيالبيئيةكالصحةالمساعدة،كالتغذيةكالغذاءاألساسيةالصحيةالرعايةالتي
لمكقايةكككسيمةالناشئةلمحاجاتكاستجابةالحديثةكالعبلجاتالطبيةالتقنياتتقديـتكاليكيعكس،البلجئيف
بأعمىالتمتعفيالفمسطينييفلحقالمتزايداإلدراؾذلؾكليعكسمعينة،أمراضمكافحةعمىكالتركيز
(1)".تحقيقيايمكفالتيالصحةمستكيات

تغيبباقي بينما فقط، إالأفالمبلحعأفالنساءيكفأكثراىتماـبصحتيفأثناءالحملكالكالدة
ضلبعضاألمرامرتفعنتشاراأفلمنظرالممفتمفجكانبالرعايةالصحيةسكػعنداإلصابةبمرض،"ف

فيالنساءلدػالضغطارتفاعمرضانتشارمعدؿكاففمثبلً،الشابةاألعمارفيممحكظاًكافالنساءلدػ
كالقرحةلمركماتـزاالنتشارمعدؿكاففيما،الرجاؿلدػىكممامراتبثمانيأعمىالعمرمفالعشرينيات

سنةٓٙعمرفيالنساءبيفانتشاراًأعمىكاألكعيةالقمبأمراضككانت،الرجاؿلدػالمعدؿأضعاؼثبلثة
(2)".العمريةالفئةتمؾفيالرجاؿمعبالمقارنةفأكثر

                                                           
(1)

متوفروالالجئٌن،المواطنةحموقلمصادرالفلسطٌنًالمركز،والمنشـود الموجـود بٌن: الالجئــة الفلسطٌنٌــة المــرأة حمــوقبٌنا،كالودٌا 

http://goo.gl/72QJpsالرابطعلى6/7/4117بتارٌخ
(2)

55،صمرجع سابك،المرأةصحةرصدتمرٌر 

http://goo.gl/72QJps
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مفالحركة فيأتياالحتبلؿبتضييقوكحّده الصحية، عفأبرزتحدياتالحصكؿعمىالرعاية أما
النس فيالمرتبةاألكلى،ففيدراسةحكؿأكلكياتقضايا التييخكضيا اءكالتيأجريتكالحركبالمتكررة

"أرجعتٓٓٗعمىعينةمف فيمحافظاتقطاعغزة، %مفالنساءصعكباتالحصكؿعمىٜ٘امرأة
عمىتكفيرتكاليفالعبلج، القدرة كعدـ مفالعبلجفيالخارج، الذؼيحد إلىالحصار الصحية الرعاية

فإف لؤلكنركا يعانيفمفنقصالحدي٘ٗكطبقًا نتيجة%مفالحكاملفيقطاعغزة الدـ يسببفقر ما د
(1)تدىكراألكضاعالصحية".

الضفةفيالبلجئيفمفالعديدأفعمىـٕ٘ٓٓلمعاـالدكليةالغكثلككالةالطارغالنداءنصكقد
حركتيـعمىالمفركضةالقيكدبسببالصحية،الخدماتعمىالحصكؿبإمكانيـيعدلـغزةكقطاعالغربية
كاضحبشكلتدىكرتقدكاألطفاؿ،لمنساءالصحيةالحالةأفإلى الدكليةالغكثككالةطاقـتقديراتكتشير
مفصكليفالغربية،الضفةفيبالجدارالمتأثرةاألسرمف%ٕٗحكاليكأفالماضية،سنكاتالثبلثةأثناء
األسرمف%ٜٚأفحيثالتماسمناطقفيخاصبشكلإشكاليأمركىذاالصحيةالخدماتمرافئعف

(2).كالمستشفياتالعياداتعفمفصكليف


 الزواج المبكر:. 6
أفينبغيالتيالزكجيةالرابطةبناءنجاحمدػيحددميماًعامبلًالزكاجعندكالشابالفتاةسفيعد

.الزكجيفبيفكالرحمةالمكدةعمىالمبنيةكالطمأنينة،كالسكفالتفاىـتكفر
األكلىمنوسفالطفكلة:ٕٗٓٓلسنةٚالفمسطينيرقـكقدعّرؼقانكفحقكؽالطفل فيالمادة

"الطفلىككلإنسافلـيتـالثامنةعشرةمفعمره"،كماعرفتكثيقةحقكؽالطفلالصادرةعفاليكنيسيف
(3)التزكيجالمبكربأنو:"الزكاجفيسفأقلمفالثمانيةعشرعامًا".

فمسطيفمازاؿمرتفعًانسبيًا،فيناؾكاحدةمفكلعشرنساءبناءعمىماسبق،فالزكاجالمبكرفي
(4)عامًامتزكجة.ٜٔ-٘ٔممفتتراكحأعمارىفبيف


                                                           

(1)
41،صمرجع سابكهداٌةشمعون، 

(2)
مرجع سابكبٌنا،كالودٌا 

(3)
16(ص4116)غزة:مركزشئونالمرأة،دراسة منشورة،تزوٌج الطفالت: األسباب واآلثارهداٌةشمعون، 

(4)
17المرجعالسابك،ص 
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:(1)فيمكفتمخيصياكالتاليالفتياتعندالمبكرالزكاجأسبابأماعف
كعبلقتوالمدرسةمفالتسربحكؿدراسةمفبأكثركالتعميـالتربيةكزارةالمدرسة:قامتمفالتسرب.أ

لكحعحيثاألساسية؛المرحمةمفاالنتياءبعدالغالبفييحدثذلؾأفمنياتبيفالمبكر؛بالزكاج
.الجنسيفمفاألساسيةالمرحمةمعمقارنةالثانكية؛بالمرحمةاإلناثالتحاؽبنسبةكاضحانخفاض

المتردؼكاالقتصادؼالسياسيالكضع:الحياةأكجوكافةعمىذلؾكانعكاسوالسياسيالكضعتردؼ.ب
حتىتأجيموكعدـالمبكرالزكاجفرصزيادةإلىأدػماالمدارس؛مفالتسربإلىأدػفمسطيففي
 .الظاىرةىذهازدادتكالثانية؛األكلىاالنتفاضتيففخبلؿالدراسة؛إنياء

فيالمبكرالزكاجحكؿ،ٜٜٜٔالعاـفيلميكنسيفمنشكرةغيردراسةتشير:كالتقاليدالعادات.ج
إلىبللمفتيات،الدراسيالمعدؿانخفاضإلىعائدغيرالمدرسةمفالتسربأفلحـ،بيتمنطقة
كاعتبرتتمعبوالذؼالدكرمفبالتكقعاتمتعمقةاجتماعيةعكامل تمتالمكاتيالفتياتالمرأة،
بلعميو،يعترضفكلـ،"الفمسطينيالمجتمعفياجتماعيامقبكلةظاىرةالمبكرالزكاج"أفمقابمتيف
 .أكثرمقبكالليصبحشركطولتعديلاقتراحاتقدمف

كما:األقاربزكاج.د المرأة شئكف دراساتلمركز المبكرةالزيجاتغالبيةأفالدراسةأشارتتشير
 %.ٚ.ٕ٘النسبةبمغتالجيرافمفأك،%٘.ٕٚبمغتحيثاألقارببيفمفكانت

%مفالزكجاتأفدفأفالعائمةىيالتيٓ٘أشارتدراسةلمركزشئكفالمرأةإلىأفاتخاذالقرار:.ق
 (2)اتخذتقرارالزكاجكليستالفتاةنفسيا.

ىذاالتزكيجالمبكرلمطفبلتيترؾآثارًاسمبيةعميقةعمىالمرأةكالمجتمع،مفالنكاحيالصحيةالجسدية
تنمكية.كالنفسية،إلىجانباآلثاراالجتماعيةكال


كيمكفتمخيصأبرزآثارالزكاجالمبكرعمىالنحكاآلتي:

أثناءالشأفكبيرةصحيةمخاطريكاجيفالمراىقةسففيفالفتياتتعرضالفتياتلمخاطرصحية:.أ
العالـمستكػعمىاألمكمةبأكضاعالمتعمقةاألمراضعبءمف %15يتحممفإذكالكالدة،الحمل

                                                           
(1)

مرجع سابكمركزالمعلوماتالوطنً، 
(2)

41،صمرجع سابكتزوٌج الطفالت،هداٌةشمعون، 



74 
 

الضعفبمقداريرتفعالطفلكالدةأثناءالكفاةخطراألميات،كماأفكفياتمجمكعمفٖٔ%ك
 (1)العمر.مفالعشرينياتفيالنساءبالمقارنةمعسنةٜٔ-٘ٔعمرفيالفتياتلدػ

أفنسبةالطبلؽ:.ب في%ٗٔاإلناثبمغتلمشاباتالطبلؽحاالتحيثيؤكدمركزشئكفالمرأة
(2).ٕٓٓٓالعاـخبلؿالطبلؽحاالتمجملمف،ٚٔ-ٗٔالعمريةالفئة

ليمةمييئاتيكفلـالفتيات،مف%ٛ.ٖٚأفحيثتشيرالدراساتإلى:كاالجتماعيالنفسيالتأثير.ج
نحككأفادتسريع؛حملأجلمفالزكجعائمةمفضغكطاتكاجيفمنيف%ٕٓكأفالزفاؼ؛
ٗٓ ٖ.ٓٗكأفادتزكاجيف؛فيمرتاحاتيكفلـأنيفالعينةنساءمف% أنيفالعينةمف%

كاعتداءاتلفظيةإىاناتإلىيتعرضفأنيف%ٚ.ٕٙأفادتبينماأزكاجيف؛مفالعتداءاتيتعرضف
 .(3)الزكجعائمةمفجسدية

 حرمافالفتاةمفالتمتعبسفالطفكلةكالمراىقةكحريتياالشخصية،كتحميمياأعباءكبيرة..د
أخطاراقتصاديةمتمثمةفيعدـقدرةالفتاةعمىتكفيرمصدردخلخاصبيا..ق
 

 ولمرقي بالوضع الصحي لممرأة الفمسطينية تقترح الباحثة ما يمي:
الحدمفالزكاجالمبكركالتأكيدعمىتعميـاألمياتكمتابعةكافةالتقاريرالصحيةالخاصةبالمرأة.أ

 الفمسطينية.
 فيالمنزؿكالعمللضمافعدـتعرضيفلمعنفالذؼيضربصحتيف.تكفيرالحمايةلمنساء.ب
 رفعمستكػالكعيلدػالنساءبالقضاياالصحيةمفقبلالجياتالرسميةكالمؤسساتاإلعبلمية..ج
 تكفيرمراكزلمرعايةالنفسيةلمسيداتبماينعكسإيجابًاعمىصحتيفالجسديةكصحةأطفاليف..د
المرأةأثناءالعمل،كحقيافيالحصكؿعمىإجازات،كعدـتيديدعممياتطبيقالقكانيفالتيتحمي.ق

 نتيجةالحملكالكالدة.
تسييلإجراءاتالحصكؿعمىالرعايةالصحيةكجعميامجانيةماأمكف..ك


                                                           
(1)

51،صمرجع سابك،المرأةصحةرصدتمرٌر 
(2)

www.wac.org.psعلىالرابط6/7/4117مركزشئونالمرأة،متوفربتارٌخ 
(3)

مرجع سابكمركزالمعلوماتالوطنً، 
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 المبحث الثالث:
 الجديد اإلعالم وسائل في المرأة قضايا

فيكـ ثكرة محدثة كالتكنكلكجيا تتطكرفيوكسائلكأدكاتاإلعبلـ متغيركمتسارع، فيظلعالـ
كالمشاركة كالديمقراطية اإلنساف حقكؽ عف الحديث تزايد ظل كفي يكميًا، تبث التي المعمكمات ككيف

إلعبلميفيالحديثبحريةالمجتمعيةكالسياسية،يبدكالسؤاؿالبارزحكؿمدػاستفادةالمرأةمفىذاالتقدـا
يظيرتساؤؿآخرحكؿالمعارؼالتيباتتتتشكللدػ كما كتحسيفأكضاعيا، كمشاكميا عفقضاياىا
الجميكرالذؼيتمقىىذهالمعمكمات،كىليغيراتجاىاتونحكبعضالقضاياالمتعمقةبالمرأة؟أـأفانتقالنا

فمجردتطكرفياألدكاتكليسفيالمحتكػ؟مفاإلعبلـالتقميدؼثـإلىاإلعبلـالجديدكا
فاإلعبلـالجديداالجتماعييؤثرفيالسمكؾاإلنسانيعفطريقإثارةالمنبياتكالمستجيباتلمفرد
نما عمىتكصيلاألخباركالحقائقفقطكا  كالجماعةأكالمجتمعكبالتاليفاإلعبلـاالجتماعيليسمقصكرًا

(1)التأثيرفيسمككيـ.
رالشبكاتاالجتماعيةالناجحةفيالعممياتاالجتماعيةبشكلكبير،عفطريقالكصكؿإلىكتؤث

كاالستراتيجيات السياسات عمى كتؤثر كالمعرفة، المعمكمات إلى إضافة الماؿ، كرأس كالبيئة المجتمع
(2)كالبرامج.

كقضاياىاكمشاكمياكالتركيزلذلؾالبدأفيككفلئلعبلـدكرفيالتركيزعمىدكرالمرأةكاىتماماتيا
عمىدعـالمرأةكتمكينيافيالمجتمعكحمايتيامفالعنفكالفقركالبطالة.

كتعتبرمكاقعالتكاصلاالجتماعيمنتجًالثقافةاتصاليةبديمة،عادةماتككففيتعارضمعماىك
بيفاألفرادالعامميففيو،كتتميزسائد،كبديلعفاإلعبلـالتقميدؼالقائـ،فييمشركعمشترؾيكجدتفاعل

(3)ىذهالمجتمعاتبتشاركيافيقضاياكتكجياتمعينةمايعززتكاصمياكيدعـرسالتيا.




                                                           
(1)

17ص(4116والتوزٌع،للنشرأسامةدار:عمان)،1ط،االجتماعً اإلعالمالجبور،سناء 
(2)

57ص،مرجع سابكالرعود،هللاعبد 
(3)

46ص(4118العربٌة،النٌلمجموعة:الماهرة)صالح،عالترجمة،البدٌل اإلعالم فهموآخرون،سبٌلًجوديأولجا 
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 أولا: اإلعالم والمرأة: 
المختمفة،نجدأف"صحافةالمرأةكانتمف المرأة البدءبتغطيةالصحافةالتقميديةلقضايا أردنا إذا

المتخصصةتسارعًافيالظيكر،فالتطكرالمتسارعلدكرالمرأةكمكانتياجعلمنياىدفًاأكثرأنكاعالصحف
(1)لممؤسساتالصحفيةكاإلعبلمية".

تتسق النسائية الصحافة في المرأة دراساتتحميلمضمكفصكرة مف المستخمصة النتائج أف إال
لنمكذجالذؼييتـبالشكلأكثرمفالجكىر،اتساقًايمفتالنظر،فييالتخرجعفتصكيرالمرأةفيصكرةا

(2)كماأفاىتماماتياتنحصرفيالحياةاألسريةبعيدًاعفالقضاياالمجتمعيةاليامةأكالشئكفالسياسية.
دور الصحفي المتخصص بالقضايا النسائية وأىم واجباتو لممساىمة في التوعية وتسميط مفىنايبرز

 :(3)لمشاكلالضوء عمى مختمف القضايا وا
 احتراـقيـكمعتقداتالمجتمعالذؼتنتميإليوالمرأة..أ
االنتقاصمف.ب دكف المجتمع في بكاجباتيا القياـ عمى لممرأة محفزة المطركحة المكاضيع تككف أف

 حقكقياكامرأةكزكجةكأـكسيدةعاممة.
 تثقيفالمرأةكتكعيتيافيمجاالتالرعايةكالتربيةكالصحة..ج
التجارب.د مفخبلؿ المكاقفالمختمفة مع التعامل في النصائحكاإلرشاداتكاألسسالعممية تقديـ

 كالخبراتكنصائحالمختصيف.
أفتككفالمكضكعاتالصحفيةمعينًالياعمىالفيـكالتعاكفبيفالرجلكالمرأةباعتبارىمامكمميف.ق

 لبعضيمافيالمجتمع.
 زاتكالتعريفبيففيالمجتمع.تسميطالضكءعمىالنساءالمتمي.ك
 التعريفبالمنظماتالنسائيةذاتاألعماؿاليادفةكاالىتماـبقضاياىاكبرامجياالمكجيةلممرأة..ؼ


ب االحتبلؿلمصحف، المعيقاتالتيسببيا فمسطينيًا،كرغـ أخذتالتيالنسكيةاألطربعضرزتأما
لجافاتحادعف"صمكد"مجمةكصدرت،كثقافياًكسياسياًإعبلمياًالفمسطينيةالمرأةتكعيةعاتقياعمى

                                                           
(1)

65ص(4114المسٌرة،دار:عمان)،1ط،المتخصصة الصحافة ،خصاونةإبراهٌم 
(2)

74،صمرجع سابكناهدرمزي، 
(3)

76،صمرجع سابكإبراهٌمخصاونة، 
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كغيرىا"بمدنازيتكنة"كالقدسفيالدراساتمركزعفالصادرة"المرأة"كمجمةالفمسطينيالنسائيالعمل
أمثاؿاإلعبلـمجاؿفيالنسائيةالشخصياتمفالعديدبرزتكماالنسكية،اإلعبلميةاإلصداراتمف
غزالة،أبكإلياـغزالة،أبكسياـاليادؼ،عبدفيحاءالعساؿ،فتحيةالرحمف،عبدكفرياالمبدؼكفدكػ"

.(1)كغيرىفعميافعطاؼالقباني،فاتنةصبرؼ،نائمةالكحيدؼ،ميسكف
إلىالفمسطينيالكفدبمسافالناطقةدكرالفمسطينية،المرأةتبكأتياالتياإلعبلميةاألدكارأبرزلعلك

دكرزقياـالسمطةالكطنيةتعزكبعد ،عشراكؼحنافةالدكتكربوقامتكالذؼإسرائيل،معالسبلـمفاكضات
كمجبلتلصحفعدةتراخيصفيحينياكزارةالنحتكتبكأتمناصبإداريةفيكزارةاإلعبلـ،كمامالمرأة
النساءصكت"منيانسائية الصحفاليكمية،صدكركب العاممةالمرأةجمعيةعفالصادرة"ينابيع"كمجمة"
كالمصكراتلممراسبلت،المجاؿكفتحلمكتابةالفمسطينياتكاإلعبلمياتالنسائيةلؤلقبلـالفرصازدادت

 .محمياًتصدريكميةصحففيلمعملالصحافيات
كاإلذاعةالتمفزةمحطاتمفكبيرعددكترخيصالفمسطينيةكالتمفزيكفاإلذاعةىيئةإلنشاءكافكما
كمصكراتكمراسبلتكمذيعاتالفمسطينياتاإلعبلمياتمفعددبركزفيكبيراًدكراًالخاصةالمحمية
داريات أتيحتالفمسطينيالشأفبكاىتمامياالعربية،الفضائيةالمحطاتانتشاركمع،القرارصنعمكاقعفيكا 
.(2)فمسطيفمفكمراسبلتالعربيةالفضائياتىذهمعالعملفيالفمسطينياتاإلعبلمياتمفلعددالفرصة


 ثانياا: اإلعالم الجديد ومناصرة قضايا المرأة:

بذلتالمؤسساتالنسكيةكاالجتماعية معالتكنكلكجيا، العربية مفأجلتصحيحكاقعتفاعلالمرأة
فاعلالمرأةعقدمؤتمرتٜٜٜٔاإلقميميةكالدكليةجيكدًاكبيرةلتنشيطكجكدالمرأةفيىذاالمجاؿ،كفيعاـ

العربيةمعالتكنكلكجيافيأبكظبي،كتـإنشاءمكاقعإلكتركنيةتيتـبتعزيزدكرالمرأةفيالتفاعلمعالشبكة
.(3)العنكبكتيةباعتبارىاأداةلتطكيرمكانتياكتعزيزقيمتيا

مفعالميف منصاتأكثرحرية الجديد اإلعبلـ فيكسائل كالفمسطينية العربية كجدتالمرأة كقد
الحقيقيلمحديثعفقضاياىفالمختمفة،كرغـأفالكاقعاالفتراضياليختمفكثيرًاعفالكاقعالحقيقيمف

                                                           
(1)

58،ص4114،فبراٌر18العدد،رؤٌةمجلة،فلسطٌن فً واإلذاعً التلفزٌونً العمل فً المرأة والعالسمٌري،بٌناز 
(2)

67،ص4111،أغسطس11،العددرؤٌة،مجلةاإلعالم فً المرأة،إسماعٌلاألملدنٌا 
(3)

8(ص4118)الشارلة:جامعةالشارلة،دراسةمنشورة،المرأة العربٌة والصحافة اإللكترونٌة، دمحمعاٌش، 
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قبلالمجتمعتجاهالعديدمفحيثالصداـبكجيةالنظرالذككرية،إالأنوأثبتنجاحوفيمناصرةالمرأةمف
القضايا.
أسئمةياالجتماعيالتكاصلكسائلانتشارف حكؿكاسعاكجدالكسياسية،كثقافيةاجتماعيةثير
متنفساالكسائلىذهفيالنساءكجدتأفبعدخصكًصاالعربي،العالـفيالتغييرصناعةفيالمرأةمشاركة
.عمييفمحرمافيياالخكضكافطالماقضايافيرأييفعفلمتعبيرإليوييربف

الجنسمعالتكاصلفيخاصةكبيرة،بدرجةالمرأةالتكاصلشبكاتساعدتذلؾ،ضكءكفي
(2).كغيرىاكالسياسةكالديفالجنسمثلتداكليامفالنساءالمجتمعيمنعقضايافيكالتعمقاآلخر،

كتكيترفيسبكؾمفاالجتماعيالتكاصلمكاقعيعتبركفكالنساءالرجاؿمفالكثيرأفكرغـ
كالناشطيفالناشطاتأفغيرمممكسة،نتيجةأؼالمرأةتعطيلفكىميةجبياتالخاصةكالمدكنات
الدكؿفيماتغييراُتحدثبدأتالتحركاتىذهأفيؤكدكفاإلنسافكحقكؽالمرأةحقكؽمجاؿفيالحقكقييف
(3).العربية

 العالمي التقرير التكاصلكبحسب مكاقع استغبلؿ العربيات النساء استطاعت اإلنساف لحقكؽ
االجتماعيلمتعبيرالحرعمايكاجيفمفامتيافلكرامتيفكاستغبلؿلصمتيف،كمافيبعضالقضايامثل

التحرشالجنسي،كحشدتآالؼالمناصريفليا.
تقميديةالمغمقة،كمافيالمممكةكاستطاعتىذهالمكاقعالتكغلفيمجتمعاتعربيةعرفتبالقبميةكال

العربيةالسعكدية،حيثارتفعصكتالنساءمطالبًابحقيففيالمشاركةالسياسية،كأذعتالسعكديةكصرح
(3)مسئكؿأفالنساءسيشاركففياالنتخاباتالمحميةالقادمة.

عبلـالجديد،كذلؾألففبناءاإلطارالمعرفيلمفردىكمفأىـاألدكارالتييمكفأفيقكـبيااإل
اإلطارالمعرفيلمفردفيمجتمعويعتمدفقطعمىخبراتوالمباشرةكخبراتالمحيطيفبو،أمااإلعبلـالجديد
فيىذا لممشاركة لمفرد كيعطيالمجاؿ يعيشكفمفكاقعمشابو، ألفراد معمكماتعفتجاربكثيرة فيقدـ

(4)المحتكػكالتعميقعميو.

                                                           
 

(2)
https://goo.gl/hTul0uالرابطعلىمتوفر،برسلدس،العربٌات النساء لتمكٌن «بدٌل عالم» االجتماعً التواصل وسائل:بعنوانتمرٌر

 
(3)
7بتارٌخ http://goo.gl/vLEh4uالرابطعلىمتوفراإلنترنت،شبكةعلىمنشورتمرٌر،العربٌة المرأة النتفاضة جبهة إلى ٌتحول فٌسبون

4117ٌولٌو
(3)

http://www.hrw.org/node/104487،متوفرعلىالرابط،4111لعامالعالمًالتمرٌر،اإلنسان لحموق العالمٌة النظرة 
(4)

568،صمرجع سابكعباسصادق، 

https://goo.gl/hTul0u
http://goo.gl/vLEh4u
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يثيرىاأفمامجتمعيتكلىقضيةأؼعمىكثيرةكمميزاتأبعاداًجديدالاإلعبلـيضيفعاـبشكلك
أضافياالتيالمميزاتعفأما،االتصاؿثنائيةإعبلميةكسيمةأكؿىكاإلعبلـىذاأفباعتباريتبناىاأك

متعددةلفئاتالكبيركاالنتشارالسريعالكصكؿ،فأبرزىاالمرأةلقضاياكالحشدالمناصرةعمىجديدالاإلعبلـ
المحادثاتمعدؿمفرفعمماالمرأةبقضاياالخاصالمحتكػتبادؿفيلممشاركةالمجتمعمفمختمفةكدكائر
.معياكالتفاعل

 أضاؼكما رسالوكصنعوالمحتكػخمقفيالجميكرمشاركةميزةاإلعبلـىذا الشبكاتعبركا 
محتكػصنععمىقادراًأصبحفالمستخدـ،بياكاالكتفاءالمعمكماتجميكرباستقباؿمعيكداًكافمابخبلؼ
.المختمفةحساباتوفيكنشرىاالمرأةلقضاياكدعمومناصرتوعفتعبر

جداًالميمةاألبعادكمف شبكاتعبرانطمقتالتيفالحمبلت،كالحيكيةاالستمراريةىيأيضًا
سيلالقضاياتمؾتفعيلأفبجانببأىميتيايؤمفمفىناؾطالمابالحياةنابضةتبقىاالجتماعيالتكاصل
.(1)كبيربشكلكمتاح

ىذه ألف بالمرأة، المتعمقة لمقضايا اإلنترنتكحل صحافة الحديثعف يمكف ال ذلؾ مف بالرغـ
القضاياالبدأفتستندإلىحمكؿاجتماعيةكثقافيةكليسحمكؿتكنكلكجية،كبالتالي،كحتىفيأفضلصكرىا

(2)ليستسكػأداةلمتمكيفكتكسيعدائرةالتكاصلمعالمرأةكنضاليامفأجلنيلحقكقيا.


 ثالثاا: استخدام المرأة لوسائل اإلعالم الجديد:
استفادتالحركةالنسائيةمفالكسائطالمتعددةمثلاإلنترنتكمنتدياتالحكاراإللكتركني،كميدت

التحرريتجواليكـالحتبلؿمجاالتفيالنطاؽالعاـلـتكفالمرأةقادرةىذهالكسائلإلنتاجخطابجديدفي
(3)عمىبمكغيااعتمادًاعمىالمادةالمقركءةفيالجريدة.

فكافلممرأةدكرىاـفيظاىرةالمدكنات،إذتشيراإلحصاءاتفيفرنسامثبًلإلىأفالنساءيمثمف
مبالمدكنيففيالمجاؿاألدبيىفنساء.(كماأفأغٕ٘ٓٓ%مفالمدكنيف)أكتكبرٗ٘

                                                           
(1)

 مرجع سابكسعديحمد، 
(2)

41،صمرجع سابكدمحمعاٌش، 
(3)

7بتارٌخhttp://goo.gl/e89D4Hالرابطعلىمتوفرمنشور،بحث،"العربٌة النسائٌة المدونات.. المنكشف عالمهن"الحمامً،الصادق 

4117ٌولٌو
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االجتماعيتكاصبًلعمىمكاقعالتكاصلالعربيـالعالنساءأكثرمفالفمسطينياتالنساءكانتربماك
ايمنحتاالجتماعيككجدتالنساءأفمكاقعالتكاصلغربة؛مفلجكءكالسياسيةالحياةطبيعةوفرضتلما

يجابيكاإلالذكياالستثمارػبمدمرتبطلنجاحكأفااقع،كالفيالنساءمخمةالييمنةالذككريةعمىلخالفرصة
(1).اقعكالمذهيل

 المركزؼالفمسطينيعاـ اإلحصاء فإفٕ٘ٔٓكبحسبتقديراتجياز فيالنساءمف%ٗ.ٚٙ،
،التعارؼبيدؼيستخدمنيامنيف%ٕ.ٛٙاالجتماعي،التكاصلشبكاتيستخدمففأكثرسنكاتٓٔالعمر
ٓ.ٕٔك ٘.ٖٖك،السياسيةالمكاضيعفيكالتحاكرلمنقاش% الثقافيةالمكاضيعفيكالتحاكرلمنقاش%

 (2).كاألدبية
الحقوقي "مصطفى إبراىيم" كرغـاستخداـالنساءالفمسطينياتلمكاقعالتكاصلاالجتماعي،إالأف

يرػأفوالناشط عبر منصات اإلعالم الجديد ل، الشبكةفيليفالفتحضكرتسجيلتستطعـ"النساء
مفكالصدمةباإلحباطاإلنسافكيصابكآرائيف،قضاياىفعفلمتعبيركالحرةالكاسعةبمساحتياالعنكبكتية

عفبعيدابحرية،كىمكميفقضاياىفعفلمتعبيرالمجانيةالمساحةتمؾاستغبلؿعمىالنساءقدرةعدـ
."المرأةبحقكؽتتعمقالتيالكبيرةالقضايامفالكثيرمعبتحفعيتعاملالذؼالتقميدؼاإلعبلـ

الذككريةالصفةعميوتغمبمجتمعفيكحساسياتياخصكصياتياالنساءقضاياكيكضحإبراىيـأفل
خكؼدكفمفبحريةكالنقاشلمكتابةمساحةكفرتالعنكبكتيةالشبكةافإالالحياة،مناحيعمىكسيطرتيا

.(3)ذاتيحتىكحككميرقيبمف
بعدديتصفكالذؼالمستخدميفمجتمعمفجزءىفالفمسطينياتالنساءكاليمكفىناتجاىلأف

تفاصيلمشاركةنحكالتكجوأىميامفكالتياالجتماعيالتكاصلشبكاتعمىيمارسياالتيالخصائصمف
الضغطمجمكعاتفيكاالنخراط،ماًنكعاالترفيييالمحتكػعفكالبحثاألصدقاءمعكالتكاصلالحياة

. محددةقضيةفيكالمناصرة

                                                           
(1)

56ص(4115المرأة،شئونمركز:غزة)،65العددالغٌداء،مجلة،العربً العالم فً اإلنترنت تأنٌث ثورةالسوافٌري،دمحم 

 
(2)
46/6/4117متوفربتارٌخhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3195وفا وكالة تمرٌر
(3)

46/6/4117الفلسطٌنًوالناشطعبرمنصاتاإلعالمالجدٌد،ممابلةإلكترونٌةبتارٌخمصطفىإبراهٌم،الحمولً 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3195
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لكفجديد،العبلـلئلالنساءاستخداـنضجمتعددةتقنيةكمميزاتفنيةأدكاتتكفرمعالحاؿبطبيعة
استخداـفياألفضميةميزةلياتحققمياراتاكتسابفيالتأىيلمفلمزيدبحاجةتزاؿماالفمسطينيةالمرأة
 .(1)اإلعبلـىذاعبرمجتمعيفبناءكتكسيعجددمكاليفككسبكالتعاكفلمتشبيؾاالجتماعياالعبلـتقنيات

الدعـ حمبلت في المنصات ىذه تسخير يمكف أنو الجديد، اإلعبلـ لكسائل المتابعكف كيرػ
حمبلتأف"بعض"، ىداية شمعون " اإلعالمية والباحثةكالمناصرةلقضاياالمرأةالفمسطينيةالمختمفة،فتقكؿ

الجديدإلعبلـ،مايعنيأفاالشعاراتيتجاكزلـاآلخربعضياابينماأثرىاليككافتكتميزتتفكقمناصرةال
ؾمنيا،فيناالحساسةكخاصةالمرأةقضايانحكالفمسطينيالجميكراتجاىاتفيبعدنكعيةنقمةلـيحدث
،كالمستعارةأسماءالزلفيستخدمفاإلناثكبعضالجيكد،ىذهكجوفيقكيةالزالتالتابكىاتمفالكثير

(2)عمىسبيلالمثاؿ".بكؾفيسحسابإلغاءزاؿىناؾمفالشبابمفيشترطعمىخطيبتو
قضايا لدعـ كنساء" الفمسطيني"رجااًل المجتمع قبل مف الجديد لئلعبلـ المحدكد االستخداـ كرغـ

إالأف"ى المساحاتأعادتبعضمفالمرأة، جكانبفيلحكارأمكفاكاالىتماـ،دائرةفيإلىقضاياذه
كالمصدرالكاحداإلعبلميالقطبسياسةتماَرسكانتحيفسابًقا،فيياالحديثباإلمكافيكفلـجديدة
الضكءتسميطعمىسبيلالمثاؿفيالجديداإلعبلـ،كنجحالتقميديةاإلعبلـقنكاتعبرلممعمكمة،الكحيد
،كغيرىا..الكظيفةنفسفياألجكركمساكاةالتكظيف،كحقالمبكر،كالزكاجكالعنكسةالميراث،قضاياعمى
 تكيتر،عمىكالتغريداتكالمبادراتفيسبكؾ،عمىكالصفحاتالنقاشمجمكعاتمفالكثيرأفردتكما

لمحديثالنشطاءمفكثيرانبرػبينماالعاـ،بشكلالقضاياليذهكبيرةمساحةيكتيكبعمىالمرئيةكالمقاطع
.(3)"الحمكؿبأفضللمخركجبعينيامشاكلكتخصيصالخاصة،اليكميةالمرأةحياةعف

في الجديد الستثمارمنصاتاإلعبلـ كانتىناؾمحاكالتعديدة الماضية القميمة كخبلؿاألعكاـ
مديركىككرزكفسائدحمبلتدعـكمناصرةلقضاياالمرأةالفمسطينية،أبرزىاحممة"بنتالبمد"التيأطمقيا

القتلمفكحمايتياالفمسطينيةالمرأةحقكؽعفالدفاعإلىتيدؼ،"المجتمعيلئلعبلـتغيير"مؤسسة
معتفاعمينظاـكخمقلفمسطيف،خارطةشكلعمىتفاعميتطبيقخبلؿمفكاالغتصاب،كالعنفكالضرب

                                                           
(1)

 مرجع سابكسعديحمد، 
(2)

47/6/4117هداٌةشمعون،إعالمٌةوباحثةفلسطٌنٌة،ممابلةإلكترونٌةبتارٌخ 
(3)

14/11/4117خالدصافً،مدونومختصفًاإلعالماالجتماعً،ممابلةإلكترونٌةبتارٌخ 
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ثقافةكنشرالناس،معتفاعميرقميإعبلميمحتكػإنشاءإلىكصكاللممعمكمة،صانعيفليككنكاالناس
(1).بيايمحقأذػأؼمفالمرأةحمايةعمىالحريصالصحفيالمكاطف

إلىجانب"بنتالبمد"كافىناؾعشراتالحمبلتالتيتستمرألياـمحدكدةكتأتيكردفعلعمى
في المرأة لمناىضةالعنفضد العالميأكحممةالستةعشريكمًا المرأة معيكـ مكضكعمعيف،أكتزامنًا

ديسمبرمفكلعاـ.
عمىاإلعبل النسكية عفصفحاتالمراكز مفأما العبلقاتالعامة، طابع فيغمبعمييا الجديد، ـ

حيثنكعيةالمكادالمنشكرة،فتنشركلمؤسسةأكمركزآخرنشاطاتيامرفقةبالصكر،أكتدعكإلىفعالية
معينة،أكتركجلكتابأكدراسةجديدة،بينماتخمكىذهالصفحاتمفحمبلتمنظمةتدعـإحدػقضايا

عمىاألقلبثمنشكراتيكميةلياعبلقةبالمرأة.المرأةالفمسطينية،أك
كل فرد من أفراد المجتمع، رجالا ونساء، يمكن أن يساىم في بناء مفخبلؿماتقدـ،ترػالباحثةأف

المشاركيفاألكائلفيمحتكػاستراتيجية إعالمية جديدة تعمل عمى النيوض بالمرأة وقضاياىا ككنيـ ،
 ك من خالل التالي:وذلكساؿاإلعبلـالجديد،

في-اإليجابيأكالسمبي–النظرإلىالمرأةكقضاياكجزءأصيلمفقضاياالمجتمع،كعدـالفصل.أ
 طرحياحتىالنكرسفكرةكجكدفركؽبيفالجنسيفمفحيثالحقكؽكالكاجبات.

مشاركتيافيمحاكلةتغييرالمناخالفكرؼكاالجتماعيالذؼتطرحفيوقضاياالمرأة،كالتركيزعمى.ب
بعملغيرتقميدؼككأفذلؾشيء كلالمجاالت،كعدـتسميطالضكءالمبالغفيوعمىأؼامرأةتقـك

 غريب.
تسميطالضكءعمىالنساءالناجحاتكالريادياتكأسبابنجاحيف،بغضالنظرعفجنسيف،بمعنى.ج

 أفيركزالمحتكػعمىالقدراتكالمميزاتكليسالتحدياتلككنياامرأة.
ف.د حتىكا  االجتماعي، بسببنكعيا تتعرضلو المرأة العنفالذؼالتزاؿ التقميلمفحجـ عدـ

 أظيرتبعضالقضاياتحسنًافيىذاالجانب.
تحفيزالنساءأكثرعمىالمشاركةفيكسائلاإلعبلـالجديد،فيمحاكلةلمقضاءعمىالفجكةبيف.ق

المختمفة. القضايا في كالرجالية النسائية النظر كجية
                                                           

 
(1)
https://goo.gl/90NyPUعلىالرابط7/14/4117متوفربتارٌخمدونة سائد كرزون، سائدكرزون،حملةبنتالبلد،

https://goo.gl/90NyPU



 

 

 

 الفصل الثالث

 نتائج الدراسة الميدانية

 
 المبحث األول: نتائج الدراسة الميدانية -
 الميدانيةالمبحث الثاني: اختبار فروض الدراسة  -
 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتياالثالث:  المبحث -

 

 

 

 
 
 

 



84 
 

 نتائج الدراسة الميدانية المبحث األول:

المبحثنتائجالدراسةالميدانيةحكؿ دكراإلعبلـالجديدفيتشكيلمعارؼالجميكريعرضىذا
المرأة قضايا نحك كاتجاىاتو الفمسطيني عمى الدراسة أجريت حيث تـٖٚٚ، محافظاتغزة مف مبحكثًا

.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٕ٘حتىٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٕ٘اختيارىـعبرعينةعشكائيةطبقية،فيالمدةمابيف



 :: استخدام وسائل اإلعالم الجديدأولا 

 أىم وسائل اإلعالم الجديد التي يتابعيا المبحوثون: .0
 (7)رقم جدول 

 يوضح أىم وسائل اإلعالم الجديد التي يتم متابعتيا 

 % ك الوسيمة 

 94.2  355 فيسبكؾ

 64.2 242 يكتيكب

 34.7 131 تكيتر

 34 128 انستغراـ

 17.5 66 غكغلبمس

 8.80 33 المنتديات

 7.7 29 أخرػ

 7.4 28 المدكنات
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  4.8 18لينكدإف

 3.2 12 فميكر

 0.3 1 ماؼسبيس

 477ن=                        

بنسبةفيسبكؾىييتابعياالمبحكثكفأفأىـكسائلاإلعبلـالجديدالتيالسابقيتضحمفالجدكؿ
كانسػػتغراـبنسػػبمتقاربػػة،بينمػػاحصػػمتلينكػػدإفكيترتػػكمػػفثػػـ%،64.2بنسػػبةيكتيػػكب%،كمػػفثػػـ94.2

يػاراتيـ%،كلػـيبػيفالمبحكثػكفالػذيفاختػاركا"أخػرػ"خ٘كفميكركماؼسبيسعمػىنتػائجمتدنيػةالتتجػاكز
فيىذاالسؤاؿ.

ىنػػػػػػػاؾأفإلػػػػػػػىأشػػػػػػػارالػػػػػػػذؼالشػػػػػػػبابيشػػػػػػػارؾمنتػػػػػػػدػأحػػػػػػػدثتقريػػػػػػػرلمػػػػػػػعكتتفػػػػػػػقىػػػػػػػذهالنتيجػػػػػػػة
.(ٔ)كبيربتسارعالرقـىذاكيزدادفمسطيف،فيبكؾفيسمكقعفيمشترؾ7ٙٓٓ7ٓٓٓٔقرابة

لفػيسبػكؾالتػيأظيػرتتفضػيلالشػبابالجػامعي(ٕٕٔٓكماتتفػقىػذهالنتيجػةمػعدراسػة)عابػد،
.(ٕ)%ٓٛفيالمرتبةاألكلىبنسبة

%يميػوٖٜ(التيبينتأفاستخداـالشبابلفيسبكؾبنسبةٕٗٔٓكتتفقأيضًامعدراسة)سكيؾ،
(ٖ)تكيتر.

%مفطمبةالجامعاتيفضمكفٜ٘(التيتبيفأفٕٗٔٓكتتفقىذهالنتيجةمعدراسة)أبكصبلح،
(ٗ)فيسبكؾفيالمرتبةاألكلى.

محػػدكدةنكعػػًاالمبحػػكثيفأمػػايكتيػػكبفتعتبػػرنسػػبةمتابعتػػوجيػػدةألفسػػرعاتاإلنترنػػتالمتػػكفرةلػػدػ
ما،مايعنيأنوأصعبفيالمتابعةمففيسبكؾعمىسبيلالمثاؿ.

                                                           
(1)

 تمرٌر"استخدامالشبابالفلسطٌنًلموالعالتواصلاالجتماعً"،مرجعسابك
(4)

 57ص،مرجع سابكزهٌرعابد،
(5)

 151صمرجع سابك، هشامسكٌن،
(6)

 118صمرجع سابك،صالحأبوصالح،
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،فتتفػقمػعالدراسػاتالتػيتبػيفكمػاؼسػبيسأماالشبكاتالتيحصمتعمىنتائجمتدنيػةمثػللينكػدإف
فيمضامينيا.اًداميابشكلعاـألنياأقلشيكعًاكأكثرتخصصمحدكديةاستخ

 

 :ن يومياا في متابعة وسائل اإلعالم الجديدالمدة التي يقضييا المبحوثو .6
 (8)رقم جدول 

 ن يومياا في متابعة وسائل اإلعالم الجديديوضح المدة التي يقضييا المبحوثو 

 % ك المدة 

 15.9 60 أقلمفساعة

 46.2 174 إلىأقلمفثبلثساعاتمفساعة

 24.1 91 ثبلثإلىأقلمفخمسساعاتفم

 13.8 52 أكثرمفخمسساعات

 100 377 المجموع

متابعػػةيقضػػكفأقػػلمػػفسػػاعةفػػيبحػػكثيفالم%مػػف15.9فمػػانسػػبتوالسػػابقأيتضػػحمػػفالجػػدكؿ
%24.1ك،إلػػىأقػػلمػػفثػػبلثسػػاعاتمػػفسػػاعةيتػػراكحمػػدةمتػػابعتيـ%46.2،ككسػػائلاإلعػػبلـالجديػػد
أكثػػرمػػفيقضػػكفبحػػكثيفالم%مػػف13.8بينمػػا،ثػػبلثإلػػىأقػػلمػػفخمػػسسػػاعاتفمػػيتػػراكحمػػدةمتػػابعتيـ

.متابعةكسائلاإلعبلـالجديدفيخمسساعات

،كىػػيأكثػػرالفئػػاتالتػػيتتػػابعكسػػائلبػػدكالنتيجػػةمتفقػػةمػػعسػػماتالمبحػػكثيفالػػذيفمعظميػػـشػػبابكت
ساعةيكميًا.أكثرمفاإلعبلـالجديدب
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 )عابد، دراسة مع النتيجة التي(ٕٕٔٓكتتفق أف فيمف%ٗ.ٓٗتبيف الجامعاتالفمسطينية طمبة
(ٔ).ساعاتٖماعيمفساعةإلىأقلمفقطاعغزةشبكاتالتكاصلاالجت

)سكيؾ، دراسة مع النتيجة تتفق (ٕٗٔٓكما استخداـ أعمى أف تبيف التكاصلالتي لشبكات لمشباب
(ٕ)%.٘.ٖٗساعاتبنسبةٖاالجتماعيجاءمفساعةإلىأقلمف



 أىم المجالت التي يتابعيا المبحوثون عبر وسائل اإلعالم الجديد: .4
 (9رقم )جدول 

 يوضح أىم المجالت التي يتم متابعتيا عبر وسائل اإلعالم الجديد 

%  ك المجالت   

 62.5 235سياسيةال

 60.6 228 ثقافيةال

 60.1 226 جتماعيةاال

 44.9 169 ترفيييةال

 38 143 صحيةال

 28.5 107 قتصاديةاال

 27.7 104 رياضيةال

 5.3 20 أخرػ

 477ن=                       
                                                           

(1)
 58صمرجع سابك، زهٌرعابد،

(4)
 155صمرجع سابك،هشامسكٌن،
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يتضحمفالجدكؿالسابقأفأىـالمجاالتالتييتابعياالمبحكثكفعبركسػائلاإلعػبلـالجديػدىػي
%،تمييػػػااالجتماعيػػػةبنسػػػبةمتقاربػػػة،بينمػػػاحمػػػت60.6%،كمػػػفثػػػـالثقافيػػػةبنسػػػبة٘.ٕٙالسياسػػػيةبنسػػػبة

المجاالت"األخرػ"فتنكعت،أما%ٕٛاالقتصاديةكالرياضيةفيالمرتبتيفاألخيرتيفعمىالتكاليبمايقارب
بيفدينية،تميياالتقنيةكالتكنكلكجية.

،مػػػايعنػػػيأفالمجػػػاالتمتقاربػػػةبػػػيفالمجػػػاالتالسياسػػػيةكالثقافيػػػةكاالجتماعيػػػةكُيبلحػػػعأفالنسػػػب
المػػػذككرةكميػػػاتحظػػػىباىتمػػػاـجيػػػدمػػػفقبػػػلالمبحػػػكثيف،إالأفالسياسػػػةتفكقػػػتبحكػػػـالظػػػركؼالسياسػػػية

كالتػػيتفػػرضنفسػػياعمػػىكسػػائلكفمسػػطيفبشػػكلعػػاـ،-مكػػافالدراسػػة–التػػييعيشػػياقطػػاعغػػزةالمتبلحقػػة
اإلعبلـكافة.

كترػالباحثةأفالنسبالعاليػةالتػيحظيػتبيػاالمجػاالتالثقافيػةكاالجتماعيػةمؤشػرجيػدمػفقبػل
الشػبكاتاالجتماعيػةكاليػدؼمػفنػكعاىتمامػاتيـإلػىجانػبالسياسػة،كمػايتفػقمػعطبيعػةالمبحكثيفعمىت

كجكدىا.

أمػػاالمجػػاالتاألخػػرػ)الترفيييػػة،كالصػػحية،كاالقتصػػادية،كالرياضػػية(فتبػػدكنسػػبياجيػػدةإذامػػاأخػػذنا
بعيفاالعتبارأنيامتخصصةكالتستيكؼالجميع.

اىتماماتالشػبابحيثاحتمتالمجاالتالسياسيةصدارة(ٕٗٔٓكتتفقىذهالنتيجةمعدراسة)سكيؾ،
(ٔ)%.ٗٚ%،تمتياالمجاالتاالجتماعيةبنسبةٗٛالفمسطينيعمىشبكاتالتكاصلاالجتماعيبنسبة

حيػػػثجػػػاءتالمجػػػاالتالترفيييػػػةفػػػيصػػػدارة(ٕٗٔٓإالأفالنتيجػػػةتختمػػػفمػػػعدراسػػػة)أبػػػكصػػػبلح،
%،ثػػػـالسياسػػػيةبنسػػػبةٕٙ%،تمتيػػػاالمجػػػاالتاالجتماعيػػػةبنسػػػبةٓٚاىتمامػػػاتالشػػػبابالجػػػامعيبنسػػػبة

%،كيبػػدكاالخػػتبلؼمنطقيػػًاألفىػػذهالدراسػػةتسػػتيدؼالجميػػكربشػػكلعػػاـمػػفمختمػػفالفئػػاتالعمريػػةٗ٘
(ٕ)بينمادراسة)أبكصبلح(تستيدؼطمبةالجامعاتفقط.

 

                                                           
(1)

 157صمرجع سابك،هشامسكٌن،
(4)

 147صمرجع سابك،صالحأبوصالح،
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 درجة ثقة المبحوثين بالمضامين التي تقدميا وسائل اإلعالم الجديد: .3
 (01)رقم جدول 

 ة ثقة المبحوثين بالمضامين التي تقدميا وسائل اإلعالم الجديديوضح درج 

%  ك درجة الثقة   

 11.7 44 عالية

 81.7 308 متكسطة

 6.6 25 منخفضة

 100 377 المجموع 

 2.05 المتوسط الحسابي 

يثقػكفبدرجػةعاليػةبالمضػاميفالتػيبحػكثيف%مػفالم11.7أفمانسػبتوالسابقيتضحمفالجدكؿ
بيابدرجةمنخفضة،كذلػؾ%يثقكف6.6%يثقكفبدرجةمتكسطة،بينما81.7تقدمياكسائلاإلعبلـالجديد،

.2.05بمتكسطالحسابيبمغ

كىذايدؿعمىأفكسائلاإلعبلـالجديدفيطريقيالكسبثقةالجميػكرفعػبًل،فقميمػكفمػفاليثقػكف
ـيتابعكنيا،كتبدكالثقةالمتكسطةجيدةإذاماأخذنابعيفاالعتبارأفبعػضمصػادرالمعمكمػاتبيارغـأني

عبركسائلاإلعبلـالجديدمجيكلةكبعضالمعمكماتالتككفدقيقة.

(التػػيتبػػيفأفمعظػػـالجميػػكريثقػػكفبدرجػػةمتكسػػطةٕٕٔٓكتتفػػقىػػذهالنتيجػػةمػػعدراسػػة)عابػػد،
(التػػػػيتبػػػػيفأفمعظػػػػـالشػػػػبابٕٗٔٓكمػػػػاتتفػػػػقمػػػػعدراسػػػػة)سػػػػكيؾ،(ٔ)%.ٛ٘بةبػػػػاإلعبلـالجديػػػػدبنسػػػػ

(ٕ)%.٘ٙالفمسطينييثقكفبمضاميفشبكاتالتكاصلاالجتماعيبنسبة

                                                           
(1)

 56صمرجع سابك،زهٌرعابد،
(4)

 156ص،مرجع سابكهشامسكٌن،
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 وسائل اإلعالم الجديد وقضايا المرأة: ثانياا: 

 :المرأةدرجة اعتماد المبحوثين عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول عمى معمومات حول قضايا  .0
 (00رقم )جدول 

 يوضح درجة اعتماد المبحوثين عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول عمى معمومات حول قضايا المرأة 

%  ك عتماد الدرجة    

 16.7 63عالية

 66.3 250 متكسطة

 17.0 64 منخفضة

 100 377 المجموع 

 2 المتوسط الحسابي 

 

عمػػىكسػػائلبدرجػػةعاليػػةيعتمػػدكفالمبحػػكثيف%مػػف16.7أفمػػانسػػبتوالسػػابقيتضػػحمػػفالجػػدكؿ
%17.0بدرجػةمتكسػطة،بينمػاعتمػدكف%ي66.3،اإلعبلـالجديدلمحصكؿعمىمعمكماتحكؿقضاياالمرأة

،كذلػػؾعمػػىكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػدلمحصػػكؿعمػػىمعمكمػػاتحػػكؿقضػػاياالمػػرأةمنخفضػػةبدرجػػةيعتمػػدكف
.2مغبمتكسطحسابيب

بدرجػةمتكسػطةعمػىكسػائلاإلعػبلـالجديػد،المبحػكثيفأفيعتمػدمعظػـترػالباحثػةأنػومػفالمنطقػيك
ألفقضاياالمػرأةىػيمجػاؿمتخصػصلػوالعديػدمػفالطػرؽكالكسػائللمحصػكؿعمػىمعمكمػاتبشػأنو،مثػل

برامجاإلذاعةكالتمفزيكفأكبعضالمجبلتالمتخصصةبالمرأة.

(حيػػػثأفالثقػػػةالمتكسػػػطةبمضػػػاميفاإلعػػػبلـالجديػػػدبنسػػػبةٓٔنتيجػػػةمػػػعجػػػدكؿرقػػػـ)كتتفػػػقىػػػذهال
%.ٖ.ٙٙ%،تعنينسبةاعتمادمتكسطةعميياعندمعظـالمبحكثيفبنسبةٚ.ٔٛ
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 دوافع المبحوثين لالعتماد عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول عمى معمومات حول قضايا المرأة: .6
 (06)رقم جدول 

 لمحصول عمى معمومات حول قضايا المرأة عتماد عمى وسائل اإلعالم الجديدالمبحوثين لال يوضح دوافع 

 % ك دوافع العتماد  

 46.5 175 التعرؼعمىأىـالمشكبلتالتيتعانيمنياالمرأة

 29.5 111 مساعدتيفيتككيفآرائيكاتجاىاتينحكقضاياالمرأة

 29.3 110 معرفةتكجياتالمجتمعنحكقضاياالمرأة

 23.9 90 معرفةأىـالحمكؿالمطركحةلتحسيفظركؼالمرأة

 14.9 56 معرفةإجراءاتالحككمةبشأفقضاياالمرأة

 2.1 8 أخرػ

 477ن=       

%46.5بنسػػبة"التعػػرؼعمػػىأىػػـالمشػػكبلتالتػػيتعػػانيمنيػػاالمػػرأة"السػػابقأفيتضػػحمػػفالجػػدكؿ
،دكافػعالمبحػكثيفلبلعتمػادعمػىكسػائلاإلعػبلـالجديػدلمحصػكؿعمػىمعمكمػاتحػكؿقضػاياالمػرأةأىـىي
معرفػػػةتكجيػػػات%،كمػػػفثػػػـ29.5بنسػػػبة"مسػػػاعدتيفػػػيتكػػػكيفآرائػػػيكاتجاىػػػاتينحػػػكقضػػػاياالمػػػرأة"تمييػػػا

. %29.3بنسبةالمجتمعنحكقضاياالمرأة

كُيبلحػػعأفنسػػبالػػدكافعمتقاربػػة،إالأفالتعػػرؼعمػػىالمشػػكبلتكتكػػكيفاآلراءكالتكجيػػاتبحصػػكليا
عمىالنسباألعمىتتفقمعأىميةكمشكمةالدراسةالتيترػأفكسػائلاإلعػبلـالجديػدتمعػبدكرًاميمػًافػي

تشكيلالمعارؼكاالتجاىاتنحكقضاياالمرأة.
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جميػكرزيػادةمعارفػوبػأىـقضػاياكمشػاكلالمػرأةالمختمفػة،بحيػثالتيػـنصػفكترػالباحثةأفعمػىال
المبحكثيففقطكماتشيرالنتائجىنا،كمايشيرتأخربنػد"معرفػةأىػـالحمػكؿلتحسػيفظػركؼالمػرأة"إلػىأف

ؿعمػػىنكعيػػةالمعمكمػػاتالتػػيتنشػػرحػػكؿقضػػاياالمػػرأةعبػػراإلعػػبلـالجديػػدالتػػؤدؼفعػػبًلإلػػىطػػرححمػػك
الجميكر،األمرالذؼقديؤدؼإلىانخفاضاعتمادهمستقببًلعمىىذهالكسائللتشكيلمعارفوكاتجاىاتو.

مميزات وسائل اإلعالم الجديد التي تجعل المبحوثين يعتمدون عمييا لمحصول عمى معمومات حول قضايا  

 :المرأة

 (04)رقم جدول 

تجعل المبحوثين يعتمدون عمييا لمحصول عمى معمومات حول  مميزات وسائل اإلعالم الجديد التييوضح  
 قضايا المرأة

%  ك مميزات ال   

 30 112 تناكؿالقضايابصراحةكجرأةكبيرة

 27.3 102 نقلمختمفكجياتالنظربحرية

 27.1 101 تغطيتياسريعةكشاممة

 24.9 93 إتاحةالمجاؿإلبداءالرأؼ

 23.3 87 استخداـالكسائطالمتعددةكالصكركالفيديك

 18.2 68 عرضكجيةالنظرغيرالرسميةكغيرالحزبية

 9.1 34 دقةماينشرمفخبلليامفمعمكماتكآراء

 1.1 4 أخرػ

 477ن=       
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يعتمػػدكفمميػػزاتكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػدالتػػيتجعػػلالمبحػػكثيفأىػػـالسػػابقأفيتضػػحمػػفالجػػدكؿ
%،كمػفٖٓبنسػبةتناكؿالقضايابصراحةكجػرأةكبيػرةىيعمييالمحصكؿعمىمعمكماتحكؿقضاياالمرأة

%فقػػطمػػفٜبينمػػايػػرػ%،72بنسػػبةشػػاممةالسػػريعةكالتغطيتيػػا،كنقػػلمختمػػفكجيػػاتالنظػػربحريػػةثػػـ
.المبحكثيفأفكسائلاإلعبلـالجديددقيقةفيماتنشرمفمعمكماتكآراء

مقيدة فييغير الجميكر، التييفضميا بشكلعاـ الجديد مميزاتكسائلاإلعبلـ مع كتتفقالنتيجة
فيتفقمع فيالمركزاألخير الدقة كركد أما الحرة، أككجياتالنظر مفالصراحة تحد تحريرية بسياسة

،كأفالجميكرقادر(ٓٔ)رقـالنتائجالسابقةالتيبينتأفثقةالمبحكثيفبالمضاميفمتكسطةفيجدكؿ
عمىالتمييزبيفالمعمكماتالدقيقةكغيرالدقيقة.

كيختمفترتيببند"دقةماينشرمفخبلؿكسائلاإلعبلـالجديدمفمعمكماتكآراء"معدراسة)أبك
 بنسبة(ٔ)(ٖٕٔٓطو، متكسطة المرأة الجديدحكؿقضايا ينشرعبراإلعبلـ بما كالثقة حيثكانتالدقة
%تميياالثقةالعاليةثـالمنخفضة،بينماحصمت"الدقة"ىناعمىأدنىنسبة،كربمايعكداالختبلؼإلىٛٗ

أفعينةىذهالدراسةىيالجميكرالعاـبينمادراسةعينةدراسةأبكطومفاإلعبلمييففقط.

نقلالمعمكمات"فيياحيثاحتمتميزة"السرعةفي(ٕ)(ٕ٘ٔٓكذلؾتختمفالنتيجةمعدراسة)خاطر،
%ضمفترتيبالمبحكثيفلمميزاتكسائلاإلعبلـالجديد،بينماحصمتميزةٜ٘عمىالمرتبةاألكلىبنسبة

%فقط،األمرالذؼيختمفمعىذهالدراسة،كربمايعكد٘.ٖٔ"عرضكجياتالنظرالمختمفة"عمىنسبة
بينمادراسةعينةدراسةخاطرمفطمبةالجامعاتاالختبلؼإلىأفعينةىذهالدراسةىيالجميكرالعاـ

فقط.





                                                           
(1)

 58صمرجع سابك،حاتمأبوطه،
(4)

 185صمرجع سابك،ترنٌمخاطر،
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وسائل اإلعالم قضايا المرأة التي تيم المبحوثين وتجعميم يحرصون عمى متابعتيا أكثر من خالل  .4
 :الجديد

 (03)رقم جدول 

وسائل اإلعالم عمى متابعتيا أكثر من خالل ي تيم المبحوثين وتجعميم يحرصون قضايا المرأة التيوضح  
 الجديد

 % ك قضايا المرأة  

 61.2 230 العنفاألسرؼضدالمرأة

 48.7 183 انتياكاتاالحتبلؿبحقالمرأة

 44.9 169 حرمافالمرأةمفالميراث 

 41.5 156 حصكؿالمرأةعمىفرصعمل

 37.5 141 قضاياالزكاجالمبكر

 34 128 القتلبادعاءالشرؼ

 33.5 126 مشاركةالمرأةفيالنضاؿالعسكرؼكالسممي

 25.3 95 حصكؿالمرأةعمىالرعايةالصحية

 24.7 93 مشاركةالمرأةفيالحياةالسياسية

 17.8 67 البطالةالتيتعانيمنياالمرأة

 16 60 مكادترفييية

 15.2 57 التحدياتأماـالتمكيفاالقتصادؼلممرأة
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 9.3 35 القضاياالرياضيةلممرأة

 0.8 3 أخرػ

 477ن=      

قضػػػاياالمػػػرأةالتػػػيتيػػػـالمبحػػػكثيفكتجعميػػػـيحرصػػػكفعمػػػىأفأكثػػػرالسػػػابقيتضػػػحمػػػفالجػػػدكؿ
%،61.2ىػػيالعنػػفاألسػػرؼالػػذؼتتعػػرضلػػوالمػػرأةبنسػػبةمتابعتيػػاأكثػػرمػػفخػػبلؿكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػد
بينمػػا%،44.9ثػػـحرمػػافالمػػرأةمػػفالميػػراثبنسػػبة%،48.7كمػػفثػػـانتياكػػاتاالحػػتبلؿبحػػقالمػػرأةبنسػػبة

.جاءتقضاياالترفيوكاالقتصادكالرياضةفيآخرأكلكياتالمبحكثيفمفحيثالحرصعمىمتابعتيا

ا العنف قضية احتبلؿ الباحثة األكؿ،كُترجع القضيةلمركز فالنتشار اإلحصاءبحسب، جياز
%عنفٜ.ٗٔ%عنفجسدؼكٛ.ٖٗ%مفنساءقطاعغزةتعرضفلعنفنفسيكٗ.ٙٚالمركزؼ،فإف

.(ٔ)%عنفاقتصادؼٖ.ٛٛ%عنفاجتماعيكٜ.ٛٚجنسيك

مكضػػكعالعنػػفضػػدالمػػرأةاحتػػلالمرتبػػة(التػػيبينػػتأفٕٛٓٓكتتفػػقالنتيجػػةمػػعدراسػػة)السػػراج،
.(ٕ)يتـتداكليااألكلىبيفمكضكعاتالمرأةالت

عمػىاىتمػاـمػايقػاربمػفنصػفالمبحػكثيف،أفمػفالميػراثكمايؤكدحصكؿقضيةحرمػافالمػرأة
يةتؤرؽالجميكرالفمسطينيفعبًل.القض

تأخرك الشرؼيأتي بادعاء القتل الحاالمستغرباًقضية لتزايد بشكلنظرًا السنكاتاألخيرة تفي
ـسجلثبلثةعشرحالةقتللنساءبادعاءالشرؼ،ٕٕٔٓتشيرتقاريرإخباريةإلىأفعاـممحكظ،حيث
ـ.ٕٗٔٓـ،كمثميافئٖٕٓفيعاـٕٙارتفعتإلى

كماتستغربالباحثةتأخر"مشاركةالمرأةفيالحياةالسياسية"نظرًالشراكةالمرأةالفمسطينيةفيكل
كت كالسياسي، العسكرؼ النضاؿ كحتىمراحل السياسية كاألحزاب التشريعي المجمس في مناصب قمدىا

حصةتحديدالرمزيةفياألحزاب،مثلالمرأةمشاركةبالمشاركةفياالنتخاباتالرئاسية،كيمكفتبريرذلؾ"
                                                           

(1)
 مرجع سابكالجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطٌنً،

(4)
 668صمرجع سابك،شكرٌةالسراج،
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اخرفينساءمرشحاتبأسماء(كالبرلمانيةالمحمية)االنتخابيةالقائمةكتزييفالحزب،ىيئاتفيلممرأةمعينة
(ٖ)"."المرأةبحقكؽنطالبنحف"يقكؿبندالسياسيالبرنامجكتضميفالقائمة،

حيػػػث،اىتمامػػػاتيـالعامػػةالتػػػيتحػػدثتعػػف(ٜ)جػػدكؿرقػػـنتػػػائجمػػعىنػػاكتتفػػقأكلكيػػاتالمبحػػػكثيف
جاءتاالىتماماتاالقتصاديةكالرياضيةفيآخرالقائمة.

عبر اإلعالم الجديد لمحصول عمى معارف وآراء حول أنواع المواد التي يفضل المبحوثين متابعتيا  .3
 :قضايا المرأة

 (05)رقم جدول 

 أنواع المواد التي يفضل المبحوثين متابعتيا عبر اإلعالم الجديديوضح  

 لمحصول عمى معارف وآراء حول قضايا المرأة 

 % ك أنواع المواد  

 70 264 الفيديك

 59.4 224 الصكر

 57.6 217 القصصاإلنسانية

 39.5 149 المنشكراتالقصيرة

 35.5 134 األخبارالسريعة

 23.3 88 الدراسات

 8.8 33 التدكينات

                                                           
(5)

 مرجع سابكمكاوي،إبراهٌم
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 7.2 27 المرفقاتالصكتية

 477ن=                   

أنكاعالمكادالتػييفضػلالمبحػكثيفمتابعتيػاعبػراإلعػبلـالجديػدأفأكثرالسابقيتضحمفالجدكؿ
ثػـ%،59.4بنسػبةالصػكر%،كمػفثػـ70بنسػبةالفيػديكىػيمعارؼكآراءحكؿقضاياالمػرأةلمحصكؿعمى

بينمػػػاأقػػلمػػػفنصػػفالمبحػػػكثيفيفضػػمكفالمنشػػػكراتكاألخبػػارالسػػػريعة%،57.6بنسػػبةالقصػػصاإلنسػػػانية
.كالدراساتكالتدكيناتكالمرفقاتالصكتية

الفيديكيجذباالنتباهأكثػر،كمػاأفالصػكرتػؤثركمفالمعركؼأفدمجالصكتمعالصكرةفيتقنية
فيالمتمقيبشكلأكبرمفالنصكصأكالمرفقاتالصكتيةلكحدىا.

كتدؿالنسبةالمرتفعةأيضًاالتيحصمتعمييا"القصصاإلنسانية"عمىأىميةاسػتخدامياعبػركسػائل
اةالفئػػػػاتالمستضػػػػعفة،حيػػػػثيتحػػػػرؾمػػػػفميػػػػاـالصػػػػحافةاإلنسػػػػانية،أفتتنػػػػاكؿحيػػػػاإلعػػػػبلـالجديػػػػد،ألف"

.(ٔ)،فيساندىا"الصحفيكسطشريحةمفالمجتمعتتعايشمعأزماتيادكفدعـ

التػػيتثيػػراىتمػػاـالجميػػكرالمتمقػػيكتمبػػيرغبتػػوفػػيالحصػػكؿاإلنسػػانيةكبصػػكرةعامػػة،تعػػدالقصػػص
اسػيميافػيسػكؽاالعػبلـالػذؼيتطػكرعمىالمعمكمػة،ىػدًفاميمػًالكسػائلاإلعػبلـالتػيتسػعىلمحفػاظعمػى

(ٕ)،كمفضمنيااإلعبلـالجديد.بشكلمتسارع

 :بوسائل اإلعالم الجديد كمصدر لممعمومات الخاصة بقضايا المرأةمدى ثقة المبحوثين  .5
 (02)رقم جدول 

 بوسائل اإلعالم الجديد كمصدر لممعمومات الخاصة بقضايا المرأةيوضح درجة ثقة المبحوثين  

 % ك ة الثقةدرج 

 10.1 38 عالية

                                                           
(1)

 /http://asahnetwork.orgعلىالرابط6/4/4118متوفربتارٌخالصحافة اإلنسانٌة، عبدالرحمنمصطفى،
(4)

 /http://www.dc4mf.orgعلىالرابط6/4/4118متوفربتارٌخالمصص اإلنسانٌة تغٌر شكل التغطٌة اإلخبارٌة،هالةالسالم،

http://asahnetwork.org/
http://www.dc4mf.org/
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 82.2 310 متكسطة

 7.7 29 منخفضة

 100 377 المجموع 

 2.02 المتوسط الحسابي 

يثقػكفبدرجػةعاليػةبكسػائلاإلعػبلـالمبحػكثيف%مػف10.1أفمػانسػبتوالسػابقتضحمفالجػدكؿي
بينمػػايثػػقمعظػػـالمبحػػكثيففييػػابدرجػػةمتكسػػطةبنسػػبةالجديػػدكمصػػدرلممعمكمػػاتالخاصػػةبقضػػاياالمػػرأة،

.2.02،كذلؾبمتكسطحسابيبمغبدرجةمنخفضةبيا%يثقكف7.7ك،82.2%

يفالعامػػةبكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػد،(الػػذؼيبػػيفثقػػةالمبحػػكثٓٔكتتفػػقىػػذهالنتيجػػةمػػعالجػػدكؿرقػػـ)     
ذايشيرإلىأنوكممازادتدرجةثقةالمبحكثيفبمضاميفحيثأفالمتكسطالحسابيجاءمتطابقتقريبًا،كى

كسائلاإلعبلـالجديدبشكلعاـ،ستزيدثقتيـبمضاميفالمكضكعاتالمتخصصةمثلقضاياالمرأةفيىذه
الكسائل.

 

 :الجوانب التي تركز عمييا وسائل اإلعالم الجديد بصورة أكبر في معالجة قضايا المرأة .2
 (07)رقم جدول 

 الجوانب التي تركز عمييا وسائل اإلعالم الجديد بصورة أكبر في معالجة قضايا المرأةيوضح  

 % ك جوانب التركيز 

 31.5 117 ردكداألفعاؿعمىالقضية

 26.6 99 تفاصيلالقضية

 22.6 84 آثارالقضية
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 21.8 81 أسبابالقضية

 20.4 76 جكانبالقضية

 15.3 57 طرححمكؿ

 1.1 4 أخرػ

 477ن=                      

الجكانبالتيتركزعميياكسائلاإلعبلـالجديدبصػكرةأكبػرفػيأفأكثرالسابقيتضحمفالجدكؿ
تفاصيلتمييا%،31.5بنسبةردكداألفعاؿعمىالقضيةىيمفكجيةنظرالمبحكثيفمعالجةقضاياالمرأة

%أنياتطرححمكؿ.ٖ.٘ٔكاألسبابكالجكانببنسبةمتقاربة،بينمايرػثاراآلثـ%،26.6بنسبةالقضية

كتػػرػالباحثػػةأفمػػفالطبيعػػيأفتحصػػلردكداألفعػػاؿعمػػىالقضػػيةعمػػىالمركػػزاألكؿ،لطبيعػػة
كسػائلاإلعػػبلـالجديػػدالقائمػةعمػػىفكػػرةالتفاعميػػةكعػرضكجيػػاتالنظػػركردكداألفعػاؿ،أمػػاحصػػكؿ"طػػرح

القضايالمركزاألخيرفيشيرإلىإشكاليةفيدكركسائلاإلعبلـالجديدفيإيجادحمكؿلبعضحمكؿ"عمىا
التيتيـالجميكر.

كعدـنشاطكاىتماـمحتكػىذهالكسائل،الذيفيجبأفيديركاتخصصيفكترػالباحثةأفغيابالم
ؿمبلحظػػةالباحثػػةالشخصػػػيةعمػػىالجيػػكرمػػػفخػػبللشخصػػيةلممؤسسػػاتالمعنيػػةبػػػالمرأةبػػالردالصػػفحاتا

.،قدتككفعكاملمساعدةعمىغيابطرحالحمكؿلمعديدمفالصفحاتطكاؿفترةالدراسة

(حيػػثتػػأخربنػػد"معرفػػةأىػػـالحمػػكؿلتحسػػيفظػػركؼٕٔكتػػأتيىػػذهالنتيجػػةمتفقػػةمػػعجػػدكؿرقػػـ)
صػػكؿعمػػىمعمكمػػاتحػػكؿقضػػاياالمػػرأة"كإحػػدػدكافػػعالمبحػػكثيفلبلعتمػػادعمػػىكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػدلمح

المرأة.
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 :: تأثيرات اإلعالم الجديد عمى الجميور في تكوين معارف واتجاىات نحو قضايا المرأةثالثاا 

 يموتشكيل اتجاىات المبحوثين أبرز قضايا المرأة التي ساىم اإلعالم الجديد في زيادة معارف .0
 :نحوىا

 (08)رقم جدول 

 ساىم اإلعالم الجديد في زيادة أبرز قضايا المرأة التييوضح  

 نحوىا يموتشكيل اتجاىات المبحوثين معارف 

 % ك أبرز قضايا المرأة 

 57.1 212 االجتماعية

 28.8 107 السياسية

 27.5 102 الثقافية

 26.4 98 الصحية

 15.4 57 االقتصادية

 7.8 29 الترفييية

 3.8 14 الرياضية

 1.3 5 أخرػ

 477ن=                            
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يتضػػػحمػػػفالجػػػدكؿالسػػػابقأفأبػػػرزقضػػػاياالمػػػرأةالتػػػيسػػػاىـاإلعػػػبلـالجديػػػدفػػػيزيػػػادةمعػػػارؼ
%،كمفثـالقضاياالسياسيةبنسػبة57.1المبحكثيفكتشكيلاتجاىاتيـنحكىاىيالقضايااالجتماعيةبنسبة

حية،بينمػػاجػػاءتالقضػػاياالرياضػػيةفػػيالترتيػػببنسػػبةتقػػارب%،تمييػػاكبنسػػبمتقاربػػةالثقافيػػةكالصػػ28.8
ٗ.%

كتػػػرػالباحثػػػةأفالقضػػػايااالجتماعيػػػةحصػػػمتعمػػػىأعمػػػىنسػػػبةألنيػػػااألكثػػػرتػػػداكاًلبػػػيفجميػػػكر
اإلعػػبلـالجديػػد،فالعديػػدمػػفالقضػػايااالجتماعيػػةالتكلييػػاكسػػائلاإلعػػبلـالتقميػػدؼالكثيػػرمػػفاالىتمػػاـمػػف

تفاصيمياكردكداألفعاؿنحكىابينمايؤدؼاإلعبلـالجديدىذاالدكر.حيثمتابعة

إالأفالراديككالتمفزيكف(ٜ)أماالسياسيةكرغـاىتماـالجميكرالبالغبياكماالحظنافيجدكؿرقـ
غالبًامايقدمكفمعارؼكافيةلمجميكربشأنيا،كيككفدكراإلعبلـالجديدمكملليما.

أمػاالقضػايااألخػرػالتػيحصػمتعمػىنسػبأقػلفػذلؾألنيػامتخصصػة،كتؤشػرعمػىضػركرةزيػػادة
دكراإلعبلـالجديدفيياألىميتيا،كماأنياتحتاجمتخصصيفيزكدكفالجميكربمحتكػدقيقبشأنيا.



وسائل درجة حرص المبحوثين عمى النقاش مع اآلخرين حول قضايا المرأة التي يتم متابعتيا عبر  .6
 اإلعالم الجديد:

 (09)رقم جدول 

 يوضح درجة حرص المبحوثين عمى النقاش مع اآلخرين حول قضايا المرأة  

 التي يتم متابعتيا عبر وسائل اإلعالم الجديد

 % ك درجة الحرص  

 19.9 75 عالية

 59.9 226 متكسطة
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 20.2 76 منخفضة

 100 377 المجموع 

 2 المتوسط الحسابي 



يحرصػكفعمػىالنقػاشمػعاآلخػريفالمبحػكثيف%مػف19.9أفمػانسػبتوالسػابقتضحمفالجػدكؿي
عمػػػىيحرصػػػكف%59.9،بدرجػػػةعاليػػػةحػػػكؿقضػػػاياالمػػػرأةالتػػػييػػػتـمتابعتيػػػاعبػػػركسػػػائلاإلعػػػبلـالجديػػػد

يػػػتـيحرصػػكفعمػػػىالنقػػاشمػػعاآلخػػػريفحػػكؿقضػػاياالمػػػرأةالتػػي%20.2بدرجػػةمتكسػػػطة،بينمػػامناقشػػتيا
.2بدرجةمنخفضة،كذلؾبمتكسطحسابيبمغمتابعتياعبركسائلاإلعبلـالجديد

يدؿعمى المرأة لقضايا متكسطة يقاربمفنصفالمبحكثيفبصكرة ما أفمناقشة كترػالباحثة
جميكراىتماـجيدمفقبلالجميكرببعضالقضايا،كمايتفقمعالنتائجالسابقةالتيتشيرإلىأفاىتماـال

بقضاياالمرأةبشكلعاـىكاىتماـمتكسط.

كبشكلعاـفإفالنقاشحكؿالعديدمفالقضايايعنيمزيدمفالتفكيرفيكيفيةالرقيبظركؼالمرأة
السياسيةكاالجتماعيةكاالقتصاديةكغيرىا،كمايعنيأفمقترحاتحمكؿقدتطرحكُتنشرعبركسائلاإلعبلـ

الجديد.
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 يم:قضايا المرأة التي تثير اىتمام يناقش معيم المبحوثيناألطراف الذين  .4
 (61)رقم جدول 

 يمقضايا المرأة التي تثير اىتمام يناقش معيم المبحوثيناألطراف الذين يوضح  

 % ك النقاشأطراف  

 45.3 168 األصدقاء

 46.9 174 األسرة

 28.0 104 الدراسةزمبلءالعملأك

 1.9 7أخرػ

 477ن=                         

أفاألطراؼالذيفيناقشمعيـالمبحكثيفقضاياالمرأةالتيتثيراىتماميـالسابقيتضحمفالجدكؿ
بنسػػػبةزمػػػبلءالعمػػػل/الدراسػػػة%،كمػػػفثػػػـ45.3بنسػػػبةاألصػػػدقاء%،كمػػػفثػػػـ46.9بنسػػػبةأكاًلاألسػػػرةىػػػي
،كىػػذهاألطػػراؼاألخػػرػىػػيمختصػػكفحقكقيػػكف،كنقاشػػاتفػػي%1.9كأخيػػراأطػػراؼأخػػرػبنسػػبة%،28.0

مؤتمراتكندكات.

تقػػػاربنسػػػبالنقػػػاشمػػػعاألسػػػرةكالنقػػػاشمػػػعاألصػػػدقاءتعنػػػيأفىنػػػاؾقضػػػاياتخػػػصاألسػػػرةأكثػػػر
كقضاياالعنفكالميراثكغيرىا،بينماىناؾقضاياأكثرعمكميةيجػرؼنقاشػيامػعاألصػدقاءلتبػادؿكجيػات

ربشأنيا.النظ
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عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول عمى  المبحوثين درجة التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد .3
 :معارف وتكوين اتجاىات نحو قضايا المرأة

 (60جدول رقم ) 

عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول  المبحوثين درجة التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتمادوضح ي
 عمى معارف وتكوين اتجاىات نحو قضايا المرأة

 التأثيرات المعرفية
المتوسط  عالية متوسطة منخفضة

 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 المئوي 

 % ن % ن % ن

نحك األفعاؿ ردكد عمى التعرؼ
قضاياالمرأة

45 11.9 156 41.4 176 46.7 2.35 0.68 78.25 

التعرؼعمىمعمكماتأكثرحكؿ
قضاياالمرأة

25 6.6 212 56.2 140 37.1 2.31 0.59 76.83 

المرأة ظركؼ عمى التعرؼ
الحياتية

70 18.6 174 46.2 133 35.3 2.17 0.72 72.24 

بعض تداعيات عمى التعرؼ
القضايا

68 18.0 191 50.7 118 31.3 2.13 0.69 71.09 

حكؿبعضقضاياإزالةالغمكض
المرأة

69 18.3 195 51.7 113 30.0 2.12 0.69 70.56 

 الدرجة الكمية
 

2.21 0.41 73.79 

 

 الجدكؿ مف يتضح ترتيب كسائلالسابق عمى المبحكثيف اعتماد عف الناتجة المعرفية التأثيرات
التعرؼعمىردكداألفعاؿكتككيفاتجاىاتنحكقضاياالمرأة،أكليااإلعبلـالجديدلمحصكؿعمىمعارؼ
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%،76.83بنسبةكمفثـالتعرؼعمىمعمكماتأكثرحكؿقضاياالمرأة%،78.25بنسبةنحكقضاياالمرأة
كأخيرابنسبمتقاربةجدًا،التعرؼعمىتداعياتبعضالقضاياكالتعرؼعمىظركؼالمرأةالحياتيةيمييا

.%70.56بنسبةإزالةالغمكضحكؿبعضقضاياالمرأة

رغـكتبلحعالباحثة لممبحكثيف، كافة التأثيراتالمذككرة يدؿعمىأىمية كىذا أفالنسبمتقاربةجدًا
األفعاؿالتيتتفقمعالجدكؿ أكبركالتعرؼعمىردكد بدرجة بعضيا )تفضيميـ التأثيرات(ٚٔرقـ أما ،

معرفةظركؼحياتيةيككفأصعباألخرػفحصمتعمىنسبمتكسطةألفالحصكؿعمىالمعمكماتأك
مفمراقبةردكداألفعاؿ،كاليقتصرعمىنكعكاحدمفاإلعبلـكاإلعبلـالجديدالذؼاليتابعتداعياتكل

القضاياأكيزيلالغمكضحكليا.



عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول عمى  المبحوثين الناتجة عن اعتمادوجدانية درجة التأثيرات ال .5
 :كوين اتجاىات نحو قضايا المرأةمعارف وت

 (66جدول رقم )

عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول  المبحوثين الناتجة عن اعتماد وجدانيةال درجة التأثيراتوضح ي
 عمى معارف وتكوين اتجاىات نحو قضايا المرأة

 وجدانيةالتأثيرات ال
المتوسط  عالية متوسطة منخفضة

 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 المئوي 

 % ن % ن % ن

الشعكربالفرحتجاهبعضالنساء
الناجحات

16 4.2 112 29.7 249 66.0 2.62 0.57 87.27 

الشعكربالحزفتجاهبعضالنساء
المعّنفات

20 5.3 152 40.3 205 54.4 2.49 0.60 83.02 

استمرار إزاء بالقمق  80.37 0.65 2.41 49.9 188 41.4 156 8.8 33الشعكر
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اضطيادالمرأةفيبعضالقضايا

آالميا المعّنفة المرأة مشاركة
كىمكميا

51 13.5 165 43.8 161 42.7 2.29 0.69 76.39 

 الدرجة الكمية
 

2.45 0.44 81.76 

 

 الجدكؿ مف يتضح ترتيب السابق كسائلالكجدانيةالتأثيرات عمى المبحكثيف اعتماد عف الناتجة
الشعكربالفرحتجاهبعض،أكليااإلعبلـالجديدلمحصكؿعمىمعارؼكتككيفاتجاىاتنحكقضاياالمرأة

الناجحات النساء 87.27بنسبة ،% المعّنفاتكمفثـ بعضالنساء بالحزفتجاه الشعكر %،83.02بنسبة
مشاركةالمرأةكأخيرا%،80.37بنسبةاستمراراضطيادالمرأةفيبعضالقضاياالشعكربالقمقإزاءكمفثـ

.%76.39بنسبةالمعّنفةآالمياكىمكميا

كمرتفعة،كىذامؤشرإيجابيعمىدرجةتفاعلالمبحكثيفمعكتبلحعالباحثة أفالنسبمتقاربةجدًا
قضاياالمرأة،كقدحصلالشعكربالفرحيميوالشعكربالحزفعمىأعمىترتيبألفأسيلالتأثيراتالكجدانية

ىكأفيتعاطفشخصمعقضيةفتفرحوأكتحزنو.

راتالكجدانيةاإليجابيةكالشعكربالفرحنحكالسيدةالفمسطينيةالغزيةعمىسبيلالمثاؿ،تابعتالباحثةالتأثي
"سياالقيشاكؼ"عبركسائلاإلعبلـالجديد،كىيكبيرةميندسيبرنامجفضائيفيككالةالفضاءاألمريكية

ناثعفسعادتيـبنجاحياكفرحيـبإنجازاتياكخصصكاكس ـأك"ناسا"،حيثعبرالمتفاعمكفمعياذككرًاكا 
"ىاشتاغ"باسميا.
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عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول عمى  المبحوثين الناتجة عن اعتمادسموكية درجة التأثيرات ال .2
 .معارف وتكوين اتجاىات نحو قضايا المرأة

 (64جدول رقم )

عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول  المبحوثين الناتجة عن اعتماد سموكيةال درجة التأثيراتوضح ي
 عمى معارف وتكوين اتجاىات نحو قضايا المرأة

 سموكيةالتأثيرات ال
المتوسط  عالية متوسطة منخفضة

 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 المئوي 

 % ن % ن % ن

كسائل عبر منشكرات كتابة
نصرة إلى تدعك الجديد اإلعبلـ

قضاياالمرأة
95 25.2 154 40.8 128 34.0 2.09 0.77 69.58 

اإلعبلـ كسائل عبر تفاعمي
الجديدمعقضاياالمرأة

81 21.5 186 49.3 110 29.2 2.08 0.71 69.23 

كالنفسية المادية المساعدة تقديـ
لمنساء

88 23.3 182 48.3 107 28.4 2.05 0.72 68.35 

المشاركةفيأنشطةتكعكيةتجاه
قضاياالمرأة

110 29.2 151 40.1 116 30.8 2.02 0.78 67.20 

الميدانية الفعاليات في المشاركة
الداعمةلممرأة

173 45.9 128 34.0 76 20.2 1.74 0.77 58.09 

 الدرجة الكمية
 

1.99 0.55 66.49 
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 الجدكؿ مف يتضح ترتيب السابق كسائلسمككيةالالتأثيرات عمى المبحكثيف اعتماد عف الناتجة
كتابةمنشكراتعبركسائلكتككيفاتجاىاتنحكقضاياالمرأة،أكليااإلعبلـالجديدلمحصكؿعمىمعارؼ

تفاعميعبركسائلاإلعبلـالجديدمعكمفثـ%،69.58بنسبةاإلعبلـالجديدتدعكإلىنصرةقضاياالمرأة
مشاركةفيأنشطةتكعكيةتجاهكالتقديـالمساعدةالماديةكالنفسيةلمنساءتمييا%،69.23بنسبةقضاياالمرأة
.%58.09بنسبةالمشاركةفيالفعالياتالميدانيةالداعمةلممرأةأخيرابنسبمتقاربة،لتحلقضاياالمرأة

 ىذا ألف نسبتيف، أعمى عمى الجديد اإلعبلـ عبر المنشكراتكالتفاعل السمكؾالكحصمتكتابة
رأيو بإبداء الجميع رغبة لعدـ المقياسالثبلثي كفق متكسطة نسبتو أف إال كبيرًا، جيدًا أك كقتًا يستغرؽ

صراحةحكؿبعضقضاياالمرأة.

أمامجيءالمشاركةفيالفعالياتالميدانيةفيالمرتبةاألخيرةكبنسبةمنخفضةكفقالمقياسالثبلثي،
مكؾالجميكرالذؼاليفّضلالمشاركةفيفعالياتتستيمؾكقتوكجيده،كماتعكسترجمةكاقعيةلسفيأتي

ىذهالنتيجةأفكسائلاإلعبلـالجديدلـتصلفيتأثيرىاإلىالدرجةالتيتدفعالناسلمنزكؿإلىالميداف
لمتفاعلمعبعضقضاياالمرأةرغـأىميتيا.

 (63جدول رقم )

عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول عمى معارف  المبحوثين عن اعتماد الناتجة التأثيراتوضح ي
 وتكوين اتجاىات نحو قضايا المرأة

 التأثيرات
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 المئوي 

 81.76 0.44 2.45التأثيراتالكجدانية

 73.79 0.41 2.21 التأثيراتالمعرفية

 66.49 0.55 1.99 التأثيراتالسمككية
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 72 0.35 2.22 التأثيرات بشكل عام

 

التأثيراتالناتجةعفاعتمادالمبحكثيفعمىكسائلاإلعبلـالجديدالسابقترتيبيتضحمفالجدكؿ
فيالمرتبةاألكلىالتأثيراتالكجدانية،كقدجاءتلمحصكؿعمىمعارؼكتككيفاتجاىاتنحكقضاياالمرأة

 81.76بنسبة التأثيراتالمعرفيةتمتيا%، 73.79بنسبة ،% التأثيراتالسمككيةكأخيرا كقد%66.49بنسبة .
%.72بشكلعاـالتأثيراتبمغتدرجةالمكافقةعمى

التأثيراتبسبسيكلةالنسبةاألعمىاحتمتلتأثيراتالكجدانيةترػالباحثةأفاك التعبيرعنيا،بينما
المعرفيةتحتاجكقتًاكجيدًاتراكميًاكيتتككف،بينماالتأثيراتالسمككيةىيأعمىمراحلالتأثيرالتيتتطمب

جيكدحقيقيةكفّعالة.

 )خاطر، معدراسة النتيجة األكلىأيضًإ٘ٔٓكتتفقىذه المرتبة حيثاحتمتالتأثيراتالكجدانية )
المعرفيةثـالسمككية،كتعتقدالباحثةأفىذااالتفاؽيدؿعمىمستكػقدرةكسائلاإلعبلـالجديدبشكلتمتيا

عاـعمىالتأثيرفيالجميكربالدرجةاألكلى،يميونكعالقضاياالمطركحة،ككفدراسةخاطرتتحدثعف
(ٔ)قضاياالمرأةالفمسطينية.كىذهالدراسةتتحدثعفٕٗٔٓمكضكعالعدكافاإلسرائيميعمىغزةعاـ













                                                           
(1)

 167صمرجع سابك، ترنٌمخاطر،
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أىم المشاكل التي تواجو المبحوثين في اعتمادىم عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول عمى  .7
 :المعمومات وتكوين اتجاىات نحو قضايا المرأة
 (65)رقم جدول 

 أىم المشاكل التي تواجو المبحوثين في اعتمادىم عمى وسائل اإلعالميوضح  

 الجديد لمحصول عمى المعمومات وتكوين اتجاىات نحو قضايا المرأة 

 % ك مشاكل أىم ال 

 42.7 159 ليستمصدرمكثكؽفيكثيرمفاألحياف

 29.3 109 كثرةاآلراءالمعركضةقديسببالتشتت

 28 104 االىتماـبسرعةنقلالمعمكمةعمىحسابدقتيا

 24.2 90تخدشحياءالمجتمعتناكؿبعضالقضايابجرأةقد

 2.4 9أخرػ

 477ن=       

المشاكلالتيتكاجػوالمبحػكثيففػياعتمػادىـعمػىكسػائلاإلعػبلـالجديػدالسابقيتضحمفالجدكؿ
ليسػتمصػدرمكثػكؽفػيكثيػرمػف،أكليػاأنيػالمحصكؿعمىالمعمكماتكتككيفاتجاىاتنحكقضاياالمرأة

%،كمػػفثػػـاالىتمػػاـ29.3%،كمػػفثػػـكثػػرةاآلراءالمعركضػػةقػػديسػػببالتشػػتتبنسػػبة42.7األحيػػافبنسػػبة
،كبعػػػضتنػػػاكؿبعػػضالقضػػػايابجػػػرأةقػػػدتخػػػدشحيػػػاءالمجتمػػػع،كبسػػرعةنقػػػلالمعمكمػػػةعمػػػىحسػػػابدقتيػػػا

المشكبلتاألخرػمثلالكذبفيبعضالقضايا،كعرضالمشكبلتدكفعرضالحمكؿ.

يكضػػحمػػدػثقػػةالمبحػػكثيفبكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػد(يبػػيفٙٔرقػػـ)الجػػدكؿكتتفػػقىػػذهالنتيجػػةمػػع
كمػػػايتفػػػقمػػػعطبيعػػػةكسػػػائلاإلعػػػبلـالجديػػػدالتػػػيالتشػػػترط،كمصػػػدرلممعمكمػػػاتالخاصػػػةبقضػػػاياالمػػػرأة

الكشفعفىكيةالمصدرالحقيقي.معظميا
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كيشػػتكيبعػػضالمبحػػكثيفمػػفالتشػػتتبسػػببكثػػرةاآلراء،ألفكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػدىػػيسػػاحات
كاسعةجدًاالتحظرأؼرأؼإالفيحاالتقميمة.

كقدجاءتالنسبةالتيحصلعمييابند"االىتماـبسرعةنقلالمعمكمةعمىحسابدقتيػا"متفقػةمػع
(الػػػذؼيظيػػػرأف"دقػػػةالمعمكمػػػاتكاآلراءالمنشػػػكرةعبػػػراإلعػػػبلـالجديػػػد"جػػػاءتفػػػيآخػػػرٖٔجػػػدكؿرقػػػـ)

%فقط.ٜاختياراتالمبحكثيفلمميزاتاإلعبلـالجديدبنسبة

%فقطٙٔ(حيثقاؿٕ٘ٔٓتيببند"الثقةفيالمعمكمات"معدراسة)خاطر،فيالمقابلاختمفتر
مفالمبحكثيفأفضعفالثقةفيمعمكماتشبكاتالتكاصلاالجتماعيتمثلمشكمةبالنسبةلدييـ،بينماما

(ٔ)%مفالمبحكثيفىناكافقكاعمىىذهالمشكمة.ٖٗيقارب



 :قضايا المرأة: معارف الجميور واتجاىاتو حول رابعاا 

 :معارف الجميور حول قضايا المرأةدرجة  .0
 (62)رقم جدول 

 المرأة بشكل عاممعارف الجميور حول قضايا يوضح درجة  

 % ك درجة المعرفة 

 7.7 29 عالية

 74.5 281 متكسطة

 17.8 67منخفضة

 100 377 المجموع 

                                                           
(1)

 168صمرجع سابك،ترنٌمخاطر،
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 مسػػتكػمعػػارفيـحػػكؿقضػػاياالمػػرأةالمبحػػكثيف%مػػف17.8أفمػػانسػػبتوالسػػابقيتضػػحمػػفالجػػدكؿ
%مػػفالمبحػػكثيفمسػػتكػمعػػارفيـحػػكؿ7.7%مسػػتكػمعػػارفيـمتكسػػط،بينمػػا74.5بشػػكلعػػاـمػػنخفض،

بشكلعاـعالي. قضاياالمرأة

كتصنفالمعارؼعاليةإذاأجابالمبحكثعمىسبعإجاباتصحيحةفمافػكؽ،بينمػاتصػنفمعارفػو
أربعإلىستةبنكدبشكلصحيح،كتصنفمعارفوأنيامنخفضةإذاأجابعمىأنيامتكسطةإذاأجابعمى
ثبلثةبنكدفأقلبشكلصحيح.

 

 :معارف الجميور حول قضايا المرأة .6

 (67جدول رقم )

 معارف الجميور حول قضايا المرأةوضح ي

 معارف الجميور

اإلجابات 
 الخطأ

اإلجابات 
 الصحيحة

 % ن % ن

التي المقاعد عمييعدد التشريعيةاحصمت االنتخابات في الفمسطينية ينايرالمرأة
:ـٕٙٓٓ

212 56.2 165 43.8 

استثنتياعامًا،ٖٔعامًاكالتزاؿداخلالقضبافبعدقضاءٚٔاألسيرةالتيحكـعمييا
،ىي:ٕٔٔٓصفقةالتبادؿعاـ

140 37.1 237 62.9 

 66.0 249 34.0 128؟المرأةالعالميمتىيصادؼ

 45.4 171 54.6 206حسبالشريعةاإلسبلمية،يحقلممرأةالمطالبةبأجرةالرضاعةألبنائيا

 تتخطى كفياتالفتياتبنسبة معدؿ مف تزيد سمبية صحية المعدؿٖ٘ظاىرة %عف
،ىي:الطبيعي

312 82.8 65 17.2 

 32.6 123 67.4 254بطكلةفيفمسطيفالذؼمّثلغزة،قطاعفيالقدـلكرةنسكؼفريقأكؿمتىتأسس
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النسكية؟القدـلكرةٕٙٓٓعاـباإلسكندريةاألكلىالعرب

ياسيفديرمجمكعةمعٜٛٚٔفياختطاؼباصإسرائيميعاـالمناضمةالتيشاركت
:العمميةىيكاستشيدتفي

102 27.1 275 72.9 

 سف حتى الطفكلة لمرحمة الفمسطيني القانكف تحديد المحكمةعامًا،ٛٔرغـ أف إال
:تستطيعتزكيجالفتاةعندسف

162 43.0 215 57.0 

 55.2 208 44.8 169:ـىيٕٓٔٓمحافعراـ كالبيرةمنذعاـ

الزكجةعمىيكقعوالزكجبيدىكغزةقطاعفيالشخصيةاألحكاؿقانكفحسبالطبلؽ
شاء.متى

195 51.7 182 48.3 

يميػػػوعميػػػوبشػػػكلصػػػحيحىػػػكالمتعمػػػقبالمناضػػػمةدالؿالمغربػػػينبلحػػػعأفأكثػػػرسػػػؤاؿتمػػػتاإلجابػػػة
ةليناجربكني،كىذايعكدإلىطبيعةالمجتمعالذؼييػتـبالمناضػميف،بينمػاكانػتاإلجابػةالسؤاؿحكؿاألسير

ذاالنكعمػفالقضػاياالصحيحةعمىالبنكدالمتعمقةباألحكاؿالشخصيةكاالجتماعيةأقل،كىذهإشكاليةألفى
يمسكلأسرة.

عمػػػػىسػػػػبيلالمثػػػػػاؿتسػػػػتغربالباحثػػػػػةأفنصػػػػفالمبحػػػػػكثيفيعتقػػػػدكفأفقػػػػػانكفاألحػػػػكاؿالشخصػػػػػية
الفمسػػطينياليتػػيحإيقػػاعالطػػبلؽمػػفقبػػلالػػزكجمتػػىيشػػاء،ألفىػػذاالبنػػدفػػيالقػػانكفيعػػدسػػببًالمكثيػػرمػػف

النساءالبلتييعممفبطبلقيفبعدكقكعوكدكفسماعرأييف.

كيبلحعأفأقلسؤاؿحصلعمىإجاباتصحيحةىكالمتعمػقبػالزكاجالمبكػرمػفالناحيػةالصػحية،
كىػذامؤشػػرسػػمبيعمػػىمعػػدؿاالىتمػاـبالقضػػاياالصػػحية،مػػايعنػػيضػركرةأفتبػػذؿكسػػائلاإلعػػبلـالجديػػد

جيدًاكبيرًافيتسميطالضكءنحكىا.

فكػػافأكثػػرمػػفنصػػفالمبحػػكثيفأجػػابكاعميػػوبشػػكلخػػاطئ،فػػإفذلػػؾغيػػر أمػػاالسػػؤاؿالرياضػػيكا 
مستغرببالنسبةلقضيةمتخصصةالتيـفئاتالمجتمعكافة.
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 اتجاىات المبحوثين نحو القضايا التالية الخاصة بالمرأة: .4

 (68جدول رقم )

 اتجاىات المبحوثين تجاه عدد من قضايا المرأةوضح ي

 اتجاىات المبحوثين 
المتوسط  موافق محايد معارض

 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 المئوي 

 % ن % ن % ن

الشخصية األحكاؿ قكانيف تعديل يجب
بمايستكجبسماعالقاضيالزكجةقبل

إيقاعالطبلؽ
10 2.7 69 18.3 298 79.0 2.76 0.48 92.13 

المباشرة غير األسباب معالجة يجب
رغـ حقكقيا مف المرأة تحـر التي

اعتراؼالقانكفبيا
6 1.6 100 26.5 271 71.9 2.70 0.49 90.10 

ٛٔعدـقبكؿتزكيجأؼفتاةتحتسف
الصحية المشكبلت مف يحد عامًا

كالمجتمعية
23 6.1 75 19.9 279 74.0 2.68 0.58 89.30 

اإلىانةالمفظيةىيعنفنفسييمارس
 المرأة لمحدضد إجراءات كتستكجب

منيا
28 7.4 70 18.6 279 74.0 2.67 0.61 88.86 

كعدـ العقكبات قانكف تعديل يجب
التخفيفعفالقاتلبادعاءالحفاظعمى

شرفو
59 15.6 93 24.7 225 59.7 2.44 0.75 81.34 

النساء دكر استثمار ىناؾضعففي
فيعمميةالتنميةالشاممة

42 11.1 140 37.1 195 51.7 2.41 0.68 80.19 

نمطية فيكسائلاإلعبلـ المرأة صكرة
كتقميدية

57 15.1 165 43.8 155 41.1 2.26 0.70 75.33 
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فيفمسطيفبفرص حاليًا تحظىالمرأة
عملكأجكرمنصفة

94 24.9 111 29.4 172 45.6 2.21 0.82 73.56 

لممرأةالسياسيةالمشاركةزيادةيجب
أعمىإلىالكصكؿمفكتمكينيا
رئاسةأكحزبكرئاسةالمناصب
السمطة

95 25.2 112 29.7 170 45.1 2.20 0.82 73.30 

مف يقمل الخمع قانكف بتطبيق اإلسراع
مشاكلالمرأة

103 27.3 143 37.9 131 34.7 2.07 0.79 69.14 

 الدرجة الكمية
 

2.44 0.29 81.33 

تعديلكجكب،أكليانحكالقضاياالخاصةبالمرأةاإليجابياتجاهالمبحكثيفالسابقيتضحمفالجدكؿ
كمفثـ%،92.13بنسبةقكانيفاألحكاؿالشخصيةبمايستكجبسماعالقاضيالزكجةقبلإيقاعالطبلؽ

المرأةمفحقكقيارغـاعتراؼالقانكفبياكجكب %،90.10بنسبةمعالجةاألسبابغيرالمباشرةالتيتحـر
حمتبعضالقضاياالقانكنيةكاالجتماعيةبنسبمتقاربة،بينماكانتنسبةالمحايدةأكبرفيالبندكمفثـ

%.ٖٛالمتعمقبأجكرالنساء،كالبندالذؼيقترحاإلسراعبتطبيققانكفالخمعلحلمشاكلالنساءكذلؾبنسبة

الغالبىكإيجابي نبلحعأفاالتجاه فإننا مؤشرجيدكبشكلعاـ كىذا عمىتعاطيالجميكرمع،
العديدمفالقضاياالميمة،إالأنوليسشرطًاأفتككفتمؾاالتجاىاتاإليجابيةبسببكسائلاإلعبلـبشكل

عاـكاإلعبلـالجديدبشكلخاص،كىكاألمرالذؼسيتـالتحققمنوالحقًا.

التيتتمقاىاالنساء،فحصكلوأماالبندالثامفالخاصباتجاىاتالمبحكثيفنحكفرصالعملكاألجكر
"ألفىناؾفجكةفيتشغيلالنساءكالرجاؿكماأفىناؾفجكات%نسبةمكافقةيعدمؤشرًاسمبيًا،ٙ.٘ٗعمى

أفلنقاباتعماؿفمسطيف”اكراد“كالتنميةلمبحكثالعربيالعالـمركزفياألجكر،حيثيكضحمسحأجراه
ٖ٘مفاكثريعممفالمكاتيالنساءنسبةتبمغذإ،كاالناثالذككربيفالعملساعاتفيأيضاًفجكةىناؾ
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تعملالزراعةقطاعكفيلمذككر،%ٙ.ٕٙمقابل%ٙ.ٔٙنسبةالخدماتقطاعفياالسبكعفيساعة
.(ٔ)"لمذككر%ٚ.ٚمقابل%ٗ.٘ٔبنسبةساعةٖ٘مفكثرألالنساء

كفيمايتعمقبالبندالسابعالخاصباتجاىاتالمبحكثيفنحكصكرةالمرأةفياإلعبلـ،فجاءتالنسبة
األعمىمحايدة،أؼأنياالتعرؼإفكانتنمطيةكتقميديةأـال،كىذايعكدإماإلىعدـكضكحفيصكرة

يثاليستطيعتمييزالصكرالمرأةالمعركضةعبركسائلاإلعبلـالجديد،أكنقصفيمعارؼالجميكربح
النمطيةعفالصكراإليجابية.

كماجاءتنسبةالمحايدةاألعمىفيالبنداألخيرالمتعمقباقتراحاإلسراعبتطبيققانكفالخمعلمتقميل
مفمشاكلالنساء،دليلعمىعدـكصكؿالجميكرإلىقراراتحازمةتخالفالعاداتاالجتماعيةالسائدة

الن أكبرفيتغييرفيقضايا جيدًا الجديد أفتبذؿكسائلاإلعبلـ يدؿعمىضركرة كىذا الحساسة، ساء
اتجاىاتالجميكرنحكمثلىذهالتحديثاتاالجتماعية.

 اإلعالم الجديد نحو قضايا المرأة:اتجاىات وسائل رأي المبحوثين في  .3

 (69جدول رقم ) 

 اتجاىات وسائل اإلعالم الجديد نحو قضايا المرأة رأي المبحوثين فيوضح ي

اإلعالم  اتجاىات وسائل
 الجديد

المتوسط  ايجابية محايدة سمبية
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 المئوي 

 % ن % ن % ن

 85.68 0.712 2.57 70.0 264 17.0 64 13.0 49الصحية

 85.15 0.702 2.55 67.6 255 20.2 76 12.2 46االجتماعية

 72.68 0.761 2.18 39.0 147 39.0 147 21.5 81السياسية

 72.41 0.792 2.17 41.4 156 34.5 130 24.1 91الترفييية

                                                           
(1)

 مرجع سابك،”اوراد“والتنمٌةللبحوثالعربًالعالممركز
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 68.97 0.772 2.07 33.4 126 40.1 151 26.5 100االقتصادية

 61.89 0.786 1.86 24.7 93 36.3 137 39.0 147الرياضية

 الدرجة الكمية
 

2.23 0.462 74.46 

 477ن= 

 الجدكؿ مف مفاتجاىاتالسابقيتضح المرأة قضايا نحك الجديد اإلعبلـ نظركسائل كجية
 أكليا الصحيةالمبحكثيف، 85.68بنسبة االجتماعيةتمتيا%، 85.15بنسبة ،% ثـ بنسبةالسياسيةكمف

بنسبةالرياضيةكأخيرا%،68.97بنسبةاالقتصاديةجاءتبعدىاك%،72.41بنسبةالترفيييةثـ%،72.68
61.89.%

القضايا تغطية في إيجابية الجديد، اإلعبلـ كسائل أف الجميكر يرػ النسب، ىذه تفاصيل كفي
الصحيةكاالجتماعيةكالترفييية،بينمامحايدةفيتغطيةالقضاياالسياسيةكاالقتصادية،كسمبيةتجاهالقضايا

الرياضية.

يعنيأفكسائلاإلعبلـ السياسيةكىذا لتككفمؤثرةأكثرفيالقضايا أفتبذؿجيدًا الجديدعمييا
كاالقتصاديةكالرياضية،ألنيامتخصصةكيحتاجالجميكرإلىمعمكماتكاضحةكدقيقةبشأنيا.

كتبلحعالباحثةأفىناؾقضايااتفقتفييااتجاىاتالمبحكثيفمعاتجاىاتكسائلاإلعبلـ،مثل
لمحدمفالمشكبلتٛٔحصمتمقترح"عدـقبكؿتزكيجأؼفتاةتحتسفالقضاياالصحية،حيث عامًا
( جدكؿ في ٕٛالصحية" بمغت مكافقة نسبة )ٚٗ يرػ الجدكؿ ىذا كفي أفٓٚ%، المبحكثيف مف %

اتجاىاتكسائلاإلعبلـالجديدنحكالقضاياالصحيةإيجابية.

تبلحعأفىناؾتقاربفياتجاىاتالمبحكثيفكا الجديدفيالقضاياكما تجاىاتكسائلاإلعبلـ
إيجابيةكٜٖالسياسية،حيثيرػ يركفٜٖ%مفالمبحكثيفأفاتجاىاتكسائلاإلعبلـنحكىا %أيضًا

(حيثكانتنسبةالمكافقةعمىاقتراح"زيادةالمشاركةالسياسيةلممرأةٕٛأنيامحايدة،كىذايتفقمعجدكؿ)
%كانكامحايديف.ٖٓ%،ك٘ٗمىالمناصب"كتمكينيامفالكصكؿإلىأع
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لتطوير أداء وسائل اإلعالم الجديد كمصدر لممعمومات وتكوين التجاىات  المبحوثين  اقتراحات .5
 :نحو قضايا المرأة

 (41جدول رقم )

 % ك المقترح

ٙ.ٕٖٗ٘التأكدمفصدؽالمعمكماتقبلنشرىا،كعدـاالىتماـبالسرعةبالدرجةاألكلى

ٔ.ٖٕٙٔعملصفحاتمكثقةمتخصصةبقضاياالمرأةكتفعيلخدمةالمجمكعات

ٕ.ٔٔٙٔعملتدريباتلمنساءعمىكيفيةاستثماراإلعبلـالجديدلصالحيف

٘.ٓٔ٘ٔإنشاءمدكناتكصفحاتتابعةلممراكزالنسكيةلتككفمصدرمعمكماتمكثكؽ

ٛ.ٜٗٔعدـالتركيزعمىقضايامعينةكتيميشأخرػ

ٔ.ٜٖٔتقديـحمكؿلممشكبلتكعدـاالكتفاءبذكرالتفاصيل

ٚٓٔإرفاؽمصدرالمعمكمةكأسماءالشخصياتفيالنقاشلتحقيقالمصداقية

ٕ.ٗٙتغييرالصكرةالنمطيةعفالمرأةكالبحثعفنماذجمبدعة

ٛ.ٕٗتفعيل"الياشتاغ"لتكعيةببعضالقضاياالميمة

التيتتحدثعفأدكاراإلعبلـالجديدلتحديدنقاطالضعفتكثيفالدراسات
كنقاطالقكة

ٖٕ.ٔ

ٔ.ٕٖالتركيزعمىالصكركالفيديكبشكلأكبرعندالحديثعفقضاياالمرأة

 011 036 )*(المجموع

 036ن=

                                                           
)*(
 لمٌستجبكلالمبحوثٌنلإلجابةعنهذاالسؤالألنإجابتهاختٌارٌة
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يبلحعأفأعمىاقتراحلممبحكثيفلتطكيرأداءكسائلاإلعبلـالجديدىكالتأكدمفصدؽالمعمكمات
أىـالمشاكلالتيتكاجوالمبحكثيففياعتمادىـ(الذؼيبيفٕ٘قبلنشرىا،كىذايتفقمعالجدكؿرقـ)

،كالتيتصدرتياالمرأةعمىكسائلاإلعبلـالجديدلمحصكؿعمىالمعمكماتكتككيفاتجاىاتنحكقضايا
الثقة بمكضكع مرتبطة كالرابعة الثانية كجاءتالنتيجة مكثكؽفيكثيرمفاألحياف، ليستمصدر أنيا

أيضًا.

كيبلحعأيضًاتنكعمقترحاتالجميكرالتيتقعمسئكليةبعضياعمىالناشطيفعبراإلعبلـالجديد
اآلخرعمىالمؤسساتالنسكيةكعمىالنساء العديدمفاإلجاباتكبعضيا بينماكجدتالباحثة أنفسيف،

التيتـاستبعادىابسببخمطالمبحكثبيفكسائلاإلعبلـالجديدكاإلعبلـالتقميدؼ،أكعدـالفيـالدقيق
لدكراإلعبلـالجديدفيتككيفمعارؼكاتجاىاتالجميكرنحكقضاياالمرأة.

%مفاإلعبلمييفأفٓٛحيثرأػ(ٔ)(ٕٕٔٓبكطو،كتتفقبعضنتائجىذاالسؤاؿمعدراسة)أ
المؤسساتالنسكيةتتفاعلبدرجةضعيفةمعمتطمباتاستخداـشبكاتالتكاصلاالجتماعيككسيمةجديدة
لدعـالكصكؿلحقكؽالمرأةاالجتماعيةكالسياسية،مايعنيضركرةزيادةجيكدالمؤسساتفيىذاالمجاؿ.

اتفق ذاتيا الدراسة كأغراضاستخداـٓٛكفي بكيفية النساء تثقيف أف عمى اإلعبلمييف مف %
شبكاتالتكاصلاالجتماعيىيإحدػالسبلالتيتتيحاستخداـىادؼلقضاياىف.



 

 

 

 

 
                                                           

(1)
 58صمرجع سابك،حاتمأبوطه،
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 المبحث الثاني: اختبار فروض الدراسة الميدانية

اإلعبلـالجديدفييعرضىذاالمبحثنتائجاختبارفركضالدراسةالميدانيةلمتحققمفدكر
تشكيلمعارؼكاتجاىاتالجميكرنحكقضاياالمرأة.



 درجةين بتوجد عالقة ذات دللة إحصائية بين اعتماد الجميور الفمسطيني عمى اإلعالم الجديد و  أولا:
 :معرفتو بقضايا المرأة

 نتيجة اختبار الفرض:

بيفα≤٘ٓ.ٓتكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةعندمستكػمعنكيةثبتتصحةالفرضالقائلأنو
،كتـالتحققمفذلؾمعرفتوبقضاياالمرأةدرجةبيفاعتمادالجميكرالفمسطينيعمىاإلعبلـالجديدك

مفخبلؿالجدكؿاآلتي:

 (40)رقم جدول 

 اعتماد الجمهور الفلسطٌنً على اإلعالم الجدٌد  بينعالقة ال يوضح

درجة معرفته بمضاٌا المرأةوبٌن 

اإلعالم درجة العتماد عمى 

 الجدٌد

درجة المعرفة بقضايا 
 6كا المجموع المرأة

القيمة 
الحتمالية 

(Sig.) مرتفع متوسط منخفض 

 عالية
 63 10 39 14 ك

12.933 0.012* % 3.7 10.3 2.7 16.7 

 250 13 190 47 ك متوسطة
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% 12.5 50.4 3.4 66.3 

 منخفضة
 64 6 52 6 ك

% 1.6 13.8 1.6 17.0 

 المجموع
 377 29 281 67 ك

% 17.8 74.5 7.7 100.0 

α≤0.05االرتباطداؿإحصائيًاعندمستكؼداللة*  



(.Sig)يكضحالجدكؿالسابقأفالقيمةاالحتمالية ٕكاالمقابمةالختبار" مفمستكػالداللةقلأ"
0.05≥αاعتمادالجميكربيفذاتداللةإحصائيةمتكسطةإيجابيةتكجدعبلقةكبذلؾيمكفاستنتاجأنو

.الفمسطينيعمىاإلعبلـالجديدكبيفمستكػمعرفتوبقضاياالمرأة

كىذايدؿعمىأفكسائلاإلعبلـالجديدتؤدؼدكرًاميمًافيإكسابالجميكرالمعارؼنحكقضايا
المرأة.

التيأثبتتأيضًاكجكدعبلقةارتباطيةإيجابيةبيف(ٔ)(ٕ٘ٔٓالنتيجةمعدراسة)خاطر،كتتفقىذه
درجةاعتمادالطمبةعمىشبكاتالتكاصلاالجتماعيكبيفالتأثيراتالمعرفيةالمتحققة.









                                                           
(1)

 171صمرجع سابك،ترنٌمخاطر،
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اتجاىاتو : توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين اعتماد الجميور الفمسطيني عمى اإلعالم الجديد وبين ثانياا 
 :قضايا المرأةنحو 

 نتيجة اختبار الفرض: 

بيفα≤0.05تكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةعندمستكػمعنكيةصحةالفرضالقائلأنوتعدـثبت
،كتـالتحققمفذلؾمفقضاياالمرأةاتجاىاتونحكاعتمادالجميكرالفمسطينيعمىاإلعبلـالجديدكبيف

خبلؿالجدكؿاآلتي:

 (46)رقم جدول 

 قضايا المرأةاتجاىاتو نحو وبين اعتماد الجمهور الفلسطٌنً على اإلعالم الجدٌد   يوضح العالقة بين

 اإلعالم الجدٌدالعتماد عمى 

مستوى التجاىات نحو 
 6كا المجموع قضايا المرأة

القيمة 
الحتمالية 

(Sig.) موافق محايد معارض 

 عالية
 63 35 27 1 ك

3.156 0.532 

% 0.3 7.2 9.3 16.7 

 متوسطة
 250 127 118 5 ك

% 1.3 31.3 33.7 66.3 

 منخفضة
 64 28 33 3 ك

% 0.8 8.8 7.4 17.0 

 377 190 178 9 ك المجموع
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% 2.4 47.2 50.4 100.0 



مفمستكػالداللةكبرأ"ٕكاالمقابمةالختبار"(.Sig)يكضحالجدكؿالسابقأفالقيمةاالحتمالية
0.05≥αاعتمادالجميكرالفمسطينيصائيةبيفإحعبلقةذاتداللةتكجدالكبذلؾيمكفاستنتاجأنو

.قضاياالمرأةاتجاىاتونحكعمىاإلعبلـالجديدكبيف

كىذايؤكدأفتككيفاالتجاىاتنحكقضايامعينة،تككففيياكسائلاإلعبلـعاملمساعد،بينما
ىناؾالعديدمفاألمكرتؤثربيامثلالعقيدةالدينية،كالجماعةالمرجعيةلمفردالتييترتبطبقيمياكمعاييرىا،

كماتكالحقائقالتيتتجمعلدػالفردمفمصادرمختمفةعفمكضكعكاألسرة،كالمؤسساتالتربكية،كالمعم
.(ٔ)االتجاه

 

درجة معرفة اإلعالم الجديد وبين  التأثيرات المعرفية الناتجة عن: توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين ثالثاا 
 الجميور بقضايا المرأة:

 اختبار صحة الفرض: 

بيفα≤0.05تكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةعندمستكػمعنكيةصحةالفرضالقائلأنوتعدـثبت
ذلؾالجميكربقضاياالمرأة،كتـالتحققمفدرجةمعرفةاإلعبلـالجديدكبيفالتأثيراتالمعرفيةالناتجةعف
مفخبلؿالجدكؿاآلتي:







                                                           
(1)

علىالرابط7/1/4118،متوفربتارٌخ148،ص457عددمجلة البٌان، ،ٌنهاومكوناتهاتكو:االتجاهات،دمحمعودةالذبٌانً

http://goo.gl/NeHuP6 

http://goo.gl/NeHuP6
http://goo.gl/NeHuP6
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 (44) رقم جدول 

درجة معرفة الجميور بقضايا المرأةاإلعالم الجديد وبين  التأثيرات المعرفية الناتجة عن يوضح

 درجة المعرفة بقضايا المرأة

 التأثيرات المعرفية الناتجة عن
 6كا المجموع  اإلعالم الجديد

القيمة 
الحتمالية 

(Sig.)  عالية متوسطة منخفضة 

 منخفضة 
 67 20 41 6 ك

2.150 0.708 

% 1.6 10.9 5.3 17.8 

 متوسطة
 281 99 160 22 ك

% 5.8 42.4 26.3 74.5 

 عالية
 29 7 20 2 ك

% 0.5 5.3 1.9 7.7 

 المجموع
 377 126 221 30 ك

% 8.0 58.6 33.4 100.0 

"أكبرمفمستكػالداللةٕالمقابمةالختبار"كا(.Sig)يكضحالجدكؿالسابقأفالقيمةاالحتمالية
0.05≥αالتأثيراتالمعرفيةالناتجةعفبيفإحصائيةعاللةذاتداللةتكجدالكبذلؾيمكفاستنتاجأنو

.معرفةالجميكربقضاياالمرأةدرجةاإلعبلـالجديدكببيف

ف كىذايدؿعمىأفاكتسابالمعارؼحكؿقضاياالمرأةاليتـفقطعبركسائلاإلعبلـالجديد،كا 
يتعمق فيما الجديد اإلعبلـ الفمسطينيعمىكسائل الجميكر العتماد متكسطة تأثيراتمعرفية تبيفكجكد

بقضاياالمرأةكماتبيففيالنتائجالسابقة.
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اتجاىات وبين  قضايا المرأة نحوالجميور الفمسطيني اتجاىات إحصائية بين توجد عالقة ذات دللة : رابعاا 
 قضايا المرأة: وسائل اإلعالم الجديد نحو

 اختبار صحة الفرض:

اتجاىاتبيفα≤0.05تكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةعندمستكػمعنكيةثبتصحةالفرضالقائلأنو
المرأةنحكالجميكرالفمسطيني المرأة،كتـالتحققاتجاىاتكسائلاإلعبلـالجديدنحككبيفقضايا قضايا

 مفخبلؿالجدكؿاآلتي:ذلؾمف

 (43)رقم جدول 

 اتجاىات وسائل اإلعالم الجديدوبين قضايا المرأة  نحوالجميور الفمسطيني اتجاىات بين عالقة ال يوضح
 قضايا المرأة نحو

اتجاىات وسائل اإلعالم 
 الجديد

 الجميوراتجاىات 
 6كا المجموع

القيمة 
الحتمالية 

(Sig.) موافق محايد معارض 

 سمبية
 45 28 17 0 ك

4.900 4.4.0 

% 0.0 4.5 7.4 11.9 

 محايدة
 194 88 103 3 ك

% 0.8 27.3 23.3 51.5 

 ايجابية
 138 74 58 6 ك

% 1.6 15.4 19.6 36.6 

 المجموع
 377 190 178 9 ك

% 2.4 47.2 50.4 100.0 
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(.Sig)يكضحالجدكؿالسابقأفالقيمةاالحتمالية ٕكاالمقابمةالختبار" أقلمفمستكػالداللة"
0.05≥αذاتداللة متكسطة عبلقة تكجد أنو استنتاج كبذلؾيمكف بيف الجميكراتجاىاتإحصائية

.قضاياالمرأةالجديدنحكاتجاىاتكسائلاإلعبلـكبيفقضاياالمرأةنحكالفمسطيني

كانتاتجاىاتالجميكر إيجابية، اإلعبلـ كانتاتجاىاتكسائل عندما أنو الجدكؿ كيبلحعمف
إيجابيةكذلؾ،كاألمرذاتوفياالتجاىاتالمحايدة،بينماكانتاتجاىاتالجميكرإيجابيةرغـاالتجاىات

السمبيةلكسائلاإلعبلـالجديدتجاهبعضالقضايا.

كىذايدؿعمىمدػتأثيراالتجاىاتالتيتظيرفيكسائلاإلعبلـعمىاتجاىاتالجميكر،عمى
(اتجاىاتإيجابيةلمجميكرنحكبند"عدـقبكؿتزكيجأؼفتاةتحتٕٛسبيلالمثاؿ،ظيرفيجدكؿرقـ)

 ٛٔسف بنسبة كالمجتمعية" المشكبلتالصحية مف لمحد رأؼاٗٚعامًا مع ذلؾ كاتفق في%، لجميكر
%كمايكضحالجدكؿٓٚاتجاىاتكسائلاإلعبلـالجديدنحكالقضاياالصحيةكالتيرأكىاإيجابيةبنسبة

(.ٜٕرقـ)



في درجة معرفة الجميور الفمسطيني بقضايا المرأة تعزى لمسمات ذات دللة إحصائية  فروق توجد خامساا: 
 .الحالة الجتماعية، مكان السكنالشخصية: النوع، العمر، المستوى التعميمي، 

:تيةالفرضالفرضياتالفرعيةاآلكيشتقمفىذا

 في درجة معرفة الجميور الفمسطيني بقضايا المرأة تعزى لمنوع:ذات دللة إحصائية  فروق توجد  .0
 اختبار صحة الفرض:

فيα≤0.05ذاتداللةإحصائيةعندمستكػمعنكيةفركؽتكجدصحةالفرضالقائلأنوتعدـثبت
مفخبلؿالجدكؿاآلتي:ذلؾمعرفةالجميكرالفمسطينيبقضاياالمرأةتعزػلمنكع،كتـالتحققمفدرجة
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  (45) رقم جدول 

 للنوع معرفة الجميور الفمسطيني بقضايا المرأة تعزى  درجةفي مدى وجود فروق يوضح 

 درجة المعرفة بقضايا المرأة
 النوع

 6كا المجموع
القيمة 

الحتمالية 
(Sig.) أنثى ذكر 

 منخفضة
 67 41 26 ك

2.319 0.314 

% 6.9 10.9 17.8 

 متوسطة
 281 143 138 ك

% 36.6 37.9 74.5 

 عالية
 29 15 14 ك

% 3.7 4.0 7.7 

 المجموع
 377 199 178 ك

% 47.2 52.8 100.0 

 االحتمالية القيمة أف السابق الجدكؿ كا(.Sig)يكضح الختبار" الداللةٕالمقابمة مستكػ مف أكبر "
0.05≥αاستنتاج يمكف إحصائيةكبذلؾ داللة ذات فركؽ تكجد ال أنو معرفةفي الجميكردرجة

لمنكع.الفمسطينيبقضاياالمرأةتعزػ

الجديدليستمكجيةغالبًاإلىنكعمعيفمفالجميكربلكيعكدذلؾإلىأفمضاميفكسائلاإلعبلـ
متاحةلمجميع،لذلؾتقلالفجكةبيفمستكياتمعارؼالذككركاإلناث.
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 في درجة معرفة الجميور الفمسطيني بقضايا المرأة تعزى لمعمر:ذات دللة إحصائية  فروق توجد  .6
 اختبار صحة الفرض: 

درجةفيα≤٘ٓ.ٓذاتداللةإحصائيةعندمستكػمعنكيةتكجدفركؽثبتصحةالفرضالقائلأنو
مفخبلؿالجدكؿاآلتي:ذلؾ،كتـالتحققمفالجميكرالفمسطينيبقضاياالمرأةتعزػلمعمرمعرفة

 (42) رقم جدول 

 عمرلل الجميور الفمسطيني بقضايا المرأة تعزى  درجة معرفةفي مدى وجود فروق يوضح 

بقضايا درجة المعرفة 
 المرأة

 العمر

 6كا المجموع
القيمة 

الحتمالية 
(Sig.) 

18 -
أقل من 

30 

30  -
أقل من 
31 

40  -
أقل من 
51 

51 
 فأكثر

 منخفضة
 67 1 2 8 56 ك

28.005 0.000* 

% 14.9 2.1% 0.5 0.3 17.8 

 متوسطة
 281 2 13 56 210 ك

% 55.7 14.9% 3.4 0.5 74.5 

 عالية
 29 1 6 11 11 ك

% 2.9 2.9% 1.6 0.3 7.7 

 المجموع
 377 4 21 75 277 ك

% 73.5 19.9% 5.6 1.1 100.0 

α≤0.05داللةػاالرتباطداؿإحصائيًاعندمستك*  
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0.05مفمستكػالداللةقلأ"ٕكاالختبار"المقابمة(.Sig)يكضحالجدكؿالسابقأفالقيمةاالحتمالية
≥αالفمسطينيبقضاياالجميكردرجةمعرفةفيأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةكبذلؾيمكفاستنتاج

.المرأةتعزػلمعمر

أقل-ٖٓ(ك)ٖٓأقلمف-ٛٔكيبلحعمفالجدكؿأفدرجةالمعرفةالمرتفعةكانتلصالحالفئتيف)
أقلمف-ٛٔالمنخفضةارتفعتعندالفئة)(بدرجةمتساكية،بينمادرجةالمعرفةالمتكسطةكالمعرفةٓٗمف
ٖٓ( العمرية بالفئة الخاصة النسب عف أما ،)ٔٛ- مف بنسبةٖٓأقل العينة أفراد معظـ ألف فتعكد )

%منيا،كماأنياالفئةاألكثرتعرضلكسائلاإلعبلـالجديد،كتعكددرجةالمعرفةالعاليةعندىذه٘.ٖٚ
باؿلممعمكماتمفخبلؿكسائلاإلعبلـالجديد.الفئةألفالشبابىـاألكثراستق



في درجة معرفة الجميور الفمسطيني بقضايا المرأة تعزى ذات دللة إحصائية  فروق توجد  .4
 لممستوى التعميمي.

 اختبار صحة الفرض:

فيα≤0.05ذاتداللةإحصائيةعندمستكػمعنكيةفركؽتكجدصحةالفرضالقائلأنوتعدـتثبت
 معرفةدرجة مف التحقق كتـ التعميمي، لممستكػ تعزػ المرأة بقضايا الفمسطيني خبلؿذلؾالجميكر مف

الجدكؿاآلتي:

 (47)رقم جدول 

 للمستوى التعلٌمً في درجة معرفة الجميور الفمسطيني بقضايا المرأة تعزى مدى وجود فروق يوضح 

مستوى المعرفة بقضايا 
 المرأة

 المستوى التعميمي

 6كا المجموع
القيمة 

الحتمالية 
(Sig.) 

ثانوية 
 عامة

 بكالوريوس دبموم
دراسات 
 عميا
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 منخفضة
 67 5 29 30 3 ك

10.223 0.116 

% 0.8 8.0 7.7 1.3 17.8 

 متوسطة
 281 18 147 100 16 ك

% 4.2 26.5 39.0 4.8 74.5 

 عالية
 29 6 13 8 2 ك

% 0.5 2.1 3.4 1.6 7.7 

 المجموع
 377 29 189 138 21 ك

% 5.6 36.6 50.1 7.7 100.0 



 االحتمالية القيمة أف السابق الجدكؿ المقابمة(.Sig)يكضح ٕكاالختبار" الداللةكبرأ" مستكػ مف
0.05≥αالجميكرالفمسطينيدرجةمعرفةفياستنتاجأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةكبذلؾيمكف

لممستكػالتعميمي.بقضاياالمرأةتعزػ

الجميكراألعمى عند المرأة تتكقعأفتككفىناؾفركؽفيمستكياتالمعارؼبقضايا ككانتالباحثة
تعميما،أالأنويبدكأفالمعارؼالتييحصلعميياالجميكرالمتعمقةبقضايامتخصصةمثلقضاياالمرأةال

عميميةبقدرماتيـفئاتعمريةكماثبتفيالفرضالسابق.تيـشريحةت

كمايدؿذلؾعمىأفاإلعبلـالجديدقادرعمىزيادةمعارؼالجميكرباختبلؼمستكياتوالتعميميةكىذه
نقطةإيجابيةتحسبلوكذلؾالختبلؼالطرؽكالمكادالتيتبثعبرىذهالكسائل.
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درجة معرفة الجميور الفمسطيني بقضايا المرأة تعزى لمحالة  فيذات دللة إحصائية  فروق توجد  .ٗ
الجتماعية:
 اختبار صحة الفرض:

درجةفيα≤0.05ذاتداللةإحصائيةعندمستكػمعنكيةفركؽتكجدثبتصحةالفرضالقائلأنو
التحققمفمعرفة تعزػلمحالةاالجتماعية،كتـ المرأة خبلؿالجدكؿمفذلؾالجميكرالفمسطينيبقضايا
اآلتي:

 (48) رقم جدول 

 للحالة االجتماعٌة في درجة معرفة الجميور الفمسطيني بقضايا المرأة تعزى مدى وجود فروق يوضح 

درجة المعرفة بقضايا 
 المرأة

 الحالة الجتماعية
 6كا المجموع

القيمة 
الحتمالية 

(Sig.) أرمل مطمق متزوج أعزب 

 منخفضة
 67 0 0 21 46 ك

15.735 *0.015 

% 12.2 5.6 0.0 0.0 17.8 

 متوسطة
 281 2 11 97 171 ك

% 45.4 25.7 2.9 0.5 74.5 

 عالية
 29 0 1 19 9 ك

% 2.4 5.0 0.3 0.0 7.7 

 المجموع
 377 2 12 137 226 ك

% 59.9 36.3 3.2 0.5 100.0 

α≤0.05داللةػاالرتباطداؿإحصائيًاعندمستك*  
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0.05مفمستكػالداللةقلأ"ٕكاالمقابمةالختبار"(.Sig)يكضحالجدكؿالسابقأفالقيمةاالحتمالية
≥αالجميكرالفمسطينيبقضايادرجةمعرفةفيإحصائيةفركؽذاتداللةكبذلؾيمكفاستنتاجأنوتكجد

.المرأةتعزػلمحالةاالجتماعية

كيبلحعأفنسبةالمعرفةالمنخفضةكالمتكسطةكانتلصالحلدػغيرالمتزكجيف،بينمامستكػالمعرفة
النتيجةمنطقيةككفالمتزكجيفاألكثرمبلمسةلكلظركؼكقضايا المرتفعكافلصالحالمتزكجيف،كتعد

المتكسطة المعرفة جاءت كما كغيرىا، كالصحية كاالقتصادية االجتماعية النساء غير عند كالمنخفضة
%منيـغيرٓٙ(أفٖٗالمتزكجيفمتفقةمعالحالةاالجتماعيةكمعسماتالعينةكمايبيفالجدكؿرقـ)

متزكجيف.



في درجة معرفة الجميور الفمسطيني بقضايا المرأة تعزى لمكان ذات دللة إحصائية  فروق توجد  .5
 السكن:

 اختبار صحة الفرض:

الفرضالقاؿأنوتعدـثبت مستكػمعنكيةصحة إحصائيةعند فركؽذاتداللة فيα≤٘ٓ.ٓتكجد
مفخبلؿالجدكؿذلؾ،كتـالتحققمفالجميكرالفمسطينيبقضاياالمرأةتعزػلمكافالسكفدرجةمعرفة

اآلتي:
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 (49) رقم جدول 

 لمكان السكن الجميور الفمسطيني بقضايا المرأة تعزى  درجة معرفةفي مدى وجود فروق يوضح 

مستوى المعرفة 
 بقضايا المرأة

 مكان السكن

 6كا المجموع
القيمة 

الحتمالية 
(Sig.) 

شمال 
 غزة

 رفح خانيونس الوسطى غزة

 منخفضة
 67 4 14 7 34 8 ك

14.282 0.075 

% 2.1 9.0 1.9 3.7 1.1 17.8 

 متوسطة
 281 29 54 38 97 63 ك

% 16.7 25.7 10.1 14.3 7.7 74.5 

 عالية
 29 3 6 3 6 11 ك

% 2.9 1.6 0.8 1.6 0.8 7.7 

 المجموع
 377 36 74 48 137 82 ك

% 21.8 36.3 12.7 19.6 9.5 100.0 

 

مفمستكػالداللةكبرأ"ٕكا"المقابمةالختبار(.Sig)يكضحالجدكؿالسابقأفالقيمةاالحتمالية
0.05≥αالجميكرالفمسطينيدرجةمعرفةفياستنتاجأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةكبذلؾيمكف

.لمكافالسكفبقضاياالمرأةتعزػ

كيمكمترمربع،كماأفالجميكركمويتكجوٖٓٙكيعكدذلؾإلىصغرمساحةقطاعغزةالتيتبمغ
كنفسأماكفالعمل،مايقملالفجكاتالمعرفيةبينيـ.تقريبًاإلىنفسالجامعات
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في اتجاىات الجميور الفمسطيني نحو قضايا المرأة تعزى ذات دللة إحصائية  فروق : توجد سادساا 
 لمسمات الشخصية: النوع، العمر، المستوى التعميمي، الحالة الجتماعية، مكان السكن:

التالية:كيشتقمفىذهالفرضيةالفرضياتالفرعية

 في اتجاىات الجميور الفمسطيني نحو قضايا المرأة تعزى لمنوع:ذات دللة إحصائية  فروق توجد  .0
 اختبار صحة الفرض:

فياتجاىاتα≤0.05ذاتداللةإحصائيةعندمستكػمعنكيةفركؽتكجدثبتصحةالفرضالقائلأنو
مفخبلؿالجدكؿاآلتي:ذلؾالجميكرالفمسطينيبقضاياالمرأةتعزػلمنكع،كتـالتحققمف

 (31) رقم جدول 

 للنوع تعزى  اتجاىات الجميور الفمسطيني بقضايا المرأةفي مدى وجود فروق يوضح 

اتجاىات الجميور 
 الفمسطيني بقضايا المرأة

 النوع
 6كا المجموع

القيمة 
الحتمالية 

(Sig.) أنثى ذكر 

 منخفضة
 9 2 7 ك

9.019 0.011* 

% 1.9 0.5 2.4 

 متوسطة
 178 84 94 ك

% 24.9 22.3 47.2 

 عالية
 190 113 77 ك

% 20.4 30.0 50.4 

 المجموع
 377 199 178 ك

% 47.2 52.8 100.0 

α≤0.05داللةػاالرتباطداؿإحصائيًاعندمستك   *  
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0.05"أقلمفمستكػالداللةٕالمقابمةالختبار"كا(.Sig)أفالقيمةاالحتماليةالسابقيكضحالجدكؿ
≥αفياتجاىاتالجميكرالفمسطينيبقضاياإحصائيةفركؽذاتداللةتكجدكبذلؾيمكفاستنتاجأنو

لمنكع.المرأةتعزػ

لدػاإلناثأعمىمفالذككرالذيف المرأة نحكقضايا )اإليجابية( االتجاىاتالعالية كيبلحعأفنسبة
كانتاتجاىاتيـإيجابيةبنسبمتكسطةكمنخفضة.

كترػالباحثةأفالنتيجةمنطقية،ككفكلشريحةتككفاألكثرفيمًاكتحيزًالقضاياىا،بالتاليتكجياتيا
غـمفعدـكجكدفركؽفيالمعارؼبيفالنكعيفكمابينتالفركضالسابقة.إيجابيةنحكىا،بالر



 في اتجاىات الجميور الفمسطيني نحو قضايا المرأة تعزى لمعمر:ذات دللة إحصائية  فروق توجد  .6
 اختبار صحة الفرض:

فياتجاىاتα≤0.05ذاتداللةإحصائيةعندمستكػمعنكيةفركؽتكجدثبتصحةالفرضالقائلأنو
ذلؾمفخبلؿالجدكؿاآلتي:الجميكرالفمسطينيبقضاياالمرأةتعزػلمعمر،كتـالتحققمف

 (30) رقم جدول 

 عمرلل تعزى اتجاىات الجميور الفمسطيني نحو قضايا المرأة في مدى وجود فروق يوضح 

اتجاىات الجميور 
الفمسطيني نحو قضايا 

 المرأة

 العمر

 6كا المجموع
القيمة 

الحتمالية 
(Sig.) 

18 -
أقل من 

30 

30  -
أقل من 
31 

40  -
أقل من 
51 

51 
 فأكثر

 *0.046 12.836 9 0 2 0 7 ك منخفضة
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% 1.9 0.0 0.5 0.0 2.4 

 متوسطة
 178 2 7 28 141 ك

% 37.4 7.4 1.9 0.5 47.2 

 عالية
 190 2 12 47 129 ك

% 34.2 12.5 3.2 0.5 50.4 

 المجموع
 377 4 21 75 277 ك

% 73.5 19.9 5.6 1.1 100.0 

α≤0.05داللةػاالرتباطداؿإحصائيًاعندمستك*  



0.05مفمستكػالداللةقلأ"ٕكاالختبار"المقابمة(.Sig)يكضحالجدكؿالسابقأفالقيمةاالحتمالية
≥αقضايااتجاىاتالجميكرالفمسطينينحكفيإحصائيةفركؽذاتداللةكبذلؾيمكفاستنتاجأنوتكجد

.لمعمرالمرأةتعزػ

(ألنياالنسبةاألعمىفيالعينة،ٖٓأقلمف-ٛٔكيتضحمفالجدكؿأفالفركؽلصالحالفئةالعمرية)
بمضاميف تأثره العمرزاد قل كمما المعركؼأنو كمف الجديد، األكثرتعرضلمضاميفاإلعبلـ أنيا كما

كسائلاإلعبلـبمايؤثرعمىاتجاىاتيـ.
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في اتجاىات الجميور α≤0.05عند مستوى معنوية ذات دللة إحصائية  فروق توجد  .4
 الفمسطيني نحو قضايا المرأة تعزى لممستوى التعميمي:

 اختبار صحة الفرض:

فياتجاىاتα≤0.05ذاتداللةإحصائيةعندمستكػمعنكيةفركؽتكجدثبتصحةالفرضالقائلأنو
مفخبلؿالجدكؿاآلتي:ذلؾقضاياالمرأةتعزػلممستكػالتعميمي،كتـالتحققمفالجميكرالفمسطينينحك

 (36) رقم جدول 

 لممستوى التعميمي في اتجاىات الجميور الفمسطيني نحو قضايا المرأة تعزى مدى وجود فروق يوضح 

اتجاىات الجميور 
الفمسطيني نحو قضايا 

 المرأة

 المستوى التعميمي

 6كا المجموع
القيمة 

الحتمالية 
(Sig.) 

ثانوية 
 عامة

 بكالوريوس دبموم
دراسات 
 عميا

 منخفضة
 9 0 5 2 2 ك

21.391 *0.002 

% 0.5 0.5 1.3 0.0 2.4 

 متوسطة
 178 13 77 83 5 ك

% 1.3 22.0 20.4 3.4 47.2 

 عالية
 190 16 107 53 14 ك

% 3.7 14.1 28.4 4.2 50.4 

 المجموع
 377 29 189 138 21 ك

% 5.6 36.6 50.1 7.7 100.0 

α≤0.05داللةػاالرتباطداؿإحصائيًاعندمستك*  
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0.05أقلمفمستكػالداللة"ٕكاالمقابمةالختبار"(.Sig)يكضحالجدكؿالسابقأفالقيمةاالحتمالية
≥αقضايافياتجاىاتالجميكرالفمسطينينحكإحصائيةفركؽذاتداللةكبذلؾيمكفاستنتاجأنوتكجد

لممستكػالتعميمي.المرأةتعزػ

بينما البكالكريكس، شيادة حممة كانتلصالح كالعالية االتجاىاتالمنخفضة أف الجدكؿ مف كيبلحع
. االتجاىاتالمتكسطةلصالححممةشيادةالدبمـك

معارؼ في فركؽ كجكد عدـ بيف الذؼ الثالث، الفرضالخامسالفرع مع متفقة غير النتيجة كتأتي
في يؤثر لـ طالما التعميمي المستكػ أف تتكقع الباحثة كانت حيث التعميمي، لممستكػ تعزػ الجميكر

المعارؼفمفيؤثرفياالتجاىاتأيضًا.

إلى الفركؽفياالتجاىاتتعكد تككف )كقد حيثيبيفجدكؿرقـ أفٖٖسماتالعينة %مفٓ٘(
%يحممكفشيادةالدبمكـ.ٙ.ٖٙالمبحكثيفيحممكفشيادةالبكالكريكس،ك



في اتجاىات الجميور الفمسطيني نحو قضايا المرأة تعزى لمحالة ذات دللة إحصائية  فروق توجد  .3
 الجتماعية:
 اختبار صحة الفرض:

فيα≤0.05ذاتداللةإحصائيةعندمستكػمعنكيةفركؽتكجدصحةالفرضالقائلأنوتعدـبتث
 الفمسطينينحك اتجاىاتالجميكر التحققمف كتـ االجتماعية، تعزػلمحالة المرأة مفخبلؿذلؾقضايا

الجدكؿاآلتي:







 



166 
 

 (34) رقم جدول 

 لمحالة الجتماعية الفمسطيني نحو قضايا المرأة تعزى في اتجاىات الجميور مدى وجود فروق يوضح 

اتجاىات الجميور نحو 
 قضايا المرأة

 الحالة الجتماعية
 6كا المجموع

القيمة 
الحتمالية 

(Sig.) أرمل مطمق متزوج أعزب 

 منخفضة
 9 0 0 2 7 ك

3.855 0.696 

% 1.9 0.5 0.0 0.0 2.4 

 متوسطة
 178 1 6 58 113 ك

% 30.0 15.4 1.6 0.3 47.2 

 عالية
 190 1 6 77 106 ك

% 28.1 20.4 1.6 0.3 50.4 

 المجموع
 377 2 12 137 226 ك

% 59.9 36.3 3.2 0.5 100.0 

0.05مفمستكػالداللةكبرأ"ٕكاالمقابمةالختبار"(.Sig)يكضحالجدكؿالسابقأفالقيمةاالحتمالية
≥αفياتجاىاتالجميكرالفمسطينينحكاستنتاجأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةكبذلؾيمكف

لمحالةاالجتماعية.قضاياالمرأةتعزػ

كتبدكالنتيجةمستغربةخاصةبيفاتجاىاتالمتزكجيفكغيرالمتزكجيف،كقديعكدذلؾإلىخصائص
ثحالتيـاالجتماعية.العينةالعشكائيةالتيالتشترطتساكؼعددالمفرداتمفحي
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في اتجاىات الجميور الفمسطيني نحو قضايا المرأة تعزى لمكان ذات دللة إحصائية  فروق توجد  .5
 السكن:

 اختبار صحة الفرض:

فيα≤0.05ذاتداللةإحصائيةعندمستكػمعنكيةفركؽتكجدصحةالفرضالقائلأنوتعدـثبت
مفخبلؿالجدكؿذلؾقضاياالمرأةتعزػلمكافالسكف،كتـالتحققمفاتجاىاتالجميكرالفمسطينينحك

اآلتي:

 (33) رقم جدول 

 لمكان السكن تعزى اتجاىات الجميور الفمسطيني نحو قضايا المرأة في مدى وجود فروق يوضح 

اتجاىات الجميور نحو 
 قضايا المرأة

 مكان السكن

 6كا المجموع
القيمة 

الحتمالية 
(Sig.) 

شمال 
 غزة

 رفح خانيونس الوسطى غزة

 منخفضة
 9 1 5 0 3 0 ك

14.250 0.075 

% 0.0 0.8 0.0 1.3 0.3 2.4 

 متوسطة
 178 11 32 24 69 42 ك

% 11.1 18.3 6.4 8.5 2.9 47.2 

 عالية
 190 24 37 24 65 40 ك

% 10.6 17.2 6.4 9.8 6.4 50.4 

 المجموع
 377 36 74 48 137 82 ك

% 21.8 36.3 12.7 19.6 9.5 100.0 
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مفمستكػالداللةكبرأ"ٕكاالمقابمةالختبار"(.Sig)يكضحالجدكؿالسابقأفالقيمةاالحتمالية
0.05≥αفياتجاىاتالجميكرالفمسطينيإحصائيةفركؽذاتداللةتكجدالكبذلؾيمكفاستنتاجأنو
.السكفلمكافقضاياالمرأةتعزػنحك

كتبدكالنتيجةمتفقةمعالفرضالذؼأثبتعدـكجكدفركؽفيالمعارؼأيضًاتعزػلمكافالسكف،
معارؼ عمى كثيرًا المحافظات مكاف يؤثر ال بحيث غزة قطاع مساحة بصغر ذلؾ تفسير يمكف كما

كاتجاىاتالجميكر.
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 وتوصياتيالمبحث الثالث: خالصة نتائج الدراسة ا
 أولا: خالصة نتائج الدراسة 

تستعرضالباحثةخبلصةألىـالنتائجالتيخمصتإليياالدراسةالميدانيةكمفأىـنتائجالدراسة:

 النتائج العامة لمدراسة: . أ
%،كمفثـيكتيكبٕ.ٜٗأىـكسائلاإلعبلـالجديدالتييتابعياالمبحكثكفىيفيسبكؾبنسبة .ٛ

سثـتكيتركانستغراـبنسبمتقاربة،بينماحصمتلينكدإفكفميكركماؼسبي%،كمفٕ.ٗٙبنسبة
 .%٘عمىنتائجمتدنيةالتتجاكز

يقضي .ٜ نسبتو كٜ.٘ٔما الجديد، اإلعبلـ كسائل متابعة في ساعة مف أقل المبحكثيف مف %
ساعاتٕ.ٙٗ ثبلث مف أقل إلى ساعة مف الجديد اإلعبلـ كسائل متابعتيـ مدة يتراكح ك% ،
بينمأ.ٕٗ الجديدمفثبلثإلىأقلمفخمسساعات، متابعتيـكسائلاإلعبلـ %يتراكحمدة
 %مفالمبحكثيفيقضكفأكثرمفخمسساعاتفيمتابعةاإلعبلـالجديد.ٛ.ٖٔ

%مفالمبحكثيفيثقكفبدرجةعاليةبالمضاميفالتيتقدمياكسائلاإلعبلـٚ.ٔٔمانسبتو .ٓٔ
 يثقكٚ.ٔٛالجديد، % بينما متكسطة، بدرجة التيٙ.ٙف بالمضاميف منخفضة بدرجة يثقكف %

 .تقدمياكسائلاإلعبلـالجديد
%مفالمبحكثيفبدرجةعاليةعمىكسائلاإلعبلـالجديدلمحصكؿٚ.ٙٔمانسبتويعتمد .ٔٔ

 المرأة، قضايا حكؿ معمكمات ٖ.ٙٙعمى بينما متكسطة، بدرجة يعتمدكف يعتمدكفٓ.ٚٔ% %
 .ضةعمىكسائلاإلعبلـالجديدلمحصكؿعمىمعمكماتحكؿقضاياالمرأةبدرجةمنخف

لمحصكؿعمىمعمكماتحكؿ .ٕٔ الجديد اإلعبلـ عمىكسائل لبلعتماد المبحكثيف دكافع أىـ
المرأة قضايا ىي بنسبة المرأة" منيا تعاني التي المشكبلت أىـ عمى ٘.ٙٗ"التعرؼ % تمييا،

بنسبة"مساعدتيفيتككيفآرائيكاتجا المرأة" %،كمفثـمعرفةتكجيات٘.ٜٕىاتينحكقضايا
 %.ٖ.ٜٕالمجتمعنحكقضاياالمرأةبنسبة

عمى .ٖٔ لمحصكؿ عمييا يعتمدكف المبحكثيف تجعل التي الجديد اإلعبلـ مميزاتكسائل أىـ
بصراحةكجرأةكبيرةبنسبة المرأةىيتناكؿالقضايا %،كمفثـنقلٓ.ٖٓمعمكماتحكؿقضايا

بنسبة كالشاممة السريعة كتغطيتيا يرػٕٚمختمفكجياتالنظربحرية، بينما %فقطمفٜ%،
 المبحكثيفأفكسائلاإلعبلـالجديددقيقةفيماتنشرمفمعمكماتكآراء.

أفأكثرقضاياالمرأةالتيتيـالمبحكثيفكتجعميـيحرصكفعمىمتابعتياأظيرتالدراسة .ٗٔ
%،ٕ.ٔٙبلـالجديدىيالعنفاألسرؼالذؼتتعرضلوالمرأةبنسبةأكثرمفخبلؿكسائلاإلع
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 بنسبة المرأة بحق االحتبلؿ انتياكات ثـ بنسبةٚ.ٛٗكمف الميراث مف المرأة حرماف ثـ ،%
مفحيثٜ.ٗٗ أكلكياتالمبحكثيف فيآخر كالرياضة كاالقتصاد الترفيو جاءتقضايا بينما ،%

 الحرصعمىمتابعتيا.
المكادالتييفضلالمبحكثيفمتابعتياعبراإلعبلـالجديدلمحصكؿعمىمعارؼأكثرأنكاع .٘ٔ

 بنسبة ىيالفيديك المرأة حكؿقضايا ٓٚكآراء الصكربنسبة كمفثـ القصصٗ.ٜ٘%، ثـ ،%
 بنسبة السريعةٙ.ٚ٘اإلنسانية المنشكراتكاألخبار يفضمكف نصفالمبحكثيف مف أقل بينما ،%
 .تكالمرفقاتالصكتيةكالدراساتكالتدكينا

ٔٙ.  المبحكثكف بقضايايثق لممعمكماتالخاصة كمصدر الجديد اإلعبلـ بكسائل عالية بدرجة
 المرأة، %ٔ.ٓٔبنسبة ، بنسبة المعظـ كٕ.ٕٛبينما متكسطة، بدرجة %يثقكفٚ.ٚ%يثقكف

 .بدرجةمنخفضةبكسائلاإلعبلـالجديدكمصدرلممعمكماتالخاصةبقضاياالمرأة
أبرزقضاياالمرأةالتيساىـاإلعبلـالجديدفيزيادةمعارؼالمبحكثيفكتشكيلاتجاىاتيـنحكىا.ٓٔ

%،تميياكبنسبمتقاربةٛ.ٕٛ%،كمفثـالقضاياالسياسيةبنسبةٔ.ٚ٘ىيالقضايااالجتماعيةبنسبة
%.ٗالثقافيةكالصحية،بينماجاءتالقضاياالرياضيةفيالترتيببنسبةتقارب

لناتجةعفاعتمادالمبحكثيفعمىكسائلاإلعبلـالجديدلمحصكؿعمىمعارؼ.التأثيراتالكجدانيةأٔ
المرأة، التأثيراتالمعرفيةٙٚ.ٔٛبنسبةتحتلالمركزاألكؿكتككيفاتجاىاتنحكقضايا %،كمفثـ

%.ٜٗ.ٙٙبنسبة%،كأخيراالتأثيراتالسمككيةٜٚ.ٖٚبنسبة

ٕٔ المشاكل أكثر عمى. لمحصكؿ الجديد اإلعبلـ كسائل عمى اعتمادىـ في المبحكثيف تكاجو التي
ليستمصدرمكثكؽفيكثيرمفاألحيافبنسبة المرأة،أنيا المعمكماتكتككيفاتجاىاتنحكقضايا

رعةنقل%،كمفثـاالىتماـبسٖ.ٜٕ%،كمفثـكثرةاآلراءالمعركضةقديسببالتشتتبنسبةٚ.ٕٗ
.المعمكمةعمىحسابدقتيا،كتناكؿبعضالقضايابجرأةقدتخدشحياءالمجتمع

المرأةإيجابية،أكليأٖ تعديلقكانيفاألحكاؿالشخصيةكجكب.غالبيةاتجاىاتالجميكرنحكقضايا
األسبابغيرمعالجةكجكبكمفثـ%،92.13بنسبةبمايستكجبسماعالقاضيالزكجةقبلإيقاعالطبلؽ

المرأةمفحقكقيارغـاعتراؼالقانكفبيا حمتبعضالقضاياكمفثـ%،90.10بنسبةالمباشرةالتيتحـر
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القانكنيةكاالجتماعيةبنسبمتقاربة،بينماكانتنسبةالمحايدةأكبرفيالبندالمتعمقبأجكرالنساء،كالبند
%.ٖٛاكلالنساءكذلؾبنسبةالذؼيقترحاإلسراعبتطبيققانكفالخمعلحلمش



 نتائج اختبار فروض الدراسة:ب.

ثبتصحةالفرضالقائلأنوتكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةبيفاعتمادالجميكرالفمسطينيعمى .ٔ
.كبيفمستكػمعرفتوبقضاياالمرأةاإلعبلـالجديد

اعتمادالجميكرالفمسطينيلـتثبتصحةالفرضالقائلأنوتكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةبيف .ٕ
.عمىاإلعبلـالجديدكبيفاتجاىاتونحكقضاياالمرأة

لـتثبتصحةالفرضالقائلأنوتكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةبيفالتأثيراتالمعرفيةالناتجةعف .ٖ
.الجميكربقضاياالمرأةدرجةمعرفةاإلعبلـالجديدكبيف

ٗ.  الفرضالقائلأنوتكجد عبلقةذاتداللةإحصائيةبيفاتجاىاتالجميكرالفمسطينيثبتصحة
.نحكقضاياالمرأةكبيفاتجاىاتكسائلاإلعبلـالجديدنحكقضاياالمرأة

كبيفسماتالجميكرالفمسطينيبقضاياالمرأةلـتثبتصحةكافةالفركضالخاصةبدرجةمعرفة .٘
كالمستكػالتعميميكمكافالسكف،بينماثبتتالمبحكثيف،فمـتثبتصحةالفركضالتيتعزػلمنكع
 صحةالفركضالتيتعزػلمعمركالحالةاالجتماعية.

كبيفسماتقضاياالمرأةنحكالجميكرالفمسطينيلـتثبتصحةكافةالفركضالخاصةباتجاىات .ٙ
المبحكثيف،فمـتثبتصحةالفركضالتيتعزػلمحالةاالجتماعيةكمكافالسكف،بينماثبتتصحة

 الفركضالتيتعزػلمنكعكالعمركالمستكػالتعميمي.
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 ثانياا: توصيات الدراسة ومقترحاتيا:

الميدا الدراسة إلييا تكصمت التي النتائج ألىـ استعراضالباحثة خبلؿ تقدـمف أف يمكنيا نية،
بقضايا كالميتميف عاـ، بشكل الجديد اإلعبلـ كسائل عبر التكصياتكالمقترحاتلمناشطيف مف مجمكعة

المرأةمفخبلؿىذهالكسائلبشكلخاص،لممساعدةفيتطكيراالىتماـبقضاياالمرأةالفمسطينية.

 

 أ. توصيات الدراسة:

بمضامي .ٙ الجميكر ثقة عمىزيادة نقلالعمل في تحرؼالدقة مفخبلؿ الجديد، اإلعبلـ فكسائل
 المعمكماتالخاصةبقضاياالمرأةكذكرمصادرالمعمكمات.

زيادةاالىتماـبتناكؿقضاياالمرأةعبركسائلاإلعبلـالجديدبصراحةكحرية،كنقلكجياتالنظر .ٚ
 المختمفة،ألنياستدفعالجميكرإلىمزيدمفمتابعةىذهالكسائل.

االىتماـالمتكازفبكافةالقضاياالنسكيةفيالمجاالتالمختمفة،كزيادةاالىتماـتجاهبعضالقضايا .ٛ
 الميمشةمثلاالقتصاديةكالرياضية.

الم .ٜ في التنكيع التي كاد المرأة قضايا الجديدتعالج اإلعبلـ العبر بيف كالقصصفيديك، كالصكر
اسات،معالتركيزأكثرعمىالفيديكألنواألكثرتفضيلمفقبلاإلنسانيةكالمنشكراتاإلخباريةكالدر

 الجميكر.
فنكف .ٓٔ كاستخداـ كطرححمكؿ، الزكايا كالتركيزعمىكافة أكبر بعمق المرأة قضايا معالجة

 استقصائيةمعمقة.
بثمضاميفتساعدالجميكرعمىاتخاذسمكؾنحكقضاياالمرأةكالمشاركةفيالفعاليات .ٔٔ

 الخاصةبيا،كعدـاالكتفاءبالتأثيركجدانيًاكمعرفيًا.
ضركرةتطكيرمحتكياتصفحاتكمدكناتالمؤسساتالنسكيةعبركسائلاإلعبلـالجديد، .ٕٔ

 بحيثتصبحمصدرمعمكماتمكثكؽ.
مناصرة .ٖٔ حمبلت تنظيـ في الجدؼ اإلعبلـ كسائل استثمار عمى النساء كتكعية تدريب

 لقضاياىف.
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 مقترحات الدراسة:  . ب
زيادة .ٔ في لتساىـ الجديد، اإلعبلـ كسائل عبر المرأة بقضايا تعنى التي المؤسسات أداء تطكير

 معارؼالجميكرنحكىا،كتككيفاتجاىاتإيجابية.
كزالنسكيةبتشجيعالنساءعمىالممارسةالنقديةكالحديثعفحقكقيفعبرقياـالمؤسساتكالمرا .ٕ

 كسائلاإلعبلـالجديد.
تشكيللجافمناصرةبيفالمؤسساتالنسكيةكالييئاتاإلعبلميةالتيتتبنىكسائلاإلعبلـالجديد .ٖ

 مفضمفأدكاتيا،لنشرمكضكعاتتثقيفيةخاصةبالمرأة.
 كؿأدكاراإلعبلـالجديدفيمناصرةقضاياالمرأةالفمسطينية.زيادةالدراساتالتيتتنا .ٗ
لتدريبالطبلب .٘ الصحافة، كأقساـ فيكمياتاإلعبلـ "إفكجدت" الجديد تطكيرمساقاتاإلعبلـ

 عمىخدمةكمناصرةقضايامجتمعيـعبركسائلاإلعبلـالجديد.
منصاتا .ٙ التقميدؼكبيف اإلعبلـ كسائل بيف التعاكف التكاملزيادة مف لخمقحالة الجديد إلعبلـ

تؤدؼفيالنيايةإلىزيادةمعارؼالجميكرنحكقضاياهكتككيفاتجاىاتإيجابيةنحكىا.
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 قائمة المراجع

 الكتبأولا: 

ٔ.  طبعة،والوظيفة الوسيمة األداء تطور: الجديد اإلعالمالسامكؾ،كصفدالرزاؽعبدانتصار
 (.ٕٔٔٓكالمجتمع،اإلعبلـمكتبةسمسمةبغداد،جامعةإلكتركنية،)بغداد:

القاىرةصبلح،)عبلترجمة،البديل اإلعالم فيمكآخركف،سبيميجكدؼأكلجا .ٕ النيلمجمكعة:
 (ٜٕٓٓالعربية،

 (ٕٕٔٓالمسيرة،دار:عماف،)ٔط،المتخصصة الصحافةإبراىيـخصاكنة، .ٖ
(ٕٗٔٓكالتكزيع،لمنشراألسامةدار:عماف،)ٔط،اإلعالم نظرياتلمشاقبة،ابساـ .ٗ
،ٗٔالعدداإلعبلمي،الباحثمجمة،والنماذج المفيوم -الجديد اإلعالم إلى مدخلبشرػإسماعيل، .٘

ٕٓٔٔ 
،ٙٔالعددرؤية،مجمة،فمسطين في واإلذاعي التمفزيوني العمل في المرأة واقعبينازالسميرؼ، .ٙ

 ٕٕٓٓ،فبراير
 ٕٗٔٓ، راـ،٘ٔرقـ،السنوي  اإلحصائي فمسطين كتابالفمسطيني:لئلحصاءالمركزؼالجياز .ٚ
حصاءات قضايا -فمسطين في والرجل المرأةالفمسطيني:لئلحصاءالمركزؼالجياز .ٛ طبعة،وا 

(ٖٕٔٓ:الجيازالمركزؼلئلحصاء، راـ،)إلكتركنية
(ٜٜٛٔ،المبنانيةالمصريةالدار:القاىرة)،ونظرياتو التصال،السيدكليميحسفعماد .ٜ
ٕٔٓٓأغسطس،ٔٔالعددرؤية،مجمة،اإلعالم في المرأةاألملإسماعيل،دنيا .ٓٔ
(ٕٙٓٓالكتب،عالـ:القاىرة،)ٕط،اإلعالم بحوثسميرحسيف، .ٔٔ
 (ٕٗٔٓكالتكزيع،لمنشرأسامةدار:عماف،)ٔط،الجتماعي اإلعالمسناءالجبكر، .ٕٔ
دار:القاىرة،ٗط،وتنفيذىا تصميميا -العام والرأي اإلعالم بحوث،عدليعاطفالعبد، .ٖٔ

 ٕٚٓٓالعربي،الفكر
(ٕٛٓٓ،الشركؽدار:عماف،)ٔط،الجديد اإلعالمعباسصادؽ، .ٗٔ
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،لمنشركائلدار،)عماف:ٔط،اإللكترونية والصحافة الجديد اإلعالمالرزاؽالدليمي،عبد .٘ٔ
ٕٓٔٔ)

لمنشرأسامةدار:عماف،)ٔط،الجتماعي التواصل شبكات -الجديد اإلعالمعميشقرة، .ٙٔ
(ٕٗٔٓكالتكزيع،

العربي:القاىرة،)ٔط،بوك الفيس إلى الجريدة من الحديثة التصال وسائلفتحيعامر، .ٚٔ
 (ٕٔٔٓكالتكزيع،لمنشر

 (ٕٔٔٓ،المسيرةدار،)عماف:ٔط،والتصال اإلعالم وسائلسمطاف،دمحم .ٛٔ
البديل اإلعالم -المدوناتالحميد،عبددمحم .ٜٔ )القاىرة:ٔط، كالتكزيعلمنشرالكتبعالـ،

 (ٕٔٓٓكالطباعة،
)ٖٗالعددالغيداء،مجمة،العربي العالم في اإلنترنت تأنيث ثورةالسكافيرؼ،دمحم .ٕٓ :غزة،

 (ٖٕٔٓالمرأة،شئكفمركز
بفمزرؼ .ٕٔ بكؾفيسقصة،تش ترجمة،كثركةثكرة: اليبللي: ،ٔط،دمحممحمكدكائل،
 (ٕٔٔٓ،الجديدةسطكرإصدارات:القاىرة)
(ٕٕٔٓالمسيرة،دار:عماف)،ٔطاالتصاؿ،نظرياتمناؿمزاىرة، .ٕٕ
 (ٕٔٓٓالمصرية،المبنانيةالدار:القاىرةمتغير،)عالـفيكاإلعبلـالمرأةناىدرمزؼ، .ٖٕ

 الدراسات ثانياا: 

حسف، .ٔ معارؼتككيففيالعربيةبالفضائياتاالقتصاديةكالبرامجاألخبارنشراتدكر"أشرؼ
العالميةاالقتصاديةاألزمةنحككالقطرؼالمصرؼالجميكركاتجاىات الجزيرةبيفمقارنةدراسة:
منشكرة،"العربيةCNBCكلؤلخباركالنيل دكتكراه رسالة اإلعبلـ"عشرالخامسالعمميالمؤتمر،

(ٜٕٓٓالقاىرة،جامعة:القاىرة)،"كالتحدياتالكاقع:كاإلصبلح
األبحاثمركز:غزة،)إلكتركنيةطبعةمنشكرة،دراسةكالقانكف،الكاقعبيفالعاممةالمرأةشراب،أمجد .ٕ

 (ٜٕٓٓلممرأة،القانكنيةكاالستشارات
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العدكافأثناءاالجتماعيالتكاصلشبكاتعمىالفمسطينيةالجامعاتطمبةاعتمادخاطر،ترنيـ .ٖ
 (ٕ٘ٔٓاإلسبلمية،الجامعة،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،)غزة:ٕٗٔٓعاـغزةعمىاإلسرائيمي

الدلك، .ٗ الفمسطينيةالصحففيالمحميةالصفحاتقراءةنحكالجميكراتجاىاتجكاد دراسة:
 (ٖٕٓٓ(،)غزة:الجامعةاإلسبلمية،ٕدد)ع(،ٔٔمجمد)اإلسبلميةغزة،الجامعةمجمة،"ميدانية

أبك .٘ مفاالجتماعيةالمرأةقضاياتناكؿعمىاالجتماعيالتكاصلشبكاتاستخداـأثرطو،حاتـ
(ٖٕٔٓالمرأة،شئكفمركز:غزة)،منشكرةدراسة،غزةقطاعفياإلعبلمييفنظركجية

اليمففيالعربيةاألكاديميةالنخبةاتجاىاتتشكيلفياإلعبلـدكرالبرييمي،كعميخالدالصكفي .ٙ
(ٕٗٔٓصنعاء،)صنعاء:جامعة،منشكرةغيردراسةميدانية،دراسة:العربيالربيعنحك

ٚ.  قضايانحككاتجاىاتوالعاـالرأؼمعارؼتشكيلفيكالجديدالتقميدؼاإلعبلـدكرعمي،خالد
المؤتمر،"االعتمادكنظريةاإلعبلميالخطابتحميلإطارفي:مصرفيكتحدياتياالديمقراطية،

(ٜٕٓٓالقاىرة،جامعة:القاىرة،)"كالتحدياتالكاقع:كاإلصبلحاإلعبلـ"عشرالخامسالعممي
المصرييفالمغتربيفكاتجاىاتمعارؼتشكيلفيااللكتركنيةاإلخباريةالمكاقعدكرالجماؿ،رباب .ٛ

منشكرة،ماجستيررسالة،ينايرٕ٘ثكرةبعدمالمفترةمصرفيالسياسيةاألحداثنحك غير
(ٕٕٔٓ،المنصكرة)المنصكرة:جامعة

الجديداإلعبلـمؤتمر،اإلنترنتشبكةعمىيكتيكبلمكقعالجامعيالشباباستخداماترضاأميف، .ٜ
 (ٜٕٓٓالمممكة،جامعة:المنامةالبحريف،)في
التغييرنحكالفمسطينيالعاـالرأؼتعبئةفياالجتماعيالتكاصلشبكاتدكرزىيرعابد، .ٓٔ

لؤلبحاثالنجاحجامعةمجمةكرة،منشدراسة،كالسياسياالجتماعي )نابمس:ٙع)(،ٕٙ)ـ، ،)
(ٕٕٔٓجامعةالنجاح،

قضيةنحكالجامعيالشباباتجاىاتتشكيلفيالمصريةالصحافةدكرساميالنجار، .ٔٔ
الثقافيةكاليكيةالعكلمة المعاصراإلعبلـ"القاىرةبجامعةالعاشرالعمميالمؤتمر،ميدانيةدراسة:
(ٕٗٓٓ،،)القاىرة:جامعةالقاىرة"العربيةكاليكية
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الخاصةلئلعبلناتتحميميةدراسة:العربيةالفضائياتبرامجفيالمرأةصكرة ،سعدعبد .ٕٔ
)ع((،٘)ـ،كالحضاريةالتاريخيةالدراساتمجمة،"ٜٕٓٓلعاـالفضائيةLBCقناةعمىبالمرأة
(ٖٕٔٓ،)تكريت:جامعةتكريت،ٚٔ
،دمشقجامعةمجمةدراسةمنشكرة،،المعمكماتعصرفيالجديداإلعبلـشيخاني،سميرة .ٖٔ

(ٕٓٔٓ(،)دمشق:جامعةدمشق،ٕ+ٔ(،ع)ٕٙـ)
السراج، .ٗٔ أحداثبعدالعراقيةالصحافةفيالمرأةلمكضكعاتالصحفيةالتغطيةشكرية

ٕٖٓٓ بغدادجامعةمكقعة،منشكردراسة،"بغدادصحفمفلعينةتحميميةدراسة:
http://repository،uobaghdad،edu،iq/ArticleShow،aspx?ID=5336 جامعة )بغداد:

(ٕٛٓٓبغداد،
فكزؼ، .٘ٔ نحكالمصرؼالجميكركاتجاىاتمعارؼتشكيلفياالتصاؿكسائلدكرصفا

الرأؼلبحكثالمصريةالمجمةرسالةدكتكراهمنشكرة،،"ٕٛٓٓنكفمبراألمريكيةالرئاسيةاالنتخابات
 (ٕٛٓٓ)القاىرة:جامعةالقاىرة،(،ٕ)ع(،ٜ)ـالعاـ،

االجتماعيالتكاصللشبكاتالفمسطينيةالجامعاتطمبةاستخداماتصبلح،أبكصبلح .ٙٔ
(ٕٗٔٓاإلسبلمية،الجامعة:غزة)المتحققة،كاإلشباعات

كمصرتكنسفيالسياسيالتغييرفياالجتماعيالتكاصلشبكاتدكر"الرعكد، عبد .ٚٔ
األكسط،الشرؽجامعة:األردف)منشكرةغيرماجستير،رسالة،"األردنييفالصحفييفنظركجيةمف

ٕٕٓٔ)
النسائيالجميكرلدػالمرأةقضاياأكلكياتترتيبفيالسعكديةالصحافةدكر"عثماف،عزة .ٛٔ

السعكدؼ :القاىرة)،"العصركتحدياتكاإلعبلـاألسرة"األكؿالمؤتمر،"ميدانيةتحميميةدراسة:
(ٜٕٓٓالقاىرة،جامعة

منشكرة،دراسةكاالقتصادية،السياسيةالتشاركيةفيالمرأةدكرمراد،كراميطوأبكعبلء .ٜٔ
 (ٕٕٔٓالمرأة،شئكفمركز:غزة)إلكتركنيةطبعة

نحكالمرأةاىتماـأكلكياتكترتيبتحديدفيالمصريةالنسائيةالصحفدكر"اليماني،غادة .ٕٓ
(ٕٛٓٓطنطا،جامعة:القاىرة)،ٕٖعدداإلعبلـ،لبحكثالمصريةالمجمة،"المختمفةالقضايا
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البيئيالكعيكنشرالجديداإلعبلـ"كيحل،فتيحة .ٕٔ التكاصلمكاقعاستخداماتفيدراسة:
الجزائر)منشكرةغيرماجستير،رسالة،"نمكذجاًبكؾفيس-االجتماعي لخضر،الحاججامعة:
ٕٕٓٔ)

اإلعبلـمؤتمر،"الجديدكاإلعبلـاالتصاؿثكرةظلفيالعربيةالثقافيةاليكية"البكرؼ،فؤاده .ٕٕ
(ٜٕٓٓالمممكة،جامعة:المنامة)البحريف،فيالجديد

نحكالشباباتجاىاتعمىاإلعبلـكسائلفيالسائداالتجاهإدراؾتأثير"مراد،ماجدة .ٖٕ
مصر)،ٔالعدد،ٜالمجمدالعاـ،الرأؼلبحكثالمصريةالمجمة،"المرأةقضايا القاىرة،جامعة:
ٕٓٓٛ)

: راـ)ٔطمنشكرة،دراسةالفمسطيني،المجتمعفيالنساءضدالعنفيحيى،الحاجدمحم .ٕٗ
 (ٖٕٔٓمفتاح،منشكرات

الشارقة)منشكرة،دراسةاإللكتركنية،كالصحافةالعربيةالمرأةعايش،دمحم .ٕ٘ الشارقة،جامعة:
ٕٓٓٙ)

راـ)إلكتركنيةطبعةمنشكرة،دراسةكالميراث،الفمسطينيةالمرأةكآخركف،الجعبةمناؿ .ٕٙ
 (ٕٗٔٓكاالجتماعي،القانكنيلئلرشادالمرأةمركز: 
فيالمرأةصكرةلتناكؿتحميميةدراسة:العربيةاإلعبلـكسائلفيالمرأةصكرة"النير،ناجي .ٕٚ

(ٕٛٓٓالمفتكحة،العربيةاالكاديمية:الدنمارؾ)ماجستير،رسالة،"نمكذجاmbc1الػقناة
:المعاصرةالجزائريةالسينمافيالمرأةضدالعنفلقضيةالفيمميالطرح"زرارؼ،نجمة .ٕٛ

المرآةكراء"لمفيمميفالسيميكلكجيالنصيالتحميل "عائشات"ك" منشكرةغيرماجستير،رسالة،"
(ٕٔٔٓالجزائر،جامعة:الجزائر)
كالحضرالريففيكالمرأةاإلعبلـ"كامل،نجكػ .ٜٕ ،"كالبحريفمصرعمىتطبيقيةدراسة:

(ٕٙٓٓالقاىرة،جامعة:القاىرة)منشكرةغيردراسة
اليكميةالصحافةتعكسياكماالعربيالمجتمعفيالمرأةقضايا"المكسكؼ،نضاؿ .ٖٓ دراسة:

لمعمـكالعربيةالمجمة،"المصريةاألخباركصحيفةالككيتيةاألنباءصحيفةبيفمقارنةتحميمية
(ٜٜٛٔالككيت،جامعة:الككيت)،ٔٙالعدد،ٙٔالمجمداإلنسانية،



181 
 

المرأة،شئكفمركز:غزة)منشكرةدراسةكاآلثار،األسباب:الطفبلتتزكيجشمعكف،ىداية .ٖٔ
ٕٓٔٗ) 

إلكتركنيةطبعةمنشكرة،دراسةغزة،قطاعفيالنساءقضاياأكلكياتتحديدشمعكف،ىداية .ٕٖ
 (ٜٕٓٓالمرأة،شئكفمركز:غزة)
غزة)إلكتركنيةطبعةمنشكرة،دراسةكالميراث،المرأةشمعكف،ىداية .ٖٖ المرأة،شئكفمركز:

ٕٜٓٓ) 
بالقضاياالفمسطينيالشبابتكعيةفياالجتماعيالتكاصلشبكاتدكرسكيؾ،ىشاـ .ٖٗ

(ٕٗٔٓاإلسبلمية،الجامعة:غزة)الكطنية،
نحككاتجاىاتوالجميكرمعارؼتشكيلفيالعربيةالفضائياتدكر"مصطفى،ىكيدا .ٖ٘

القاىرة،جامعة:القاىرة)ماجستيررسالة،"العربيالجميكرمفعينةعمىميدانيةدراسة:اإلرىاب
ٕٓٓٛ)

نحكالجميكراتجاىاتتشكيلفيالمصرؼالتمفزيكففيالحكاريةالبرامجدكر"ثركت،كفاء .ٖٙ
المنيا،جامعة:المنيا)،ٕعدد،ٜمجمدالعاـ،الرأؼلبحكثالمصريةالمجمة،"الدستكريةالتعديبلت
ٕٓٓٛ)

 ثالثاا: مراجع إلكترونية

تكيتر؟ىكما،دمحمإبراىيـ .ٔ العالـحّركتالتيالعصفكرةعفمعرفتوتحتاجماكل: بتاريخمتكفر،
 http://www ،ibda3world،comالرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕٕ

بعنكافمقاؿمكاكؼ،إبراىيـ .ٕ الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕٓبتاريخمتكفرالفمسطينية،المرأةنضاؿ:
verifica-site-http://google،palestineforums،topic-com/t240 

 http://goo،gl/Uj92kOالرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٚبتاريخمتكفرالحديثة،التقنيةمدكنةانستغراـ، .ٖ
 الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٜٕبتاريخمتكفراإلنساف،لحقكؽالفمسطينيالمركزتقرير .ٗ

http://www،pchrgaza،org/portal/ar/index،php?option=com_content&view=arti 

http://www.ibda3world.com/
http://www.ibda3world.com/
http://google-site-verifica.palestineforums.com/t240-topic
http://goo.gl/Uj92kO
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=11629:2013-11-13-10-47-31&catid=154:2012-07-29-07-02-04
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 الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٖٓبتاريخمتكفر،ٕ٘ٔٓمايكفيمنشكراإلخبارية،معالككالةتقرير .٘
http://maannews،net/Content،aspx?id=725664

المرأةصحةرصدتقرير .ٙ جذكرمؤسسةالفمسطينية،المرأةصحةإلىاألبعادمتعددةنظرةنحك:
البيرة)إلكتركنيةطبعةكاالجتماعي،الصحيلئلنماء كالتكثيق،لؤلبحاثالفمسطينيةالمرأةمركز:
ٕٓٔٓ) 

متكفربرس،قدسالعربيات،النساءلتمكيف«بديلعالـ»االجتماعيالتكاصلكسائل:بعنكافتقرير .ٚ
 https://qudspressnet،wordpress،com/2014/05/05الرابطعمى

عمىٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٕبتاريخمتكفر،"االجتماعيالتكاصللمكاقعالفمسطينيالشباباستخداـ"تقرير .ٛ
 http://goo،gl/KEApkZالرابط

بتاريخمتكفراإلخبارية،معاككالةعمىمنشكراإلنساف،لحقكؽاألكركمتكسطيالمرصدتقرير .ٜ
 http://www،maannews،net/Content،aspx?id=747912الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٜٕ
اإلحصاءجياز .ٓٔ بتاريخ متكفر الرابطٕ٘ٔٓ/٘/ٕٚالمركزؼ، عمى

http://www،pcbs،gov،ps/DesktopDefault،aspx?lang=ar  
متكفر،ٖٕٔٓ/ٗ/٘ٔبتاريخمنشكرمقاؿالسياسية،كالمشاركةالفمسطينيةالمرأةالدجني،حساـ .ٔٔ

 http://alresalah،ps/ar/index،php?act=post&id=72023الرابطعمى
ٔٔ الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٛبتاريخمتكفركرزكف،سائدمدكنةالبمد،بنتحممةكرزكف،سائد،

https://goo،gl/90NyPU 
ٕٔ.  بتاريخ متكفر التكتير، باء ألف العربية، الصحافة الرابطٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕٕشبكة عمى

http://www،arabpressnetwork،org/articlesv2،php?id=3303&lang=ar
٘بتاريخمتكفرمنشكر،بحث،"العربيةالنسائيةالمدكنات،،المنكشفعالميف"الحمامي،الصادؽ  .ٖٔ

 ،/http://sadokhammami،com/arالرابطعمىٕ٘ٔٓيكليك
 الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٜ/ٕٓبتاريخمتكفربالعربي،إفلينكدالتقنية،صدػ .ٗٔ

http://goo،gl/byoHqD 

http://maannews.net/Content.aspx?id=725664
https://qudspressnet.wordpress.com/2014/05/05
http://goo.gl/KEApkZ
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=747912
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?lang=ar
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=72023
https://goo.gl/90NyPU
https://goo.gl/90NyPU
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بتاريخ،"اإلعبلـكسائلعمىاالعتمادنظرية"نجـ،طو .٘ٔ متكفرة الرابطٕ٘ٔٓ/٘/ٕ٘مدكنة عمى
http://drtahanegm،blogspot،com/2011/11/blog،html

الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕٕبتاريخمتكفرتكيتر،ىكماالديف،شمسالحميدعبد .ٙٔ
http://mawdoo3،com 

ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕٕبتاريخمتكفر؟،Twitter”تكيتر“المصّغرالتدكيفمكقعىكماالصياد،اليادؼعبد .ٚٔ
  /http://keefwiki،com/tech/2013/10/09الرابطعمى
الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٜ/ٕٓبتاريخمتكفر؟،+غكغلىكماالكسكاني، عبد .ٛٔ

http://goo،gl/YSG8Nq 
الرابطعمىٕٙٔٓ/ٕ/ٚبتاريخمتكفراإلنسانية،الصحافةمصطفى،الرحمفعبد .ٜٔ

http://asahnetwork،org/ 
بكارعمار .ٕٓ كاليكتيكبالجديداإلعبلـ، الحاسبكاحة،  الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕٕبتاريخمتاح،

http://walhaseb،com
الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕٕبتاريخمتكفرتعرفيا،القداليكتيكبعفكمعمكماتحقائق ،عبدعمر .ٕٔ

http://thawratalweb،com/youtube/130 
بشرػ"مكقععمىمنشكرتقريركالعبلج،األسباب،،المرأةضدالعنف .ٕٕ متكفر،ٖٕٓٓآذارفي"

 http://bshra،com/b77/alonfthadalmara،htmالرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٖٓبتاريخ
الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٚبتاريخمتكفرميديات،مدكنةالمحمكؿ،الياتفإعبلـقطب،فاطمة .ٖٕ

https://goo،gl/IX9siB 
ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٚبتاريخمتكفرالعرب،صحيفةإعبلمية،ككسيمةالمحمكؿالياتفالياسرؼ،فيصل .ٕٗ

 http://goo،gl/oCxo59الرابطعمى
،"العربيالعالـفياالجتماعيالتكاصلكسائل"تقريرالعرب،االجتماعيالتكاصلركادقمة .ٕ٘

 ٕٗص،ٕ٘ٔٓإلكتركنية،نسخة
بتاريخمتكفراإلنترنت،شبكةعمىمنشكرتقريرالعربية،المرأةالنتفاضةجبيةإلىيتحكؿفيسبكؾ .ٕٙ
 \http://www،alhurra،com/content  الرابطعمىٕ٘ٔٓيكليك٘

http://drtahanegm.blogspot.com/2011/11/blog.html
http://keefwiki.com/tech/2013/10/09/what-is-micro-blogging-site-twitter/
http://goo.gl/YSG8Nq
http://thawratalweb.com/youtube/130
http://bshra.com/b77/alonfthadalmara.htm
https://goo.gl/IX9siB
http://goo.gl/oCxo59
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الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕٕبتاريخمتكفريكتيكب،مكقععفتعرفياالمعمكماتالمتكلي،محمكد .ٕٚ
http://www،scooopnews،com 

كغيابالقانكنيةالحمايةتشريعبيففمسطيففيالعاممةالمرأة"بعنكافتقريرالعمالية،الكحدةكتمة .ٕٛ
 http://www،wubp،org/w/?p=2746الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٜٕبتاريخمتكفر،"التطبيق

لمصادرالفمسطينيالمركزكالمنشػػكد،المكجػػكدبيف:البلجئػػةالفمسطينيػػةالمػػرأةحقػػكؽبينا،كبلكديا .ٜٕ
الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٛ/ٗبتاريخمتكفركالبلجئيف،المكاطنةحقكؽ

http://www،badil،-ar/haqelawda-ar/periodicals-org/ar/publications 
الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٕٗبتاريخمتكفرالمدكنات،ترباف،ماجدمدكنة .ٖٓ

https://goo،gl/n6Hm44 
 الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٚبتاريخمتكفراالجتماعي،التكاصلمكاقعالعالـ،فيجديدأفضلمدكنة .ٖٔ

http://goo،gl/ae6qmg
الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٜ/ٕٓبتاريخمتكفراالجتماعي،التكاصلمكاقعمفيكـجابر،دمحم .ٕٖ

http://goo،gl/2tpfmu 
بتاريخمتكفر،ٜٕٔص،ٖٕٛعددالبياف،مجمةكمككناتيا،تككينيا:االتجاىاتالذبياني،عكدةدمحم .ٖٖ
 http://goo،gl/NeHuP6الرابطعمىٕٙٔٓ/ٔ/ٛ
الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٖٓبتاريخمتكفر،"النساءقتل"بعنكافتقريركفا،الفمسطينيالمعمكماتمركز .ٖٗ

http://www،wafainfo،ps/atemplate،aspx?id=9144 
 http://www،wafainfo،ps/atemplate،aspx?id=3195،"كفا"الكطنيالمعمكماتمركز .ٖ٘
الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٜٕبتاريخمتكفر،”اكراد“كالتنميةلمبحكثالعربيالعالـمركز .ٖٙ

http://www،awrad،org 
الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٚبتاريخمتكفرتسعة،مكقعانستغراـ،عفمراجعة .ٖٚ

https://goo،gl/TqsBVz 
متكفر،"كفا"الفمسطينيةاألنباءككالةعمىمنشكرتقريراإلسرائيمي،كاالحتبلؿالفمسطينيةالمرأة .ٖٛ

 http://www،wafainfo،ps/atemplate،aspx?id=3189الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٖٕبتاريخ

http://www.scooopnews.com/
http://www.wubp.org/w/?p=2746
http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/305-article09.html
https://goo.gl/n6Hm44
http://goo.gl/NeHuP6
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9144
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3195
http://www.awrad.org/
https://goo.gl/TqsBVz
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3189
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الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٚ/ٖٓبتاريخمتكفر،ٕٗٔٓنكفمبرفيمنشكرتقريرالعالمية،الصحةمنظمة .ٜٖ
http://www،who،int/mediacentre/factsheets/fs239/ar 

 /https://ar،wikipedia،org/wikiٕ٘ٔٓ/٘/ٕٚبتاريخالرابطعمىمتكفركيكبيديا،مكسكعة .ٓٗ
الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٚبتاريخمتكفراالجتماعي،التكاصلمكاقعتصنيفاتأكنبليف،كنانةمكقع .ٔٗ

http://goo،gl/ESuzX8 
غكغلىكماتسعة،مكقع .ٕٗ    الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٜ/ٕٓبتاريخمتكفر،؟+

https://goo،gl/KK3VpO
الرابطعمىٕ٘ٔٓ/ٜ/ٕٓبتاريخمتكفرإف،لينكدعبراألحبلـكظيفةعمىاحصلأراجيؾ،مكقع .ٖٗ

http://goo،gl/UHJkbj 
الرابطعمىاإلنترنتعمىمتكفرةمنشكرة،مقالةكالكسائل،المفيكـالجديداإلعبلـحسكنة،نسريف .ٗٗ

http://blog،amin،org/nisreenhassouna/2014/04/07ٕ٘ٔٓيكليك٘بتاريخ 
الرابط،عمىمتكفر،ٕٔٔٓلعاـالعالميالتقريراإلنساف،لحقكؽالعالميةالنظرة .٘ٗ

http://www،hrw،org/node/104487 
عمىٕٙٔٓ/ٕ/ٚبتاريخمتكفراإلخبارية،التغطيةشكلتغيراإلنسانيةالقصصالسبلـ،ىالة .ٙٗ

 /http://www،dc4mf،orgالرابط
 

 رابعاا: المقابالت: 

ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٕٔبتاريخإلكتركنيةمقابمةاالجتماعي،اإلعبلـفيكمختصمدكفصافي،خالد .ٔ
 ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٕٗبتاريخمقابمةاالجتماعي،اإلعبلـكمستشارمدربحمد،سعدؼ .ٕ
ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕٚبتاريخإلكتركنيةمقابمة،حقكقي،إبراىيـمصطفى .ٖ
 ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕ٘بتاريخإلكتركنيةمقابمة،كباحثةإعبلمية،شمعكفىداية .ٗ



http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://goo.gl/ESuzX8
http://goo.gl/UHJkbj
http://blog.amin.org/nisreenhassouna/2014/04/07%20بتاريخ%205%20يوليو%202015
http://www.hrw.org/node/104487
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 مالحق الدراسة

 ( صحيفة الستقصاء0ممحق رقم )

 غزة                                                         –الجامعة اإلسالمية 
 شئون البحث العممي والدراسات العميا 

 واإلعالمة ـافــــــــــقسم الصح
 


 ماجستير بعنوان: صحيفة استقصاء لرسالة

الفمسطيني واتجاىاتو نحو  جميوردور اإلعالم الجديد في تشكيل معارف ال
 قضايا المرأة

 دراسة ميدانية في محافظات غزة



 إعداد الباحثة:                                                         إشراف الدكتور:
 ديما زىير المبابيدي                                                      طمعت عيسى


اتىذهاالستمارةسريةكلفتستخدـلغيرأغراضالبحثالعمميبيانمالحظة:



 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 المحور األول: استخدام وسائل اإلعالم الجديد
(يمكنك اختيار أكثر من إجابة)وسائل اإلعالم الجديد التي تتابعيا؟أىم ما  .ٔ
 المدكنات المنتديات يكتيكب فيسبكؾ تكيتر
 ماؼسبيس إفلينكد انستغراـ غكغلبمس فميكر
 ،،،،،،،،،،،،،،،،:أخرػ،يرجىذكرىا
 ما المدة التي تقضييا يومياا في متابعة وسائل اإلعالم الجديد؟  .6

 أقلمفساعة ساعةإلىأقلمفثبلثساعات مفثبلثإلىأقلمفخمسساعات أكثرمفخمسساعات

 (يمكن اختيار أكثر من إجابةاإلعالم الجديد؟ )ما أىم المجالت التي تتابعيا عبر وسائل  .4
 سياسية اقتصادية ثقافية صحية رياضية
 ترفييية اجتماعية يرجىذكرىاأخرػ،:،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
 ثقتك بالمضامين التي تقدميا وسائل اإلعالم الجديد؟ درجةما  .3

 عالية متكسطة منخفضة


 الجديد وقضايا المرأةالمحور الثاني: وسائل اإلعالم 
 اعتمادك عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول عمى معمومات حول قضايا المرأة؟  ما درجة .5

 عالية متكسطة منخفضة
 المرأة؟ قضايا حول معمومات عمى لمحصول الجديد اإلعالم عمى وسائل لالعتماد كدوافع ما .2
 التعرؼعمىأىـالمشكبلتالتيتعانيمنياالمرأة فيتككيفآرائيكاتجاىاتينحكقضاياالمرأةمساعدتي
 معرفةتكجياتالمجتمعنحكقضاياالمرأة معرفةإجراءاتالحككمةبشأفقضاياالمرأة
 معرفةأىـالحمكؿالمطركحةلتحسيفظركؼالمرأة يرجىذكرىاأخرػ:،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
 المرأة؟ قضايا حول معمومات عمى لمحصول التي تجعمك تعتمد عمييا الجديد اإلعالم وسائلمميزات  ما .7
 بحريةمختمفكجياتالنظرنقل تغطيتياسريعةكشاممة
 دقةماينشرمفخبلليامفمعمكماتكآراء عرضكجيةالنظرغيرالرسميةكغيرالحزبية
 تناكؿالقضايابصراحةكجرأةكبيرة  كالفيديكاستخداـالكسائطالمتعددةكالصكر
 إتاحةالمجاؿإلبداءالرأؼ يرجىذكرىاأخرػ:،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
 (إجابة من أكثر اختيار يمكنك) الجديد؟ اإلعالم وسائل خالل من أكثر متابعتيا عمى وتحرص تيمك قضايا المرأة من أي   .8

 مشاركةالمرأةفيالنضاؿالعسكرؼكالسممي حصكؿالمرأةعمىفرصعمل
 انتياكاتاالحتبلؿبحقالمرأة البطالةالتيتعانيمنياالمرأة
 مشاركةالمرأةفيالحياةالسياسية  لممرأةالتحدياتأماـالتمكيفاالقتصادؼ
 العنفاألسرؼضدالمرأة القتلبادعاءالشرؼ
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 حرمافالمرأةمفالميراث حصكؿالمرأةعمىالرعايةالصحية
 قضاياالزكاجالمبكر مكادترفييية
 لممرأةالرياضيةالقضايا يرجىذكرىاأخرػ:،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
المرأة؟ قضايا حول معارف وآراء عمى لمحصول الجديد اإلعالم عبر متابعتيا تفضل التي المواد أنواع ما .ٜ

 (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)
 التدكينات لصكرا الفيديك الدراسات المرفقاتالصكتية
 المنشكراتالقصيرة األخبارالسريعة القصصاإلنسانية ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،:أخرػيرجىذكرىا

 ؟ الخاصة بقضايا المرأةثقتك بوسائل اإلعالم الجديد كمصدر لممعمومات  ما درجة  .01
 عالية متكسطة منخفضة

 :عمى المرأة قضايا معالجة في أكبر بصورة الجديد اإلعالم وسائلعمييا  تركزما الجوانب التي  برأيك،  .00
 أسبابالقضية القضيةجكانب آثارالقضية قضيةالردكداألفعاؿعمى
 تفاصيلالقضية طرححمكؿ يرجىذكرىاأخرػ:،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 
  واتجاىات نحو قضايا المرأةالمحور الرابع: تأثيرات اإلعالم الجديد عمى الجميور في تكوين معارف 

 ما أبرز قضايا المرأة التي ساىم اإلعالم الجديد في زيادة معارفك وتشكيل اتجاىاتك نحوىا؟  .06
 سياسيةال قتصاديةاال ثقافيةال صحيةال رياضيةال
 ترفيييةال جتماعيةاال :أخرػ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
 الجديد؟ اإلعالم عبر تتابعيا التي المرأة قضايا حول اآلخرين مع النقاش عمى حرصك درجة ما .04

 عالية متكسطة منخفضة
 من األطراف الذين تناقش معيم قضايا المرأة التي تثير اىتمامك؟   .03

 األصدقاء األسرة زمبلءالعمل/الدراسة :أخرػ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الجديد لمحصول عمى معارف وتكوين  ما درجة التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتمادك عمى وسائل اإلعالم  .05

 اتجاىات نحو قضايا المرأة؟
 رــــــــــــــــــة التأثيـــــــــــــدرج اتالتأثير 

 منخفضة متوسطة عالية
التعرؼعمىمعمكماتأكثرحكؿقضاياالمرأةٔ
إزالةالغمكضحكؿبعضقضاياالمرأةٕ
التعرؼعمىتداعياتبعضالقضاياٖ
التعرؼعمىردكداألفعاؿنحكقضاياالمرأةٗ
التعرؼعمىظركؼالمرأةالحياتية٘
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ة الناتجة عن اعتمادك عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول عمى معارف وتكوين ما درجة التأثيرات الوجداني .02
 اتجاىات نحو قضايا المرأة؟

 رــــــــــــــــــــــــة التأثيـــــــــــــــدرج اتالتأثير 
 منخفضة متوسطة عالية

مشاركةالمرأةالمعّنفةآالمياكىمكميأ
الشعكربالحزفتجاهبعضالنساءالمعّنفاتٕ
الشعكربالفرحتجاهبعضالنساءالناجحاتٖ
بعضالشعكربالقمقإزاءاستمراراضطيادالمرأةفيٗ

القضايا


ة الناتجة عن اعتمادك عمى وسائل اإلعالم الجديد لمحصول عمى معارف وتكوين ما درجة التأثيرات السموكي .07
 اتجاىات نحو قضايا المرأة؟

 درجة التأثير اتالتأثير 
 منخفضة متوسطة عالية

تقديـالمساعدةالماديةكالنفسيةلمنساءٔ
تجاهقضاياالمرأةالمشاركةفيأنشطةتكعكيةٕ
كتابةمنشكراتعبركسائلاإلعبلـالجديدتدعكإلىنصرةٖ

قضاياالمرأة


تفاعميعبركسائلاإلعبلـالجديدمعقضاياالمرأةٗ
المشاركةفيالفعالياتالميدانيةالداعمةلممرأة٘
 

اإلعالم الجديد لمحصول عمى المعمومات وتكوين اتجاىات ما أىم المشاكل التي تواجييا في اعتمادك عمى وسائل  .08
 نحو قضايا المرأة؟

 ليستمصدرمكثكؽفيكثيرمفاألحياف االىتماـبسرعةنقلالمعمكمةعمىحسابدقتيا
 كثرةاآلراءالمعركضةقديسببالتشتت تناكؿبعضالقضايابجرأةقدتخدشحياءالمجتمع
 يرجىذكرىاأخرػ:،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 
 

 حول قضايا المرأة واتجاىاتو المحور الثالث: معارف الجميور
  دون الستعانة بمراجع من فضمك"أجب عمى األسئمة التالية " .09

ينايركـمقعدًاحصمتعميوالمرأةالفمسطينيةفياالنتخاباتالتشريعية،ٔ
كثبلثكف؟كاثنافمائةأصلمفـ،ٕٙٓٓ

 عشر أربعة
مقعداً

 أربعكعشريف خمسةمقاعد
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ٕ، امف عمييا حكـ التي بعدٚٔألسيرة القضباف داخل تزاؿ كال عامًا
؟ٕٔٔٓعامًا،استثنتياصفقةالتبادؿعاـٖٔقضاء

 كركدقاسـ ليناجربكني قاىرةالسعدؼ

المرأةالعالميفي،ٖ نكفمبرٖٕ مايكٔٔ مارسٛ ،،يصادؼيـك
الرضاعة،ٗ بأجرة المطالبة يحقلممرأة اإلسبلمية، حسبالشريعة

ألبنائيا
 كل كفي نعـ،

الظركؼ
 فيحاؿطبلقيا اليحقلياذلؾ

ظاىرةصحيةسمبيةتزيدمفمعدؿكفياتالفتياتبنسبةتتخطى،٘
%عفالمعدؿالطبيعيىي:ٖ٘

  العنف األسري  عدم تنظيم النسل  الزواج المبكر 

لمثّالذؼغزة،قطاعفيالقدـلكرةنسكؼفريقأكؿتأسسمتى،ٙ
لكرةٕٙٓٓعاـباإلسكندريةاألكلىالعرببطكلةفيفمسطيف
؟النسكيةالقدـ

 6115  0995  6111 

ٜٛٚٔاختطاؼباصإسرائيميعاـفياركتالمناضمةالتيش،ٚ
ىي:العمميةفياستشيدتكياسيفديرمجمكعةمع

 ليمىخالد المغربيدالؿ سميحةخميل

ٛ، سف حتى الطفكلة لمرحمة الفمسطيني القانكف تحديد ٛٔرغـ
عامًا،إالأفالمحكمةتستطيعتزكيجالفتاةعندسف،،،

 ٔٚعاـ ٔٙعاـ
شيكرٚك

 ٔٗعاـ
شيكرٚك

منىالقكاسمي ليمىغناـ خكلةالشخشير ـىي:ٕٓٔٓعاـمحافعراـ كالبيرةمنذ،ٜ
بيدىكغزةقطاعفيالشخصيةاألحكاؿقانكفحسبلطبلؽا،ٓٔ

،،شاءمتىالزكجةعمىيكقعوالزكج
 االستماعدكف

رأيياإلى
 االستماع شرط

إلىرأييا
 بمكافقةزكجتو

 
 ما اتجاىاتك نحو القضايا التالية الخاصة بالمرأة؟   .61

 معارض محايد موافق ةــــــــالقضي
تحظىالمرأةحاليًافيفمسطيفبفرصعملكأجكرمنصفة،ٔ
يجبتعديلقانكفالعقكباتكعدـالتخفيفعفالقاتلبادعاءالحفاظعمىشرفو،ٕ
اإلىانةالمفظيةىيعنفنفسييمارسضدالمرأةكتستكجبإجراءاتلمحدمنيا،ٖ
ىناؾضعففياستثماردكرالنساءفيعمميةالتنميةالشاممة،ٗ
   اإلسراعبتطبيققانكفالخمعيقملمفمشاكلالمرأة،٘

  عامًايحدمفالمشكبلتالصحيةكالمجتمعيةٛٔعدـقبكؿتزكيجأؼفتاةتحتسف،ٙ
صكرةالمرأةفيكسائلاإلعبلـنمطيةكتقميدية،ٚ
يجبتعديلقكانيفاألحكاؿالشخصيةبمايستكجبسماعالقاضيالزكجةقبلإيقاع،ٛ

الطبلؽ


المرأةمفحقكقيارغـاعتراؼالقانكف،ٜ يجبمعالجةاألسبابغيرالمباشرةالتيتحـر
بيا



المناصبأعمىإلىالكصكؿمفكتمكينيالممرأةالسياسيةالمشاركةزيادةيجب،ٓٔ
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السمطةرئاسةأكحزبكرئاسة
 
 برأيك، ما اتجاىات وسائل اإلعالم الجديد نحو قضايا المرأة اآلتية؟  .60

 سمبية محايدة إيجابية 
   السياسية
   االقتصادية
   الصحية

   االجتماعية
   الترفييية
   الرياضية

 
   المرأة؟ قضايا نحو التجاىات وتكوين لممعمومات كمصدر الجديد اإلعالم وسائل أداء لتطوير كاقتراحات ما .66
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 المحور الخامس: السمات الشخصية
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التعميمي
 عامة ثانكية

فأقل
 دبمـك بكالكريكس دراسات

عميا
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