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  أ                            

  داءــــــاإله

  

  ..الفخرتاج الرأس ومصدر ... إلى 

 والدي احلبيب 

  ..ومالك الجناننبع الحنان ... إلى 

 أمي الغالية 

  

 إلى سندي وعزوتي في دربي

 إخواني الكرام وأخواتي الكرميات

  

  من امتلكت قلبي وأضاءت أنوار حیاتيإلى 

  زوجتي احلبيبة

 

 إلى أبنائي فلذات كبدي 

 رزان حممد و

 

  إىل فلسطني الغالية

 بأبنائها وقادتها ومجاهدیها وشهدائها 

  أهدي هذا البحث المتواضع

 



  
 

  ب                            

  رـــديـــوتق رـــشك

  

 فهو هذا البحث، توفیقه وكرمه لي بإنجاز على وأخیراً  أوالً  القدیر العلي هللا أشكر  

ال  " والسالم الصالة علیه قوله من وانطالًقا بهما، وأولى والثناء بالشكر أحق عز وجل

  : الفاضل ألستاذي والتقدیر بالشكر أتوجه فإنني  "الناس یشكر ال من هللا یشكر

وزیر الثقافة والشباب والریاضة السابق، معالي محمد إبراهیم المدهون، / الدكتورسعادة 

 امتد على ما بذله من مجهود متواصل وعطاء مستمر ،رئیس أكادیمیة اإلدارة والسیاسة

وحتى  ألكثر من ست سنوات منذ تأسیس مؤسسة إبداع لالستشارات والتدریب معي

  .إشرافه الكریم على إنجاز هذا البحثتتویجه الیوم ب

  

وأتقدم بالشكر والتقدیر من األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة والحكم كما   

الجامعة ب رئیس قسم الصحافة واإلعالم ،وافي منصورأمین / بالدكتور الفاضلممثلة 

عمید كلیة اإلعالم ، حماد إبراهیم أحمد/ الفاضل والدكتور، اإلسالمیة مناقشًا خارجیاً 

، على ما قدماه لي من مالحظات قیمة األقصى، مناقشًا داخلیاً  األسبق بجامعة

  .ومعلومات متخصصة في مجال اإلعالم أثرت البحث بشكل متمیز

  

المتواضع  في إنجاز هذا البحث أشكر كل من ساهمأن و كما وال یسعني إال   

 .هللا یعلمهم وسیجزیهم أجرهم بإذن هللا ال تعلمونهم ،فالمقام ال یتسع لذكرهم

  

  

  

  

  



  
 

  ج                            

  قائمة احملتويات
  

 الصفحة الموضوع

 أ اإلهداء

 ب الشكر والتقدیر

 ج قائمة المحتویات

 ح قائمة الجداول 

 ي قائمة المالحق

 ك ملخص باللغة العربیة

 ل باللغة اإلنجلیزیةملخص 

 دراسةاإلطار العام لل: الفصل األول

 3 مقدمةال      

 4 مشكلة الدراسة  1- 1

 4 أسئلة الدراسة 2- 1

 5 أهمیة الدراسة 3- 1

 5 أهداف الدراسة 4- 1

 6 حدود الدراسة 5- 1

 6 مصطلحات البحث 10- 1

 8 متغیرات الدراسة 11- 1

 الدراسات السابقة: الفصل الثاني

 11 مقدمة

 11 عربیةالدراسات محور ال 1- 2

 20 التعلیق على الدراسات العربیة



  
 

  د                            

 21 دراسات أجنبیة 2- 2

 25 التعلیق على الدراسات األجنبیة

 26 التعلیق العام على الدراسات السابقة 3- 2

 27 موقف الدراسة من الدراسات السابقة 4- 2

 اإلطار النظري: الفصل الثالث

 30 ستراتیجیة اال 1- 3

 31  مقدمة 1- 1- 3

 31  ستراتیجیة االتعریف  2- 1- 3

 32  ستراتیجیة اال عناصر بناء 3- 1- 3

 33  ستراتیجیة اإلدارة االنتائج  4- 1- 3

 33   استراتیجیات الضغط والمناصرة 5- 1- 3

 38   الرأي العام 3-2

 39 العام مفهوم الرأي 1- 2- 3

 40 العام الرأي مكونات 2- 2- 3

 41 مراحل الرأي العام 3- 2- 3

 42 العام الرأي قیاس طرق 4- 2- 3

 42 الفلسطیني العام الرأي توجهات تحدید في المؤثرة العوامل 5- 2- 3

 43 األسالیب التقلیدیة والمستحدثة في تغییر الرأي العام 6- 2- 3

 48 مواقع التواصل االجتماعي 3-3

 49 مقدمة 

 49 فكرة مواقع التواصل االجتماعي   1- 3- 3

 50  مواقع التواصل االجتماعيتعریفات  2- 3- 3

 50 مواقع التواصل االجتماعينشأة  3- 3- 3



  
 

  ه                            

 Facebook 51 التواصل االجتماعي موقع خوارزمیة 4- 3- 3

 51 مواقع التواصل االجتماعي خصائص 5- 3- 3

 53 مواقع التواصل االجتماعي أهمیة 6- 3- 3

 53 مواقع التواصل االجتماعيتصنیفات  7- 3- 3

 54 العام الرأي تكوین في  مواقع التواصل االجتماعي دور 8- 3- 3

 55 العام الرأي تشكیل على مواقع التواصل االجتماعي تأثیر 9- 3- 3

 56 الرأي العام على مواقع التواصل االجتماعي راتثمؤ  10- 3- 3

 57 الحقوق السیاسیة الفلسطینیة 3-4

 58 مقدمة 

 58 التطور التاریخي للحقوق 3-4-1

 59 تعریفات الحقوق 2- 4- 3

 59 بالحقوق االهتمام أسباب 3- 4- 3

الحقوق السیاسیة الفلسطینیة المستمدة من اإلعالن العالمي  4- 4- 3

 اإلنسان واالتفاقیات الدولیة لحقوق
61 

 61 حق ترسیم الحدود 4-1- 4- 3

 61 حق القدس 4-2- 4- 3

 63 حق إنهاء االستیطان 4-3- 4- 3

 65 حق عودة الالجئین 4-4- 4- 3

 65 حق المیاه 4-5- 4- 3

  68  خالصة الفصل الثالث

 منهجیة الدراسة: الفصل الرابع

 72 تمهید

 72 منهج الدراسة 1- 4



  
 

  و                            

 72 مجتمع الدراسة 2- 4

 73 عینة الدراسة 3- 4

  73 أداة الدراسة  4- 4

  74 خطوات بناء أداة الدراسة 5- 4

  75  صدق وثبات أداة الدراسة  4-6 

 82 الوصف اإلحصائي ألفراد العینة وفق البیانات األولیة  7- 4

 82  توزیع أفراد العینة حسب الجنس 1- 7- 4

 83 توزیع أفراد العینة حسب الجامعة 2- 7- 4

 83 توزیع أفراد العینة حسب التخصص 3- 7- 4

  على احد مواقع التواصل توزیع أفراد العینة حسب امتالك حساب 4- 7- 4

 االجتماعي         
84 

 85 توزیع أفراد العینة حسب أي مواقع التواصل االجتماعي تتفاعل معها 5- 4-7

 86 المعالجات اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة 4-8

 اإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها : الفصل الخامس

 90 تمهید

 90 الدراسةالمحك المعتمد في  1- 5

 90 أسئلة الدراسة جابة عن اإل 5-2

 91 .اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة 5-2-1

 98 .اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة 5-2-2

 103 .اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة 5-2-3

 107 .اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة 5-2-4

 110 .اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة 5-2-5

 113 .س من أسئلة الدراسةساداإلجابة عن السؤال ال 5-2-6



  
 

  ز                            

  النتائج والتوصیات: الفصل السادس

 122 الدراسة نتائج 1- 6

 128 توصیات الدراسة 6-2

ـــــدعم  6-3 ـــــرأي العـــــام الفلســـــطیني ل ـــــة ال ـــــوق اســـــتراتیجیة مقترحـــــة لتعبئ الحق

 عبر مواقع التواصل االجتماعي السیاسیة الفلسطینیة
131 

 134 دراسات مقترحة 6-4

 135 المراجع

 146 المالحق
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  قائمة اجلداول
  

 الصفحة جدول

 74 یوضح توزیع مجتمع وعینة الدراسة حسب الجنس وجامعة الدراسة): 1- 4(جدول 

مدى تفاعل مواقع  " مجال فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل )2- 4(جدول 

 والدرجة " الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالتواصل االجتماعي مع 

 للمجال الكلیة

75 

دور مواقع التواصل "   معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال )3- 4(جدول 

والدرجة الكلیة   " االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطیني 

 للمجال

76 

تأثیر مواقع التواصل   "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال  )4- 4(جدول 

والدرجة   " الحقوق السیاسیة الفلسطینیةاالجتماعي على دعم 

 الكلیة للمجال

78 

درجة تأثیر استخدام   "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال  )5- 4(جدول 

مواقع التواصل األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر 

 والدرجة الكلیة للمجال  " االجتماعي

79 

والدرجة االستبانة معامل االرتباط بین درجة كل مجال من مجاالت  )6- 4(جدول 

 الكلیة لالستبانة
80 

 81 معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة )7- 4(جدول 

 82 طریقة التجزئة النصفیة لقیاس ثبات االستبانة )8- 4(جدول 

 83 توزیع أفراد العینة حسب الجنس) 9- 4(جدول 

 83 توزیع أفراد العینة حسب جامعة الدراسة )10- 4(جدول 

 84 توزیع أفراد العینة حسب التخصص )11- 4(جدول 

توزیع أفراد العینة حسب امتالك حساب على احد مواقع التواصل  )12- 4(جدول 

 االجتماعي
85 



  
 

  ط                            

 86 العینة حسب أي مواقع التواصل االجتماعي تتفاعل معهاتوزیع أفراد  )13- 4(جدول 

 91المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتیب لكل فقرة من فقرات المجال ): 1- 5(جدول 

الحقوق السیاسیة صفحات تدعم  عدد ونسبة من یتابعونیوضح ): 2- 5(جدول 

 عبر مواقع التواصل االجتماعي الفلسطینیة
95 

منشورات  همعند استالمالمبحوثین تخذه یاإلجراء الذي یوضح ): 3- 5(جدول 

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةللمشاركة في دعم  همتدعو 
96 

لمن تمت توجیه دعوة لهم للمشاركة في  یوضح العدد والنسبة المئویة): 4- 5(جدول 

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةدعم 
96 

تعود على القضیة الفلسطینیة بعد توعیة ترتیب الفائدة التي یوضح ): 5- 5(جدول 

 الرأي العام الفلسطیني بحقوقه المشروعة
97 

لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة ): 7- 5(جدول 

  المجال
98 

لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة ): 8- 5(جدول 

  المجال
103 

لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة ): 9- 5(جدول 

  المجال
107 

الحقوق السیاسیة مقترحات وآلیات تعبئة الرأي العام لدعم ): 10- 5(جدول 

 الفلسطینیة
110 

 114 "الجنس" وفقا لمتغیر  "لعینتین مستقلتین -   T" نتائج اختبار ): 11- 5(جدول 

 116 "الجامعة" وفقا لمتغیر " این بتحلیل الت" نتائج اختبار ):12- 5(جدول 

 116 نتائج اختبار شفیه للمقارنات المتعددة): 13- 5(جدول 

 119 "التخصص" وفقا لمتغیر  "لعینتین مستقلتین -   T" نتائج اختبار ): 14- 5(جدول 

 132 اإلستراتیجیات وآلیات التنفیذ :)1- 6(جدول 

  
 

  



  
 

  ي                            

  قائمة املالحق
 

 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

 147 لیةو األاالستبانة  1

 153 االستبانة أسماء محكمي 2

 154 التعدیالت التي تمت على االستبانة 3

 155 بصورتها النهائیةاالستبانة  4

 161  "م2014نظرة على وسائل التواصل االجتماعي في فلسطین "ملخص تقریر  5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  ك                            

  "مواقع التواصل االجتماعيعبر  ةالفلسطینی حقوقالتعبئة الرأي العام لدعم  جیةاستراتی"
  

  ملخص الدراسة

منهجیة لتعبئة الرأي العام الفلسطیني لدعم ومناصرة  استراتیجیةإلى تصمیم  هدفت الدراسة

قضایاه السیاسیة من خالل االستغالل األمثل لمواقع التواصل االجتماعي، حیث أن هذه المواقع تكاد 

في الوقت الحالي، ولتحقیق هذا  للتخاطب والتواصل مع مختلف فئات المجتمعات تصبح لغة العصر

كذلك بحثت تكوین الرأي العام في المجتمع الفلسطیني من جهة، و الغرض فقد بحثت الدراسة أسالیب 

مواقع التواصل االجتماعي بأنواعها وآلیات النشر والتأثیر فیها من جهة أخرى، ومن ثم توصلت 

  .منهجیة مقترحة مستمدة من استراتیجیات الضغط والمناصرة استراتیجیةالدراسة إلى 

كأداة رئیسیة االستبانة ج الوصفي التحلیلي واعتمدت وقد استخدمت الدراسة لهذا الغرض المنه

طالبًا ) 400( بعددعینة من طلبة الجامعات النظامیة بقطاع غزة  الدراسة استهدفت، كما للدراسة

  :أن خلصت الدراسة إلىو ، وطالبة

عبر مواقع التواصل االجتماعي كان منخفضًا ولیس كافیًا  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتداول  .1

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةوفقًا لوجهة نظر المبحوثین، بحیث كان الوزن النسبي لتداول 

وفقًا  السیاسیة ، وجاء ترتیب تداول الحقوق%)51.7(على مواقع التواصل االجتماعي 

حق إنهاء االستیطان، حق عودة الالجئین، حق تحریر األسرى، حق القدس، : (للترتیب التالي

 ).حق ترسیم الحدود، حق المیاه

مواقع التواصل االجتماعي تلعب دورًا إیجابیًا كبیرًا في تعبئة الرأي العام الفلسطیني بما نسبته  .2

)73.20.(% 

وأن لتضلیل الرأي العام الفلسطیني،  الجهات المعادیة تستخدم مواقع التواصل االجتماعي .3

وبالرغم من ، التواصل االجتماعي تعطي مساحة مفتوحة للجماهیر للتعبیر وٕابداء الرأيمواقع 

فقد أكدت الدراسة أن الفصائل الفلسطینیة ال تسعى بجدیة الستقطاب الرأي العام من  ذلك

 .خالل صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي

كانت كبیرة  السیاسیة الفلسطینیةالحقوق درجة تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم  .4

 .حسب رأي عینة الدراسة%) 65.20(وبوزن نسبي 

أثیرًا في الرأي العام المستحدثة لتكوین الرأي العام هي األكثر ت "الحرب النفسیة"أسالیب  .5

، %)75.60(بنسبة ، بحیث تصدر أسلوب إثارة الشائعات قائمة األسالیب المؤثرة الفلسطیني



  
 

  ل                            

، وفي المرتبة الرابعة أسلوب %)70.20(بنسبة الثانیة أسلوب إثارة الفوضى ویلیه في المرتبة 

، وهذه األسالیب الثالثة هي أسالیب %)69.80(إثارة الرعب والفوضى بوزن نسبي قدره 

 .الحرب النفسیة

  :وقد أوصت هذه الدراسة بعدة توصیات، أهمها

بحقوقه المسلوبة وذلك لتحفیز  متكاملة تهدف إلى توعیة الرأي العاماستراتیجیة بناء خطة  .1

 .المواطن الفلسطیني لدعم هذه الحقوق وتوضیحها للرأي العام اإلقلیمي والدولي

تشكیل لجنة حكومیة متخصصة من وزارة اإلعالم ووزارة الداخلیة ووزارة الثقافة لصد هجمات  .2

الرد علیها التباطؤ في التي یتعرض لها المجتمع الفلسطیني وعدم التردد و  الحرب النفسیة

 .وتفنیدها

تدریب المؤسسات الشبابیة والناشطین الشبابیین وقادة الرأي الفلسطینیین على التقنیات  .3

فاعل مع مواقع والخوارزمیات التي تتبعها مواقع التواصل االجتماعي لتطویر وتوسیع الت

 .التواصل االجتماعي

االجتماعي والتعامل معها بجدیة  حث الفصائل الفلسطینیة على االهتمام بمواقع التواصل .4

من الشباب الفلسطیني یتداولون هذه المواقع وتؤثر % 95واألخذ بعین االعتبار أن أكثر من 

 .فیهم بدرجة كبیرة كما بینت الدراسة
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"Strategy of Mobilize the Palestinian Public Opinion to 

Support his Political Rights through Social Networking Sites" 

  

Abstract  
 

 The study aimed to explore the role of social networks in the 
mobilization of Palestinian public opinion to support his political rights, as 
these sites are almost becoming a language of the age of communication and 
communication with the various communities categories at the moment, To 
this end, the study examined the formation of public opinion in the 
Palestinian society on the one hand methods, as well as discussed the kinds of 
social networking and dissemination mechanisms and influence positions on 
the other hand, the study and then come to the methodology proposed 
strategy derived from lobbying and advocacy strategies. 
 
 The study has been used for this purpose descriptive analytical method 
and adopted a major resolution of the study as a tool, as the study targeted a 
sample of the regular university students in the Gaza Strip the number of 
(400) students, the study concluded that: 
1. trading of Palestinian political rights through social networking sites was 
low and not enough according to the point of view of respondents, so that the 
relative weight of the trading of the Palestinian political rights on social 
networking sites (51.7%), and was trading political rights arranged in the 
following order: (right to edit prisoners, the right of Jerusalem, the right to 
terminate the settlement, the right of return of refugees, the right of the 
demarcation of the border, the right to water). 
2. Social networking sites play a major positive role in mobilizing public 
opinion, including the Palestinian rate (73.20%). 
3. entities hostile used social networking sites to mislead the Palestinian 
public opinion, and that social networking sites give open space for fans to 
express and opinion, and in spite of that, the study confirmed that the 
Palestinian factions do not seek seriously to attract public opinion through 
their pages on social networking sites. 
4. The degree of influence of social networking sites on the support of the 
Palestinian political rights were great and the relative weight (65.20%), 
according to the study sample opinion. 
5. "psychological warfare" methods developed to form public opinion is the 
most influential in Palestinian public opinion, so that issued style stir rumors 
List influential methods by (75.60%), followed in second place create chaos 
method by (70.20%), and in fourth place style provoke horror and chaos 
relative weight of (69.80%), and these three methods are methods of 
psychological warfare. 



  
 

  ن                            

 
 The study recommended a number of recommendations, including: 
1. Building an integrated strategy aimed at raising public awareness of their 
rights usurped plan in order to stimulate the Palestinian citizen to support 
these rights and clarify the regional and international public opinion. 
2. formation of a government of a specialized committee of the Ministry of 
Information and the Ministry of the Interior and the Ministry of Culture of 
psychological warfare to repel attacks against the Palestinian society and do 
not hesitate slowdown in reply to, and refute. 
3. training youth organizations and youth workers activists and opinion 
leaders on the Palestinians techniques and algorithms followed by social 
networking sites to develop and expand interaction with social networking 
sites. 
4. urged Palestinian factions to pay attention to social networking sites and 
deal with it seriously and taking into account that more than 95% of 
Palestinian youth are trading these sites and affect them greatly as the study 
showed. 
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  :مقدمةال

 وأن اإلنسـان ویتبـدل، األرض هـذه علـى یتغیـر شـئ كـل وأن الكـون، هذا في حتمیة سنة التغییر یعتبر        

 المحـال، مـن دوام الحـال ألن اإلنسـان، إدارة علـى التغییـر یعمـل یـوم فسـیأتي التغییـر إدارة علـى یعمـل لـم إن

 جامـداً  ساكناً  ظل إن ألن اإلنسان التغییر، هذا ویواكب یتفاعل أن اإلنسان وعلى ویتحرك، یتغیر كله فالكون

  .)159: 1989،یوسف( .اإلرادة مسلوب اتجاهها في فتدفعه التغییر ریاح علیه ستهب

أصبحت تقنیات االتصال ونقل المعلومات رافدًا أساسیًا، وركنًا مهمًا في بناء منظومة اإلنسان       

 ،والتطورات المعرفیة في هذا العصر االجتماعیة، واالقتصادیة، والسیاسیة، والثقافیة، في ظل التحوالت

صناعیة، واآلن فمن المعلوم أنَّ العصور تطورت من خالل طفرات، األولى منها الزراعیة، ثم ال

المعلوماتیة، أو ما تتصف بعصر المجتمع ما بعد الصناعي، حیث شهدت المجتمعات اإلنسانیة خالل 

االتصاالت والمعلومات، مما  العقد األخیر من القرن الماضي، تطورات متسارعة ومتالحقة لتكنولوجیا

ل في شبكة المعلومات العالمیة في تسهیل إمكانیة التواصل اإلنساني والحضاري، ولعل أهمها یتمث ساهم

شریة في عصر التي ُتعدُّ أبرز ما توصل إلیه العلم الحدیث، ویعد كذلك من أهم اإلنجازات الب" اإلنترنت"

 .)8: 2007، المجالي( المعلوماتیة 

ستقطب اهتمام ی ذينة األحداث على أرضها وزخمها التمیز به فلسطین من سخو ونظرًا لما ت  

من أهم وسائل تعزیز  یكون أكبر باعتبارها مواقع التواصل االجتماعيفإن الدور المتوقع ل ،العالم بأسره

 .الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتلك 

مواقع  عبر الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتعبئة الرأي العام لدعم  استراتیجیةموضوع وقد تم اختیار   

فقد  ،أو اإلقلیمي، أو الدولي ،على المستوى المحلىغة ما تشكله من أهمیة بالبإیمانًا   التواصل االجتماعي

واضحة تعمل على إیجاد آلیة مناسبة لتعبئة الرأي  استراتیجیةناتج عن فقدان  هناك خلل أن الباحث الحظ

وأما في البیئة الفلسطینیة  ،عبر مواقع التواصل االجتماعي الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالعام لدعم ونصرة 

 لذا ارتأى القیام بدراسة وتقییم ،في هذا الموضوع بعض الدراسات المحدودة سوى ى الباحثلدیتوافر فلم 

، ومن ثم رسم خطوط جدیدة لها بما یتناسب دراسة لتقدم التفسیرات الموضوعیةذلك الواقع فجاءت هذه ال

االستفادة من النتائج  أن تساعد الدراسة في منهوذلك أمًال  ،مع التطورات المعاصرة في هذا المجال

ا المجال بما یتالءم مع التطورات المعاصرة لدعم حقوق الشعب ولتطویر هذ ،البحث المترتبة على

  .الفلسطیني
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  :مشكلة الدراسة 1-1

أقوى أدوات المعرفة وتكوین الوعي فـي مختلف  ىشكلت وسائل اإلعالم بفاعلیتها وسطوتها أحد     

 كونها أداة مؤثرة في صنع القرار واالجتماعیة، إضافة إلى واالقتصادیة، والثقافیة، المجاالت السیاسیة،

تلعب وسائل اإلعالم دورا هاما في إحداث التغییرات وتدعیم و ، وتعبئتهاإلعالمي وتوجیه الرأي العام 

لخص الباحث مشكلة الدراسة في ، ولذلك كار والتصورات حول مختلف القضایااالتجاهات وبناء األف

  :لتالیةالنقاط ا

تتابع األحداث واألخبار العاجلة في فلسطین وانشغال اإلعالمیین الفلسطینیین بتغطیتها كان علـى  .1

 .وحقوقه المصیریة ومن هذا المنطلق تولدت فكرة هذه الدراسة حساب تغطیة ودعم قضایاه الكبرى

 .السیاسیة الفلسطینیةالحقوق حالة التضلیل اإلعالمي التي یتعرض لها الرأي العام الدولي نحو  .2

الحقـــــوق السیاســـــیة تعبئـــــة الـــــرأي العـــــام لـــــدعم  للســـــعي نحـــــوحالـــــة التقصـــــیر الفلســـــطیني والعربـــــي  .3

 .مع وجود قابلیة لذلك ،الفلسطینیة
  

 :أسئلة الدراسة 1-2

  :التالي الرئیس السؤال في الدراسة مشكلة صیاغة یمكن

مواقع  عبر السیاسیة هحقوق لدعم الفلسطیني العام الرأي لتعبئةاستراتیجیة  إمكانیة اقتراح ما  -

  ؟التواصل االجتماعي

   :التالیة األسئلة الرئیس السؤال من ویتفرع

 ؟الحقوق السیاسیة الفلسطینیةما مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع  -1

  ما دور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطیني؟  -2

 ؟الحقوق السیاسیة الفلسطینیةمواقع التواصل االجتماعي على دعم  ؤثرت یمكن أن كیف -3

  ؟الفلسطیني الرأي العام تكوینفي  الفاعلة اإلعالمیة سالیبألا كیف یمكن تحدید -4



                                                               

   دراسةاإلطار العام لل: الفصل األول                                                                           

 

5 

 مواقع عبرزیادة وعي الرأي العام الفلسطیني بحقوقه  في تسهم التي والتصورات المقترحات أهم ما -5

 االجتماعي؟ التواصل

 استجابات متوسطات بین) α >=0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروقات توجد هل -6

مواقع  عبرالسیاسیة  هحقوق لدعم الفلسطیني العام الرأي تعبئة استراتیجیة ( حول المبحوثین

 ؟)التخصص الجامعة، الجنس،(  الدیموغرافیة للمتغیرات تعزى) التواصل االجتماعي

  :أهمیة الدراسة 1-3

نــاقش موضــوعًا یخــص القضــیة الفلســطینیة التــي هــي ت مــن خــالل كونهــاهــذه الدراســة  أهمیــة تنبــع  

قضــیة الشــعوب اإلســالمیة والعربیــة األولــى وبالتــالي تتعــدد الجهــات التــي ستســتفید مــن هــذا البحــث مــن 

الختیــار الموضــوع  أســبابًا كثیــرًة دفعتنــيالدراســة، وكــذلك فــإن  تقترحهــاالعملیــة التــي ســتراتیجیة االخــالل 

  :أذكر منها

وقــد تبــرز مــن ، هــا فــي الوقــت الــراهنتخلــو المكتبــة العربیــة مــن مثیالتتكــاد حداثــة موضــوعاتها والتــي  -1

وصــل هـذه الدراسـة مــن مـدلوالت نظریـة وفكریـة باعتبارهــا تمثـل اسـتجابة حقیقیــة تتخـالل مـا یمكـن أن 

 .التي تواجه المواطن الفلسطیني إلحدى أبرز القضایا والتحدیات الرئیسة

 .الحقوق السیاسیة الفلسطینیةلدعم الرأي العام لصالح  مواقع التواصل االجتماعيأهمیة استغالل  -2

المقترحــة بطریقــة بســیطة ودون  سـتراتیجیةاالإمكانیـة مشــاركة مالیــین الفلسـطینیین والعــرب فــي تطبیــق  -3

 .الحاجة إلى صرف أموال طائلة

وانتشــار التعامــل معهــا مــن قبــل مالیــین البشــر حــول  مواقــع التواصــل االجتمــاعيســهولة الولــوج إلــى  -4

 .العالم

  :  أهداف الدراسة 1-4

  :، أذكر منها ما یلياألهدافالعدید من الدراسة إلى تحقیق  سعت

 .مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطینيدور  كیفیة تفعیل التعرف على -1

 .الحقوق السیاسیة الفلسطینیة دعملمواقع التواصل االجتماعي  السعي لتفعیل دور -2

 .الحقوق السیاسیة الفلسطینیةدعم  فيمواقع التواصل االجتماعي  تأثیر مدىالتعرف على  -3
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واضحة تسهم في زیادة وعي الرأي مناسبة و استراتیجیة التوصل لمقترحات وتوصیات تسهل تصمیم  -4

 .مواقع التواصل االجتماعيالعام الفلسطیني تجاه دعم حقوقه المشروعة عبر 

 .التعرف على األسالیب العلمیة المستخدمة في تكوین الرأي العام الفلسطیني -5

 تعبئة الرأي العام الفلسطیني لدعم استراتیجیة التعرف على استجابات أفراد عینة الدراسة حول  -6

الجنس، الجامعة، (لمتغیرات  تبعاً  مواقع التواصل االجتماعيعبر  الحقوق السیاسیة الفلسطینیة

 ).التخصص

 

  :حدود الدراسة 1-5

  : الحد الموضوعي

 السیاسیةتسهم في توعیة الرأي العام الفلسطیني لدعم حقوقه  ستراتیجیة مقترحًا ال تتناول الدراسة

  .االجتماعيمواقع التواصل  عبرالمشروعة 

  : الحد الزماني

  ).م2014- 12- 25م وحتى 2013-09-25(امتدت فترة الدراسة من تاریخ 

  

  :مصطلحات الدراسة 1-6

بأنها أسلوب تفكیر إبداعي وابتكاري یدخل فیه  )1998:23، عبد هللا(یعرفها  :ستراتیجیةاال .1

وتنظم جهودها الرئیسة لتحقیق ،عامل التخطیط والتنفیذ معًا، في سبیل تحسین نوعیة وجودة المنتج

أغراضها، وهي صورة التوجه إلى ما یجب أن تكون علیه المنظمة مستقبًال، حیث تمثل  جوهر 

في اإلتیان باألسالیب واإلجراءات الهادفة بشكل مباشر إلى تغییر نقاط القوة للمنظمة ستراتیجیة اال

هو المحاولة الجادة إلحداث حالة من ستراتیجیة مقارنة نسبیًا بمنافسیها، والهدف النهائي لال

 . التحكم في الظروف المحیطة لصالح متخذ القرار

هـي الطریقـة التـي یمكـن مـن خاللهـا تحدیـد األهـداف وصـنع بأنهـا  :سـتراتیجیة االالباحـث  ویعرف

أي أنهـا منظومــة متكاملــة  ،بمــا یحقــق رسـالة المنظمــة التــي قامـت مــن أجلهــا بعیــدة المـدىالقـرارات 

والطـــرق الالزمـــة لتنفیـــذ  ،مـــن رســـالة المنظمـــة وأهـــدافها والسیاســـات الالزمـــة لتحقیقهـــا كـــالً تتضـــمن 
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د إلـى إمكانـات المنظمـة ، بمـا یـتالءم مـع التغیـرات فـي البیئـة المحیطـة بالمنظمـة باالسـتناومتابعتها

  .الداخلیة

  :الرأي العام .2

 یتم التوصل ما هو بل ،ألفراد ا من لجماعة اآلراء الفردیة مجموع بأنه) 36: 1987كحیل،( یعرفه 

  .العام الرأي األغلبیة حیث یمثل ،من الرأي واالقتناع اإلقناع عملیات جراء إلیه

 أو مجموعـة مواقـف عـن تعبـر التـي والمفـاهیم األفكـار مـن مجمـوع: الباحث الرأي العام بأنـه ویعرف

، األفـراد و  الطبقـات نشـاط إزاء االجتماعیـة الحیـاة من أو ظواهر أحداث إزاء اجتماعیة مجموعات عدة

 الحـراك نتیجـة ینـتج معـین، موقـف أو معینـة، المجتمـع فـي قضـیة ألكثریـة السـائد وأنهـا التوجـه

 ارتفعت كلما فعال بشكل ویكون االتجاه هذا على أساسه ، یتشكلاألفراد  بین ما والتفاعلي الدینامیكي

  .المجتمع لدى السیاسي الوعي نسبة

  :االجتماعيمواقع التواصل  .3

هــي مجموعــة مــن الشــبكات العالمیــة المتصــلة بمالیــین األجهــزة حــول العــالم، لتشــكل مجموعــة مــن 

الشبكات الضخمة، والتي تنقل المعلومات الهائلة بسرعة فائقة بین  دول العالم المختلفة، وتتضمن 

  .)2003:134الشرهان، (معلومات دائمة التطور 

 خدمات عن مواقع إلكترونیة تقدم عبارة :ي لهذه الدراسة بأنهاكما یعرفها الباحث كمصطلح إجرائ

 نفس تجمعهم الذین الناس االتصال بین وتبادل وتعزیزه، االجتماعي التواصل بناء في تتركز

  .اآلخرین وأنشطة میول باكتشاف یهتمون لمن أو واألنشطة، االهتمامات

 :الحرب النفسیة .4

النفسیة في قاموس المصطلحات الحربیة الذي أصدرته في وزارة الحربیة األمریكیة عرفت الحرب 

استخدام مخطط من جانب دولة أو مجموعة دول للدعایة وغیرها من : بأنها 1955مایو 

اإلجراءات اإلعالمیة التي تستهدف جماعات معادیة أو محایدة أو صدیقة للتأثیر على آرائها 

تحقیق سیاسة الدولة أو الدول المستخدمة بطریقة تساعد على ، وعواطفها واتجاهاتها وسلوكها 

  .وأهدافها لها
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السلم والحرب وتوجه  أوقات مخططة تمارس في إعالمیة ممارسات :ویعرفها الباحث إجرائیًا بأنها

الشعوب الصدیقة والمحایدة والعدو على حد سواء من اجل التأثیر على اتجاهات الرأي العام ضد 

  .ضدهمنحو انجاز هدف سیاسي أو عسكري اإلیجابي  بغرض التأثیر ،عندهم

  : الحقوق السیاسیة الفلسطینیة .5

تنبع من حقوق اإلنسان المشروعة التي كفلتها الشرائع السماویة  الحقوق السیاسیة الفلسطینیة

، وهي كثیرة جدًا، لذلك ارتأى الباحث أن یختص في هذه الدراسة األرضیةونصت علیها الدساتیر 

والتي تتمثل في قضایا الحل النهائي التي تم تأجیلها : السیاسیة لسطینیةالحقوق السیاسیة الفب

في اتفاقیة أوسلو وذلك كونها قضایا كبرى أمام الرأي العام الفلسطیني ومحل إجماع من معظم 

حق  - الالجئین عودة حق  -حق القدس: (الفصائل الفلسطینیة، وهذه الحقوق السیاسیة هي

  ).حق المیاه –حق إنهاء االستیطان - الحدودحق ترسیم  - تحریر األسرى

  

  :متغیرات الدراسة 1-7

   :المستقل المتغیر

 .عبر مواقع التواصل االجتماعي الفلسطیني تعبئة الرأي العام

  : المتغیر التابع

ونركـــز فــي دراســتنا هــذه علــى قضـــایا الحــل النهــائي التــي تـــم : الحقــوق السیاســیة الفلســطینیةدعــم 

تأجیلهــا فــي اتفــاق أوســلو وذلــك كونهــا قضــایا كبــرى أمــام الــرأي العــام الفلســطیني،  وهــذه الحقــوق 

حـق ترسـیم  -حـق تحریـر األسـرى -حـق المیـاه –الالجئینعودة حق  -حق القدس: (هي السیاسیة

  ).حق إنهاء االستیطان -الحدود

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
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  الفصل الثاني

  الدراسات السابقة

  

  

  تمهید

  

  عربیةدراسات  2-1

  تعلیق على الدراسات العربیة

  

  أجنبیةدراسات  2-2

  تعلیق على الدراسات األجنبیة

  

  

  التعلیق العام على الدراسات السابقة 2-3

  

  

  موقف الدراسة من الدراسات السابقة 2-4
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الباحث بعرض بعض  ألبحاث التي تلیها وقد قاملًا السابقة منطلقا أساسیالدراسات تشكل 

الدراسات التي رجع إلیها في تحدید مشكلة الدراسة من خالل تقسیمه لهذه الدراسات إلى محورین لإلیفاء 

 مباشرة بموضوعالغیر دراسات ذات العالقة المباشرة و  ع الدراسة حسب ما یتوفر منو بجوانب موض

  .الدراسة

على العدید من الدراسات العلمیة والتي رتبها داخل كل محور من األحدث إلى األقدم  الباحث فقد اطلع

  :وهي على النحو التالي

  .الدراسات العربیة  :المحور األول

  .الدراسات األجنبیة :المحور الثاني

 :العربیة الدراسات محور 2-1

 ):4201( ، صالحأبو صالحدراسة  -1

   ".واإلشباعات المتحققة مواقع التواصل االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة لاستخدامات "عنوان ب

 مواقع التواصل االجتماعيلى استخدامات طلبة الجامعات الفلسطینیة لعالتعرف  إلى هدفت الدراسة

واإلشباعات المتحققة، وتندرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفیة، استخدم الباحث منهج الدراسات المسحیة 

معتمدًا على نظریة االستخدامات واإلشباعات، واستخدم صحیفة االستقصاء كأداة رئیسة لجمع البیانات 

مفردة موزعین على  390ها من المبحوثین، والمقابلة كأداة ثانویة، وقد أجریت الدراسة على عینة قوام

 :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها، طلبة الجامعات الفلسطینیة النظامیة بقطاع غزة

، وبینت الدراسة أن مواقع التواصل االجتماعيمن أفراد العینة المبحوثة یستخدمون % 90أن  .1

 .لعینةمن ا% 95واستخدامًا بنسبة  مواقع التواصل االجتماعيالفیس بوك هو أكثر 

وتصدر دافع التواصل مع الزمالء واألصدقاء في الداخل والخارج سبب استخدام شبكات  .2

 .ول على المعلومات واكتساب خبراتالتواصل، تاله دافع الحص

وكشفت الدراسة عن وجود فروق في االستخدام لصالح الذكور، كما كشفت عن فروق لصالح  .3

 .طلبة جامعة األزهر في االستخدام

 . أثرت على متابعة وسائل اإلعالم األخرى مواقع التواصل االجتماعينة أن وترى العی .4
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 :بضرورة وأوصت الدراسة

وتوظیفها في خدمة القضیة الفلسطینیة  مواقع التواصل االجتماعياالستفادة من إمكانیات  .1

 . بمختلف جوانبها في ظل اإلقبال الكبیر لدى الجمهور الفلسطیني علیها

مواقع ، ووضع میثاق أخالقي ینظم عمل مواقع التواصل االجتماعيومهني لوجود تنظیم قانوني  .2

، للتغلب على انتهاك الخصوصیة وسیولة المعلومات وزیادة عامل الثقة التواصل االجتماعي

 . بمعلوماتها

 ):2013(دراسة حمودة  -2

  "المجتمعیة القضایا في الشباب الفلسطیني مشاركة تنمیة في مواقع التواصل االجتماعي دور"عنوان ب

 الشباب تحفیز في ،مواقع التواصل االجتماعي به تقوم الذي الدور طبیعة على التعرف إلى الدراسة تهدف

یتمثل مجتمع ، االجتماعي المسح منھج الدراسة ھذه وتستخدم ،المجتمعیة القضایا في للمشاركة الفلسطیني

من ) 35(إلى اقل من  سنة) 15(المرحلة العمریة الدراسة المیدانیة في جمیع الشباب الفلسطیني من 

من الشباب الفلسطیني في الضفة  لعینة منهج المسح على الدراسة هذه اعتمدت وقد، الذكور واإلناث

 ،مبحوثا)  410(غزة والقدس الشریف، والتي بلغ قوامها  الغربیة وقطاع

  :الدراسة نتائج وأوضحت 

 دائم بشكل من یستخدمونها نسبة جاءت إذ االجتماعیة الشبكات یستخدمون المبحوثین جمیع أن .1

 القضایا یتابعون المبحوثین أن كما ،% 3.9 أحیاناً  یستخدمونها الذین نسبة وبلغت ،% 96.1

 من نسبة جاءت إذ ،% 99.3بلغت  كبیرة بنسبة مواقع التواصل االجتماعي على المجتمعیة

  .المتابعة بعدم أجابوا % 0.7أن  حین في ،% 17.1بنسبة  وأحیاناً  ،% 82.2بنعم أجابوا

 مواقع التواصل االجتماعيعدم كفایة ما تتناوله عتقدون أشارت الدراسة إلى أن المبحوثین یكما  .2

 :لتغطیة القضایا المجتمعیة جاءت بالترتیب حسب عدم الكفایة وفقًا للتالي

البطالة، االنقسام  ،المیاه ،األسرى ،االستیطان ،یةتهوید القدس وضیاع الهویة الفلسطین ،الالجئین(

حین أن درجة اهتمام  في ،)الرواتب ،قضیة الوقود والكهرباء ،ارتفاع األسعار ،والمصالحة الوطنیة

جاءت  مواقع التواصل االجتماعيالمبحوثین وحرصهم على المشاركة بالقضایا التي دعت إلیها 

وضیاع الهویة الفلسطینیة،  تهوید القدس( :بالترتیب حسب األكثر أهمیة فاألقل وفقًا للتالي
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والمصالحة الوطنیة، البطالة، االستیطان،  االنقسام ،األسرى، الالجئین، قضیة الوقود والكهرباء

  ) . رتفاع األسعار، الرواتب، المیاها

 .استخدامًا وتفاعالً  مواقع التواصل االجتماعيأكثر ) الفیس بوك(بینت الدراسة أن شبكة  .3

 :الدراسةواقترحت 

إلى إبراز  تكاملة وشاملة تقوم على خطة مدروسة تهدفماستراتیجیة إعالمیة ممنهجة وضع   .1

 .القضایا المجتمعیة الهامة والعمل على تفعیل تنمیة مشاركة الشباب

  .عملها وتنظیم مواقع التواصل االجتماعيدعم ومساندة المجموعات الشبابیة الناشطة على  .2

 ):2013(دراسة العقاد  -3

  "الفلسطیني للشباب السیاسیة المشاركة دعم في االجتماعي التواصل مواقع دور"نوان بع

توصیف دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم المشاركة السیاسیة للشباب  إلى الدراسة هذه هدفت

 من لعینة منهج المسح اتبعت المنهج الوصفي التحلیلي، بحیث على الدراسة هذه اعتمدت وقد ،الفلسطیني

  :ما یلي الدراسة نتائج وأوضحت ،طالب وطالبة) 382( مكونة منطلبة الجامعات الفلسطینیة 

 مواقع التواصل على استخدامط الشباب الفلسطیني الجامعي وجود إقبال كبیر في أوسا .1

  %.95االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت تصل نسبتهم إلى 

عام  كان أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخدامًا بشكل Facebookاتضح أن الفیس بوك  .2

  .Youtubeوب ومن ثم الیوتی%.  15,3. بة هؤالء الشباب وذلك بنسل من قب

  :بما یلي الدراسة وأوصت 

واستطالعات  التنویع في األسالیب المستخدمة في مواقع التواصل االجتماعي من صور والیوتیوب .1

 .لروابط المختلفةالرأي والنقاشات الجماعیة، وا

إجراء دراسات علمیة للمضامین السیاسیة المتاحة على مواقع التواصل االجتماعي بما یسمح  .2

 .فیها لیات التواصلآالمواقع و  هذطیني لهبالتعرف على كیفیة استخدام الجمهور الفلس

وشعبیًا كیفیة استغالل هذه الوسائل رسمیًا توضیح المسئولین ل قبل من استراتیجیةإعداد خطة  .3

 .ةات المختلفسمؤسوال األفراد التنسیق والتعاون ببین  وزیادةالمشاركة السیاسیة،  تعزیز لصالح
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 ):2012(دراسة زودة  -4

  "الثورة التونسیة أنموذجا -االجتماعي في صناعة الرأي العاماإلعالم دور " عنوان ب

 وقد ،في صناعة الرأي العام التونسي الدور الذي لعبه اإلعالم االجتماعيمعرفة  إلى الدراسة هذه هدفت

  :الدراسة نتائج وأوضحت ،المنهج الوصفي المسحي على الدراسة هذه اعتمدت

 %.79.68موقع الفیسبوك الشبكة األكثر استخداما لدى المبحوثین وهذا بنسبة  اعتبار .1

 مصالحساهمت مواقع اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام التونسي وتوجیهه صوب خدمة  .2

 .ا لم تصنع الثورة التونسیة وٕانما ساهمت بشكل فعال ومباشر في إنجاحهالكنه ،الثورة التونسیة

 %.71.8أكثر من ثلثي المبحوثین یرون أن المدونین قادرین على تغییر النظام وهذا ما نسبته  .3
 

 : )2012  (عابد دراسة -5

 االجتماعي التغییر نحو الفلسطیني العام الرأي تعبئة في مواقع التواصل االجتماعي دور "عنوانب

  "والسیاسي

 طلبة جمهور لدى العام تشكیل الرأي في مواقع التواصل االجتماعي دور معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 إلى الدراسة هذه وتنتمي ،واالشباعات االستخدامات نظریة مدخل على عتمدت، وا الفلسطینیة الجامعات

 الجامعات طلبة من لعینة منهج المسح على الدراسة هذه اعتمدت وقد التحلیلیة، البحوث الوصفیة

) 500( قوامها بلغ الطلبة من طبقیة عینة عشوائیة باختیار الباحث قام حیث غزة، قطاع في الفلسطینیة

 حیث من االجتماعي شبكات مواقع باقي على االلكترونيالبرید  تفوق الدراسة نتائج وأوضحت ،مبحوث

 %).79.8(وبنسبة  بوك، الفیس الثانیة المرتبة في یلیه %)88.8(وبنسبة  األولى، المرتبة في االستخدام

مواقع التواصل  یستخدمون غزة قطاع في الفلسطینیة الجامعات طلبة أن(  الدراسة نتائج وأظهرت

 الساعة بین ما لها استخدامهم مدة وتتراوح ،)%89,6( وبنسبة منازلهم، في األولى في المرتبة االجتماعي

 تداوًال لدى التواصل لغات أكثر أن إلى الدراسة وتوصلت ،)%40,4( وبنسبة ساعات، 3 من إلى اقل

  العربیة بنسبة اللغة هي مواقع التواصل االجتماعيل استخدامهم أثناء الفلسطینیة الجامعات طلبة

 بلغت متوسطة بدرجة  لدیهم العام الرأي تشكیل في به تقوم الذي وبالدور بها یثقون وأنهم) 66,8%(

  85.2%) .( نسبتها
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 القیم على الحفاظ على مواقع التواصل االجتماعي على القائمة الشركات تعمل أن ضرورةب الدراسة وأوصت

  .إلیها اإلساءة وعدم الشعوب لبعض والخصوصیة والعادات

 

 ):2012( الدحدوح دراسة -6

  "الفلسطینیة الجامعات في  (Face Book) الشبكة االجتماعیة  لتوظیف مقترح تصور " عنوانب

 ،فیسبوك االجتماعیة للشبكة الفلسطینیة الجامعات إدارة استخدام واقع عن للكشف الدراسة هدفت حیث

 الباحث استخدم حیث الفلسطینیة، الجامعاتفیسبوك في   االجتماعیة الشبكة لتوظیف مقترح تصور ووضع

 لمواقع الرسمیة الصفحات محتوى بتحلیل الباحث قام التحلیلي، حیث الوصفي المنهج الدراسة، لطبیعة وفقا

 للتعرف التدریسیة والهیئات الطلبة على ةاستبان بتوزیع وقام الشبكة االجتماعیة على الفلسطینیة الجامعات

 الجامعات من الدراسة مجتمع ، وتكونفیسبوكاالجتماعیة  للشبكة استخدامهم نشاطهم وأنماط مدى على

 عینة واختار الباحث فیها، األكادیمیة والهیئة الطلبة ویشمل الغربیة، والضفة غزة، محافظات في الفلسطینیة

 الدراسة إلى الفلسطینیة، وتوصلت الجامعات طلبة من طالب )٣٣٠(في تمثلت الجامعات طلبة من

 المجموعات عن استخدام الصفحات یفضلون نیواألكادیمی الطلبة أن أهمها النتائج، من مجموعة

 وأن التعلیم، من أكثر للتعلم فیسبوك االجتماعیة الشبكة یستخدمون نیالفلسطینی نیاألكادیمی وأن والتطبیقات

 .فیسبوك االجتماعیة على الشبكة األكادیمیین، من نشاطاً  أكثر الطلبة

 

 ):2012(المنصور دراسة -7

 والمواقع االجتماعیة للمواقع مقارنة دراسة :المتلقین جمهور على التواصل شبكات تأثیر " عنوانب

   )ةااللكترونی

 الخاص بقناة "نموذجاً  بوك الفیس" االجتماعیة المواقع شكل عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت حیث

 الفیس(الموقع االجتماعي  مضمون وبین )نت.العربیة(  االلكتروني الموقع مضمون بین والمقارنة العربیة،

 االفتراضیة المكانیة البحث الحدود عینة وشملت الوصفي، المسح منهج واستخدمت العربیة، لقناة )بوك

 االنترنت، شبكة على) بوك  الفیس(االجتماعي  العربیة وموقع )نت.العربیة(  االلكتروني العربیة لموقع

 التي النتائج أهم ومن )م2011- 2- 11(لغایة ) م2011- 1- 25( من الزمنیة الفترة الباحث وحدد

 الموقع مضمون وبین )نت.العربیة( االلكترونيالموقع   مضمون بین المقارنة الدراسة إلیها توصلت
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 لیستمساحة  اخصص أن الموقعین االلكتروني واالجتماعيوتبین   العربیة، لقناة )بوك الفیس(االجتماعي 

 األول وفي والردود، والتعلیقات الرأي وٕابداء المفتوح للحوار فسحة أكبر وٕاعطاء الثقافیة، لألخبار بالقلیلة

 یرتق لم التي القراء تعلیقات الثاني وفي الثقافي، بالشأن ومهتمین لكتاب التحریریة آراء المواد بعض كانت

 إعطاء على واالجتماعي االلكتروني الموقعان أكد أیضا المنشورة، المادة أو مستوى الخبر إلى أغلبها

تناولت  األول في المحررین اختیارات نأو  متخصصة، وصفحات ثابتة لزوایا االختیار المحررین حق

 إرضاءً  بالقضایا الثقافیة الثاني في اهتمت بینما ،)والریاضیة االجتماعیة، االقتصادیة، السیاسیة،(القضایا 

 في تانالرئیس اتفقت الصفحتان أیضا الخصوص، وجه على الشباب الزوار من الموسیقى محبي ألذواق

 أنهما إال المتلقي، على تأثیر إیجابي من لها لما الصورة أهمیة على واالجتماعي االلكتروني الموقعین

  . الموقعین في الصور وأحجام وأعداد أماكن في اختلفتا

  

 ):2012( فون وكاترن وجولد سحر دراسة -8

 السیاسي السیاق مقارنة:)یوتیوب انتفاضة(و مصر في )الفیس بوك( ثورة وراء ما: "بعنوان

 ".لاالتصا واستراتیجیات

 النشطاء السیاسیین استخدام كیفیة وصف إلى الدراسة وهدفت الوصفي المنهج الدراسة هذه استخدمت

 تبادل ومواقع تویتر والفیسبوك مثل االجتماعي التواصل ووسائل الرقمیة خاصة الجدیدة، االتصال ألشكال

 المواطن صحافة وتشجیع ضد مواطنیها، السیاسیة النظم انتهاكات على الضوء لتسلیط كأدوات الفیدیو،

 التكامل بها تم التي الكیفیة على التعرف حاولت الدراسة كما .المواطنین وتعبئة وتنظیم العام الرأي وتشكیل

 وتشیر والدالئل المالحظات من لجملة وتوصلت أرض الواقع، على والنشطاء ینااللكترونی النشطاء بین

 ،جدیدة قدرات زوتفر  تقدم ولكنها السیاسي،  التغییر تسبب ال التكنولوجیا أن إلى الدراسة هذه النتائج في

 الحقیقي التغییر السیاسي تسبب التي هي السیاسي المستوى على والفاعلة النشطة الجهات أن أخرى بعبارة

 وراء والرئیس القوي بالدها الدافع في التغییر تحقیق على وتصمیمها العربیة الشعوب إرادة كانت حیث

 الحافز بمثابة كانت والتي الجدید،اإلعالم وسائل  انتشار بواسطة اإلرادة هذه وتعززت العربیة، الثورات

  .أرض الواقع على السیاسي للعمل والحشد التعبئة لعملیة

 في والصحافةالسیاسیة  بین التأثیر عالقة عن یعبران ،الجدیداإلعالم  وسائل لتأثیر نیاتجاه وجود وثبت

 السیاسي المشهد على الجدیداإلعالم  وسائل تأثیر عن یعبر :األول االتجاه . العربیة الثورات استمرار سیاق
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 أما ،التغییر أجل من والتضامن والحشد والدعم والتعبئة واإلعداد التحضیر خالل من العربي العالم في

 كما العربیة،اإلعالم  وسائل على مؤثرة تغییرات من المشهد السیاسي إلیه أفضى ماع فیعبر :الثاني االتجاه

 ویعتمد ألخرى دولة من والسرعة والشكل المدى حیث من العربیة على الدول الجدیداإلعالم  تأثیر یختلف

  .عوامل كثیرة على ذلك

 ):2012( الشرافي دراسة -9

  "الفلسطیني الشباب لدى السیاسیة الثقافة تشكیل في التفاعلياإلعالم  دور " بعنوان

 غزة في قطاع الجامعات طلبة من الفلسطیني الشباب استخدام دوافع عن الكشف إلى الدراسة هدفت حیث

 الشباب تعود على التي السیاسیة الثقافة تنمیة من االستفادة مدى على والتعرف التفاعلي، لإلعالم

 عینة خالل من المسحي للجمهور، المنهج الباحث واستخدم التفاعلي، لإلعالم استخدامه من الفلسطیني

 وتطور نشوء خالله من تم الذي المنهج التاریخي استخدم الفلسطینیة الجامعات طلبة من طبقیة، عشوائیة

 اتالجامع وطالبات طالب من مبحوث، )500( عینة الدراسة وبلغت السیاسیة، والثقافة التفاعلي،اإلعالم 

 الدراسي للفصل المسجلة  الفلسطینیة الجامعات طلبة من طبقیة عشوائیة عینة الباحث واختار الفلسطینیة،

 یستخدمون المبحوثین غالبیة أن الدراسة، إلیها توصلت التي النتائج أهم م ومن2012 -2011 الثاني

ال  التفاعلياإلعالم  مواقع تستخدم ال قلیلة نسبة نأو  ،)%93.5( مقدارها مرتفعة التفاعلي بنسبةاإلعالم 

 المعلومات، على التفاعلي للحصولاإلعالم ب یثقون الطلبة أن الدراسة نتائج وكشفت ،%)6.5( تتجاوز

 طلبة أن أیضا الدراسة وكشفت ،)%70(تصل  بنسبة السیاسیة ثقافتهم تشكیل في به قومی الذي وبالدور

  .%)91.6(بنسبة  منازلهم في االجتماعي التواصل مواقع یستخدمون غزة، قطاع في الفلسطینیة الجامعات

  

 :(2012)محمد دراسة  -10

 :دور الشبكات االجتماعیة في تكوین الرأي العام في المجتمع العربي نحو الثورات العربیة" عنوان ب

  "الیمن  -سوریا –لیبیا  –تونس  –مصر " دراسة میدانیة مقارنة على الجمهور العربي في 

واستخدمت منهج المسح  ،للشبكات االجتماعیةحیث اعتمدت هذه الدراسة على النموذج الوظیفي 

سؤال أساسي  عناإلجابة وهدفت الدراسة إلى . مبحوث ) ٥٠٠( وكانت عینة الدراسة قوامها ،اإلعالمي

وهو ما طبیعة وحدود التأثیر الذي قامت به الشبكات االجتماعیة في تشكیل الرأي العام العربي نحو 
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وقیاس مستوى االهتمام  ،الثورات العربیة؟ وتحدید حجم وطبیعة التعرض واالستخدام للشبكات االجتماعیة

 ٢٠١١عة شهور بدءا من أكتوبر وطبقت الدراسة خالل سب ،واالنتظام في عملیة التعرض واالستخدام

  :وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج یمكن إیجازها على النحو التالي ،٢٠١٢وحتى مایو 

راء الجمهور نحو الثورات العربیة نتیجة لتوفر آضح للشبكات االجتماعیة في تكوین أن هناك تفوق وا- 

 في كثیرسماح هذه الوسائل بحریة أكبر  عاملین أساسیین كما یؤكد النموذج الدیمقراطي المشارك وهما

من الوسائل التقلیدیة وقدرتها على تحقیق المشاركة بفعالیة، وأنه یوجد تهدید حقیقي للوسائل التقلیدیة التي 

وخاصة مع تطور الشبكات  - سواء كانت خاصة أو حكومیة - تبث عجزها وفشلها بدرجات مختلفة

  .على المتلقي بشكل عاماالجتماعیة بشكل خاص والمضمون المرتكز 

  .و ثبت وجود عالقة بین االعتماد على الشبكات االجتماعیة واالتجاه نحو الثورات العربیة

  

 :(2011) الفطافطة دراسة -11

 )"نموذجا بوك الفیس( فلسطین في والتعبیر الرأي بحریة الجدیداإلعالم  عالقة مدى " عنوانب

 ،للمجموعات الفلسطینیة الفیسبوك صفحات من لعینة المضمون تحلیل استخدمت ،وصفیة دراسة وهي

 التركیز مع فلسطین في والتعبیر الرأي بحریة الجدیداإلعالم عالقة  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت حیث

 مثل تجسید في وأثره علیه اإلقبال حیث من أهمیة من له لما  بوك فیس" االجتماعي التواصل موقع على

 المنهج الدراسة هذه واستخدمت . الواقعي العالم في أو االفتراضي العالم في أكان ذلك سواء الحریة هذه

 واالستفادة التبادل ومدى فلسطین في والتعبیر الرأي حریة واقع رصد إلى الدراسة حیث عمدت ،الوصفي

ذاتها  تنظیم في الفلسطینیة االجتماعي للحركات الجدید االتصالي المجال یوفرها أن الممكن التي من

إلى  خلصت الدراسة االنقسام، وقد خرهاآ ولیس االحتالل أهمها كبرى قضایا في أحالمها عن والتعبیر

 یستطع لم لكنه عام لبناء رأي الجدیداإلعالم  استغل الفلسطیني الجهد أن ،أهمها النتائج من كبیرة مجموعة

 بتعزیز ساهم التقني المجال أن حقوله، وأیضا كافة في الفلسطیني األداء في التقلیدیة العمل طرق تجاوز

 هناك وأن خر،اآل الرأي واحترام االختالف ثقافة يلم یبن لكنه للنشر وطریقة متنفس وٕاعطائها التعبیر حریة

 المشهد في االتصالیة الوسائط بنظریات وعالقتها التحول المتعلقة بنظریات األكادیمیة األدبیات في ضعف

  . الفلسطیني
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 ):2011(دراسة عوض  -12

 مجلس تجربة" أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة المسؤولیة المجتمعیة لدى الشباب"عنوان ب

 .نموذجا القدس عالر شبابي

 ،هدفت الدراسة إلى فحص أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة المسؤولیة المجتمعیة لدى فئة الشباب

ومن أجل تحقیق  ،وذلك من خالل تطبیق برنامج تدریبي على مجموعة من شباب مجلس شبابي عالر

أغراض الدراسة قام الباحث بتطبیق البرنامج التدریبي على أفراد المجموعة التجریبیة التي تم اختیارها 

مقیاس ثم طبق علیهم  ،شاًبا وفتاة) 18(بشكل مقصود من شباب مجلس شبابي عالر بلغ عددهم 

الذي قام الباحث بتطویره، وتم التأكد من صدقه وثباته، أما محتوى ) القیاس القبلي( المسؤولیة االجتماعیة

البرنامج فقد تكون من هدف رئیس وعدد من األهداف السلوكیة التي انبثقت عنه، و تكون البرنامج من 

 ،حدد الباحث عدة أهداف لكل لقاءساعات لكل لقاء، وقد ) 4(لقاءات نفذت خالل خمسة أیام بمعدل) 5(

كما حدد آلیة التنفیذ واإلجراءات، واستخدم الباحث الفنیات وأسالیب التدریب المختلفة منها التعارف، 

المحاضرة  ،تشكیل المجموعات، التدریب العملي، التساؤل واالستفسار، اإلنهاء والتقییم ،التوضیح

استخدم الباحث وسائل متعددة في إنجاح البرنامج منها أقالم  كما،والمناقشة الجماعیة واأللعاب التنشیطیة

جهاز العرض البروجیكتور باستخدام  ،لوح قالب ،ورق مقوى ،تسجیلیة) L.CD( والعرض التقدیمي 

وقد وضح الباحث بعد تطبیق البرنامج الخطوات التي اتبعها في عملیة التطبیق  ،برنامج البور بوینت

  :ج التدریبي، وقد أظهرت الدراسة النتائج التالیةوصوال إلى نهایة البرنام

  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة عند مستوى الداللة )

0.05<= α ( في مستوى المسؤولیة االجتماعیة قبل تطبیق البرنامج وبعده لصالح بعد تطبیق

 . البرنامج التدریبي 

  0.05( داللة إحصائیة عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات<= α ( بین متوسط درجات الذكور

 .واإلناث في المجموعة التجریبیة في مستوى المسؤولیة االجتماعیة بعد تطبیق البرنامج
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  :العربیة الدراسات علىالتعلیق 

  :في ضوء اطالع الباحث على هذه الدراسات العربیة تبین ما یلي
  

هي األكثر استخدامًا من بین " فیسبوك"اتفقت الدراسة مع معظم الدراسات السابقة على أن شبكة  -1

 االلكترونيالتي توصلت إلى أن البرید ) 2012،عابد( دراسةمواقع التواصل االجتماعي بینما اختلفت مع 

 .هو األكثر تداوالً 

رأي عام لكنه لم الم الجدید لبناء سطیني استغل اإلعأن الجهد الفل )2011،الفطافطة(أكدت دراسة  -2

، وهذا یؤید وجهة نظر الدراسة األداء الفلسطیني في كافة حقوله یستطع تجاوز طرق العمل التقلیدیة في

متكاملة یتبناها الكل استراتیجیة بحیث أشار الباحث لهذه النقطة وكانت أحد أسباب اختیار العنوان لوضع 

 .الفلسطیني

قد  المواقع االجتماعیة موضوعأن على مما یدلل  ،سنوات األخیرة الثالثالدراسات في  أغلبأجریت  -3

لفت انتباه الباحثین في المجتمع العربي والفلسطیني بسبب أن الدخول لمواقع التواصل االجتماعي أصبح 

 .قاته وصداقاتهمن الطقوس الیومیة التي یمارسها الفرد حول العالم لیستقي منها أخباره وأفكاره وینمي عال

فیسبوك وتویتر (ثورات الربیع العربي انطلقت شرارتها من خالل مواقع التواصل االجتماعي  كل -4

الحیاة في مجتمعات  بثرسوا تلك الظاهرة التي أسهمت في أن یدین مما ولد شغفا لدى الباحث) ویوتیوب

 ).تحتضر(كان یغلب الظن على أنها استسلمت للواقع ولن تنهض 

هي التي  - والتي تعد أهم فئات تركیبة المجتمع-میع الدراسات السابقة أن فئة الشباب أظهرت ج -5

تتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي، مما أدى لسعي الباحثین لالستفادة من هذه المیزة والسعي للنهوض 

فیسبوك "عى بمجتمعاتهم من خالل توعیة شبابه وتعبئة الرأي العام من ذلك الوجه المحبب لهم والذي ید

 " وتویتر
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  :دراسات أجنبیة: اً ثانی

   Badge et al (2012 ) . وآخرون باج دراسة .1

  ."مواقع التواصل االجتماعي طریق عن الطالب مشاركة لتصویر جدیدة أدوات "بعنوان

 الطلبة مدى ارتباط لتحدید معیار أو كوسیلة مواقع التواصل االجتماعي استخدام تفعیل إلى الدراسة هدفت

 الطلبة بین التواصل بجمع بیانات فقاموا التحلیلي، الوصفي المنهج الباحثون اتبع حیث التعلیمیة، بالعملیة

 من تكونت التي الدراسة عینة إشراك تم حیث FriendFeed.com. موقع باستخدام إلكترونیا ومعلمیهم

 بالموقع األحیاء علوم قسم المتحدة في المملكة Leicesterیسیتر  ال جامعة طلبة من طالبًا، ) ٢٥٠(

 برمجیة واجهات طریق عن لیاآ ومعلمیهم الطلبة حصل بین الذي التواصل بیانات جمع تم ثم .سنتین ولمدة

 – المتوسط في فرد ٢١ - الحجم ةصغیر  شبكات یكونون أن الطلبة إلى الدراسة وتوصلت .الموقع یتیحها

 جداً  اً صغیر  یعد الحجم وهذا .كاملة األكادیمیة الشبكة مع التواصل قدرتهم على من الرغم على وذلك

 توصل كما Twitter, Face book ،االجتماعیة الشبكات على العالقات متوسط عدد مع بالمقارنة

  باستخدام  (Community detection algorithm)للشبكة، المرئي المجتمعي للمخطط التحلیل

Gephi الطلبة من أكادیمیاً  ونشاطاً  ارتباطاً  أكثر مجتمع هو األول المجتمع .مجتمعات ثالث إلى وجود 

 یلیها مجتمع زمالئهم، إلى باإلضافة األكادیمیة الهیئة أعضاء مع التواصل یفضلون والذین وهم األغلبیة

 الحیاد على الذین یقفون االرتباط متوسط وأخیراً  فقط، بینهم فیما التواصل یفضلون والذین ارتباطاً  األقل

  .معلمیهم مع وأحیاناً  زمالئهم مع أحیاناً  ویتواصلون

 .,Bynum  (2011)بینم دراسة .2

 "الطالب مشاركة فرص أجل زیادة من االجتماعیة الوسائط استثمار "بعنوان

مواقع  في متمثلةً  – االجتماعياإلعالم  وسائل من لالستفادة المثلى الطرق على التعرف إلى الدراسة هدفت

 تم وقد .التعلیمیة في العملیة الثانوي التعلیم مرحلة في الطلبة اندماج تحسین في – االجتماعيالتواصل 

 تكونت التي الدراسة عینة مع مقابلة مفتوحة أجریت حیث .الدراسة إلجراء النوعي الوصفي المنهج استخدام

 أجوبة تحلیل على الباحث اعتمد وقد .والیة كالیفورنیا في سفیلد بیكر مدینة ومدرسي مدیريمن ) ١٠(من

   .نوعي بشكل العینة
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 أساس على( مواقع التواصل االجتماعي استخدام دون تحول كثیر معوقات توجد أنه إلى الدراسة وتوصلت

 المعوقات هذه من أهم وكان ،ةالثانوی التعلیمیة المراحل في ،)االجتماعي لإلعالم الرئیس لمكونا أنها

 في المعامل، داخل الحرم المدرسي عن اإلنترنت استخدام صالحیة تحجب التي التعلیمیةاإلدارة  موقف

 كما .یحرمون الذین هم المدرسین أن والنتیجة !!المحمولة أجهزتهم طریق عن اإلنترنت الطلبة یستخدم حین

 التواصل مواقع على الطلبة مع عالقة أي تكوین نحو المدرسین السلبیة راءآ هو الثاني الرئیس المعوق أن

 ضوابط وفق لكن ضرورة أصبح االجتماعیة الشبكات استخدام أن الدارسة إلى توصلت كما .االجتماعي

  .ورسمي مریح والطالب بین المدرس التواصل من تجعل

  

  Aren Karbnsky (2010(كاربنسكي  أرین دراسة .3

 "الجامعات طلبة لدى الدراسي التحصیل على بوك فیس موقع استخدام ثرأ "بعنوان

 طالب علیها یحصل التي الدرجات أن النتائج أظهرت حیث جامعیًا، طالباً ) ٢١٩( على الدراسة طبقت وقد

 على االجتماعیة الشبكات أكبر "بوك فیس " موقع وتصفح االنترنت شبكة المدمنون على الجامعات

 أظهرت كما الموقع، هذا یستخدمون ال الذین نظراؤهم علیها یحصل التي تلك من دني بكثیرأ االنترنت

في  درجاته تدنت كلما الموقع هذا تصفح في الجامعي الطالب یمضیه الذي الوقت ازداد كلما النتائج أنه

  .االمتحانات

 أقصر للدراسة وقتاً  یخصصون اإلنترنت على أطول وقتاً  یقضون الذین األشخاص أن النتائج بینت كما

 وٕابداء الفوازیر، وحل "الدردشة " للمستخدم یتیح الموقع هذا وأن ،" تجذبه اهتمامات جیل لكل أن إلى امشیرً 

 الطالب من) %79( نأ وبینت النتائج قدامى، أو جدد أصدقاء عن والبحث األمور من كثیر في رأیه

 تحصیلهم على سلبیاً  اً أثر   "بوك الفیس "موقع  على دمانهمإل بأن اعترفوا الدراسة شملتهم الذین الجامعیین

  .الدراسي

 : Meshel (2010)فانسون میشیل دراسة .4

 "االجتماعیة العالقات على مواقع التواصل االجتماعي استخدام أثر "بعنوان

 عینة الدراسة على طبقت وقد المسح، منهج على الدراسة هذه واعتمدت ،على للتعرف الدراسة هذه هدفت

 نتائج أهم أظهرت بریطانیا، وقد في مواقع التواصل االجتماعي مستخدمي من شاب) ١٦٠٠( قوامها بلغ
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 وبیبو بوك الفیس( بینها من یستخدمون مواقع الذین البالغین األشخاص نصف من أكثر أن الدراسة هذه

 مع یقضونه الذي الوقت ذلك من اإلنترنت على شبكة أطول أوقات یقضون بأنهم اعترفوا قد ) ویوتیوب

 وال الهاتف، عبر أقل بصورة یتحدثون أنهم أیضاً  الدراسة وأظهرت .أسرهم أفراد مع أو الحقیقیین أصدقائهم

 وكذلك النصیة الرسائل من كمیة ویرسلون الكمبیوتر، ألعاب من أقل عدداً  ، ویلعبونكثیراً  التلفاز یشاهدون

مواقع قد تسببت (المسحیة الدراسة في شاركوا الذین من %) 5 (3نحو أن الدراسة بینت البریدیة، وقد

 اإلنترنت مستخدمي نصف أن الدراسة عن وكشفت حیاتهم، أنماط تغییر فيبالفعل  االجتماعيالتواصل 

 33 (فرنسا، و في فقط%) 27 ( ب االجتماعي، مقارنة التواصل مواقع أحد في أعضاء هم بریطانیا في

  .المتحدة الوالیات في%) 44 (و الیابان، في %)
 

  Rebecca A.Hayes) 2009(دراسة ربیكا هایس  .5

كفاءة التعلیم السیاسي واختبار استخدامات  :الحدیثة والسیاسات الجدیدةاإلعالم وسائل : "بعنوان

  ".مواقع الشبكات االجتماعیة في المشاركة السیاسیة 

 ١٨(مبحوثا تتراوح أعمارهم بین ) ٦٢٥(وهي عبارة عن دراسة میدانیة اعتمدت على مسح عینة ممثلة من 

وهدفت الختبار تأثیرات استخدام الشبكات االجتماعیة على  ،المتحدة األمریكیةعاما في الوالیات ) ٢٥- 

ه هذ اومن أهم النتائج التي توصلت له ،كفاءة التعلم السیاسي والمعرفة السیاسیة والمشاركة السیاسیة

 أن استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة ألهداف سیاسیة یمكن أن یكون له تأثیر ایجابي على الدراسة

وأن التأثیر على المشاركة السیاسیة من خالل .كفاءة التعلم السیاسي وعلى المعرفة والمشاركة السیاسیة 

  . اإلخباریة اإلعالم بتأثیر وسائل  كان أقل مقارنةً  ٢٠٠٨االجتماعیة أثناء االنتخابات اإلعالم وسائل 

مصادر المعلوماتیة المفضلة لدى ة لألخبار والمعلومات السیاسیة لیست هي الااللكترونیوأن المصادر 

التقلیدیة كالصحف واألخبار التلفزیونیة أكثر اإلعالم الفئة العمریة التي تهتم بها الدراسة بل كانت وسائل 

  .  تفضیالً 

ة وتتفاعل معها بما فیها مواقع الشبكات االلكترونیالتقلیدیة تشتمل على التقنیات اإلعالم ألن وسائل  ونظراً 

اإلعالم فإن الناخبین الشباب قد یزید استخدامهم للمحتوى المقدم من خالل مخرجات وسائل  ،االجتماعیة

  .الجدیدة في عملیة االتصال السیاسياإلعالم التقلیدیة تتشارك مع وسائل اإلعالم أي أن وسائل  ،التقلیدیة
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  : Eversave   (2009)شركة دراسة .6

 النتائج أظهرت كما بوك، الفیس على لمضایقات یتعرضنالنساء  من (% 85 ) أن نتائجها أظهرت فقد

 من (% 85 ) وأن ،وتجاربهن بوك الفیس على المستخدمات تأثرن بعادات النساء من (% 80 ) أن كذلك

 بوك الفیس" على وصدیقاتهن أصدقائهن من بالضیق شعورهن عن أعربن عینة الدراسة مثلن اللواتي النساء

التي  األمور أكثر كأحد الدوام على الشكوى فجاءت منهن، لكل بالنسبة وتفاوتت الضیق وتعددت أوجه ،"

 السیاسیة اآلراء تبادل ثم ،(%63) بنسبة وأصدقائهم صدیقاتهم من بوك الفیس على المستخدمات تزعج

  أن الدراسة كشفت كما (32%) بنسبة ومثالیة هادئة حیاة بعیش دعاءواال التفاخر ثم ،(%42) بنسبة

 حیاتهن في بوك الفیس یلعبه الذي االجتماعي الكبیر للدور الكبیر تقدیرهن عن عبرن النساء من) ( 91%

 هؤالء من (%76) تر عب فیما بأصدقائهن، والصور الخاصة الفیدیوهات ومشاركة تبادل إمكانیة وتحدیًدا

 مدة منذ یجتمعوا أو یتقابلوا لم الذین وبخاصة شمل األصدقاء لم على " بوك الفیس" بقدرة باإلعجاب

  .طویلة
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 ً  :األجنبیة الدراساتالتعلیق على  :ثانیا

إلى االستفادة من مواقع التواصل  تهدف التي تم االطالع علیها معظم أبحاث الدراسات األجنبیة .1

التواصل  مواقعاالجتماعي في العملیة التعلیمیة، بینما الدراسات العربیة تعول أكثر من ذلك على 

فتهدف إلى المشاركة السیاسیة ورفع وعي الرأي العام لدى المواطنین، بحیث أن بدایات  االجتماعي

ن فال و ن الغربیو احث، أما البةثورات العربیالب في العقلیة العربیة وثیقاً  انتشار تلك المواقع ارتبط ارتباطاً 

 .لهذه المواقع بهذه الطریقة نینظرو 

 وقتاً  یقضون الذین األشخاص أن  Aren Karbnsky (2010(كاربنسكي  نأری نتائج دراسة بینت .2

 .تجذبه اهتمامات جیل لكل أن إلى امشیرً  أقصر للدراسة وقتا یخصصون اإلنترنت على أطول

أثبتت التي  Rebecca A.Hayes) 2009(دراسة ربیكا هایس  أهدافالدراسة مع  أهدافاتفقت  .3

یجابي على كفاءة إف سیاسیة یمكن أن یكون له تأثیر االجتماعیة ألهداأن استخدام مواقع الشبكات 

  التعلم السیاسي وعلى المعرفة والمشاركة السیاسیة
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  :التعلیق العام على الدراسات السابقة

وقد توصل الباحث بعد االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع هذه الدراسة إلى العدید من 

  :االستنتاجات

 استخداماً  هو األكثر "وكسبفی" االجتماعي االتصال شبكة موقع أن أثبتت السابقة الدراسات معظم إن  .1

 .بوك الفیس لموقع استخداماً  األكثر هم السیاسیین الناشطین وأن الشباب، بین فیما

مواقع  استخدام نأ الواقعیة، حیث واالهتمامات للصداقات اً امتداد مواقع التواصل االجتماعي تعد .2

 .الدراسة والمدرسین وزمالء األصدقاء مع تواصللل یكون التواصل االجتماعي

لقى ي العام الفلسطیني بالدور المتقنع الرأ لكي الدراسات هذه من لمزید حاجة تبین للباحث أن هناك .3

 .االجتماعيمواقع التواصل  على عاتقه بضرورة مشاركته في دعم حقوقه من خالل التفاعل عبر 

على الرأي العام العربي  وتأثیرها مواقع التواصل االجتماعي دور تنامي لىع أجمعت الدراسات السابقة .4

 .اإلعالمي المجال إثراء في مهماً  وسائلها دوراً  أدت حیث والعالمي،

قبل ذات مصداقیة واعتمادیة من  أصبحت االجتماعي التواصل مواقع أن أثبتت السابقة الدراسات نتائج .5

 دوراً  أدت وأنها السیاسي والوطني، الحراك في حشد للمشاركة مرتادیها وأن تلك المواقع أصبحت مصدر

 .الناشطین التنسیق بین خالل من العربیة الثورات في كبیراً 

 األكثر الفئة أغلب الدراسات السابقة اعتمدت فئة طلبة الجامعات في عینتها العشوائیة باعتبارها .6

 .ةاالجتماعی قع الشبكاتلموا اً استخدام

هي التي  - والتي تعد أهم فئات تركیبة المجتمع-أظهرت جمیع الدراسات السابقة أن فئة الشباب  .7

تتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي، مما أدى لسعي الباحثین لالستفادة من هذه المیزة والسعي 

ذلك الوجه المحبب لهم والذي  للنهوض بمجتمعاتهم من خالل توعیة شبابه وتعبئة الرأي العام من

 ".فیسبوك وتویتر"یدعى 

هي التي تتفاعل  - والتي تعد أهم فئات تركیبة المجتمع- أظهرت جمیع الدراسات السابقة أن فئة الشباب  .8

 .مع مواقع التواصل االجتماعي
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  :السابقة الدراسات من الحالیة الدراسة موقف

 وفروضها، الدراسة وتساؤالت عنوان الرسالةتحدید  على الباحث ساعدت السابقة الدراسات .1

 الدراسة متغیرات على للدراسة، والتعرف البحثیة المشكلة صیاغةعلى الباحث كذلك  وساعدت

 .وأهدافها

 .الدراسة استبانه صیاغةإثراء و  على الدراسات السابقة ساعدت .2

 .الدراسة لموضوع النظري اإلطار تحدید على الدراسات هذه أفادت .3

 ویعزز من یثریها بما الحالیة بالدراسة ربطها على والعمل السابقة الدراسات نتائج من الستفادةا .4

 .أهمیتها

  

  :ولقد تمیزت هذه الدراسة عن جمیع الدراسات السابقة بما یلي

وقابلة للتطبیق تهدف إلى تعبئة الرأي العام عملیة وواضحة علمیة و أنها توصلت إلى استراتیجیة  .1

 .مواقع التواصل االجتماعيالفلسطیني لدعم حقوقه السیاسیة عبر 

أنها الدراسة األولى في فلسطین التي بحثت األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام، ووضحت مدى  .2

 .تأثیرها على المجتمع الفلسطیني

 .هي األكثر تأثیرا في الرأي العام الفلسطیني أثبتت الدراسة أن أسالیب الحرب النفسیة .3

زاوجت ما بین تخصص القیادة وتخصص اإلعالم، حیث أن اإلعالم أصبح أهم أن الدراسة  .4

وسائل التأثیر على اآلخرین وتوجیه الرأي العام، والقیادة هي فن التأثیر على اآلخرین وتوجیههم 

 .نحو تحقیق الهدف

ي للمشكلة وٕانما وضعت استراتیجیة تعتمد على استراتیجیات لم تكتفي الدراسة بالوصف النظر  .5

  . (Advocacy and Lopping)الضغط والمناصرة 
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   الثالث الفصل

 تعبئة الرأي العام الفلسطیني لدعم حقوقه السیاسیة عبر مواقع التواصل االجتماعي

 

  

   ستراتیجیة اإل 3-1

  العام الرأي 3-2

  مواقع التواصل االجتماعي 3-3

  السیاسیة الفلسطینیةالحقوق  3-4
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  األول المبحث

    مقدمة 1- 3-1

 عالقته تدعیم مع خارجیاً  وجهته وتحدید داخلیاً  التنظیم تماسك تحقیق وسیلةستراتیجیة اإل إن

 والضعف القوة عناصر على للوقوف االستراتیجي والتنبؤ التحلیل أهمیة وتزداد المختلفة، البیئة بمتغیرات

 وأنشطتها المنظمة نوعیة تؤثر حیث ،ستراتیجیة اإل الفجوة سد من ُیمكن بما والمخاطر الفرص وأبعاد

  )36 :1999 المغربي،. (االستراتیجي التخطیط عملیات على مستقبالً  والمتوقعة الحالیة

 المستقبل بحركة التنبؤ من ضئیل قدر مع التشغیلیة باألمور البدایة في اهتمتستراتیجیة اإل نإ  

 طور إلى انتقلت ثم والرقابة، التخطیط عملیة في التقدیریة المیزانیات استخدام مع ومخاطره بفرصه

 تحسین أجل من والتكنولوجي االقتصادي التحلیل أدوات استخدام على ركز الذي االستراتیجي التخطیط

 ذلك وتركیز جهة من التخطیط بمهمة الخارجیین المستشارین اضطالع أن غیر بالمستقبل التنبؤ عملیة

 في المنظمات أقنع الذي األمر االستراتیجي، التخطیط فائدة من قلل المجاالت بعض على التخطیط

         .)5: 2006،البریدي( ستراتیجیة اإلاإلدارة  بتبني تالیة مرحلة

   ستراتیجیة اال تعریف 2- 3-1

 والتنفیذ التخطیط عامل فیه یدخل وابتكاري إبداعي تفكیر أسلوب بأنها )1998:23 ،هللا عبد(  یعرفها 

 التوجه صورة وهي أغراضها، لتحقیق الرئیسة جهودها وتنظم،المنتج وجودة نوعیة تحسین سبیل في معًا،

 باألسالیب اإلتیان فيستراتیجیة اال جوهر  تمثل حیث مستقبًال، المنظمة علیه تكون أن یجب ما إلى

 النهائي والهدف بمنافسیها، ةً نسبی مقارنة للمنظمة القوة نقاط تغییر إلى مباشر بشكل الهادفة واإلجراءات

  . القرار متخذ لصالح المحیطة الظروف في التحكم من حالة إلحداث الجادة المحاولة هوستراتیجیة لال

هـي الطریقـة التـي یمكـن مـن خاللهـا تحدیـد األهـداف وصـنع القـرارات بأنهـا  :االسـتراتیجیة الباحث  ویعرف

مـن  أي أنهـا منظومـة متكاملـة تتضـمن كـالً  ،بمـا یحقـق رسـالة المنظمـة التـي قامـت مـن أجلهـا بعیدة المـدى

، بمــا یــتالءم مــع ، والطــرق الالزمــة لتنفیــذ ومتابعتهــارســالة المنظمــة وأهــدافها والسیاســات الالزمــة لتحقیقهــا

  .اد إلى إمكانات المنظمة الداخلیةالتغیرات في البیئة المحیطة بالمنظمة باالستن
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   :ستراتیجیة اال عناصر بناء 3-1-3

 :التالیة الرئیسیة العناصر یضم متكامل ستراتیجيا بناء وجودستراتیجیة االاإلدارة  منهجیة تطبیق یتطلب

   ).69: 2003السلمي،(

 المتغیرات ضوء في وتطویرها وتعدیلها تحقیقها ومتابعة المرغوبة والنتائج األهداف لتحدید واضحة آلیة- 1

  .والخارجیة الداخلیة

 وتوفر المجاالت، مختلف في العمل وتوجه ترشد التي السیاسات مجموعة وتفعیل إلعداد مرنة آلیة- 2

 جمیع في القرارات متخذي بین والتناغم التناسق من حالة وتضمن القرارات، اتخاذ و لالحتكام قواعد

  .المنظمة قطاعات

 األدوار یوضح المنظمة، في الحال مقتضى مع والتوافق والفعالیة بالبساطة یتمیز تنظیمي هیكل- 3

  .وتداخالتها العملیات تدفقات ضوء في التنظیمیة العالقات ویرسم األساسیة والمهام

 تحقیق وتستهدف والفعالیة، بالمرونة تتسم العملیات مختلف في األداء لتوجیه تنفیذیة وٕاجراءات نظم- 4

  .النتائج

 لقبول استعداد وعلى العمل، ألنواع المناسبة والقدرات بالصفات یتمتعون بعنایة، اختیارهم تم أفراد- 5

 یتناسب بما األفراد  بین وموزعة جیدا، محددة وصالحیات المرونة صفاتهم أهم من أي التغییر

  .والعقاب والثواب األداء وتقییم والمساءلة المحاسبة معاییر وضوح مع ومسؤولیاتهم

  .األوضاع تغیر مع وتتطور المشاكل أهمیه مع تتناسب القرارات التخاذ ومعاییر وٕاجراءات نظم- 6

 المورد نوعیة مع تتناسب الوظیفیة العالقات وتوجیه البشریة الموارد طاقات وتنمیة الستثمار نظم- 7

  .بالمرونة وتتسم الخارجیة العامة الظروف مع تتوافق كما فیه، الندرة ومدى الفكري ومستواه البشري

 العالم وبین بینها وفیما المنظمة أجزاء بین التواصل تحقق الفعال التصالا وقنوات المعلومات نظم- 8

  .المحیطة والظروف األداء لمجریات اآلتیة المعرفة وتحقق الخارجي
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 ظل في منها ممكن عائد أقصى لتحقیق بعنایة وتوظیفها اختیارها تم مادیة وموارد ومعدات تجهیزات- 9

  .والمتوقعة السائدة الظروف

  ).24: 2001المنیف، (  ستراتیجیة االنتائج  3-1-4

    .تكوین ثقافة جدیدة في الشركة مبنیة على الصراحة والصدق وعدم التحیز -1

    .خلق جو عمل جدید -2

    .تشجیع المبادرة الفردیة -3

    .المتوسطة اإلشرافیةاإلدارة القضاء على البیروقراطیة عن طریق تفویض الصالحیات إلى -4 

  .أضعاف نتیجة تغییر الهیكل التنظیمي ارتفاع اإلنتاجیة ثالث -5 

  

حقوقــه دعم لــ الفلســطینيتعبئــة الــرأي العــام ات حمــالت الضــغط والمناصــرة لاســتراتیجیاســتخدام  3-1-5

  :عبر مواقع التواصل االجتماعي السیاسیة

حتملین تعبئة الرأي العام في فلسطین العمل مع الشركاء الم ةیتطلب تصمیم وتطویر استراتیجی      

كانوا منظمات أهلیة أو مؤسسات شبابیة أو أحزاب فلسطینیة، أو مع  على المستوى الوطني، سواءً 

جمهور عریض من الناشطین والحقوقیین الفلسطینیین الراغبین بنصرة حقوقهم وكشف زیف 

مغتصبیها،  وبالتالي فتحقیق هذه الغایة الكبرى یتطلب تطویر أدوات واستراتیجیات عمل بشكل 

  .الالزمة الوسائل واآللیاتالتعاون بین الكل الفلسطیني، بحیث تسهم في تطویر مستمر ب

 استراتیجیة "وبعد االطالع والبحث فقد ارتأى الباحث أن أهم االستراتیجیات التي تحقق هدف الدراسة 

هي  "عبر مواقع التواصل االجتماعي الحقوق السیاسیة الفلسطینیةدعم لتعبئة الرأي العام 

  .استراتیجیات الضغط والمناصرة بمفهومها المدرج أدناه

  :مفهوم الضغط والمناصرة 3-1-5-1

 التغییر إحداث بهدف والتحریك والتحشید التعبئة من متواصلة عملیة عن تعبیر والمناصرة الضغط

 العامـل وقـدرة نضـوج درجـة علـى أساسـاً  تعتمـد العملیـة وهـذه .الدیمقراطي أو بالمعنى الوطني المجتمع في

 )2011الصندوق االجتماعي للتنمیة، ( .وتغییره فیه الموضوعي للتأثیر السیاق في الفعل على  الذاتي

اإلدارة المـواد النظریـة والعملیـة التـي درسـها بأكادیمیـة  إلـى المفهـوم، هـذا تطـویر فـي یسـتند الباحـث

فــي الفصــل الســادس مــن  ســیتم مناقشــتهاوالسیاســة للدراســات العلیــا باإلضــافة إلــى نتــائج هــذه الدراســة التــي 

  .البحث الذي بین أیدیكم
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 اجتماعیاً  الكامنة العناصر تفعیل في المساهمة سیاق في تأتي والمناصرة الضغط استراتیجیة إن 

 والمسـاهمة العـام الفلسـطیني لـدعم حقوقـه المشـروعة تعبئـة الـرأي فـي الفاعلـة وسیاسیًا للمشاركة واقتصادیاً 

 بقـیم ملتـزمین أكبـر، بشـكل وحقـوقهم وواجبـاتهم لمسـؤولیاتهم مـدركین مـواطنین لیصـبحوا إمكانـاتهم رفع في

 العمـل مراحـل إلـى بهـم اإلنسـان التـي كفلتهـا جمیـع الشـرائع السـماویة والدسـاتیر األرضـیة والصـعود حقـوق

 والمنظمات األفراد ب واالنتقال. المختلفة بخطواتها ومناصرة وضغط تعبئة حمالت من خالل تنفیذ  الفعلي

 والتنمیـة القـدرات بنـاء خـالل مـن مـن حقـوقهم ة جـزءاسـتعاد فـي أنفسـهم لمسـاعدة أكبـر لمقـدرة وبـالمجتمع

  .جماعي بشكل التغییر على قادرة ناقدة واعیة بعیون ) والمناصرة الضغط( المحفزة للمناداة 

  

  :عملیة الضغط والمناصرة أھداف 3-1-5-2

 دافاألهـ فلـلمخت أساسـاً  تشـكل العامـة، دافاألهـ مـن ةلـجم تحقیـق دفهتسـت والمناصـرة الضـغط یـةلمع

  )2011الصندوق االجتماعي للتنمیة، ( :اهومن التغییر، یةلعم سیاق في تحدیداً  األكثر

 والثقافیة السیاسیة االجتماعیة، االقتصادیة الحقوقب التوعیة. 

  دیمقراطي تشاركي ومهلمف تستند وقطاعیة یریةهجما عمل أدوات بناء. 

،ومستویاته مركباته فلبمخت یري،هوالجما يهلاأل والتحریك الفعل یةلعم وتنظیم تنسیق، تخطیط. 

 اهودروس التجربة من واالستفادة مستمر تقییم.  

 )2003معهد كودي الدولي، ( :والمناصرة الضغط استراتیجیة  ضمن وأدوات وسائل 3-1-5-3

 :اهوتنفیذ اهلبنائ أساسیة خطوات وتتضمن والمضامین، األشكال متعددة يوه  :الحمالت تنظیم

 واإلرشاد التوعیة .1

 .للحملة المحدد الموضوع ضمن معینة سیاسات أو سلوك تغییر إلى للوصول المعمق الفهم ترسیخ بهدف

 العامة والعالقات التشبیك .2

إلـى  والنشـاطات المنـاداة دائـرة وتوسـیع مشـتركة، أهـداف تحقیـق تجـاه الشـریكة المؤسسـات بین مشترك عمل

 المؤسسات البرلمان، التشریعیة، المؤسسات من واالنتماء، سواء التوجه في الشبیهة والقطاعات المؤسسات

 الهیئـات الدولیة، المؤسسات الخاص، القطاع المجتمع المدني، مؤسسات والنقابات، االتحادات الحكومیة،

 ). والمجالس البلدیات( المحلیة

  والشركاء الفئات تنظیم .3

 .البرنامج والحمالت أهداف ویخدم یتالءم بما المحلي والمجتمع المنظمات قدرات أفراد بناء
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 فةلالمخت جانهالب ةلالحم فریق بناء .4

 الطرفین من وقبول معاییر وفق الشریكة المنظمات من للحملة منسق تعیین. 

 لجنـة اإلعـالم، لجنـة المعلومـات، وجمـع البحـث لجنـة  بالحملـة خاصـة متخصصـة لجـان تأسـیس 

 .)التوثیق لجنةو  العالقات العامة

 ) مسبقا یهالع متفق معاییر وفق( والخطةاالستراتیجیة  تحدید .5

 األساسیة القضیة اختیار. 

 األعضاء وتجنید )المؤسسات لیس( الحمالت  من المستهدفین األشخاص تحدید. 

 الزمنـي، الموازنـة،  اإلطـار(حملة  كل في التحرك ومستوى .األساسیة والرسالة واألثر الهدف تحدید

  ).والتقییم المتابعةو 

 وتحییدهم الستقطابهم والمعارضین، المناصرین تحدید. 

 الضاغطونو  قدرات، بناء عالقات، التحلیالت، توفیر (األدوار تحدید(.  

 المختلفـة  بنشـاطاتها للحملـة مرحلـي برنـامج تـوفیر (التحركـات وتخطـیط المطلوبـة، األنشـطة تحدیـد

 .)بها والمشاركة الفعالیات مواعید معرفة والمناصرین لألعضاء یتسنى حتى

  :إعالمیاً . 6

 إعالمیة استراتیجیة  إعداد. 

 اإلعالمیة التغطیة إحراز. 

 الحملة /المشروع /بالوحدة( خاص موقع على  وصورها ومذكراتها وأخبارها الحمالت نشاطات نشر(.  

 يلالمرح والتقییم الذاتیة الرقابة 7. 

العمـل،  وسـیر الحملـة طـاقم ألداء مرحلـي تقیـیم وعمـل العقبـات، وتـذلیل بأول، أوالً  مرحلة كل إنجاز متابعة

  .)الحملة من االنتهاء بعد( البعدي  التقییم إلى إضافة

 :ونلالمحتم الشركاء. 8

 اهـمع نتقـاطع التـي والسیاسـیة، االجتماعیـة والقوى والقاعدیة، یةهلاأل والمؤسسات اتهالج بالشركاء، نعني

 ومن التغییر، إحداث دفتهتس ةلبدی تنمویة مجراب وتطویر قیادة في اهمع تقيلن أن ویمكن النقدیة، بالرؤیة

  :اتهالج ذهه بین

 المتاحة والموارد الزمني والمدى موضوعلل تبعا المحلي أو الوطني، المستوى على  یةهلأ  مؤسسات. 
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 وأحزاب وقوى فعالیات. 

 المحلي المستوى على  الهعم وموضوعات اهأشكال اختالف على  متعددة، جانول قاعدیة منظمات. 

 لیةمح ومجالس وقطاعیة نقابیة واتحادات طالبیة أطر.  

  

 )2010برغوت، ( :المناصرة استراتیجیات 3-1-5-4

 فـي أهـدافهم تحقیـق أجـل مـن المتنوعـة االسـتراتیجیات مـن تشـكیلة تهمومؤسسا المواطنون یستخدم ما كثیراً 

 أسـاس علـى تس فئات في هذه والتمكین المناصرة استراتیجیات تجمیع یمكن عام وبشكل مجال المناصرة

 :التالي النحو على وهریةالج أنشطتها ة أوالرئیس تهاغایا

 :التعاون یةاستراتیج .1

 .القضیة بموضوع العالقة ذات المجموعات بین التعاون عالقات بناء          

 :التعلیمیة یةاالستراتیج .2

 األهلیـة المؤسسـات قـدرة تعزیـز االسـتراتیجیات هـذه وتتضـمن الناقـد الـوعي مسـتویات ورفـع الـوعي زیـادة

 والمعلومـات البیانات وتحلیل جمع في التعاون أو معلومات وتوفیر نفسها عن للتعبیر والمنظمات الشعبیة

  .بدیلة سیاسات وتطویر

 :اإلقناع ةاستراتیجی .3

 التغییـر، بإحـداث المطالبـة بغیـة المـواطنین وحشـد والتحلیـل المعلومـات اسـتخدام الـرئیس هـدفهاو 

 صـانعي علـى للتـأثیر اإلعـالم وسـائل واسـتخدام الضـغط مجموعات اللجوء إلى تتضمن ما وكثیراً 

   .العام الرأي وعلى القرار

 وھ األهداف لتوضیح واإلحصائیات األرقام وتفاوض واستخدام اتصال وتواصل مهارات توفر إن

 .االستراتیجیة   هذه استخدام نجاح مفتاح

 :التقاضي یةاستراتیج .4

 المحاكم نظام استخدام عبر واالقتصادیة االجتماعیة النهوض بالتغیرات هو منها الرئیس والهدف

  .القوانین الختبار

 

 :ةھالمواج یةاستراتیج .5

 مـن أكبـر قـدر ولحشـد لیهـاإ هتمـاماال ولجـذب السـلبیة السیاسـات لتحـدي المباشـر العمـل اسـتخدام

 أن اإلسـتراتیجیة لهـذه ویمكن .سیاسي تغییر إحداث أجل من أخرى مقارنة باستراتیجیات الضغط

  .العمل لتوجیه غیر عنیفة أو عنیفة طرق تباعا تتضمن
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 اسـتراتیجیة  بتحدیـد ینصـح ولكـن أعـاله المـذكور مـن اسـتراتیجیة مـن أكثـر دمـج ویمكننـا

 أن باالعتبار األخذ ویجبلك، ذ على تساعد ثانویة استراتیجیات مع تحدید المناصرة لحملة رئیسة

 مـن یكـون قـد المثـال سـبیل فعلـى جها،بـدم سـویًا وال ینصـح تتضـارب قـد االسـتراتیجیات بعـض

  .التقاضي استراتیجیةستخدم فیه ت الذي الوقت نفس في التعاون استراتیجیة استخدام الصعب
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   مقدمة

الفیلم والرادیو والتلفزیون بین وانتشار القرن العشرین بظهور ّل اإلعالم في مستهل عصر وسائ بدأ    

التي بدأت مرحلة والحركة لصورة اإلعالم هي  التي جمعت بین ال وسائوكانت . من الناس كبیر عدد 

  ). 6: 2003دیفلز وبول، (  أثراً بالغاً في نفوسهموتركت الجماهیر الغفیرة نتقال إلى الا

فعلى الرغم من أن ، تاریخیاًكمة أشکاالً مختلفة ومترا) لتصاالأو وسائط ا(اإلعالم ل وسائل وتشم    

أقدم من كان إالّ أن اإلهتمام بتلك الوسائط ، الحدیث عن الوسائط لم یبدأ إالّ في عشرینیات القرن العشرین

  )2004:94راجح، (اء والرومان القدم نلیوناالذي مارسه االبالغة  بدایة بفن  بكثیرذلك 

 توجهات النخب مع یتوافق بما وتحدیدها الرأي العام أولویات توجیه في اإلعالم دورا ً  تلعب وسائل     

 الحاكمة العام للنخب توجهات الرأي عن المعلومات من واسعة قاعدة بتوفیر اإلعالم وسائل وتقوم الحاكمة،

: 2004 مجاهد،( من المعلومات الواسعة القاعدة بهذه مستعینة وتطلعاتها خططها النخب هذه ولترسم وأرائهم

195(.  

 وصادقة دقیقة بصورة ووظائفه أهدافه تنفیذ طریق عن العام، االرتقاء بالرأي في دورا اإلعالم یلعبكما و    

 وبذلك من المادي، أكثر المعنوي الكسب تحقیق محاولة إلى یؤدي وهذا بالفعل، المجتمع تخدم وموضوعیة

 طبقة یرفع كما طبقة المستنیرین، إلى منقادة طبقة كونها من المنقاد العام الرأي طبقة یرفع أن لإلعالم یمكن

  )140 :1987كحیل،(. درجاتها من بدرجة ولو الصفوة طبقات إلى المستنیرین

  

  : الرأي العام مفهوم 3-2-1

 ال والذي ،للمجتمع السائد الرأي یعكس حیث السیاسي، المجتمع لوجود مظلة مالعا یعتبر الرأي

  وجود ویرتبط مجتمعات، صورة في تكونها بدأ منذ اإلنسانیة الجماعات وجود تجاهله، فقد عاصر یمكن

 الوعي تكون نتیجة العام الرأي ینشأ إذ الشعوب، من أي شعب لدى السیاسي بالوعي عدمه العام من الرأي

جدل  من یثور ما تجاه النظر وجهات وٕابداء والفكر الرأي إعمال في یساعدها الذي الجماهیر السیاسي لدى

  )16: 1986 ،سراج(للشعب  الجوهریة المصالح تمس التي العامة القضایا حول ونقاش

واالقتصادیة  االجتماعیة لظروفه نتیجة المعاصر المجتمع في العام الرأي لقد ازدادت أهمیة

اإلعالم  وسائل شهدته الذي والكبیر الهائل التطور بعد وتأثیره العام الرأي قوة برزت كما والسیاسیة،

 وتطبیقاتها وأدواتها خدماتها عبر اإلنترنت شبكة وفرت حیث والتكنولوجیا، االتصاالت ووسائل الجماهیریة
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 للمشتركین فرصة تتیح ةااللكترونی المواقع وأصبحت ملموس، عام لخلق رأي رحباً  مجاالً  ةنیااللكترو 

 لدیهم المتناقضة وعرض ما اآلراء على واالطالع المعلومات إلى السهل والوصول الرأي، وٕابداء المشاركة

 )2000،64العبد،( .والتداول للنقاش أراء من

 مواقف عن تعبر التي والمفاهیم األفكار من مجموع :بأنهوتوصل الباحث إلى تعریف الرأي العام 

 الطبقات نشاط إزاء االجتماعیة الحیاة من أو ظواهر أحداث إزاء اجتماعیة مجموعات عدة أو مجموعة

 الحراك نتیجة ینتج معین، موقف أو معینة، المجتمع في قضیة ألكثریة السائد ، وأنها التوجهاألفراد و 

 نسبة ارتفعت كلما فعال بشكل ویكون االتجاه هذا على أساسه ، یتشكلاألفراد  بین والتفاعلي الدینامیكي

 .المجتمع لدى السیاسي الوعي

 )111: 1995طافش،(العام  الرأي مكونات 3-2-2

 الشدید یتمیز بالتكامل المرحلي، تتابعها أو تكوینها، أسلوب أن عن فضالً  للغایة معقدة العام الرأي ظاهرة

 قضیة في الجماعة تصل إلیه كحكم العام الرأي ولتكوین وأخرى، مرحلة بین فاصل حد وضع یصعب بحیث

 نأو  القضیة، لهذه ووافیة مناقشات حرة تتوافر وأن الجمهور، مصالح وتمس هامة القضیة تكون أن البد ما

 مع منسقاً  القضیة هذه في اتجاه الجماعة یكون وأن العام، للرأي ومطروحة مثارة القضیة حقائق جمیع تكون

 .للناس العامة واألفكار القیم

 في وتمر غالبیتها والمفكرین الباحثین من العدید نظر في تتشابه تكاد ومراحلها العام تكوین الرأي عملیة إن

 المجتمع من كبیرة اهتمام مجموعة موضوع یكون أن على خالفي موضوع أو القضیة أو المشكلة نشأة مرحلة

 إلى الوصول مرحلة وهي والمرحلة الثالثة المشكلة، هذه أبعاد مناقشة ثم ومن المجتمع، غالبیة یكن لم إن

  .العام للرأي المتكاملة النهائیة الصورة وهي اتفاق

 )108: 1997عبد الحمید،(التالي النحو على تتم العام الرأي تكوین عملیة إن

 تعتبر من األفكار، فكرة یحتضن أكثر أو واحداً  نجد اإلنسانیة التجمعات في :األولیة الجماعات دور - 

  .للمجتمع الكاملة المساحة تغطي حتى تنمو تظل التي النواة

 اهتمام جماعات حازت التي األصلیة الفكرة تبسیط على تعمل قیادات :والقیادة الزعامة ظهور - 

 .وسلوكهم اآلخرین مواقف على والتأثیر للجمهور وتقدیمها األفكار هذه وصیاغة صغیرة،

 كبیر من عدد فیها ویشترك النقاش دائرة فیها تتسع التي المرحلة وهي :االتصاالت دائرة اتساع - 

بهذه  یهتم ال فریق الناس من فریقان یبرز المرحلة هذه وخالل بعضًا، بعضهم یعرف ال الناس
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 تتضح ال االنقسام مرحلة وفي أفكارهم، مع تتفق ال رافضا ألنها موقفاً  منها یتخذ وفریق األفكار

 . األفراد  من كافٍ  عدد من الفكرة قبول یتطلب ظهوره فرصة ألن العام ظاهرة الرأي

 مما یجعل عامة ومشاركة واسعة مناقشات بعد المرحلة هذه وتأتي :وسلوكیاتهم اآلخرین موافقة - 

 في إلى السیر المجتمع في السلبیة الجماعات فتعمد األفكار هذه یتقبلون الناس كبیرًا من عدداً 

 الصمت، وحین إلى فیمیلون األغلبیة مخالفة في حرجاً  األفكار لهذه المعارضون ویجد الركاب،

 .تكون قد الرأي والمعارضة یكون السلبیة للقوى السلوكي التعدیل أو التوافق هذا یحدث

 برأيیستبدل  وقد المثارة القضیة باختفاء تختفي وقتیة ظاهرة العام الرأي: واالختفاء التفكك مرحلة - 

 .بالقوة  یواجه حین كامن رأي عام إلى یتحول قد كما آخر عام

 )91: 2004عبده،( :مراحل الرأي العام 3-2-3

 اً یسلب الرأي العام یكون حیث السیاسیة للمجتمعات والسلطة المبكرة األشكال تعبر عن :األولى المرحلة

 ألنه أو أفضل یعرف شیئاً  ال ألنه أخطاؤها، كانت مهما لها  مؤید منه أكثر  الموجودة السلطة  یتعارض مع

 .السلطة یجعله یحترم بالخوف مقرون دیني بوازع یشعر ألنه وربما لإلصالح، طریقاً  یرى ال

 على وبین المعارضة وموالیه، المستبد الحاكم الصراع بین إرادة  أو بالتصادم تتمیز فهي :الثانیة المرحلة

 وواجباته، حقوقه السؤال عن في ویبدأ قوته من التحقق في العام الرأي یبدأ المرحلة هذه وفي اآلخر، الجانب

 .بالعنف أو بالمفاوضة إما هذه الصراع  مرحلة وتحسم

 دون جمیع األوقات، في المواطنین تتأكد إرادة أغلبیة أن أمكن إذا إلیها الوصول یمكن : المرحلة الثالثة أما

  .العام الرأي  بواسطة حكم تسمى الحالة وهذه االقتراع، صنادیق إلى الحاجة

وتعدیله،  تغییره إلى تؤدي التي العوامل نفسها هي العام الرأي تكوین في تؤثر التي العوامل نأیري الباحث 

 جدیدة عن معلومات لتوافر ونتیجة للرأي، المكونة العوامل لتغیر وفقاً  یتغیر بل ثابتاً  یبقى ال العام فالرأي

 تغییر أن یستند ویجب معینة، مؤسسة أي ضد المضادة والحمالت الشائعات نتیجة أو للجدل، المثیرة القضیة

 وذلك االتصال قبل وسائل من المعلومات هذه وتفسیر المعلومات نقل في واألمانة الصدق إلى العام الرأي

  .ٕوٕاقناعهاالجماهیر  إلى الوصول في فعالة أسالیبها وتكون الجماهیر أمام مصداقیتها حتى
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 :العام الرأي قیاس طرق 3-2-4

 إلى خاللها التعرف من یتم التي العملیة تلك أنها على العام الرأي قیاس طریقة االجتماعیة الموسوعة تعرف

 خالل المقابالت من وذلك واضح، بشكل مصاغة وأسئلة عبارات تجاه وتوجهاتهم الناس أفعال ردود

 )94: 2004عجوة،( :نوعین هما إلى العام الرأيقیاس  طرق وتنقسم ،والمحاوالت

 نسبة توزیع االتجاهات تتحدد حیث للجمهور ممثلة لعینة الظاهرة االتجاهات لقیاس تستخدم :كمیة طرق - 

 یكون قد الذي أو االستفتاء تبانةكاالس البیانات لجمع وسائل بعدة االستعانة خالل من الجمهور، هذا بین

 .المباشرة المقابلة طریق عن أو البرید بطریق

 تكوین هذه أسباب معرفة وكذلك العام الرأي اتجاهات قوة مدى عن للكشف تستخدم :كیفیة طرق  -

 :ثالثة أنواع رئیسة إلى العام الرأي تقسیم ویمكن تكوینها، سبیل في تقف التي العوائق ومعرفة االتجاهات

 والنوع قضایا معینة، أو قضیة حول العام للرأي والفوري السریع للتعرف العام الرأي استطالع :األول النوع

 النوع من أدق معینة وهو قضایا نحو العام الرأي اتجاه تحدید لمحاولة العام الرأي اتجاهات قیاس :الثاني

 العام ظاهرة الرأي واتجاهاتهم، وتتسق الناس أراء  إلى للتعرف التسویق الثالث دراسات  النوع أما األول،

   .وفعالیته دوامه مع وعدماً  وجوداً 

 :الفلسطیني العام الرأي توجهات تحدید في المؤثرة العوامل 3-2-5

 الذي الفلسطینیة، الجماهیر لدى االقتدار السیاسي زیادة في واضًحا أثرا یترك أن  الرأي العام استطاع فقد

 من السیاسي االقتدار عن التعبیر یمكن القائم، حیث السیاسي النظام على التأثیریة للقدرة الفرد امتالك یعني

 هذا الرأي بوزن االعتقاد مع العامة، المسائل في الرأي إلبداء من خالل االستعداد الصیغ، من العدید خالل

قادرا  والموضوعیة، لیكون الذاتیة المقومات من الكثیر إلى یحتاج الفلسطیني العام الرأي یزال وال وأهمیته،

 مصالحه السیاسي تخدم النظام في حقیقیة تغیرات   وٕاحداث السیاسي، القرار صنع عملیة في التأثیر على

  .المختلفة وتوجهاتهم القرار صناع على رقیبا الدوام على وتجعله وتطلعاته،

: هي هذه العوامل وتوجهاته، تشكیله وآلیات الفلسطیني العام الرأي مالمح على العوامل من العدید وتؤثر

  )68: 2011غریب،(

 حول فرادلأل والتصرفات السیاسیة والمواقف التوجهات مجموعة أنها على تعرف: السیاسیة لثقافةا-1

 وفیما .بها به ویتسم ترتبط التي السیاسیة ثقافته شعب لكل أن به، أي عالقتهم وطبیعة نظامهم السیاسي

 من الخصائص العدید في معها تشترك عربیة ثقافة من جزًءا تعتبر فهي الفلسطینیة، السیاسیة بالثقافة یتعلق
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 بعض وجود في الفلسطیني، ساهم الشعب بها یمر التي الخاصة الظروف بسبب االختالف؛ بعض وجود مع

 الفلسطینیة السیاسیة وتتسم الثقافة العربیة، والثقافة عام بشكل الفلسطینیة الثقافة بین واالختالف التمایز

 مع فیها تشترك وهي الجبریة العضویة والمعتقدات والنزعة األبویة طةكالسل السلبیة السلوكیات من بمجموعة

 .األخرى األنظمة العربیة من للدیمقراطیة  میالً  أكثر تبقى أنها إال العربیة الدول

 للسیاسات تقبالً  أكثر الفلسطیني العام الرأي جعل في بارزاً  دوراً  القیم لهذه: القیم والمورث الفلسطیني -2

 في القیم هذه وتقف ،الدیمقراطیة والتحول السیاسي التغییر عملیة في الثقة عن وأكثر بعداً  ،الدیمقراطیة غیر

 الفلسطینیة السیاسیة الثقافة نإ .جوانبها بكافة الفلسطینیة الحیاة في الدیمقراطیة  القیم محاولة لنشر أي وجه

السیاسي  النظام داخل التحوالت عبر ذلك ویظهر السیاسیة، الثقافة باتجاه المستمر تتمیز بالتحول

 .ومشاركة دیمقراطیة أكثر وحیاة نظام نحو تقدما تشهد التحول فعملیة الفلسطیني،

 

  )109، 2011التهامي،( :العام الرأي تغییر األسالیب التقلیدیة والمستحدثة في 3-2-6

  :األسالیب التقلیدیة لتغییر الرأي العام :أوال

األسالیب التقلیدیة التي استخدمت عبر التاریخ في محاوالت تغییر الرأي العام  نعرض أوًال لطائفة من

اسم الحرب  والتي مازالت مستخدمة حتى یومنا هذا وٕان أضیفت إلیها أسالیب أخرى جدیدة یطلق علیها

  .النفسیة

  :التالیتینوقبل أن نخوض في حدیث األسالیب التقلیدیة یجدر بنا أن نلفت النظر إلى الظاهرتین 

  . أنه یكاد یكون من أصعب األمور تغییر اآلراء الراسخة   :أوالً 

أن مضمون اإلعالم ورسالته تكون أكثر یسرًا وفعالیة إذا كان متعلقًا بموضوعات جدیدة أو مسائل : ثانیاً 

  .لم یسبق تكوین آراء أو اتجاهات حیالها

فقد لوحظ أن الجمهور المطلع ، مسألة بالغة األهمیةإن وصول الحقائق أو المعلومات إلى الجمهور  :لثاً ثا

المتابع لألحداث یكون دائمًا أسرع إلى تكوین آراء محددة ذات طابع متزن، بعكس الجمهور غیر المطلع 

  .البعید عن متابعة األحداث



                                                               

  اإلطار النظري: الثالث الفصل                                                                                 

44 

شاعات فریسة لإل، مذبذبًا في اتجاهاته ، فهذا الصنف األخیر من الناس یكون عادة أبطأ في تكوین رأیه 

واالنحرافات ویتسم رأیه في النهایة بالتطرف والنظرة السطحیة لألمور وتغلیب االنفعال الطارئ على 

  .التفكیر السلیم

  :لرأي العاماألسالیب التقلیدیة المستخدمة لتغییر ا

ح هو أنج، ال الجدال وال المناقشة، یعتقد البعض أن أسلوب التكرار  :أسلوب التكرار والمالحقة: أوالً 

وتؤمن بأنه األسلوب المثالي ، وكانت الدعایة األلمانیة تعتنق هذا األسلوب  .األسالیب لتغییر الرأي العام

إن سر الدعایة الفعالة یكمن ال " :هذا األسلوب الدعائي فقال) جوبلز ( لمخاطبة الجماهیر وقد وصف 

ذان الناس آوتوجیه ، ائق فقط كیز على بضع حقفي إذاعة بیانات تتناول آالف األشیاء ولكن في التر 

  ".وأبصارهم إلیها مرارًا وتكراراً 

والحقیقة أن أسلوب التكرار في مخاطبة الجماهیر أحد األسالیب الشائعة التي تستخدمها الدعایة في كل 

وخاصة حین تتجه المخاطبة إلى إثارة العواطف والمشاعر ال إلى العقل وكلنا یذكر . مكان وزمان

لترویج مفاهیم وأفكار مهنیة عن  1967ري الذي اتبعته الدعایة الصهیونیة بعد حرب األسلوب التكرا

وذلك في محاولتها قهر العرب نفسیًا وتثبیت صورة    ،الشخصیة العربیة مقارنة بالشخصیة اإلسرائیلیة

  . نمطیة سیئة ومختلفة عنهم في أذهان شعوب العالم 

  :أسلوب اإلثارة العاطفیة :ثانیاً 

سلوب اإلثارة العاطفیة لرفع الروح المعنویة للشعوب عن طریق تذكیرها بإنجازاتها التاریخیة یستخدم أ

أو للكذب على الشعوب والنفخ الكاذب فیها وٕاثارتها لإلقدام على ، والمعاصرة وهذا هو االستخدام السلیم

استجابة الرأي  وأن، یعتقد أن الجماهیر فیها الكثیر من خصائص النساء) هتلر ( أعمال عدوانیة، وكان 

  .استجابة عاطفیة أكثر مما هي عقلیة العام تكون دائماً 

ذلك أن هذا األسلوب  یطلق على هذا اللون من الدعایة عادة لفظ اإلعالم،: أسلوب عرض الحقائق :ثالثاً 

 یعتمد أساسًا على وصول الحقائق إلى أكبر عدد ممكن من الناس على أساس أن الحقائق الملموسة أقوى

  .أثرًا وأبقى على الزمن من األكاذیب والتهاویل والشائعات

ویذكر لتشرشل رئیس وزراء بریطانیا خالل الحرب العالمیة الثانیة نجاحه الكبیر في قیادة الرأي العام 

  .البریطاني واإلقناع ومصارحة الشعب بالحقائق حمایة له من الحرب النفسیة 
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التربیة السیاسیة الواعیة للناس عن طریق المصارحة والشرح   األسلوبومن العوامل التي تحقق نجاح هذا 

  .والمناقشة واإلقناع 

  :أسلوب تحویل انتباه الرأي العام :رابعاً 

ذلك أن ، قد یصعب في أحیان كثیرة معارضة الرأي السائد بین الناس بالنسبة لمسألة أو موضوع معین 

  .نه ال تأتى بنتیجة ما حتى لو كان الرأي العام على خطأ معارضة تیار جارف من الرأي العام بعد تكوی

واألسلوب الذي یتبعه السیاسیون وأجهزة الدعایة في مثل هذه األحوال هو تحویل انتباه الناس إلى 

  .آخر في مثل أهمیة الموضوع المثار أو أكثر موضوع

  :أسلوب البرامج اإلیجابیة المحددة :خامساً 

ابیة المحددة أثرها البالغ وسحرها الكبیر على الرأي العام یعكس البرامج غیر للبرامج والتصریحات اإلیج

المحددة والكلمات الجوفاء والتذبذب والسلبیة ویسوق البعض نموذجًا لذلك الدیانات بما تعرضه من 

  .عقوبات وجزاءات محددة للتدلیل على مدى نجاح هذا األسلوب في مخاطبة البشر 

ام اإلدراك مزایا البرامج المحددة في تغییر اتجاهات الرأي العام ولذلك یحرص ویدرك رجال السیاسة تم

  .معظمهم على التقدم إلى الناخبین ببرامج من هذا القبیل 

كلما تضاعف تأثیرها ذلك أن الناس ، وكلما كانت هذه البرامج متسمة باإلیمان بالمستقبل والتفاؤل به

  . لما تحمله في طیاتها من سلبیة وهدمالروح المتشائمة  یكرهونبطبیعة الحال 

ومع ذلك فإن البرامج والوعود اإلیجابیة المتفائلة تفقد قیمتها ویتالشى أثرها وینقلب إلى تأثیر عكسي ما لم 

  .یتبعها العمل والتنفیذ

 وتطبیقاته العلم باستخدام والخداع التزویر أسلوب: سادساً 

 العربي للصراع بالنسبة لسیاساتها العامة للترویج سواء لذلك صارخة صورا اإلسرائیلیة اإلحصائیات وتمثل

 العام الرأي استمالة في ترغب أخرى دعائیة ألغراض الیهود أو من ةالنازی ضحایا عدد لحقیقة أو اإلسرائیلي

الدعایة  جهاز قیام نفسه اإلسرائیلي العام الرأي فضحها التي األمثلة منالتأیید، و  أو باالستنكار لها

 إلظهار 1973 ألحداث حرب ونسبتها 1967 بحرب الخاصة التسجیلیة األفالم بعض بتزویر اإلسرائیلي

  .مزعومة إسرائیلیة انتصارات

 :والتلفیق التضخیم أسلوب: سابعاً 
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 إلضفاء أو ةمعین مواقف إما الختبار بكثرة واإلسرائیلیة الصهیونیة الدعایة تستخدمه الدعائي األسلوب وهذا

 لبعض للتمكین أو مستهدفه جماعات أو دول أو شعوب والوقیعة بین للدس أو ضحالتها رغم علیها األهمیة

  .المذاعة الملفقة األكاذیب باستخدام لصالحها اتخاذ قرارات من العمالء

 

 )121 ،2011التهامي، ): (النفسیة الحرب( المستحدثة واألسالیب الدعایة: اً نیثا

هي ، إلیها أجهزة المخابرات العالمیة بصفة خاصة إلثارة الرأي العام وتقلیبهاألسالیب الحدیثة التي تلجأ 

  .األسالیب التي عرفت حدیثًا باسم الحرب النفسیة

ولقد حرصت وزارة الحربیة األمریكیة على أن تبرز هذا الطابع التخطیطي في التعریف الذي أوردته 

  :إذ جاء فیه ما یلي 1955رته في مایو للحرب النفسیة في قاموس المصطلحات الحربیة الذي أصد

هي استخدام مخطط من جانب دولة أو مجموعة دول للدعایة وغیرها من اإلجراءات : الحرب النفسیة"

اإلعالمیة التي تستهدف جماعات معادیة أو محایدة أو صدیقة للتأثیر على آرائها وعواطفها واتجاهاتها 

  ".وأهدافها الدولة أو الدول المستخدمة لهابطریقة تساعد على تحقیق سیاسة ، وسلوكها 

  :والحرب النفسیة تقوم على عناصر ثالثة رئیسة هي

  .إثارة الرعب والفوضى -3  افتعال األزمات   - 2بث اإلشاعات    -1

  :بث اإلشاعات

في أو تعمد المبالغة أو التهویل أو التشویه ، ال أساس له من الواقع، اإلشاعات هي الترویج لخبر مختلق

أو ، صحیح سرد خبر فیه جانب ضئیل من الحقیقة أو إضافة معلومة كاذبة أو مشوهة لخبر معظمه

تفسیر خبر صحیح والتعلیق علیه بأسلوب مغایر للواقع والحقیقة وذلك بهدف التأثیر النفسي في الرأي 

یة أو عسكریة على اقتصاد العام المحلي أو اإلقلیمي أو العالمي أو النوعي تحقیقًا ألهداف سیاسیة أو

  .أو النطاق العالمي بأجمعه ، نطاق دولة واحدة أو عدة دول 

  :افتعال األزمات

اإلنجلیزیة ) الدیلي میل ( افتعال األزمات للتأثیر في الرأي العام ما أقدمت علیه جریدة  ولعل أبرز أمثلة

صبیحة یوم االنتخابات حین نشرت في صدر صفحتها األولى ، إنجلترا  في 1924انتخابات عام  في

الذي كان یشرف في ذلك الوقت على ) زینوفیف ( صورة فوتوغرافیة لخطاب زعمت أنه صادر من 

وكان الخطاب یحض على قلب نظام الحكم في بریطانیا وكانت النتیجة المباشرة لنشر تلك ، الكومنترن 
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ت قد اعترفت بنظام الحكم القائم في الوثیقة المزیفة تأزم الموقف بالنسبة لحكومة حزب العمال التي كان

إذ لم یكن أمامها أیة فرصة لمواجهة هذه األزمة المدبرة  ،روسیا وبطبیعة الحال سقطت حكومة العمال 

  .اتجاهات الناخبین البریطانیین  التي فاجأتها في صبیحة یوم االنتخاب وكان لها تأثیرها القوى في تغییر

اغتیال لورد موین في القاهرة وتفجیر بعض  1948محاولة الصهاینة عام ومن أمثلة افتعال األزمات أیضًا 

  .المنشآت األمریكیة للوقیعة بین الحكومة وكل من بریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة 

  :إثارة الرعب والفوضى

ع إلرهاب استغالل دوافع األمان لدى اإلنسان بإثارة الخوف والفز   برعت المخابرات النازیة بصفة خاصة في

اجتیاح فرنسا  أشاعتها قبل وكانت أقاصیص الرعب التي، الشعوب وٕاخضاعها من خالل الحرب النفسیة 

رغم وجود خط ) یومًا  17( بصفة خاصة عامًال أساسیًا في هزیمة فرنسا وٕاتمام احتاللها في زمن قیاسي 

  .ماجینو القوى التحصین 

على ید العصابات إلرهاب المواطنین  1948م عام وكلنا في العالم العربي یذكر مذبحة كفر قاس

  .الفلسطینیین العرب المسالمین ودفعهم تحت تأثیر الرعب إلى ترك أراضیهم وهجرة وطنهم

استخدام  استغالل عامل الخوف قد یأتي بنتیجة مضادة تمامًا فالخوف قد یدفع أحیانًا إلى ومع ذلك فإن

  . قلأو بمعنى آخر إلى الرجوع إلى الع، العقل

والحقیقة أن  ،ولكنه مع ذلك سالح ذو حدین، وخالصة القول أن الحرب النفسیة سالح خطیر حقًا 

أسالیب المخابرات العالمیة في تألیب الرأي العام وٕاثارته ال تعرف حدًا تقف عنده فهي ال تتورع في سبیل 

وااللتجاء إلى ، لجماعات وا األفراد تحقیق أهدافها عن القتل والخطف والرشوة واإلساءة إلى سمعة 

بل ، التخریب والتدمیر والتزویر والخداع وٕاثارة التذمر والتعصب والفرقة ونشر الخوف والذعر واإلرهاب 

  .وٕاشعال الفتن والحروب 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                               

  اإلطار النظري: الثالث الفصل                                                                                 

48 

  الثالثالمبحث 

  مواقع التواصل االجتماعي 3-3

  

  مقدمة

 فكرة مواقع التواصل االجتماعي   3-3-1

 مواقع التواصل االجتماعيتعریفات  3-3-2

  مواقع التواصل االجتماعينشأة  3-3-3

 "Facebook" التواصل االجتماعي ةشبك خوارزمیة 3-3-4

 مواقع التواصل االجتماعي خصائص 3-3-5

 مواقع التواصل االجتماعيأهمیة  3-3-6

 مواقع التواصل االجتماعيتصنیفات  3-3-7

 في تكوین الرأي العام  مواقع التواصل االجتماعيدور   3-3-8

 على تشكیل الرأي العام مواقع التواصل االجتماعيتأثیر  3-3-9

   على الرأي العام مواقع التواصل االجتماعيمؤشرات   3-3-10

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                               

  اإلطار النظري: الثالث الفصل                                                                                 

49 

  مقدمة 

 لما وذلك ،ليالحا القرن شهدها التي العلمیة اإلنجازات أهم من مواقع التواصل االجتماعي تعد

 الزمان بحدود تعترف ال واحدةً  مدینةً  المعاصر عالمنا من جعلت في تكنولوجیا االتصال ثورة من أحدثته

 خالل من توفر أنها كما المعلومات، مصادر من هائلة مجموعة مواقع التواصل االجتماعي والمكان، وتضم

 خالل من الخدمات، هذه من االستفادة إمكانیة للجمیع تتیح والتي ،المختلفة الخدمات من الكثیر أدواتها

   .بهم الخاص المجال في توظیفها

مواقع التواصل  لمستخدمي سهلت التي التقنیات من الكثیر الحدیثة التكنولوجیا أوجدت لقد   

 النطالق ، وكانینقلیل ووقت مالیة بتكلفة ونشرها اونقله المعلومات على الحصول إمكانیة االجتماعي

 للتعبیر عن فرصة المستخدمین إعطاء في  دور بارز االجتماعیة والمواقع ةااللكترونی المواقع اإلخباریة

بیئة  معها، مما خلق والتفاعل المتاحة القضایا من یرغبون ما على والتعلیق للنقاش قضیة أي ثارةإ أرائهم و 

  )68: 2005قلحي،.(والقضایا القناعات عن هذه والدفاع نظر وجهات وتبني أفكار لبلورة للمشتركین جدیدة

 یعیشها التي الهائلة االتصالیة التطورات ظل تقدما كبیرا في مواقع التواصل االجتماعيفقد شهدت        

باالستقاللیة،  تتمیز تكنولوجیة ٕوٕاعالم اتصال ووسیلة االنتشار، واسعة ظاهرة حیث أصبحت العالم،

 مهماً  جزءاً  باتت حتى واسعة، ستیعابیةا وقدرة فائقة، بسرعة البعض بعضهمب العالم سكان والالمركزیة، وتربط

تقدم  بفعل تطبیقاتها في المتالحقة للتطورات نظراً  خدمات من تقدمه لما والمؤسسات األفراد   في حیاة

   )94: 2002ألحاجي،(.االتصال تكنولوجیا

  

  :فكرة مواقع التواصل االجتماعي 3-3-1

 على نشرها علناً  ویتم الشبكة في األعضاء بیانات جمع على االجتماعیة للمواقع الرئیسیة الفكرة تقوم

 على أو صور، اعتماداً  ملفات عن یبحثون والذین المشتركة المصالح ذو األعضاء یتجمع حتى الشبكة

 االجتماعیة الحیاة تسهیل على االجتماعیة المواقع شبكة للزوار، وتعمل تمنحها التي الخصوصیة صالحیات

 وبعد البعض یبعضهم االتصال من القدامى األصدقاء تمكن كما واألصدقاء،المعارف  من مجموعة بین

 توطد التي اإلمكانات من وغیرها الصور وتبادل والصوتي المرئي التواصل من وتمكنهم أیضاً  سنوات طول

 بین للتفاعل الطرق من متنوعة مجموعة توفیر المواقع على هذه وتعتمد بینهم، وكما العالقة االجتماعیة
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والمدونات،  الملفات، وتبادل الصوتیة، والمحادثة والفیدیو، والبرید، والرسائل، المحادثة، :مثل المستخدمین

  )94: 2011ریان،. (الجماعیة والمناقشات

، شهد العالم في السنوات األخیرة نوعًا من التواصل االجتماعي بین البشر في فضاء إلكتروني افتراضي

ألغى الحدود وزاوج بین الثقافات، وسمي هذا النوع من التواصل بین الناس قرب المسافات بین الشعوب و 

ولعبت ، وتعددت هذه الشبكات واستأثرت بجمهور واسع من المتلقین، )مواقع التواصل االجتماعي(

وبالمقابل كان الفضل أیضًا ، األحداث السیاسیة والطبیعیة في العالم دورًا بارزًا في التعریف بهذه الشبكات

األمر ، هذه الشبكات في إیصال األخبار السریعة والرسائل النصیة ومقاطع الفیدیو عن تلك األحداثل

  )65: 2012قبیعة،. ()والیوتیوب، تویتر، الفیس بوك: (الذي ساعد في شهرة وانتشار هذه الشبكات وأهمها

  

  :مواقع التواصل االجتماعيتعریفات  3-3-2

 العالم أنحاء جمیع من اآللي الحاسب  الكمبیوتر شبكات من مجموعة بأنها) 34: 2009المدني،( یعرفها 

 .  اإلنترنت والخدمات المعلومات من مختلفة بمصادر االتصال للمستخدمین تتیح التي

 العالم أنحاء في ببعض بعضها المرتبطة الحاسبات من بأنها مجموعة)  38: 2009حسن،(یعرفها  

 نصوصاً  وأ منطوقا، كالماً  المعلومات هذه أكانت سواء المعلومات وتبادل تناقل یمكن بواسطتها المختلفة

  .جمیعاً  بها وأ رمزیة، إشارات حتى أو متحركة وأ ثابتة، مرئیة صور وأ مكتوبة،

نوع من أنواع اإلعالم الرقمي الذي یقدم في شكل رقمي : اإلعالم الجدید بأنه) 9: 2011صادق،(ویعرف 

ماج النص والصورة والفیدیو والصوت، فضال عن استخدام الكومبیوتر كآلیة وتفاعلي، ویعتمد على اند

  . رئیسة له في عملیة اإلنتاج والعرض، أما التفاعلیة فهي تمثل الفارق الرئیس الذي یمیزه وهي أهم سماته

 وتعزیزه، االجتماعي التواصل بناء في تتركز خدمات عن مواقع إلكترونیة تقدم عبارة أنها الباحث ویرى

 میول باكتشاف یهتمون لمن أو واألنشطة، االهتمامات نفس تجمعهم الذین الناس االتصال بین وتبادل

  .اآلخرین وأنشطة

  مواقع التواصل االجتماعينشأة  3-3-3

في  طالب وهو  "ربیرغ زك مارك" طرف من م 2004 سنة فبرایر 4 في مواقع التواصل االجتماعي بدأت

 هارفارد ویمكنهم جامعة في البكالوریوس طالب بین للتعارف شبكة إنشاء بهدف األمریكیة، هارفارد جامعة

 یحق من توسیع قاعدة مارك قرر الطالب قبل من الشدید لإلقبال ونظرا ،وأرائهم وصورهم أخبارهم تبادل من
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 الحیاة إلى التعرفإلى  یسعون الذین الثانویة وطلبة أخرى جامعات طلبة لتشمل الموقع إلى الدخول   لهم

 حقق وقد استخدامه، یرغب في من كل أمام موقعه أبواب یفتح أن مارك قرر 2006 سبتمبر وفي الجامعیة،

  )205: 2011عامر،( . مشترك ملیون )200( تجاوز حیث المشتركین عدد في طفرة الموقع

جوجل (حالیًا من حیث الشهرة واإلقبال المركز الثالث بعد موقعي  مواقع التواصل االجتماعيوتحتل 

وأصبح مؤسس الفیس بوك ، ملیون شخص) 800(وبلغ عدد المشتركین فیها أكثر من ، )ومایكروسوفت

  .وهو في السادسة والعشرین من عمره، أصغر ملیاردیر في العالم

  

  )66: 2012،عطیة أبو( :"فیسبوك"خوارزمیة موقع التواصل االجتماعي  3-3-4

یستند هذا المتغیر على نوع العالقة لدى المستخدم مع الصفحة أو العالمة  :التقارب أو االنسجام-1

، والتي تقیس شدة تلك العالقة، فإذا ارتبط مستخدٌم مع محتوًى كبیر من صفحة )ولیس العكس(التجاریة 

ة ترتیب موقع المنشور من تلك الصفحة أو عالمٍة تجاریٍة معّینة، فإّن الخوارزمیة ستعمل على إعاد

ووضعها في قائمة أعلى األولویات، فضًال عن صفحٍة ما كان تفاعل المستخدم فیها قلیًال أو معدوًما، 

  ).اإلعجاب، أو التعلیقات، أو المشاركات: (ویقاس ذلك من خالل

عملیات معینة داخل موقع الفیس هو نظام التقییم الذي یسمح بزیادة أو إنقاص قیمة  :الثقل أو األهمیة-2

، ولهذا السبب یحمل التعلیق (Post)حیث تعّبر التعلیقات عن درجٍة معینة من التفاعل مع المنشور. بوك

  .اإلعجاب”درجًة من األهمیة أكبر من 

یقیس هذا الزمن مدى قدم المنشور، ووفًقا لذلك یقوم بإسناد القیمة،هذا یعني أّنه من  :زمن االضمحالل-3

لضروري باستمرار،إعادة وضع المنشور ووضع منشوراٍت جدیدة لصفحتك أو شركتك في آخر األخبار، ا

 .حتى تضمن المزید من النمو والشهرة لصفحتك

  

 :مواقع التواصل االجتماعيخصائص   3-3-5

بینما تتمایز بعضها عن األخرى بممیزات تفرضها  تشترك الشبكات االجتماعیة في خصائص أساسیة

  )34: 2013بخیت،: (الشبكة ومستخدمیها، ومن ابرز تلك الخصائص طبیعة

ومن خالل الملفات الشخصیة یمكنك التعرف على اسم : الملفات الشخصیة والصفحات الشخصیة-1

 األساسیة عنه مثل الجنس، تاریخ المیالد، البلد، االهتمامات والصورة الشخص، ومعرفة المعلومات
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لعالم الشخص، فمن  من المعلومات،و یعد الملف الشخصي بوابة الدخولالشخصیة،باإلضافة إلى غیرها 

ه وما هي ؤ الشخص مؤخرًا، ومن هم أصدقا خالل الصفحة الرئیسة للملف الشخصي یمكنك مشاهدة نشاط

 .ذلك من النشاطات الصور الجدیدة التي رفعها إلى غیر

 الشبكاتف ،م الشخص لغرض معینوهم بمثابة األشخاص الذین یتعرف علیه: العالقات/ األصدقاء-2

بینما تطلق بعض مواقع  على هذا الشخص المضاف لقائمة أصدقائك"االجتماعیة ُتطلق مسمى صدیق 

على هذا الشخص المضاف   "عالقة"أو  "اتصال" الشبكات االجتماعیة الخاصة بالمحترفین مسمى 

  .لقائمتك

سواء كان في قائمة  الة مباشرة للشخص،وتتیح هذه الخاصیة إمكانیة إرسال رس إرسال الرسائل-3

  .األصدقاء لدیك أو لم یكن

 تتیح الشبكات االجتماعیة لمستخدمیها إنشاء عدد ال نهائي من األلبومات ورفع :ألبومات الصور-4

  .حولها مئات الصور فیها وٕاتاحة مشاركة هذه الصور مع األصدقاء لالطالع والتعلیق

االجتماعیة خاصیة إنشاء مجموعة اهتمام، حیث یمكنك  تتیح كثیر من مواقع الشبكات : المجموعات-5

 وأهداف محددة ویوفر موقع الشبكة االجتماعیة لمالك المجموعة والمنضمین إنشاء مجموعة بمسمى معین

خاصیة تنسیق  أشبه ما تكون بمنتدى حوار مصغر وألبوم صور مصغر كما تتیح إلیها مساحةً 

تلك المجموعة له ومعرفة عدد  أو األحداث ودعوة أعضاء Events ت عن طریق ما یعرف بـاالجتماعا

 .الحاضرین من عدد غیر الحاضرین

تعمل حالیاً  على  ابتدعت هذه الفكرة الفیس بوك، واستخدمتها تجاریاً  بطریقة فّعالة حیث :الصفحات-6

التجاریة أو الفعالیات توجیه صفحاتهم وٕاظهارها  إنشاء حمالت إعالنیة موّجهة تتیح ألصحاب المنتجات

قبل أي  ن وتقوم الفیس بوك باستقطاع مبلغ عن كل نقرة یتم الوصول لها منو المستخدم لفئة یحددونها من

یتم فیها وضع معلومات عن  تقوم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة ،مستخدم قام بالنقر على اإلعالن

ذلك بتصفح تلك الصفحات عن طریق تقسیمات  قوم المستخدمین بعدالمنتج أو الشخصیة أو الحدث وی

  .الصفحة یقومون بإضافتها إلى ملفهم الشخصي محددة ثم إن وجدوا اهتماماً  بتلك
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 )127: 2012 زید،: (مواقع التواصل االجتماعي أهمیة 3-3-6

تمنح  بالمعلومات الغنى من حالة توفر أنها في االجتماعیة المواقع أهمیة تبرز :تتیح أفكار جدیدة-1

 الثورة في إطار  أنه اآلخرین، كما على أفكاره عرض وكذلك ،جدیدة أفكار لتبني فرصة المستخدمین

 بسهولة، المعلومات للتواصل والحصول على فرصة للشباب التفاعلیة االجتماعیة المواقع وفرت المعلوماتیة

 النخبة، لدى المعلومات انحسار في إطار طویلة لفترة هفقدو  أن بعد للشباب الدور وٕاعادة األفكار وتبادل

 للشباب االجتماعي التواصل مواقع المجتمع، حیث أعادت في العام الرأي قادة لدى العام التحرك وانحسار

 .بقوة   االجتماعیة الحیاة إلى العودة إمكانیة

 بلغة وبالتالي التعاطي فیه، نعیش الذي للعصر والنفسي والتقني العقلي التطور من وجزء ،العصر لغة -2

 .الستمرار الحیاة ضرورة العصر

 الوصول إمكانیة وفرت أنها إلى والزمان، باإلضافة المكان حدود تخترق حیث ،أفضل بشكل الوقت إدارة-3

 األفكار لطرح  األكثر تأثیراً  الطرق عن البحث جدیدة من خالل قیادات خلق وكذلك البشر، من هائل لعدد

  .اتجاهها اآلخرین وجذب

 في الجمهور تهم وأخبار موضوعات من تنشره ما على لالطالع الجمیع ، یزورهاواقعة حقیقة أصبحت -4

 أمام اآلفاق فتحت كما بامتیاز، حزبیة أصبحت التي اإلخباریة، ةااللكترونی المواقع والخلل في القصور ظل

 .حریة رأیه بكل عن والتعبیر بخاطره، تجول التي الموضوعات للكتابة بكل الشخص

  

 :مواقع التواصل االجتماعي تصنیفات 3-3-7

 )62: 2009عامر،(: منها نذكر االجتماعیة الشبكات أصناف من العدید هناك

 له یوفر لكل مستخدم شخصي ملف فتح على االجتماعیة الشبكات من الصنف هذا ویعتمد :الشخصیة-1

 من العدید بینهم بتبادل فیما المواقع هذه مستخدمي ومشاركة الشخصیة المراسالت  مثل عامة خدمات

 .شهرة األكثر الصنف وهو والروابط، المرئیة والملفات الصور

 األعمال أو أصحاب الواحدة المهنة زمالء ربط على االجتماعیة الشبكات من الصنف هذا ویعتمد :عامة-2

 الذاتیة سیرتهم تتضمن التي  للمستخدمین الشخصیة الملفات تبادل من ویمكنهم ببعض، بعضهم والشركات

  .وخبرتهم
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  :العام الرأي تكوین في  مواقع التواصل االجتماعي دور   3-3-8

 أساسیة قاعدة لبناء المواقع هذه في المشتركین األفراد أمام  الفرصة مواقع التواصل االجتماعي وفرت  

 االرتقاء وبضرورة المجتمعیة الحیاة في بدورهم العمیق اإلیمانمن  انطالقا لتحقیقها، أهداف باتجاه لالنطالق

 من یثار ما كل حول بنقاشات والمشاركة عنها والتعبیر  أمام المشتركین المجال فتح خالل من بالمجتمع،

 ذاته بحد وهذا االجتماعیة، المواقع في زمالؤه ینشره ما كل على یطلع أن مشترك بإمكان أي وأصبح قضایا،

 حجم من وزاد حوله، یدور لما والواعي المثقف الصاعد الشباب جیل مع المجتمعیة مفهوم المشاركة عمق

  ) 96: 2012،أبو عطیة(المجتمعات داخل العامة االهتمام بالقضایا

  )69: 2011أبو زهیر،(: من خالل النقاط التالیة مواقع التواصل االجتماعيویمكن التركیز على دور 

 الرأي تكوین في مواقع التواصل االجتماعي أهمیة تنبع :اآلراء والمقترحات ومناقشة المشكالت بلورة-1

 وتنمیة األفراد لدى األفق سعة من عنها ینتج ما خالل من اآلراء والمقترحات ومناقشة المشكالت وبلورة العام

 .لدیهم والثقافي السیاسي الوعي

 وجهات تقلیب في تفیدهم فإنها وبالتالي والمعلومات، والتراث الخبرات إلیهم تنقل أنها كما :نقل الخبرات -2

  األفراد  بعض فتجعل والصفوة، القادة أراء الجماعة أفراد على تعرض وكذلك الموضوعات، النظر،ومناقشة

 النتیجة أرائهم  وتكون غیر أخرى بآراء  البعض یقتنع قد كما والصفوة، الزعماء أراء في أرائهم  عن یتنازلون

  .العام الصالح یحقق الذي العام للرأي األغلبیة تأیید النهایة في

 القضایا تصویر على قادرة مواقع التواصل االجتماعين إ: واألحداث الهامة التركیز على القضایا-3

 الصورة ُتمثل أنها على للجمهور التصورات تلك وتقدیم الواقع الفعلي، خالف على واألشخاص واألحداث

 مواقع التواصل االجتماعي وسائل تعرض حیث الذهنیة، الصورة توظیف مفهوم خالل من وذلك الحقیقیة،

 الحقیقیة الصورة ُتمثل أنها على للجمهور وتُقدمها وُتركز علیه، ما، قضیة عن الحقیقیة الصورة من ُجزءاً 

 ذهنیة صور لدیه نتتكو  مواقع التواصل االجتماعيلالُمتلقي الُمستمر  تعُرض خالل ومن أجزائها، بكامل

 .الوسائل لتلك والثقافیة والفكریة السیاسیة على االتجاهات اً بناء األحداث أو القضایا من جملة عن ُمتعددة

 على التأثیر في مواقع التواصل االجتماعي تلعبه الذي الكبیر الدور یتضح بهذا: العام الرأي على التأثیر-4

 للتأثیر كوسیلة وتستخدم معینة، قضایا أو أهداف باتجاه تعبئته أو اتجاهاته، و وتشكیل توجهاته العام، الرأي

 . واتجاهات توجهات وخلق وتغییر االتجاهات
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 أي المهمة في االجتماعي الضبط وسائل من مواقع التواصل االجتماعي :إمكانیة ضبط الرأي العام-5

 في إلى تغیرات تتحول حدیثة اجتماعیة وممارسات قیم وغرس التوجیه، على تعمل حیث كان، مجتمع

 إال وتكوینه، العام الرأي توجیه في تساهم ومیزات خدمات والمجتمعي من خالل الفردي السلوك و المفاهیم

 االتصال وسائل بواسطة العام انضباط للرأي إمكانیة توجد ال إنه معقدة، حیث زالت ال بینهما ما العالقة أن

 ادعاء هو كلیًا، احتكارا  له واحتكارها العام الرأي في الوسائل هذه أو تحكم ،انضباطًا كامالً  الجماهیري

 االرتباط أشد ذاته بالجمهور وترتبط العام الرأي في بدورها تقوم قوى أو مجموعة عوامل هناك إن إذ مضلل،

 مضادة اتجاهات أحیاناً  تتجه نهاإ بل االتصال، وسائل عن تماماً  مستقلة فیه الذي تعتبر الوقت نفس في

  .علیها وتؤكد تعلنها أو الوسائل تنشرها هذه التي لآلراء

  

 :العام الرأي تشكیل على مواقع التواصل االجتماعي تأثیر 3-3-9

 تشكیل عملیة في األساسیة العوامل من مواقع التواصل االجتماعي تعتبر: تشكیل النخب  السیاسیة-1

 الجماهیر، من بكل وتتأثر تؤثر فهي االتجاهین، كال على وجوهري هام بدور إذ تقوم وبنائه، العام الرأي

 دیمقراطیة مادامت أكثر مواقع التواصل االجتماعي وسائل الحاكمة،وتكون والنخب السیاسیة العام والرأي

 بالنخب أكثر مرتبطة كانت كلما الدیمقراطیة  عن الوسائل هذه الجماهیر، وتبتعد نظر وجهة عن تعبر

 السلطة ید في أداة العالم دول من الكثیر في مواقع التواصل االجتماعي تعتبر الحاكمة، كما السیاسیة

 والترویج الدعایة على وتعمل ورغباتها، الحاكمة النخب تطلعات مع لتكوین رأي عام یتوافق الحاكمة

  )91: 2012جالل،( .الجماهیر لدى النخب الحاكمة تلك لتوجهات

 األفكار من برنامج بتحدید مواقع التواصل االجتماعي تقوم :لمعلوماتمن ا واسعة بناء قاعدة -2

مواقع  وتقوم كما الحاكمة، النخب توجهات مع یتوافق وبما بالجماهیر، تشغل التي الساخنة والمواضیع

 الحاكمة للنخب العام الرأي توجهات عن تعبر التي من المعلومات واسعة قاعدة بتوفیر التواصل االجتماعي

  )32: 2009سراج،( العام للرأي صانعة السیاسیون الزعماء ویعتبرها اخططه النخب لهذه وترسم هم،ئوآرا

 األهمیة تخضع لمعاییر التأثیرات  هذه نتائج الختالف النسبیة ن األهمیةإ: تعاظم الدور السیاسي -3

 أن ویمكن الحدث،لهذا  الجمهور ومعرفة الحدث، هذا حول تبث التي المعلومات وحجم للحدث، النسبیة

 وسائل أن فالمعروف العام وصناعته، الرأي لتشكیل إقناع كقوى مقصوداً  استخداماً  اإلعالم وسائل تستخدم
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 ذلك األمر تطلب إذا تغییرها على أخرى تعمل وأحیاناً  االتجاهات، تعدیل على وتعمل تدریجیاً  تؤثر اإلعالم

 )2007:140عبده،( الجماهیر لثقة اإلعالم كسب خالل من وهذا

مع  ذلك ویتضاعف اإلعالم، وسائل خالل من العام في العصر الحدیث یتبلور الرأي ویرى الباحث أن

 إمكانیات وقدرات اإلعالم وسائل منحت والتي االتصاالت، تقنیة مجاالت في المتزایدة النوعیة التطورات

 من العوامل والمؤثرات رئیساً  عامالً  اإلعالم وسائل من جعل الذي األمر اآلخرین، على التأثیر في هائلة

ممیزة  شبكة التواصل االجتماعي تقنیات وفرت حیث العوامل، تلك أهم یكن لم إن العام، على الرأي

وتكلفة منخفضة،  كبیرة، بسهولة المعلومات من قدر أكبر إلى الوصول خاللها من یستطیعون لمستخدمیها

 المشاركة من میزات مكنتهم للمستخدمین االجتماعیة المواقع سیما ال الحدیثة التكنولوجیا وسائل منحت كما

 تجاهها، عام ولخلق رأي جدیدة للنقاش قضایا طرح حتى أو والمطروحة المثارة القضایا على والتعلیق بآرائهم

 .العام الرأي تكوین قبل في من لتشارك تكن لم جدیدة كثیرة جماعات دمجت أنها جانب إلى

  

 )184  :2011 مراد،(الرأي العام على مواقع التواصل االجتماعيرات  ثمؤ  3-3-10

 حاله، على وٕابقائه القائم الوضع على الحفاظ على مواقع التواصل االجتماعي تعمل: االستقرار بعث -1

ولذلك  المجتمع في السائدة والتوقعات واألفكار بالمواقف یتأثرون اإلعالمیین أن إلى ذلك في ویرجع السبب

 .لها وعاكساً  السائدة باألفكار متأثرا  نتاجهم یأتي

 التي األخبار نوع باختیار تغیر أراء الجمهور أن مواقع التواصل االجتماعيتستطیع : الرأي تغییر-2

 .هي كما علیها المحافظة أو معاكس بشكل االتجاهات یعرضها، وتغییر

 .وتهوین ومبالغة وتضخیم موضوعات وتجاهل موضوعات إبراز  :األولویات تحدید-3

من  وتطرح للجمهور مناسباً  ما تراه هي مواقع التواصل االجتماعي تختار :المطروحة الخیارات تحدید-4

  .لألحداث ورؤیتها وأجندتها وفلسفتها فكرها خالله
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  مقدمة 

 القدیمة في العصور موجودة كانت حیث األرض وجه على الخلیقة وجود مع موجودة إن الحقوق

 فتارةً  ،تعالى هللا خلقه منذ أن أحاسیس وله مشاعر له اإلنسان ألن،األیام هذه برزت و عشوائیة كانت ولكنها

 تصادر أو توهب اإلنسانیة كانت الحقوق وذاك هذا وبین ،بالكرامة یحس أخرى وتارةً  بالظلم اإلنسان یحس

 الكبیرة والملكیات الطبقات نظام المجتمع اإلغریقي وقوانینه، وعرف السائد الحكم نظام حسب وذلك ،وتنتهك

 وصدر ،مدقع وفقر ظلم یعیشون ،الفالحین الناس من عامة وكان ،الناس من محدودة لفئة منحت حیث

 . االجتماعي الظلم نظام یعزز دراكون قانون

  )56:2003 الرشیدي،( . التطور التاریخي للحقوق 3-4-1

 عندما سادت صولون قانون صدور قبل اإلغریق عند عنه یختلف ال الوضع فكان : الروماني العهد  :أوال

 الزواج أو،تولي المناصب من الدنیا الطبقات منعت بل ،الكبیرة األمالك أصحاب واحتكار والظلم الطبقات

 عن عبارة وكان السائد، أقر بالوضع والذي ،روما عشر اإلثنى األلواح قانون وصدر األشراف، طبقة من

 الدولة زوال حتى الرومانیة الدولة في اإلنسان سائداً  حقوق انتهاك بقي وهكذا،بالقسوة یتسم بربري قانون

   الغربیة الرومانیة

 الفیلسوف تعالیم على تقوم فكانت ،بالكونفوشیة والمعروفة القدیمة الصینیة الحضارة وأما :في الصین: ثانیا

 واألمن،واإلخاء العدل قیم إعالء خالل من اإلنسان حقوق احترام على تحرص كانت قد و كونفوشیوس،

 الناس بین والمساواة،السخرة ورفض،الظلم فع ر على أیضاً  وتقوم،جمیعاً  الناس بین والسالم

جوهرها على  في فقامت - براهما اإلله إلى والمنسوبة الهندوسیة القدیمة الهندیة الحضارة أما :في الهند: ثالثا

 التي األولى وهي الطبقة أن الهندوس فاعتقاد ،الطبقي منشأهم إلى استناداً  البشر، بین المعاملة في التمییز

 یده من براهما إلههم خلقهااعتقادهم  حسب الثانیة والطبقة ،الحقوق بكامل یتمتعون فمه من براهما إلههم قهالخ

 قلیلة حقوقها هرجل من براهما خلقها إلههم اعتقادهم حسب وهي الثالثة الطبقة ثم ،األولى من حقوقاً  أقل

 .المنبوذین طبقة وتسمى

 الحكم وكان ،الضعیف یأكل القوي كان الجاهلي العصر في العربیة الجزیرة في و: في العهد الجاهلي: رابعاً 

 بنسبه، كما یعترف ال األمة ابن وكان ،واالستعباد الرق وكان ،الجانب مهانة المرأة وكانت،للنظام القبلي

  .منتشرة الفقر خشیة األبناء وقتل ،البنات وأد ظاهرة كانت
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 حقوق مجال سواء عنها تحدث إال صغیرةً  وال كبیرةً  یترك لم اإلسالم إن: في العهد اإلسالمي: خامساً 

 اإلنسان حقوق وٕان،البشریة الحقوق جمیع على اإلسالم حیث أكد المجاالت جمیع و األطفال وحقوق اإلنسان

 في والمجاهدة ،علیها والحفاظ مطلوب إنفاذها وضرورات واجبات جانب من حقوق بأنها تتمیز اإلسالم في

 یحق مستباحا ممنوحا حقا لیس الحیاة فحق ،معا وواجبات حقوق فهي ،آخر جانب من تحقیقها سبیل

 الروح إزهاق اإلسالم حرم لذلك علیه الحفاظ على اإلنسان واجب وٕانما ،هواه على فیه التصرف لإلنسان

 ورفع ،الحیاة حق عن الدفاع الجهاد مقاصد من وجعل ،وحرم االنتحار ،الوالدة قبل الجنین على واالعتداء

  .االختیار وتحقیر حریة ،واالستضعاف الذل

  :تعریفات الحقوق 3-4-2

 والتنظیمات الفكریة وتأثره باألنساق ارتباطه بسبب متعددة أشكال ظهوره منذ اتخذ فقد مفهوم الحقوق أما

 ،المطلقة الحریات لتشمل اإلنسان فكرة حقوق توسعت ولقد ،معینة فترة السائدة السیاسیة واألنماط االجتماعیة

 والسیاسة القانون علماء كافة یتفقو  ،وحقوق الطفل ،المرأة وحریة ،السلوك وحریة ،والمساواة ،دلةكالع

 بأشكالها اإلنسان كرامة على الحفاظ تعنى والتي في طبیعتنا المتأصلة الحقوق أنها على والدین واالجتماع

  )2010:58 ،الفرا ( المختلفة

 ، حقوق والجمع ،المقتضى والواجب الثابت بمعنى وهو   الباطل ضد بأنها ) 2010:91 ،الفرا( یعرفها  :لغة

  مفهوم یرتبط  اللغة العربیة في كذلك ،أجدر بمعنى  به أحق هو  یقال ،ووجب ثبت بمعنى  حق  منه والفعل

  فالفعل وهكذا الجر بحرف منهما إال أي معنى یتخصص وال وتالزم تناوب ارتباط الواجب بمفهوم  الحق

 الشيء ثبوت ید  على بحرف متعدیا جاء  حق من فعل القرآن في ورد ما وأغلب  "له وجب"  یعنى" له الحق"

  ولزومه

  :اصطالحا 

 له یمنحها التي الشرعیة حدود في به القیام الفرد یستطیع ما كل هو والحق )4:2005 رضوان، ( یعرفها 

 سلطة صاحب یصبح أن بمقتضاها یستطیع،معین شخص إلى القانون یسندها سلطة أو فهو تمكین ،القانون

  آخر شخص قبل من معیناً  أداءً  یقتضي أو على شيء

 بها اإلنسان یتمتع أن ینبغي التي والحریات والصالحیات الرخص تلك بأنها )40: 2006 ،محمدین(یعرفها 

  .فیه الذي یحیا المجتمع وتطویر إفادة في شك دون وتسهم الخاصة حاجاته إشباع إلى وتؤدى كان أینما
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 أحراراً  ولدوا كونهم حیث من البشر  كافة فیها ك یشتر التي الحقوق تلك 140:2005) البسیوني،(یعرفها و  

 التي والحریات الحقوق بین بالعالقة تقاس فرادالحقوق لأل وحدود ،الحقوق كافة وفي الكرامة في ومتساویین

   . لغیره الفرد نفس یمنحها التي الحریات لحقوق و لنفسه الفرد یمنحها

 والتي القانون أو الشرع التي كفلها الحقوق مجموعة الحقوق هيأن  الباحث یرى السابقة التعریفات ضوء وفي

 لألفراد ،قانونیة ضمانات مع وجود ،الكریمة الحیاة في وحقه حریته وتأكید اإلنسان حمایة إلى تهدف

 القیم لبناء تهدف والتي وكرامته حریة اإلنسان تمس التي الحكومات بعض انتهاكات من والجماعات

 . للشخصیة الكاملة اإلنسانیة

 بشري كائن بكل طبیعیاً  تتصلالتي  االمتیازات مجموعة عن عبارة اإلنسان مفاهیم حقوق أن یعني وهذا

 في لتوظیفها القادمة، أجیالنا إلیها تحتاج ارتكاز نقطة وتشكل ،ویحمیها القانون اإلنسان ویضمنها بها یتمتع

 المفاهیم تسهم هذه أن شك وال ،حقوقهم ویؤكد ،حریاتهم یحرس ذاتي وازع إلى بحاجة ألنهم ،حیاتهم العملیة

 للشعوب أفضل حیاة لتورث البشر بین والتعاون والتضامن التسامح قیم وتعزز المجتمعات، تطویر في

 المشاركة عملیات ودعم ،الحقوق وانتهاكات الصراعات ومنع والمساواة والكرامة والعدالة الحریة تسودها

  .بالتقدیر واالحترام اإلنسان حقوق جمیع بها تحظى مجتمعات إقامة بقصد الدیمقراطیة

  

  :حقوقالب االهتمام أسباب 3-4-3

 إلیها أشار ما أهمها متعددة من أسباب إلى العشرین القرن من ألخیرة ا السنوات في بالحقوق االهتمام یعود

  :وهي  )66: 1991المجذوب،(

 إنسانیة قضیة عالمیة أصبحت بل والقوانین، األنظمة نطاق تعالج في فردیة مسألة تعد لم الحقوق -1

 .الحقوق كل محور هو فاإلنسان إنسان، كل تهم

 لكل غدت مقیاساً  حتى بها، والتزامها لحقوق اإلنسان احترامها بمدي الیوم تقاس الدولة عظمة   -2

 .حضارة

 .الفكریة الحریة بفضل منوط األقطار من قطر أي في الحضارة ازدهار  -3

 .أفرادها عند مهارات اإلبداع تنمیة على قدراتها رفع إلى یؤدي المجتمعات في الحقوق  احترام -4

 .وعلمیاً  اقتصادیًا وفكریاً  المجتمعات مستوى رفع إلى تؤدي بها الحقوق والتمسك إلى العودة   -5
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اإلنسان واالتفاقیات  لحقوق العالمي المستمدة من اإلعالن الحقوق السیاسیة الفلسطینیة 3-4-4

 :الدولیة

 لحقوق العالمي السیما اإلعالن بالحقوق المتعلقة األساسیة المصادر و األممیة الوثائق بعض إلى بالعودة

 ومكان ولونه جنسه على النظر بغض ،اإلنسان بها یتمتع أن یجب بالحقوق التي قائمة اإلنسان تتمحور

 مدنیة سیاسیة حقوق الحقوق هذه شملت وقد السیاسي، أو أو االجتماعي االقتصادي ووضعه سكنه

  .واجتماعیة وثقافیة واقتصادیة

 :الحدود حق ترسیم 3-4-4-1

 استدامة الدولة ستقرر التي وهي مع االحتالل المفاوضات أساس هي الفلسطینیة الدولة حدود قضیة تعتبر

 67 اعتبار حدود بضرورة الدولیة الشرعیة إلى یستند الفلسطیني الموقف أن حین وفي. للحیاة وقابلیتها

 ولذلك أمر مستبعد هو 67 حدود إلى العودة أن هو اإلسرائیلي الطرح أن إال الفلسطینیة الدولة حدود هي

 رئیس إلى رسالة الرئیس بوش إلى انابولیس مؤتمر في خطابه في اإلسرائیلي الوزراء رئیس أشار فقد

 رسالة على رداً  وذلك 67 حدود أساس على الحل واقعیة عدم بشأن شارون السابق اإلسرائیلي الوزراء

 بالتجمعات إسرائیل على احتفاظ یةاألمریك بالموافقة فیها طالب والذي األمریكي الرئیس إلى شارون

  الفلسطینیین مع متوقعة تسویه أي في الكبیرة االستیطانیة

صراع العربي لقد شكلت فكرة ترسیم الحدود في العقیدة والفكر الصهیوني أولویة في كافة مراحل ال

الصهیوني بعد ذلك، إضافة إلى أعمال القتل واالعتقال ومصادرة األراضي، واالستیطاني اإلسرائیلي، 

  .إضافة إلى العدید من الجرائم التي ارتكبت بحق السكان الفلسطینیین

بال أرض "جمع الصهاینة على شيء مثل إجماعهم على طرد الفلسطینیین من بالدهم تنفیذًا لمقولة لم ی

 ،سنحاول طرد المعدمین خارج الحدود بتدبیر عمل لهم هناك: " 12/6/1895كتب هرتزل في ."شعب

یجب أن نستعد : "قال إسرائیل زانغویل 1905وفي نیسان " . وفى نفس الوقت نمنعهم من العمل في بلدنا 

  )55: 2001الصالح،.( لطرد القبائل العربیة بالسیف مثل أجدادنا 

  :القدسحق  3-4-4-2

تعتبر سیاسة تهجیر الفلسطینیین من مدینة القدس أحد الوسائل المعتمدة لدى دولة االحتالل اإلسرائیلي 

من أجل خلق واقع جدید یكون فیه الیهود النسبة الغالبة في مدینة القدس، وقد وضعت الحكومات 

التصریحات التي أعلنها  المتعاقبة لدولة االحتالل مخططات شریرة من أجل ذلك، نتبین ذلك من خالل
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م، والتي 1967بمناسبة الذكرى الثامنة والثالثین الحتالل القدس عام ) أرئیل شارون(رئیس الوزراء السابق 

 .واصل فیها أكاذیبه باإلعالن عن أن القدس ملك إلسرائیل وأنها لن تكون بعد الیوم ملكا لألجانب

  1974 یونیو 25في مالیزیا في كواالالمبور في نعقدالم اإلسالمیة الدول خارجیة وزراء مؤتمر قرر فقد

 المدینة بالوسائل تهوید لمقاومة كوسیلة اإلسالمي التضامن صندوق في أولویة القدس في تنفیذها المزمع

  : التالیة

 والحرمین والمسجد اإلبراهیمي األقصى المسجد وترمیم إسالمیة عربیة وٕابقائها القدس سكان صمود دعم-1

  .فلسطین في واإلسالمیة األثریة واألبنیة والمساجد ،یهما المحیطین

  .هاب التصرف لمنع المسلمین على وقفاً  وجعلها للبیع المستهدفة والبیوت األراضي شراء-2

 المنظمة أن ونالحظ :القدس ألبناء والسكنیة اإلنمائیة المشروعات وٕاقامة العربیة األحیاء تعمیر-3

 یعود فذلك  ال أم وصلت هل القدس ولكن لسكان وتقدیمها المساعدات وطلب االقتصادي بالجانب اهتمت

 عن للدفاع الحقیقیة ورغبتهم المنظمة في الدول األعضاء وصالحیات نفوذ اإلسرائیلیة،وقوة للمضایقات

  )15: 2011البلعاوي،. (المقدسة األماكن

  :مواقع التواصل االجتماعيلقدس في مدینة ا أهمیة

 كبیر بشكل عدة،و مجاالت في الباحثین قبل من كبیر تعزیز مفهوم مدینة القدس باهتمام حظي لقد      

من  ولكن والتربویة،والترفیهیة، واالجتماعیة، والثقافیة، السیاسیة منها عدیدة لیشمل جوانب التطور هذا واتسع

 التقني التطورمن خالل  وذلك وفعالیة بروزاً  أكثر تأصبح مواقع التواصل االجتماعي أن المالحظ

 لفت الذي األمر الوسائل، ، لهذهالدور اإلعالمي وبروز المعلومات، ونقل االتصال، مجال في العاصف

 النظامیة غیر اإلعالم  وسائل برمجة إلى الدائب إلیها،و السعي وجذبهم الوسائل هذه إلى انتباه اإلعالمیین

  ) 2000،62 رشاد،(وخصائصها  طبیعتها احترام ذاته على الوقت في الحرص مع

یتمثل في تعزیز المعلومات والحقائق  حول مدینة القدس   مواقع التواصل االجتماعيإن الدور الهام  في - 

إضافة إلى دورها الرئیس في الشرح والتوجیه والتفسیر والتحلیل حول ،والقضایا  اإلعالمیة الفلسطینیة

ونظرًا لما یتمیز ،التفاعل معها ومواكبة تطوراتهااإلعالمي من فهمها و  مدینة القدس حتى یتمكن الجمهور

به مجتمعنا الفلسطیني من سخونة األحداث على المدینة التي تستقطب اهتمام العالم بأسره، ومن خالل 

 تساهم والتي المقصودة غیر وسائلال كإحدى االهتمام باإلعالم علینا یفرض اإلعالم   مؤسسات بین التنسیق

  . اإلعالمیة مؤسسات بین والتنسیق التعاون ضرورة وتبرز والتطبیعالتكیف  عملیة في
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  ) 33: 2011البلعاوي،(

 بعداً  هذا الموضوع یكتسب الوقت نفس وفي اإلسرائیلي الفلسطیني الصراع محور یعتبر القدس موضوع   

 األعوام خالل إسرائیل استطاعت أن غیر الثالث السماویة باألدیان الوثیق القدس ارتباط بسبب عالمیاً 

 األرض على الوقائع من فرض االستیطانیة وسیاساتها األحادیة خطواتها خالل من الماضیة األربعین

 ألف 258 وجود إلى یشیر في القدس الحالي والوضع ،الموضوع هذا تسویة إلى التوصل دون للحیلولة

 المالئم السكن نأما توفر ونتیجة لعدم مستوطن ألف 200 و الشرقیة القدس في فلسطیني مواطن

 دیس وأبو العیزریة في القدس حدود بلدیة خارج حالیاً  یسكن مقدسي 60,000 من ثرأك فإن للفلسطینیین

 سلخ إلى وتنظیمیة إداریة ترتیبات من خالل ستعمل إسرائیل فإن الجدار إقامة ومع والعیسویة والرام

  .مواطنتهم

  :حق إنهاء االستیطان 3-4-4-3

 صعوبةً  التفاوضیة ضوعاتالمو كتر أ الغربیة الضفة في اإلسرائیلیة المستوطنات موضوع یعتبر      

 العرض هذا بعد األولى األسابیع منذ إسرائیل قامت حیث واألمن والقدس والحدود باألرض ارتباطه بسبب

  .بالمستوطنات المتعلقةوضوعات الم إلى اإلشارة المالئم من فانه

 واإلبقاء هو الحفاظ تحقیقه إلى تسعى الذي األساسي الهدف أن اإلسرائیلیة "االنطواء" خطة تاعتبر     

 هذا .المنشود الهدف هذا لتحقیق الوسائل المتبعة عن النظر بغض یهودیة أغلبیة ذات إسرائیلیة دوله على

 ما إلى فباإلضافة إسرائیل، لدولة الیهودیة الهویة على دیكالمكملة للتأ البنود أحد الفاصل الجدار ویعتبر

 الجدار سیقوم إلسرائیل، وضمها المحتلة الغربیة الضفة أراضي بنهب إلى تحقیقه الجدار خطة تسعى

  اإلسرائیلي الجانب إلى الغربیة الضفة في االستیطانیة التجمعات كبرأبضم 

  :المستوطنات بشأن إسرائیلستراتیجیة إل العریضة الخطوط

ق لتحقی یوماً  تسع لم فهي والعالم الفلسطینیین أمام واضحة اإلسرائیلیة الدولة ستراتیجیة إ أضحت لقد

 لتتوافق ورؤیتها الصراع معطیات تغییر إلى عمدت بل ألصحابها الحقوق وٕارجاع العادل السالم

 :التالیة بالنقاط تلخیصها یمكن التي وستراتیجیة اال

 الشامل الحل مفهوم من اإلسرائیلي – الفلسطیني الصراع قواعد تغییر الفلسطیني الصراع قواعد - 

  .أهدافها و مطامعها مع یتناسب الصراع بما إدارة إلى
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 من العدید بتنفیذ إسرائیل قامت حیث واحد جانب من العمل مفهوم اعتماد التفاوض مبدأ  - 

على  وقادر مناسب شریك وجود بعدم متعللةً  التفاوض مبدأ عن بمعزلستراتیجیة االخططها 

  .نظرها وجهة من السالم وتحقیق التفاوض

 إسرائیل دأبت حیث "األرض على الوقائع فرض" سیاسة في االستمرار الوقائع فرض" سیاسة - 

 الفلسطینیة األراضي في اإلسرائیلیة للمستوطنات وتوسیع بناء من مخططاتها االستیطانیة بتنفیذ

  مدینة من المحتل الشرقي الجزء في وتحدیداً  األرض على الموجودة المعالم المحتلة وتغییر

 ومنظمة التحریر إسرائیل بین ما الموقعة االتفاقیات علیه نصت ما بخالف وذلك القدس

 بهدف على األرض وقائع بفرض النزاع طرفي من أي قیام عدم على نصت والتي الفلسطینیة

 .الشرقیة القدس مدینة في ذلك في بما الصراع ومحاور نتائج تغییر

 رغم میدانیاً  به تقوم و تخطط ما على دولیة شرعیة إلضفاء إسرائیل قبل من المستمر السعي  - 

 ذلك االنسحاب على ومثال الفلسطینیین مع الموقعة االتفاقیات ها معتناغم عدمو  تهامخالف

 الكبرى الكتل االستیطانیة وضم الفاصل الجدار وبناء غزة قطاع من الجانب األحادي اإلسرائیلي

 .غیرها و

 دولة بإیجاد الفلسطیني الحلم صیاغة إعادة إلى إسرائیل سعي الفلسطیني الحلم صیاغة  - 

 الحلم واستبدال الصراع لحل ورؤیتها یتناسب بما للحیاة مترابطة وقابلة مستقلة فلسطینیة

 اتصال وبدون ذاتي بحكم تتمتع الغربیة الضفة في سكانیة بتجمعات واالستعاضة عنه الفلسطیني

 األمنیة السیطرة تحت واقعة مناطق خالل من إال غزة قطاع وبین بینها وما ،بینها فیما جغرافي

 .اإلسرائیلیة

 رفضها خالل وذلك من وواجباتها التزاماتها من التهرب و التخلص على للعمل إسرائیل سعي  - 

 478 والقرار 1973 للعام 338 والقرار 1967 للعام 242 منها :األمن مجلس بقرارات االعتراف

 أمراً  القدس مدینة ضمو   وقطاع الغربیة إسرائیل للضفة احتالل أن دتكأ والتي 1980 للعام

 .الدولیة والشرعیة للقانون مخالفاً 

 الطبیعیة وذلك موارده ذلك في بما الفلسطیني االقتصاد على الكاملة سیطرتها إبقاء على یدكالتأ - 

 للقوانین السوق الفلسطیني وٕاخضاع والجویة البحریة البریة، الحدود على سیطرتها خالل من
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 االقتصاد حریة تقیید من شأنها وقیود وجمارك ضرائب من اإلسرائیلیة التعسفیة واإلجراءات

 .اإلسرائیلیة للسیطرة تابعا لیكون الفلسطیني

  .)2008،، معهد أریج للدراساتالفلسطینیة اإلسرائیلیة المفاوضات في تقریر(

  :حق عودة الالجئین 3-4-4-4

ورغم أن هناك قرارات  مدةً  وأطولها ،قضیة الالجئین الفلسطینیین من أكثر قضایا الالجئین صعوبةً تعتبر 

دیارهم  عدیدة صادرة عن األمم المتحدة،والعدید من االتفاقیات الدولیة تؤكد حق الفلسطینیین في العودة إلى

الجمعیة العامة لحق العودة وممتلكاتهم كحق شخصي وجماعي وقانوني وتاریخي وٕانساني، ورغم تأكید 

من الالجئین الفلسطینیین لم یعد إلى  عشرات المرات، إال أن أحداً  ١٩٤٨عام  الصادر عنها ١٩٤والقرار 

المتحدة، واإلتحاد األوروبي والمنظمات اإلقلیمیة األخرى  باألمم ولهذا یتحمل المجتمع الدولي ممثالً .وطنه

تعرض لها الشعب الفلسطیني بعد  جریمة اإلبعاد القسري التي مسؤولیة سیاسیة وقانونیة وأخالقیة عن

م و وعدم إجبار إسرائیل على تنفیذ القرارات الدولیة الخاصة بالقضیة الفلسطینیة، ١٩٦٧و 1948عامي

كما یتحملون مسؤولیة عن مساعدة الالجئین الفلسطینیین وتقدیم العون اإلنساني لهم لحین عودتهم إلى 

  .وقراهم مدنهم

ولكن لم تذكر حقوقهم في ،الفلسطینیون أكبر مجموعة لجوء في العالم وباألخص بالدول العربیة ّكلیش

اإلسرائیلي، لكن لم تضع - المبادرات السلمیة التي جاءت بهدف إنهاء الصراع الفلسطیني الوقت ذاته في

 )55: 2001البلعاوي،(  .واضحة لحقوقهم في العودة واستعادة الممتلكات أي منها مرجعیة

لقد نشأت قضیة الالجئین الفلسطینیین مع نشأة الكیان الصهیوني، وتزامنت نكبتهم مع نكبة فلسطین 

الكبرى باالحتالل الصهیوني الغاشم، فقد حدد المشروع الصهیوني بدعم غربي عددًا من الدول العربیة 

ى تخلو األراضي المجاورة لفلسطین لتكون مكانًا لتوطین الشعب الفلسطیني، بعد طرده من دیاره حت

تلك الدول التي ُرشحت الستقبال الفلسطینیین  أهم واألردن هيالفلسطینیة للصهاینة، وكانت سوریا ولبنان 

  .مودمجهم في أراضیه

  :المیاه حق 3-4-4-5

ظهرت فكرة االستیالء على المیاه العربیة منذ نشأة إسرائیل، ونفذت السیاسة المتعلقة بذلك جنبًا إلى جنب 

وقد اتجهت إسرائیل منذ بدایة االحتالل إلى السیطرة على مصادر المیاه في  ،سیاسة احتالل األراضيمع 

وتعمد إسرائیل إلى  ،األراضي الفلسطینیة، واتخذت العدید من القرارات التي تؤكد على ملكیتها لتلك المیاه
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ل العربیة المجاورة، وتتغاضى إلقاء عبء المشكلة المائیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة على عاتق الدو 

  )94: 2006وشاح،(.عمدًا عن استنزافها المستمر لموارد الضفة الغربیة وقطاع غزة

وقد شكلت الممارسات اإلسرائیلیة العامل األبرز الذي خلق أزمة في المیاه في المناطق الفلسطینیة 

اه في فلسطین، عملت سلطات فإلى جانب السیطرة اإلسرائیلیة الكاملة على مصادر المی.  المختلفة

االحتالل على  الحد من األذونات الممنوحة للفلسطینیین لحفر آبار جدیدة، أو إقامة شبكات میاه داخلیة، 

كما قامت سلطات .  وفرضت قیودًا كبیرة على الهیئات المحلیة في مجال تطویر مصادر المیاه الخاصة

اه العذبة، وبناء السدود لحبس المیاه السطحیة، هذا االحتالل ببناء المستوطنات في مناطق توفر المی

  )58: 1998زیادة،. (السلیمةللمستوطنات وفق الطرق  إضافة إلى عدم تصریف المیاه العادمة

تعتبر السیطرة على میاه الضفة الغربیة وقطاع غزة هدفًا مهمًا من أهداف إسرائیل التوسعیة،       

مستمر، إذ ترتبط تلك الحاجات بتقدمها الصناعي، ونموها السكاني  وخاصة أن حاجاتها المائیة في تزاید

السریع المتأتي من استقدام عشرات اآلالف  من الیهود إضافة إلى النمو الطبیعي في هذا المجال، 

وقد شهدت عملیة استغالل المصادر المائیة تطورًا ،والتوسع االستیطاني في األراضي العربیة المحتلة

م، وتقدمًا في الوسائل، وذلك تلبیة للضرورة الملحة الناجمة عن النمو الكبیر في حجم سریعًا في الحج

السكان المرتبط مباشرة بالهجرة، وما ترتب على ذلك من تطور سریع في استغالل األراضي الزراعیة بعد 

. فةاالستیالء علیها، ذلك التطور الذي واكبه توسع في المؤسسات والمشاریع االقتصادیة المختل

  )61: 1993الجابري،(

 إسرائیل إلى سیطرة ذلك في السبب ویعود العذبة المیاه شح من عام بشكل الفلسطینیة األراضي تعاني

 من غزة وقطاع الضفة الغربیة في العذبة المیاه تتوفر حیث المصادر قلة إلى ولیس المیاه مصادر على

 المناطق احتالل ومنذ .والمیاه الجوفیة األردن نهر في المتمثلة السطحیة المیاه هما أساسیین مصدرین

 غزة، وقطاع الغربیة الضفة في والوحید للمیاه األساسي المصدر هي الجوفیة المیاه أصبحت الفلسطینیة

 الطبیعي حقهم من الفلسطینیین وحرمان نهر األردن میاه على الكاملة اإلسرائیلیة السیطرة ظل في وذلك

  .استغالله في

 المیاه من  17%حوالي الفلسطینیین السكان قبل من الغربیة الضفة في المستهلكة المیاه كمیة تشكل

 الكمیة هذه من % 82 یقارب ما إسرائیل باستنزاف تقوم بینما الجوفیة المیاه أحواض في سنویاً  المتجددة

 المیاه مصادر على اإلسرائیلیة الهیمنة هذه إن ماأ .اإلسرائیلیین المائیة احتیاجات ربع لسد وذلك المتجددة
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 .واإلسرائیلي الفلسطیني الجانبیین بین الموقعة باالتفاقیات خالل اإلخالل من أیضاً  تتضح الفلسطینیة

 تقدر للشرب الصالحة المیاه من بكمیة الفلسطینیین تزوید على االتفاق تم أوسلو الثانیة، اتفاقیة فبموجب

  .بالتزاماتها تف لم إسرائیل أن غیر ،3 م ملیون 28,6بحوالي

 246 غزة وقطاع الغربیة الضفة في یقیمون الذین الفلسطینیون استهالك هذه یبلغ المائیة إسرائیل سیاسة 

ن أ نجد وبالتالي السنة، في 3م ملیون 1959 فیبلغ اإلسرائیلیین استهالك أن حین في سنویاً 3 م ملیون

 معدل بینما السنة في 3 م 82 یتعدى ال االستخدامات لجمیع المیاه من الفلسطیني الفرد نصیب معدل

 إلى فتقری سكني فلسطیني تجمع 220 من ثركأ یزال وال السنة في  3م 340 اإلسرائیلي نظیره نصیب

 المیاه، تزوید في متواصل إلى انقطاع تتعرض ما المیاه تأثیرا شبكة تخدمها التي تلك نإ و  ماأ میاه شبكة

 المیاه آبار من العدید عزل خالله من تم فلقد للجدار وبالنسبة، الصحیة األوضاع تردي إلى یؤدي مما

 من استخدامها دود سیحول الذي األمر وزراعیة، منزلیة أغراض اجل من تستخدم والینابیع التي الفلسطینیة

 الغربي الشماليالجزء  ففي .استخدامها على صارمة قیود فرض األقل على أو الفلسطینیین قبل المواطنین

 5.5 اآلبار لهذه السنوي یبلغ التصریف حیث الجدار غربي ارتوازي بئر 31 عزل تم الغربیة الضفة من

 قبل من تستخدم نبع 53 و ارتوازي بئر 165 فیوجد الشرقیة األمنیة الشریحة في أما .3 م ملیون

 یبلغ حیث المنطقة هذه ضمن الواقعة التجمعات السكانیة في یقیمون الذین الفلسطینیین المواطنین

تقریر معهد أریج للدراسات، ( .متر مكعب  ملیون 55 ما مجموعة والینابیع اآلبار لهذه السنوي التصریف

2008( 

   :المیاه حول المتوقعة اإلسرائیلیةستراتیجیة اال

الفلسطینیین  احتیاجات ببحث باالستعداد عنه واالستعاضة المیاه حقوق موضوع بحث رفض  - 

 .للمیاه

 أي الفلسطینیین "إمكانیة منح عدم وبالتالي لدیها المتوفرة المائیة المصادر حالیاً  تستغل إسرائیل  - 

 .خارجیة مائیة إیجاد مصادر على الفلسطینیین مع للعمل إسرائیل واستعداد المیاه من

  .میاهه في بحقوقها مطالبتهم لمنع األردن نهر على فلسطینیة سیادة أي دون الحیلولة محاولة - 

 الموارد المائیة إدارة على سیادة أي الفلسطینیین تسلیم لتجنب للمیاه الفلسطینیةاإلدارة  سوء   - 

 .الراهن الوضع وٕابقاء
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 المائیة بین المحاصصة تحدید في أساسي عنصر الجوفیة للمیاه التاریخي االستعمال على التركیز 

 )2008تقریر معهد أریج للدراسات، ( .وفلسطین إسرائیل

  

  :خالصة الفصل الثالث

لهــذه الدراســة مكونــات عنــوان البحــث، بحیــث فــي المبحــث األول تــم مناقشــة  تنــاول اإلطــار النظــري  

ومــن ثــم تــم ســرد  ،ســتراتیجیة االوتــابع التطــور التــاریخي لظهــور علــم  بشــكل مفصــلســتراتیجیة االموضــوع 

تعریفاتهـــا المتنوعـــة والتـــي تعـــود إلـــى اخـــتالف الزوایـــا التـــي یقصـــدها البـــاحثین مـــن وجهـــة نظـــرهم، وتطـــرق 

الرتباطها الوثیق بمجال تخصص البحث، ولم تهمـل الدراسـة ستراتیجیة اإلدارة االالمبحث كذلك إلى مفهوم 

اإلدارة العقبــــات التــــي تواجــــه اســـــتخدام و ســــتراتیجیة االأن تــــذكر اخــــتالف المــــدارس الفكریــــة حــــول مفهـــــوم 

وبعــد االســتفادة مــن جمیــع مــا ســبق فقــد اســتطاعت الدراســة أن توضــح للباحــث آلیــة تصــمیم  ،ســتراتیجیة اال

  .مقترحة والتي وردت في الفصل السادس من هذه الدراسة استراتیجیة 

ســتراتیجیة االاقش موضــوع وقــد اتضــح للباحــث أن المكتبــة العربیــة بحاجــة إلــى مزیــد مــن األبحــاث التــي تنــ

  .وتزودها بمراجع عربیة ومراجع مترجمة عن الكتب االجنبیة في هذا المجال

وفـــي المبحـــث الثـــاني تناولـــت الدراســـة موضـــوع الـــرأي العـــام بإســـهاب حیـــث ضـــرورة التعـــرف علـــى   

اختالف أن تعریفــات الــرأي العــام تختلــف وتتعــدد بــمفــاهیم وتعریفــات ومكونــات الــرأي العــام، بحیــث وجــدنا 

طبیعة الباحث، وأشار المبحث إلى طرق قیاس الرأي العام حیث الطرق الكمیة والكیفیة، كمـا وتفـردت هـذه 

مختـار التهـامي وغیـره مـن المختصـین فـي هـذا .الدراسة  ببحث األسالیب المكونة للرأي العـام التـي ذكرهـا د

اإلجابـة ألسـالیب، وبالفعـل تـم اعتمـاد المجال، بحیث تم تحدید سؤال من أسئلة الدراسة خاص لدراسة تلـك ا

علـى السـؤال اإلجابة التي تم توزیعها كأداة رئیسة في الدراسة، وقد وضعت نتائج االستبانة علیه من خالل 

  .في الفصل السادس من الدراسة

المبحــث الثالــث تطــرق فیــه البحــث إلــى دراســة مواقــع التواصــل االجتمــاعي والتــي تعــد لــب البحــث،   

المقترحة لتعبئة الرأي العام من اجل دعم الحقـوق ستراتیجیة االحیث أنها األداة التي من خاللها سیتم تنفیذ 

ها وتاریخهـا، ثـم تطـرق السیاسیة الفلسـطینیة، ونـاقش المبحـث فكـرة عمـل مواقـع التواصـل االجتمـاعي ونشـأت

، كما ركز على توثیق تأثیر تلـك المواقـع علـى لشرح خصائصها والممیزات التي تمیز كل موقع عن اآلخر

فــــي هــــذا الرئیســــیة موجــــودة وحاضــــرة  الــــرأي العــــام، وبــــالرغم مــــن شــــح المصــــادر والمراجــــع إال أن األفكــــار

  .المبحث



                                                               

  اإلطار النظري: الثالث الفصل                                                                                 

69 

 الحقـوق السیاســیة الفلســطینیةلســطینیة، وبسـبب تعــدد وفـي المبحــث األخیـر تــم مناقشـة الحقــوق السیاسـیة الف

وأهمیتها الكبیرة، فقد اعتمـد الباحـث الحقـوق السیاسـیة التـي عرفـت فـي اتفاقیـة أوسـلو بقضـایا الحـل النهـائي 

حق القدس، حـق العـودة، حـق إنهـاء االسـتیطان، : و الصهیوني وهذه الحقوق هيالمفاوضات مع العد  في

  .میاهحق تحریر األسرى، حق ال

ومن الجدیر بالذكر أن اعتماد هذه الحقوق للمناقشة في الدراسة ال ینم عن رأي الباحث في  تأییـد   

أو رفض بنود اتفاقیة أوسلو، وٕانما تم اعتمادهـا ألن الحقـوق المـذكورة موثقـة فـي اتفاقیـات دولیـة ویوجـد لهـا 

. الحقـــوق السیاســـیة الفلســـطینیةمراجـــع موثقـــة تســـهل علـــى الباحـــث تـــوخي الدقـــة والموضـــوعیة فـــي مناقشـــة 

  .وألغراض التأكید على ضرورة موضوعیة الباحث عند كتابة بحثه جرى التنویه لألمر
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  :تقدیم

یتناول هذا الفصل وصًفا لإلجراءات التي اتبعت في تنفیذ الدراسة، من خالل بیان منهجها، 

، وكیفیة بنائها، وتطویرها، )االستبانة(وتحدید عینتها، ومن ثم إعداد األداة المستخدمة ووصف مجتمعها، 

كما یتناول إجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها، والمعالجات اإلحصائیة التي تم استخدامها في 

 :تحلیل البیانات، واستخالص النتائج، وفیما یأتي وصف لهذه اإلجراءات

 

  :منهج الدارسة 4-1

 :حیث یعرف بأنهباستخدام المنهج الوصفي التحلیلي،  الباحث من أجل تحقیق أهداف الدراسة قام

المنهج الذي من خالله یمكن وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وتحلیل بیاناتها، وبیان العالقات بین "

أبو حطب . (مكوناتها، واآلراء التي تطرح حولها، والعملیات التي تتضمنها، واآلثار التي تحدثها

 ) 105-104: 2010وصادق،

 :وقد تم استخدام مصدرین رئیسین من مصادر المعلومات

تم الرجوع إلى مصادر البیانات الثانویة لمعالجة اإلطار النظري للبحث، والتي : المصادر الثانویة •

تتمثل في الكتب، والمراجع العربیة واألجنبیة ذات العالقة، والدوریات، والمقاالت، والتقاریر، 

مواقع اإلنترنت واألبحاث، والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث، والمطالعة في 

 .المختلفة

لمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع البحث، تم جمع البیانات األولیة من خالل : المصادر األولیة •

كأداة رئیسة للبحث، صممت خصیصاً لهذا الغرض، وقد تم تفریغ وتحلیل البیانات باستخدام االستبانة 

 . "Statistical Package for the Social Sciences, SPSS"البرنامج اإلحصائي 

  :مجتمع الدراسة 4-2

ـــــالغ  ـــــات الجامعـــــات الفلســـــطینیة فـــــي قطـــــاع عـــــزة والب ـــــع طـــــالب وطالب یتكـــــون مجتمـــــع الدراســـــة مـــــن جمی

وفقا للسجالت الرسمیة لعمادات القبول والتسجیل في تلك الجامعات للعام ، طالب وطالبة) 52459(عددهم

ــــــــــى الجامعــــــــــة اإلســــــــــالمیة 2014 جامعــــــــــة ، ) 21801(جامعــــــــــة األقصــــــــــى،  )17512(م مــــــــــوزعین عل

   .)13146(األزهر
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 :عینة الدراسة 4-3

  : االستطالعیة الدراسة  عینة -1

 عشوائیة بطریقة اختیارهم تم بة، حیثلمفردة من الط (50) من االستطالعیة الدراسة عینة تكّونت

 ضمن احتسابهم تم وقد األصلیة، العینة على للتطبیق صالحیتهما من والتحقق الدراسة، أداة تقنین بغرض

 كانت حیث االستطالعیة، العینة في مشاكل وجود لعدم وذلك علیها، التطبیق تم التي الدراسة عینة

  .والثبات الصدق اختبارات مع متوافقة نتائجها

  :األصلیة الدراسة عینة -2

المناســب فــي تمثیــل عینــة  ســلوباأل نهــاقودیــة فــي اختیــار عینــة الدراســة ألتــم اســتخدام أســلوب العینــة العن

لقــانون  وقــد بلــغ العــدد المناســب وفقــاً ، لمبحــوث والجامعــة التــي ینتمــي إلیهــا الطالــباللجــنس  الدراســة وفقــاً 

مفردة خشیة عدم االستجابة من قبل المبحوثین وهذا الحجم  400مفردة وتم زیادة العینة إلى  384العینات 

  : یوضح توزیع أفراد العینة )1-4(ئي، والجدول رقم من المفردات  مناسب إلجراء التحلیل اإلحصا

  یوضح توزیع مجتمع وعینة الدراسة حسب الجنس وجامعة الدراسة :)1- 4(جدول 
  

    الجنس       

 إحصائیات

 جامعة األقصى جامعة األزهر الجامعة اإلسالمیة 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 15427 6374 7068 6078 10720 6792 المجتمع

 117 49 54 46 82 52 العینة

 م2014إحصائیات رسمیة وفقا للسجالت الرسمیة لعمادات شئون القبول والتسجیل للعام 

  

  :أداة الدراسة 4-4

: بأنهااالستبانة  وتعرف وانتشارًا، استخداماً  األفراد  من البیانات على الحصول وسائل أكثراالستبانة  تعد

 نفسه، المفحوص لها باالستجابة یقوم آراء أو معلومات على للحصول تستخدم وبنود أبعاد، ذات أداة"

تعبئة  استراتیجیة "لقیاس االستبانة ، وقد تم استخدام ) 2004:116واألستاذ، األغا" (تحریریة كتابیة وهي

  ." عبر مواقع التواصل االجتماعي الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالرأي العام لدعم 
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 :أداة الدراسةخطوات بناء  4-5

االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة منها في  -1

 .بناء االستبانة، وصیاغة فقراتها

 .تحدید المجاالت الرئیسة التي شملتها االستبانة -2

 .تحدید الفقرات التي تقع تحت كل مجال -3

عبر  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتعبئة الرأي العام لدعم  تیجیة استرااستبانة لقیاس تم تصمیم  -4

) 4(فقرة في صورتها األولیة موزعة على ) 60(ن وقد تكونت م ،مواقع التواصل االجتماعي

 ).1(، انظر ملحق رقم مجاالت

 .على المشرف، واألخذ بمقترحاته وتعدیالته األولیةاالستبانة تم عرض  -5

 ، والتجارةاإلعالم، واألكادیمیین في كلیات اإلعالمیینمحكًما من ) 12(على االستبانة تم عرض  -6

، في الجامعة اإلسالمیة، وجامعة األزهر، وجامعة األقصى، والملحق والمتخصصین في اإلحصاء

 .یبین أسماء أعضاء لجنة التحكیم) 2(رقم 

إلضافة من حیث الحذف، أو ااالستبانة مین تم تعدیل بعض فقرات في ضوء آراء المحك -7

 ). 3(انظر ملحق  .فقرة) 42(النهائیة على  افي صورتهاالستبانة لتستقر فقرات  والتعدیل؛ 

  

 :قسمینإلى  أداة الدراسةوقد قسمت 

امتالك حساب ، التخصص، الجامعة، الجنس(للمستجیب  الشخصیة عبارة عن البیانات: القسم األول

 ) یتم التفاعل معها التي أي المواقع، على أحد مواقع التواصل االجتماعي

 :مجاالت) 4(فقرة، موزع على ) 42(تكون من ت، و عبارة عن مجاالت االستبانة: القسم الثاني

 )6( ویتكون من ،الحقوق السیاسیة الفلسطینیةمدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع  :المجال األول

  .فقرات

  .فقرة) 14(، ویتكون من تعبئة الرأي العام الفلسطینيدور مواقع التواصل االجتماعي في  :المجال الثاني

، ویتكون من الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم   :المجال الثالث

  .فقرة) 12(

درجة تأثیر استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر مواقع التواصل االجتماعي،  :المجال الرابع

  .فقرات) 10(ویتكون من 
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  االستبانة صدق وثبات : أوال

  :االستبانة صدق

 شمول: "بالصدق یقصد كما ،"لقیاسه أعدت ما تقیس سوف أنها من التأكد" :مقیاس بصدق یقصد

 من ومفرداتها ،فقراتها ووضوح ناحیة، من التحلیل في تدخل أن یجب التي العناصر لكل االستقصاء

 من التأكد تم وقد )2001:44وآخرون، عبیدات" (یستخدمها من لكل مفهومة تكون بحیث ثانیة، ناحیة

 :بطریقتین المقیاس صدق

 :"الظاهري الصدق" المحكمین صدق -1

  (12) من تألفت  المحكمین، من مجموعة على )1رقم ملحق(األولیة  صورتها فياالستبانة  عرض تم

 الحذف حیث من المحكمین آلراء االستجابة تتم وقد واإلحصاء، التربیة، في المتخصصین محكمًا من

  .النهائیةصورته  في المقیاس خرج وبذلك المقدمة، المقترحات ضوء في والتعدیل

 

 ""Internal Validity الداخلي االتساق صدق - 2

 هذه إلیه تنتمي الذي المجال مع المقیاس فقرات من فقرة كل اتساق مدى: "الداخلي االتساق بصدق یقصد

 فقرة كل بین االرتباط معامالت حساب خالل من وذلك ،للمقیاس الداخلي االتساق حساب تم وقد الفقرة،

 .نفسه للمجال الكلیة والدرجة ،لمقیاسا مجاالت فقرات من

الحقوق السیاسیة مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع ":األول للمجال الداخلي االتساق نتائج

  ."الفلسطینیة

مدى تفاعل مواقع التواصل   "مجال فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل )2- 4( جدول یوضح

 االرتباط معامالت أن یبین والذي ،للمجال الكلیة والدرجة " الحقوق السیاسیة الفلسطینیةمع االجتماعي 

)معنویة ىمستو  عند دالة المبینة 05.0   .لقیاسه وضع لما صادق المجال یعتبر وبذلك  (
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مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي  " مجال فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل :)2- 4(جدول 

  للمجال الكلیة والدرجة " الحقوق السیاسیة الفلسطینیةمع 

 الفقرة م
 معامل بیرسون

 لالرتباط
 (.Sig) االحتمالیة القیمة

   الفلسطینیةالحقوق السیاسیة مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع 

 0.000* 0.834  حق القدس   -1

 0.000* 0.892 حق عودة الالجئین  -2

 0.000* 0.801 حق المیاه  -3

 0.000* 0.869 حق تحریر األسرى  -4

 0.000* 0.818 حق ترسیم الحدود                   -5

 0.000* 0.920 حق إنهاء االستیطان  -6
  

 05.0 داللة مستوى عند إحصائیاً  دال االرتباط .  

 دور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام : "الثاني للمجالنتائج االتساق الداخلي 

  " الفلسطیني

دور مواقع التواصل االجتماعي في  " مجالمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات  )3- 4(یوضح جدول 

، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند للمجالوالدرجة الكلیة  " الفلسطیني تعبئة الرأي العام

  .صادق لما وضع لقیاسه المجالوبذلك یعتبر ) 05.0( مستوى معنویة

دور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة " ل مجامعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات  :)3- 4(جدول 

  للمجالوالدرجة الكلیة   "الفلسطیني الرأي العام

 الفقرة م

معامل 

 بیرسون

 لالرتباط

 القیمة

 االحتمالیة

(Sig.) 

 دور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطیني

مساحة مفتوحة للجماهیر للتعبیر وٕابداء  مواقع التواصل االجتماعيتعطي   -1

 الرأي
0.467 *0.001 

في صناعة الرأي العام في الشارع  التواصل االجتماعيمواقع تسهم   -2

 الفلسطیني
0.431 *0.002 
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 الفقرة م

معامل 

 بیرسون

 لالرتباط

 القیمة

 االحتمالیة

(Sig.) 

یتأثر الرأي العام بقضیة ما من خالل كثافة تداولها على صفحات مواقع   -3

  التواصل االجتماعي
0.517 *0.000 

تسعى الفصائل الفلسطینیة الستقطاب الرأي العام من خالل صفحاتها على   -4

  االجتماعيمواقع التواصل 
0.548 *0.000 

لتضلیل الرأي العام  تستخدم الجهات المعادیة مواقع التواصل االجتماعي  -5

 الفلسطیني
0.366 *0.010 

للمجتمع " الغزو الفكري"تسهل مهمة  مواقع التواصل االجتماعيآلیة عمل   -6

 الفلسطیني
0.462 *0.001 

علیه عبر " حربًا نفسیة"شنت العدید من الجهات المعادیة للشعب الفلسطیني   -7

 مواقع التواصل االجتماعي
0.481 *0.000 

لتوعیة الرأي العام  تستخدم بعض الجهات الوطنیة مواقع التواصل االجتماعي  -8

 الفلسطیني بحقوقه
0.568 *0.000 

دورًا في نشر الوعي السیاسي بطرق  مواقع التواصل االجتماعيتلعب   -9

 الفلسطینیةالحقوق السیاسیة المطالبة ب
0.648 *0.000 

فرصة لتشكیل لوبي  مواقع التواصل االجتماعيتمنح التجمعات الشبابیة على   -10

  شبابي حیال القضایا السیاسیة
0.480 *0.000 

تسهم في  مواقع التواصل االجتماعيیتم تداول صور ومقاطع فیدیو على   -11

 توعیة الرأي العام الفلسطیني
0.502 *0.000 

مواقع التي یطلقها بعض الناشطین على  )الهاشتاق أو الوسوم(یسهم   -12

 في توعیة الرأي العام الفلسطیني التواصل االجتماعي
0.610 *0.000 

الذي یجمع بین الصور والمعلومات المكثفة في : االنفوجرفیك(یساعد استخدام   -13

عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي في توضیح  )صورة واحدة رسومیة

 بعض الحقائق للرأي العام

0.602 *0.000 

تستغل الجهات المعادیة للفلسطینیین تقنیات مواقع التواصل االجتماعي بكفاءة   -14

 أعلى من الجهات الوطنیة للتأثیر السلبي على الرأي العام الفلسطیني
0.479 *0.000 

 05.0 داللة مستوى عند إحصائیاً  دال االرتباط . 
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الحقوق السیاسیة تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم  : "الثالث للمجالنتائج االتساق الداخلي 

 ".الفلسطینیة

تأثیر مواقع التواصل االجتماعي  " مجالمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات  )4-4(یوضح جدول 

، والذي یبین أن معامالت االرتباط للمجالوالدرجة الكلیة  " .السیاسیة الفلسطینیةالحقوق على دعم 

  .صادق لما وضع لقیاسه المجالوبذلك یعتبر ) 05.0( المبینة دالة عند مستوى معنویة

تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على   " مجالمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات : )4- 4(جدول 

  للمجالوالدرجة الكلیة   " الحقوق السیاسیة الفلسطینیةدعم 

 الفقرة م

معامل 

 بیرسون

 لالرتباط

 القیمة

 االحتمالیة

(Sig.) 

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم 

صفحات متخصصة لتوعیة الرأي  مواقع التواصل االجتماعيتحتوي  -1

 العام الفلسطیني بحقوقه
0.749 *0.000 

 الفعالیات في مواقع التواصل االجتماعي المواطنین للمشاركة تدفع --2

  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالمطالبة ب
0.669 *0.000 

 بالمسئولیة اإلحساس مواقع التواصل االجتماعي في زیادة تسهم -3

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةاالجتماعیة حول 
0.769 *0. 000 

جهود الناشطین في مجاالت عدة  مواقع التواصل االجتماعي تشتت -4

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةعلى حساب دعم 
0.538 *0. 000 

تستغل الجهات المعادیة مواقع التواصل االجتماعي لتزویر الحقائق  -5

 وٕاثبات حقها المزعوم في فلسطین
0.444 *0.000 

 نشطة جدیدة شخصیات مواقع التواصل االجتماعي في إبراز تسهم -6

   الحقوق السیاسیة الفلسطینیةسیاسیًا في إطار المطالبة ب
0.500 *0.000 

 تهجیرمواقع التواصل االجتماعي المخاطر التي ترتبت على  تبرز -7

 المواطنین الفلسطینیین من أراضیهم
0.642 *0.000 

منذ  القدسمواقع التواصل االجتماعي المخاطر المحدقة بمدینة  تبرز -8

 االحتالل الصهیوني لها
0.552 *0.000 

 المائيمواقع التواصل االجتماعي المخاطر التي تهدد األمن  تبرز -9

 في فلسطین نتیجة نهب االحتالل للثروة المائیة
0.646 *0.000 
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 الفقرة م

معامل 

 بیرسون

 لالرتباط

 القیمة

 االحتمالیة

(Sig.) 

مواقع التواصل االجتماعي المخاطر التي تهدد الفلسطینیین  تبرز -10

 التوسعیة على حساب أراضي المواطنین االستیطاننتیجة مشاریع 
0.730 *0.000 

مواقع التواصل االجتماعي المخاطر التي تهدد األمن القومي  تبرز -11

  الدولة حدودالفلسطیني نتیجة عدم ترسیم 
0.591 *0.000 

 األسرىمواقع التواصل االجتماعي المخاطر المترتبة على  تبرز -12

نتیجة استمرار االعتقاالت السیاسیة والعشوائیة بحق أبناء الشعب 

 الفلسطیني 

0.649 *0.000 

 05.0 داللة مستوى عند إحصائیاً  دال االرتباط . 

 

استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر درجة تأثیر  : "الرابع للمجالنتائج االتساق الداخلي 

 ".مواقع التواصل االجتماعي

درجة تأثیر استخدام األسالیب  " مجالمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات  )5-4(یوضح جدول 

، والذي یبین أن للمجالوالدرجة الكلیة  " .العلمیة لتكوین الرأي العام عبر مواقع التواصل االجتماعي

صادق لما وضع  المجالوبذلك یعتبر ) 05.0( معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى معنویة

  .لقیاسه

درجة تأثیر استخدام األسالیب العلمیة   " مجالمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات : )5- 4(جدول 

  للمجالوالدرجة الكلیة   " لتكوین الرأي العام عبر مواقع التواصل االجتماعي

 الفقرة م

معامل 

 بیرسون

 لالرتباط

 القیمة

 االحتمالیة

(Sig.) 

 درجة تأثیر استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر مواقع التواصل االجتماعي

 0.000* 0.665 التكرار والمالحقة أسلوب -1

 0.000* 0.709 أسلوب اإلثارة العاطفیة -2

 000 .0* 0.609 الحقائق أسلوب عرض -3

 000 .0* 0.701  أسلوب تحویل انتباه الرأي العام -4
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 الفقرة م

معامل 

 بیرسون

 لالرتباط

 القیمة

 االحتمالیة

(Sig.) 

 0.000* 0.652 أسلوب البرامج اإلیجابیة المحددة -5

 0.000* 0.578 أسلوب التعتیم والتمویه اإلعالمي -6

 0.000* 0.652 أسلوب التزویر والخداع باستخدام العلم وتطبیقاته -7

 0.000* 0.658 أسلوب الشائعات -8

 0.000* 0.841 أسلوب افتعال األزمات -9

 0.000* 0.704 أسلوب إثارة الرعب والفوضى -10

 05.0 داللة مستوى عند إحصائیاً  دال االرتباط . 

   :"Structure Validity "الصدق البنائي

یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق األهداف التي ترید األداة 

الدراسة بالدرجة الكلیة لفقرات االستبانة،  مجاالتمن  مجالالوصول إلیها، ویبین مدي ارتباط كل 

ستبانة اال مجاالتمن  مجالوللتحقق من الصدق البنائي تم حساب معامالت االرتباط بین درجة كل 

 .)6- 4(والدرجة الكلیة لالستبانة كما في جدول 

  والدرجة الكلیة لالستبانةاالستبانة  مجاالتمن  مجالمعامل االرتباط بین درجة كل  :)6- 4(دول ج

 المجال م

معامل 

بیرسون 

 لالرتباط

القیمة 

االحتمالیة 

(sig) 

1- 
الحقوق السیاسیة مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع 

 الفلسطینیة
0.831 *0.000 

 0.000* 0.758 دور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطیني -2

3- 
الحقوق السیاسیة تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم 

 الفلسطینیة
0.808 *0.000 

4- 
تأثیر استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر مواقع 

 االجتماعيالتواصل 
0.768 *0.000 

 05.0 داللة مستوى عند إحصائیاً  دال االرتباط .  
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 وبدرجة إحصائیًا، دالةاالستبانة  مجاالت جمیع في االرتباط معامالت جمیع أن )6-4(جدول  من یتضح

  .صادقة لما وضعت لقیاسهاالستبانة وبذلك تعتبر جمیع مجاالت ) 05.0(عند مستوى معنویة  قویة

 

  :" Reliability "ثبات االستبانة

مدى اتساق نتائج المقیاس، فإذا حصلنا على درجات متشابهة عند تطبیق نفس : "یشیر الثبات إلى

  ). 2010:466عالم،" (االختبار على نفس المجموعة مرتین مختلفتین، فإننا نستدل على ثباتها

درجة یعطي المقیاس قراءات متقاربة عند كل مرة یستخدم فیها، أو ما هي درجة  إلى أي: "ویعرف أیًضا

  ). 2002:76القحطاني،". (اتساقه، وانسجامه، واستمراریته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة

 :وقد تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل طریقتین وذلك كما یلي

  :(Cronbach's Alpha Coefficient )معامل ألفا كرونباخ   -أ

أن  )12-4(تم استخدام طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة، وتشیر النتائج الموضحة في جدول 

 - 0.752(حیث كانت تتراوح قیمتها لجمیع المجاالت ما بین قیمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة 

وهذا یدل على أن   (0.925)  للدرجة الكلیة لالستبانة بلغت قیمة معامل ألفا كرونباخ بینما ،)0.926

  .الثبات مرتفع ودال إحصائیا

  معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة: )7- 4(جدول 

 المجال م
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

1- 
مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع 

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیة
6 0.926 

2- 
مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة دور 

 الرأي العام الفلسطیني
14 0.752 

3- 
تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم 

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیة
12 0.853 

4- 
تأثیر استخدام األسالیب العلمیة لتكوین   "

 الرأي العام عبر مواقع التواصل االجتماعي
10 0.869 
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 المجال م
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

 0.925 42 لالستبانةالدرجة الكلیة  

 

 :(Split Half Method ) طریقة التجزئة النصفیة -ب

، ثم تم )األسئلة ذات األرقام الفردیة، واألسئلة ذات األرقام الزوجیة(حیث تم تجزئة فقرات االختبار إلى جزأین 

تصحیح معامل  حساب معامل االرتباط بین درجات األسئلة الفردیة، ودرجات األسئلة الزوجیة، وبعد ذلك تـم

 :وفقا للمعادلة التالیة معامل االرتباط المعدل= االرتباط بمعادلة سبیرمان براون 
R1

2R
=


R،  حیث 

R معامل االرتباط بین درجات األسئلة الفردیة ودرجات األسئلة الزوجیة، وتم الحصول على النتائج الموضحة

  .)8- 4(في جدول 

  التجزئة النصفیة لقیاس ثبات االستبانةطریقة : )8- 4(جدول 

 المجال م
معامل 

 االرتباط 

معامل 

االرتباط 

 المعدل

1- 
الحقوق السیاسیة مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع 

 الفلسطینیة
0.858 0.923 

  0.737 0.584 دور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطیني -2

3- 
الحقوق السیاسیة تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم 

 الفلسطینیة
0.590 0.743 

4- 
تأثیر استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر مواقع 

 التواصل االجتماعي
0.772 0.871 

  

 
 0.819 0.693 الدرجة الكلیة لالستبانة

) سبیرمان براون(أن قیمة معامل االرتباط المعدل )8-4(واضح من النتائج الموضحة في جدول 

)Spearman Brown (النهائیة كما هي في  المقیاس في صورتهكون یبذلك ، مرتفع ودال إحصائًیا
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على ثقة  ثبات استبانة الدراسة، مما یجعلهمن صدق و  الباحث قد تأكدكون قابلة للتوزیع، وی )2(الملحق 

  .عن أسئلة الدراسة، واختبار فرضیاتهااإلجابة تامة بصحة االستبانة، وصالحیتها لتحلیل النتائج، و 

  

  :الوصف اإلحصائي ألفراد العینة وفق البیانات األولیة 4-6

 

 :توزیع أفراد العینة حسب الجنس -1

من عینة الدراسة من طلبة الجامعات هم من  %) 36.75(أن ما نسبته  )9- 4(یبین جدول 

، ویعزى ذلك إلى اهتمام الشعب الفلسطیني هم من الطلبة اإلناث%) 63.3(ما نسبته  الذكور، بینما

بالتعلیم وعدم التفرقة بین الذكور واإلناث في األسرة، حیث أن عدد اإلناث في المجتمع الفلسطیني یفوق 

ر، باإلضافة إلى صعوبة الوضع الحالي في القطاع مما یدفع الذكور الشباب أبناء العائالت عدد الذكو 

  .المستورة إلى ترك قاعات الدراسة واالندفاع إلى میادین العمل لمساعدة أسرهم مادیاً 

 إلى في توزیع أفراد العینة ویرجع السبب في ذلك )2014أبو صالح، (واتفقت الدراسة مع دراسة 

استین تم إعدادهما في نفس الفترة الزمنیة، وعلى نفس الجامعات النظامیة بقطاع غزة، مما یدلل أن الدر 

على أن العینة المنتقاة هي بالفعل مجال اهتمام الباحثین بغزة ورأي هذه الشریحة المجتمعیة یعكس رأي 

  .المجتمع الفلسطیني ككل

  توزیع أفراد العینة حسب الجنس: )9- 4(جدول   

 العدد الجنس
 النسبة

 % المئویة

 36.75 147 ذكر

 63.25 253 أنثى

 100.0 400 المجموع
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  :توزیع أفراد العینة حسب جامعة الدراسة -2

بینما  هم من طلبة الجامعة اإلسالمیة،من عینة الدراسة %) 33.50(أن ما نسبته  )10- 4(یبین جدول 

هم من طلبة جامعة األقصى، %) 41.50(نسبته وما ، هم من طلبة جامعة األزهر%) 25.0(ما نسبته 

كون جامعة األقصى حكومیة ورسومها أقل من الجامعات الخاصة باإلضافة إلى أن  إلى ویرجع ذلك

جامعة األقصى نهضت خالل األعوام القلیلة الماضیة نهضة علمیة وأكادیمیة كبیرة مما رغب الطلبة 

میة یمتلكان مقرات دائمة في المحافظات الجنوبیة مما زاد بااللتحاق بها، كما أن جامعتي األقصى واإلسال

  .   من إقبال الطلبة والطالبات علیها
 

  جامعة الدراسةتوزیع أفراد العینة حسب : )10- 4(جدول 

 العدد جامعة الدراسة
 النسبة

 %المئویة

 33.50 134 الجامعة اإلسالمیة

 25.00 100 جامعة األزهر

 41.50 166 جامعة األقصى

 100.0 400 المجموع
  

  

  

  

  

  

  

  :توزیع أفراد العینة حسب التخصص -3

هم من الذین یدرسون في التخصصات من عینة الدراسة %) 28.50(أن ما نسبته  )11-4(یبین جدول 

هم من الذین یدرسون في تخصصات العلوم اإلنسانیة، ویرجع %) 5071.(بینما ما نسبته ، العلمیة

الباحث النسبة المرتفعة لطلبة تخصص العلوم اإلنسانیة إلى أن تخصصات العلوم اإلنسانیة تشمل طلبة 

وطالبات كلیات الصحافة واإلعالم والحقوق والتجارة بأقسامها المختلفة مما أدى إلى تفاعل طلبة هذه 

نحو موضوع الرسالة الحالیة مما زاد رغبتهم بالمشاركة في تعبئة االستبانة بدقة الكلیات وانجذابهم 

  .  وحرص
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  التخصصتوزیع أفراد العینة حسب : )11- 4(جدول 

 العدد التخصص
 النسبة

 %المئویة

 28.50 114 تخصص علمي

 5071. 286 علوم إنسانیة

 100.0 400 المجموع

  

  

  :حد مواقع التواصل االجتماعيأتوزیع أفراد العینة حسب امتالك حساب على  - 4

حد أمن یمتلكون حساب على مهم من عینة الدراسة %) 95.25(أن ما نسبته  )12-4(یبین جدول 

حد مواقع أهم من الذین ال یمتلكون حساب على %) 4.75(بینما ما نسبته ، مواقع التواصل االجتماعي

، وبالتالي لم یكملوا تعبئة االستبانة وسیتم استثناؤهم من تحلیل البیانات في بقیة يالتواصل االجتماع

 الدراسة، ویالحظ الباحث أن نسبة الطلبة الذین یملكون حسابات على مواقع التواصل مرتفعة جدًا مقارنةً 

مع زمالئهم الذین ال یملكون حسابات على مواقع التواصل ویدل ذلك على انتشار ظاهرة مواقع التواصل 

االجتماعي وأنها أصبحت من الضرورات التي ال یستغني عنها أفراد المجتمع الفلسطیني ویؤكد هذه 

واصل االجتماعي حیث كانت نسبة من یستخدمون مواقع الت ،)2014أبو صالح، (النسبة المرتفعة دراسة 

بینت أن نسبة من یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بشكل ) 2013حمودة،(،  وكذلك دراسة %)90(

من یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي  بینت أن نسبة) 2012الشرافي،(، وكذلك دراسة %)96.1(دائم 

)93.5.(% 
 

  د مواقع التواصل االجتماعيحأامتالك حساب على توزیع أفراد العینة حسب : )12- 4(جدول 

حد مواقع التواصل أامتالك حساب على 

 االجتماعي
 العدد

 النسبة

 %المئویة

 95.25 381 نعم

 4.75 19 ال

 100.0 400 المجموع
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  :توزیع أفراد العینة حسب أي مواقع التواصل االجتماعي تتفاعل معها  -5

الذین یتفاعلون على موقع  من هممن عینة الدراسة %) 98.20(أن ما نسبته  )13-4(یبین جدول 

Facebook ، هم من الذین یتفاعلون على موقع%) 35.40(بینما ما نسبته Twitter ، بینما ما نسبته

هم من الذین %) 4.20(بینما ما نسبته ، LinkedIn هم من الذین یتفاعلون على موقع %) 1.60(

هم من الذین یتفاعلون على موقع %) 44.90(ا نسبته بینما م، Blogger یتفاعلون على موقع 

YouTube   ، هم من الذین یتفاعلون على موقع %) 33.60(بینما ما نسبتهGoogle+   ، بینما ما نسبته

هم من الذین %) 2.90(بینما ما نسبته  ،  MySpaceهم من الذین یتفاعلون على موقع %) 1.80(

  .Flickerیتفاعلون على موقع 

ولیس _لما لهذه الشبكة من قبول عالمي ) فیسبوك(أن معظم الطلبة المبحوثین یستخدمون شبكة ویتضح 

عن سهولة استخدامها وعبقریة فكرة عملها وتلبیتها الحتیاجات  لدى الجماهیر ناتجةً _ فلسطیني فحسب

  . بالذات )فیسبوك( شبكةالناس لغرض التواصل، وهذا یدلل على أهمیة وحساسیة التعامل مع 

: ؤكد هذه النتیجة معظم الدراسات التي تم سردها في الفصل الثاني من الدراسة مثل دراسةتو 

، یلیه موقع )فیسبوك(یستخدمون موقع %) 95.3(أن ما نسبته  الدراسةحیث بینت ) 2013،العقاد(

  ، )یوتیوب(

هو األكثر ) فیسبوك(التي أشارت إلى أن موقع ) 2012زودة،(دراسة وكذلك اتفقت هذه النتیجة مع 

  .من العینة الكلیة%) 79.68(استخدامًا بنسبة تصل إلى 

أشارت إلى أن البرید االلكتروني هو أكثر المواقع  التي) 2012عابد،(واختلفت هذه النتیجة مع دراسة 

 منطقیة في حینه بحیث كانت وهذه النتیجة ربما%) 79.8(بنسبة ) فیسبوك(، یلیه %)88.8(تداوًال بنسبة 

أن معظم الشباب قبل ثالث سنوات كانوا یعتمدون البرید االلكتروني والماسنجرات للتواصل االجتماعي ثم 

  .تحولوا تدریجیًا إلى استخدام مواقع التواصل االجتماعي التي أغنتهم عن كل ما سواها
 

  أي مواقع التواصل االجتماعي تتفاعل معهاتوزیع أفراد العینة حسب : )13- 4(جدول 

مواقع التواصل 

 االجتماعي
 العدد

 النسبة

 %المئویة

النسبة المئویة من 

 حجم العینة األصلي

Facebook 374 44.10 98.20 

Twitter 135 15.9 35.40 

LinkedIn 6 0.70 1.60 

Blogger 16 1.90 4.20 
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YouTube 171 20.20 44.90 

Google+ 128 15.10 33.60 

MySpace 7 0.80 1.80 

Flicker 11 1.30 2.90 

  100.0 848 المجموع

  

  

  :المعالجات اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة 4-7

 Statistical Package for" من خالل برنامج التحلیل اإلحصائي االستبانة تم تفریغ وتحلیل 

the Social Sciences  (SPSS)" .  

  :اإلحصائیة اآلتیة األسالیبتم استخدام 

اض معرفة یستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغر : والتكرارات، والوزن النسبيالنسب المئویة،  - 

  .تم االستفادة منها في وصف عینة الدراسة المبحوثةتتكرار فئات متغیر ما، و 

وكذلك اختبار التجزئة النصفیة؛ لمعرفة ثبات   (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كرونباخ  - 

 .المقیاسفقرات 

؛ لقیاس درجة االرتباط، ویقوم  (Pearson Correlation Coefficient) معامل ارتباط بیرسون - 

هذا االختبار على دراسة العالقة بین متغیرین، وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي، 

 .والعالقة بین المتغیرات للمقیاس،والصدق البنائي 

درجة االستجابة قد وصل  لمعرفة ما إذا كان متوسط (T-Test) في حالة عینة واحدة  Tاختبار  - 

، أم زاد أو قل عن ذلك، ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة )3(إلى الدرجة المتوسطة وهو 

 . المقیاسالمتوسط لكل فقرة من فقرات 

لمعرفة ما إذا كان هناك   (Independent Samples T-Test)في حالة عینتین   Tاختبار  - 

 .من البیانات المستقلةفروق ذات داللة إحصائیة بین مجموعتین 

لمعرفة  ( One Way Analysis of Variance - ANOVA)اختبار تحلیل التباین األحادي - 

 .ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائیة بین ثالث مجموعات، أو أكثر من البیانات

  .scheffe Testاختبار شفیه للمقارنات المتعددة  -



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اخلامس الفصل 

  الدراسة ومناقشتها اإلجابة على أسئلة
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  

 تمهید

 المحك المعتمد في الدراسة 1- 5

 .النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وتفسیرها 2- 5

 .السؤال األول من أسئلة الدراسة عناإلجابة  5-2-1

 .السؤال الثاني من أسئلة الدراسة عناإلجابة  5-2-2

 .السؤال الثالث من أسئلة الدراسة عناإلجابة  5-2-3

  .السؤال الرابع من أسئلة الدراسة عناإلجابة  5-2-4

  .من أسئلة الدراسة الخامسالسؤال  عناإلجابة  5-2-5
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  :تمهید

 وفرضیاتها عن أسئلة الدراسةاإلجابة یتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة، وذلك من خالل 

: بهدف التعرف إلى، التي تم التوصل إلیها من خالل تحلیل فقراتهاالمقیاس واستعراض أبرز نتائج 

، "عبر مواقع التواصل االجتماعيالسیاسیة  هحقوقلدعم  الفلسطیني تعبئة الرأي العام تراتیجیةاس"

امتالك حساب على أحد ، التخصص، الجامعة، الجنس(والوقوف على متغیرات الدراسة التي اشتملت 

  )أي المواقع یتم التفاعل معها، مواقع التواصل االجتماعي

إذ تم استخدام برنامج الرزم ، الدراسة مقیاسلذا تم إجراء المعالجات اإلحصائیة للبیانات المتجمعة من 

، "Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)"" اإلحصائیة للدراسات االجتماعیة

  . ا وتحلیلها في هذا الفصلللحصول على نتائج الدراسة التي سیتم عرضه

  :المحك المعتمد في الدراسة 1- 5

تم استخدام مقیاس درجة االستجابة المنصف إلى عشرة واحدة رقمیة  الدراسة، في المعتمد المحك لتحدید

تعني أعلى درجة موافقة وبالتالي تكون ) 10(تعني أقل درجة موافقة و) 1(فحین أن ) 10إلى  1(من 

وبالتالي االستجابات التي تفوق الوزن %) 55.00(بوزن نسبي ) 5.5(هي  مقیاسلالقیمة المتوسط ل

  . )2004:42التمیمي،( لى أن هناك موافقة علیها من أفراد العینة النسبي المعتمد تدل ع

 الحسابیة المتوسطات على ترتیب اعتمد الباحث االستجابة، مستوى على والحكم الدراسة نتائج ولتفسیر

 حسب الموافقة درجة الباحث حدد وقد مجال، كل في الفقرات ومستوى ككل، لألداة المجاالت مستوى على

  .للدراسة المعتمد المحك

  :عن أسئلة الدراسةاإلجابة  2- 5

عن أسئلة الدراسة من خالل تحلیل البیانات، والتركیز على أعلى فقرتین وأدنى اإلجابة ب الباحثقوم سی

  .فقرتین، وتفسیر نتائجهما ومقارنتها بالدراسات السابقة

  : إجابة السؤال الرئیس

مواقع  عبر السیاسیة هحقوق لدعم الفلسطیني العام الرأي لتعبئةاستراتیجیة إمكانیة اقتراح  ما  -

  :  التاليكمن التساؤالت وهم  ستةویتفرع منه  ؟التواصل االجتماعي

  

  



  

 نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الخامس

91 

   :السؤال األولعن اإلجابة  1- 2- 5

  ؟الحقوق السیاسیة الفلسطینیةاالجتماعي مع ما مدى تفاعل مواقع التواصل 

 ؟جتماعي؟ ومادرجة االهتمام بدعمهایتم تداولها على مواقع التواصل اال الحقوق الفلسطینیةهل : أوالً 

  .لعینة واحدة Tهذا التساؤل، تم استخدام المتوسط الحسابي، والوزن النسبي، واختبار  عنولإلجابة 

  لنسبي والترتیب لكل فقرة من فقرات المجال المتوسط الحسابي والوزن ا): 1- 5(جدول 

  م

 
 الحق الفلسطیني

 درجة اهتمامك بدعمها درجة التداول بفعالیة

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

القیمة 

االحتمالیة 

)Sig(. 

 الترتیب
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

القیمة 

االحتمالیة 

)Sig(. 

 الترتیب

 2 0.000 77.40 7.74 2 0.000 65.90 6.59 حق القدس -1

 4 0.000 67.30 6.73 4 0.000 48.10 4.81 حق عودة الالجئین  -2

 5 0.156 52.60 5.26 6 0.000 34.50 3.45 حق المیاه -3

 1 0.000 78.20 7.82 1 0.000 67.20 6.72 حق تحریر األسرى  -4

 6 0.041 51.50 5.15 5 0.000 37.40 3.74 حق ترسیم الحدود -5

 3 0.000 71.50 7.15 3 0.172 57.20 5.72 حق إنهاء االستیطان -6

  0.000 66.40 6.64  0.000 51.70 5.17 الدرجة الكلیة

  

  .α=  0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى داللة* 

  

      :للحق الفلسطیني  درجة التداول بفعالیةمجال . 1

  :امجال كانتهذا الأعلى فقرتین في 

   المرتبة األولى، بوزن نسبي قدره احتلت " .حق تحریر األسرى : "والتي نصت على) 4(الفقرة رقم

  : األسباب التالیة ویعزو الباحث ذلك إلى .%)67.20(

أن األسرى الفلسطینیین هم جزء أصیل من الشعب وكل أسیر لدیه أقارب وٕاخوة وأبناء ال یتركون  .1

منبرًا  مواقع التواصل االجتماعيوسیلة لتسلیط الضوء على معاناتهم إال واستخدموها، فوجدوا في 
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قیقیا لتعبئة الرأي العام الفلسطیني الستحضار معاناتهم والحث على إذكاء جذوة المطالبة ح

 .بتحریرهم

الدعوات من خالل مواقع التواصل االجتماعي لالعتصامات المتكررة أمام الصلیب األحمر   .2

 .وغیره كانت من أهم األسباب التي ساهمت في تفعیل تداول حق تحریر األسرى

م أتاحت 2014توارد عن تمكن المقاومة من أسر جنود صهاینة بعد حرب غزة األنباء التي ت .3

  ".صفقة شالیط"ول موضوع تحریر أسرى فلسطینیین على غرار ما سمي بـالتد كبیراً  زخماً 

  65.90(احتلت المرتبة الثانیة، بوزن نسبي قدره  "حق القدس": والتي نصت على) 1(الفقرة رقم.(%  

  : النسبة المرتفعة منطقیة وتعود لألسباب التالیةویرى الباحث أن هذه  

سطیني حتى لو اختلف المدینة المقدسة محل إجماع الكل الفلسطیني، فهي في قلب كل فلأن  .1

مواقع التواصل  الناشطین الفلسطینیین على ه وعمره ودینه، فمن المنطقي أن نجدؤ توجهه وانتما

 .القدس یتفاعلون بكثرة مع حقاالجتماعي 

مدینة القدس والمؤسسات التي تدعم حق القدس وجدوا ضالتهم في مواقع التواصل سكان  .2

االجتماعي لحث إخوانهم في الدین وفي العروبة على التذكیر بحقهم في القدس والحرص على 

 .دیمومة مناقشة قضایاهم من خالل مواقع التواصل االجتماعي

ن أسلوب الدهس و حیث استخدم المقدسی" تفاضة القدسان"ما سمي بهاالستبانة خالل فترة توزیع  .3

فقد االستبانة والطعن وغیرها من الوسائل للفت أنظار العالم لقضیتهم، وبحسب نتائج تحلیل هذه 

  .لدى الرأي العام الفلسطیني واضحاً  القت قبوالً 

  :اكانت المجال هذا في فقرتین أدنى وأن

  34.50%(، بوزن نسبي قدره األخیرةاحتلت المرتبة " المیاهحق ": والتي نصت على) 3(الفقرة رقم(. 

  :إلى عدة أسباب أهمهاوترجع هذه النسبة المنخفضة 

قصور واضح من المؤسسات المختصة في توضیح مشكلة المیاه في فلسطین، بحیث أن الشعب  .1

استنزاف الفلسطیني تنتظره في المستقبل القریب كارثة بسبب نقص حصة الفرد في المیاه بسبب 

 .االحتالل الصهیوني للمیاه الجوفیة وسرقتها بشكل دوري
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الهموم الیومیة والحیاتیة المتالحقة أشغلت الرأي العام الفلسطیني عن هذا الحق األصیل الذي   .2

یعتبر البعض التفكیر فیه ترفًا مقابل األحداث المتالحقة، مع أن العدید من الخبراء أكدوا أن 

  .منطقة ستكون على المیاهالحروب القادمة في ال

  احتلت المرتبة الخامسة قبل األخیرة بوزن " حق ترسیم الحدود : "والتي نصت على) 5(الفقرة رقم

لیة ترسیم الحدود، آانقسام الرأي العام الفلسطیني حول ویعزى ذلك إلى  .%)37.40( نسبي قدره 

م فقط، والفریق اآلخر ال 1967ففریق یعترف بإسرائیل ویقر بأن حدود فلسطین هي حدود عام 

 .یعترف بإسرائیل وال یقر إال بحدود دولة فلسطین التاریخیة من البحر إلى النهر

وبوزن ) 5.17(بفعالیة  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةوبشكل عام فقد تبین أن المتوسط الحسابي لتداول 

الحقوق السیاسیة تداول  أن على وهي أقل من الوزن النسبي المحاید مما یدلل %)51.7(نسبي 

  . عبر مواقع التواصل االجتماعي كان منخفضاً  الفلسطینیة

المبحوثین " التي أشارت في نتائجها إلى أن )2013حمودة،(وهذه النتیجة اتفقت مع نتیجة دراسة 

    "لتغطیة القضایا المجتمعیة مواقع التواصل االجتماعيتتناوله  یعتقدون بعدم كفایة ما

  : ویعزو الباحث ذلك إلى

  تتابع األحداث واألخبار العاجلة في فلسطین وانشغال اإلعالمیین الفلسطینیین بتغطیتها كان على

 حساب تغطیة ودعم قضایاه الكبرى وحقوقه المصیریة ومن هذا المنطلق تولدت فكرة هذه الدراسة

عبر  قوق السیاسیة الفلسطینیةالحلدعم  استراتیجیةلتعید البوصلة إلى اتجاهها الصحیح وتقترح 

 .مواقع التواصل االجتماعي

  ضعف دور المؤسسات الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني والفصائل الفلسطینیة في استغالل

  .اإلعالم الجدید لحشد الرأي العام الفلسطیني لدعم حقوقه

      مجال االهتمام والدعم للحقوق الفلسطینیة.  2

  :امجال كانتهذا الأعلى فقرتین في 

   احتلت المرتبة األولى، بوزن نسبي قدره " .حق تحریر األسرى: "والتي نصت على) 4(الفقرة رقم

  :ویعزى هذا األمر لعدة أسباب، منها .%)78.20(
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أن األسرى الفلسطینیین هم جزء أصیل من الشعب وكل أسیر لدیه أقارب وٕاخوة وأبناء ال یتركون  .1

منبرًا  مواقع التواصل االجتماعيوسیلة لتسلیط الضوء على معاناتهم إال واستخدموها، فوجدوا في 

بة حقیقیا لتعبئة الرأي العام الفلسطیني الستحضار معاناتهم والحث على إذكاء جذوة المطال

 .بتحریرهم

الدعوات من خالل مواقع التواصل االجتماعي لالعتصامات المتكررة أمام الصلیب األحمر   .2

 .وغیره كانت من أهم األسباب التي ساهمت في تفعیل تداول حق تحریر األسرى

م أتاحت 2014عن تمكن المقاومة من أسر جنود صهاینة بعد حرب غزة  تواردتاألنباء التي  .3

  ".صفقة شالیط"تدول موضوع تحریر أسرى فلسطینیین على غرار ما سمي بـل كبیراً  زخماً 

  احتلت المرتبة الثانیة، بوزن نسبي قدره  ".حق القدس": والتي نصت على) 1(الفقرة رقم

أن المدینة المقدسة محل إجماع الكل الفلسطیني، فهي في قلب كل  ویدل ذلك على %).77.40(

دینه، فمن المنطقي أن نجد مواقع التواصل حتى فلسطیني حتى لو اختلف توجهه وانتمائه وعمره و 

  ."القدس"مدینتهم المقدسة االجتماعي تزخر بالتفاعل مع حق الفلسطینیین في 

  :اكانت المجال هذا في فقرتین أدنى وأن

  احتلت المرتبة االخیرة، بوزن نسبي قدره " .حق ترسیم الحدود ": والتي نصت على) 5(الفقرة رقم

انقسام الرأي العام الفلسطیني حول كیفیة ترسیم الحدود، ففریق ویعزو الباحث ذلك إلى ، )%51.50(

بإسرائیل م، والفریق اآلخر ال یعترف 1967یعترف بإسرائیل ویقر بأن حدود فلسطین هي حدود عام 

 .وال یقر إال بحدود دولة فلسطین التاریخیة

  احتلت المرتبة الخامسة قبل األخیرة بوزن نسبي قدره " حق المیاه : "والتي نصت على) 3(الفقرة رقم

قلة التداول الفعال لحق المیاه على مواقع التواصل االجتماعي والذي  ذلك إلىویعزى  .%)52.60( 

سابقة تؤدي بالضرورة إلى التأثیر السلبي على التفاعل مع حق المیاه بسبب ذكرنا أسبابه في الفقرة ال

  .نقص المعلومات التفصیلیة لدى الرأي العام الفلسطیني

وبوزن ) 6.64( الحقوق السیاسیة الفلسطینیةوبشكل عام فقد تبین أن المتوسط الحسابي لالهتمام ودعم 

الحقوق السیاسیة وهي أكبر من الوزن النسبي المحاید مما یدلل أن االهتمام ودعم  %)66.40(نسبي 

 الفلسطیني أن المواطنویعزو الباحث ذلك إلى عبر مواقع التواصل االجتماعي كان كبیرًا،  الفلسطینیة
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بطبیعة الحال لن یتوانى في دعم حقوقه  الذي قدم روحه وماله وحریته الستعادة حقوقه المسلوبة

  .لفلسطینیة عبر مواقع التواصل االجتماعي إن اعتقد بأهمیة هذه اآللیةا

  عبر مواقع التواصل االجتماعي؟ الحقوق الفلسطینیةهل تتابع صفحات تدعم  :ثانیا

صفحات تدعم هم من الذین یتابعون من عینة الدراسة %) 48.80(أن ما نسبته  )2-5(یبین جدول 

هم من الذین ال یتابعون %) 9.50(بینما ما نسبته ، عبر مواقع التواصل االجتماعي الحقوق الفلسطینیة

هم من %) 41.70(بینما ما نسبته  ،عبر مواقع التواصل االجتماعي الحقوق الفلسطینیةصفحات تدعم 

 كون بذلك أنی، و عبر مواقع التواصل االجتماعي الحقوق الفلسطینیةصفحات تدعم الذین أحیانا یتابعون 

 عبر مواقع التواصل، وهذه نسبة مرتفعة الحقوق الفلسطینیةمن المبحوثین یتابعون %)  90.50(ما نسبته 

جدًا، وتعتبر مؤشرًا هامًا إلى الدور اإلیجابي الذي یقوم به الناشطون على صفحاتهم من إحیاء للحقوق 

  . المشروعة وتركیز األضواء علیها باستمرار
 

  ): 2- 5(جدول 

  عبر مواقع التواصل االجتماعي الحقوق الفلسطینیةصفحات تدعم  یتابعونعدد ونسبة من یوضح 

 العدد المتابعة 
 النسبة

 %المئویة

 48.80 186 نعم 

 9.50 36 ال

 41.70 159 أحیانا

 100.0 381 المجموع

  

  الفلسطینیةالحقوق اإلجراء الذي تتخذه عند استالمك منشورات تدعوك للمشاركة في دعم  :ثالثا

هم من الذین یقومون بالمشاركة الفاعلة من عینة الدراسة %) 44.10(أن ما نسبته  )3- 5(یبین جدول 

یقومون  هم من الذین%) 51.20(بینما ما نسبته ، الحقوق الفلسطینیةعند استالم منشورات في دعم 

 هم من الذین%) 4.70(بینما ما نسبته  ،الحقوق الفلسطینیةباالطالع فقط عند استالم منشورات في دعم 

یتضح على هذه النتیجة  اً ، وبناءالحقوق السیاسیة الفلسطینیةال یهتمون عند استالم منشورات في دعم 

  .ضرورة تحفیز المدونین والمواطنین بضرورة التفاعل مع المنشورات التي تدعم الحق الفلسطیني
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عند استالمك منشورات تدعوك للمشاركة في دعم المبحوثین تخذه یاإلجراء الذي یوضح ): 3- 5(جدول 

  الحقوق الفلسطینیة

 العدد اإلجراء
 النسبة

 %المئویة

 44.10 168 المشاركة بفاعلیة

 51.20 195 االطالع فقط

 4.70 18 عدم االهتمام

 100.0 381 المجموع

الحقوق هل وجهت إلیك دعوة من إحدى مواقع التواصل االجتماعي للمشاركة في دعم  :رابعا

  الفلسطینیة

دعوة من هم من الذین تم توجیه لهم من عینة الدراسة %) 049.6(أن ما نسبته  )4-5(یبین جدول 

هم %) 50.40(بینما ما نسبته ، الحقوق الفلسطینیةإحدى مواقع التواصل االجتماعي للمشاركة في دعم 

الحقوق السیاسیة دعوة من إحدى مواقع التواصل االجتماعي للمشاركة في دعم من الذین لم توجه لهم 

، ومن هنا یتضح حجم القصور من المؤسسات والهیئات العاملة في الشأن الفلسطیني بحیث الفلسطینیة

 .السیاسیة الفلسطینیةالحقوق نصف المبحوثین تقریبًا لم تصلهم أي دعوة للمشاركة في دعم أن 
 

الحقوق لمن تمت توجیه دعوة لهم للمشاركة في دعم  یوضح العدد والنسبة المئویة): 4- 5(جدول 

  الفلسطینیة

 العدد توجیه دعوة
 النسبة

 %المئویة

 49.60 189 نعم

 50.40 192 ال

 100.0 381 المجموع
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  الفائدة التي تعود على القضیة الفلسطینیة بعد توعیة الرأي العام الفلسطیني بحقوقه المشروعة :خامسا

هم من الذین یعتبرون بأن الفائدة التي من عینة الدراسة %) 054.9(أن ما نسبته  )5- 5(یبین جدول 

زیادة الدعم المالي تعود على القضیة الفلسطینیة بعد توعیة الرأي العام الفلسطیني بحقوقه المشروعة هي 

تشكیل لوبي دولي  هيالفائدة  أن هم من الذین یعتبرون%) 23.60(بینما ما نسبته  ،والتبرعات لفلسطین

تشكیل فرق هم من الذین یعتبرون الفائدة أن یتم %) 53.00(ما ما نسبته بین ،الستعادة الحقوق المسلوبة

هم من %) 53.30(بینما ما نسبته ،  أمام المحاكم الدولیة الحقوق السیاسیة الفلسطینیةقانونیة للدفاع عن 

بینما ما نسبته ، تنظیم مظاهرات ثوریة للمطالبة بإنهاء االحتالل هيالفائدة أن الذین یعتبرون 

زیادة إقبال المواطنین على االنضمام لتنظیمات  هيالفائدة أن هم من الذین یعتبرون %) 46.50(

ورقة قوة  تكمن في كونه الفائدة أن هم من الذین یعتبرون%) 28.10(بینما ما نسبته ،  المقاومة المسلحة

هم من الذین  %)49.10(بینما ما نسبته  ،للمفاوض الفلسطیني في المفاوضات مع الجانب اإلسرائیلي

بینما ما نسبته  ،ورقة ضغط على المجتمع الدولي تسهم في إنهاء االحتالل كونهالفائدة  أن یعتبرون

  .هم من الذین یعتبرون أن هناك فوائد أخرى %) 5.00(

  الفائدة التي تعود على القضیة الفلسطینیة بعد توعیة الرأي العام الفلسطیني بحقوقهیوضح ): 5-5(جدول 

 الفائدة
 عدد

 التكرارات

 النسبة

 %المئویة

النسبة المئویة من 

 حجم العینة األصلي

 54.90 17.50 209       زیادة الدعم المالي والتبرعات لفلسطین

 23.60  7.50 90 تشكیل لوبي دولي الستعادة الحقوق المسلوبة

أمام  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتشكیل فرق قانونیة للدفاع عن 

 المحاكم الدولیة
202 16.90 53.00 

 53.30 17.00 203 تنظیم مظاهرات ثوریة للمطالبة بإنهاء االحتالل

 46.50 14.80 177  زیادة إقبال المواطنین على االنضمام لتنظیمات المقاومة المسلحة 

 28.10 9.00 107 ورقة قوة للمفاوض الفلسطیني في المفاوضات مع الجانب اإلسرائیلي

 49.10 15.70 187 ورقة ضغط على المجتمع الدولي تسهم في إنهاء االحتالل

 5.00 1.60 19  أخرى

  100.0 1194 المجموع

 اإلجابات اختیار من متعدد  
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  ما دور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطیني؟ :إجابة السؤال الثاني 5-2-2

  .لعینة واحدة Tهذا التساؤل، تم استخدام المتوسط الحسابي، والوزن النسبي، واختبار  عنولإلجابة 

  المجاللكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة ): 7- 5(جدول 

  م

 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

قیمة 

 االختبار

القیمة 

االحتمالیة 

)Sig(. 

 الترتیب

1 - 
مساحة  مواقع التواصل االجتماعيتعطي 

 مفتوحة للجماهیر للتعبیر وٕابداء الرأي
7.82 78.20 20.406 0.000 2 

2- 
في صناعة  مواقع التواصل االجتماعيتسهم 

 الرأي العام في الشارع الفلسطیني
7.40 74.00 17.584 0.000 7 

3- 
یتأثر الرأي العام بقضیة ما من خالل كثافة 

  مواقع التواصل االجتماعيتداولها على صفحات 
7.51 75.10 17.926 0.000 4 

4- 

تسعى الفصائل الفلسطینیة الستقطاب الرأي 

العام من خالل صفحاتها على مواقع التواصل 

  االجتماعي

6.88 68.80 10.756 0.000 13 

5 - 
تستخدم الجهات المعادیة مواقع التواصل 

 لتضلیل الرأي العام الفلسطیني االجتماعي
7.92 79.20 20.076 0.000 1 

6 - 
تسهل  مواقع التواصل االجتماعيآلیة عمل 

 للمجتمع الفلسطیني" الغزو الفكري"مهمة 
7.47 74.70 16.304 0.000 6 

7 - 

شنت العدید من الجهات المعادیة للشعب 

علیه عبر مواقع " حربًا نفسیة"الفلسطیني 

 التواصل االجتماعي

7.67 76.70 16.472 0.000 3 

8 - 
تستخدم بعض الجهات الوطنیة مواقع التواصل 

 لتوعیة الرأي العام الفلسطیني بحقوقه االجتماعي
7.32 73.20 16.238 0.000 9 

9 - 

دورًا في نشر  مواقع التواصل االجتماعيتلعب 

الحقوق الوعي السیاسي بطرق المطالبة ب

 السیاسیة الفلسطینیة

7.12 71.20 14.116 0.000 11 

 14 0.000 6.666 63.30 6.33مواقع التواصل تمنح التجمعات الشبابیة على  -10
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  م

 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

قیمة 

 االختبار

القیمة 

االحتمالیة 

)Sig(. 

 الترتیب

فرصة لتشكیل لوبي شبابي حیال  االجتماعي

 القضایا السیاسیة

11- 

مواقع یتم تداول صور ومقاطع فیدیو على 

تسهم في توعیة الرأي العام  التواصل االجتماعي

 الفلسطیني

7.39 73.90 15.373 0.000 8 

12- 

التي یطلقها بعض  )الهاشتاق أو الوسوم(یسهم 

في  مواقع التواصل االجتماعيالناشطین على 

 توعیة الرأي العام الفلسطیني

7.29 72.90 15.186 0.000 10 

13- 

الذي یجمع بین : االنفوجرفیك(یساعد استخدام 

الصور والمعلومات المكثفة في صورة واحدة 

عبر صفحات مواقع التواصل  )رسومیة

االجتماعي في توضیح بعض الحقائق للرأي 

 العام

6.91 69.10 11.733 0.000 12 

14- 

تستغل الجهات المعادیة للفلسطینیین تقنیات 

مواقع التواصل االجتماعي بكفاءة أعلى من 

الجهات الوطنیة للتأثیر السلبي على الرأي العام 

 الفلسطیني

7.49 74.90 16.729 0.000 5 

  0.000 27.862 73.20 7.32 الدرجة الكلیة

  .α=  0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى داللة* 

  :اأعلى فقرتین في هذا المجال كانت

   لتضلیل  تستخدم الجهات المعادیة مواقع التواصل االجتماعي : "والتي نصت على) 5(الفقرة رقم

  : ذلك إلىویعزى  .%)79.20(المرتبة األولى، بوزن نسبي قدره احتلت " .الرأي العام الفلسطیني

 مواقع تستخدم  إدراك أغلبیة المبحوثین أن الجهات المعادیة الصهیونیة والمخابراتیة

من خالل استخدام أسالیب الحرب  لتضلیل الرأي العام الفلسطیني التواصل االجتماعي
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الرعب والفوضى في المجتمع  لشائعات واختالق األزمات وٕاثارةل النفسیة من بث

 . الفلسطیني

   توارد قصص محاوالت جهاز الشاباك الصهیوني استهداف الفتیات والشباب الفلسطیني

بالمال والنساء عبر محادثات مواقع التواصل  مفي وحل العمالة وٕاغرائه مإلسقاطه

 .االجتماعي

  لتغذیة فكر االنقسام والخالف استغالل تلك الجهات المعادیة لمواقع التواصل االجتماعي

بین أبناء الشعب الفلسطیني وتهیئة األجواء لخلق عدو داخلي في نظر البعض هو 

    .أبغض من العدو الصهیوني

  مساحة مفتوحة للجماهیر  مواقع التواصل االجتماعيتعطي  ": والتي نصت على) 1(الفقرة رقم

ویعزو الباحث ذلك إلى  %).78.20(احتلت المرتبة الثانیة، بوزن نسبي قدره  ".للتعبیر وٕابداء الرأي

أن معظم المبحوثین تفاعلوا مع مواقع التواصل االجتماعي فوجدوا فیها ضالتهم للتعبیر عن آرائهم 

ملي علیهم ما عن تعقیدات وسائل اإلعالم األخرى التي ت وأفكارهم ومعتقداتهم دون تقیید بعیداً 

 .ونهؤ أو ما یقر  یشاهدونه

المجال التقني ساهم "بحیث توصلت إلى أن  )2011الفطافطة،(وتتفق هذه النتیجة مع دراسة 

سحر (وكذلك اتفقت هذه النتیجة مع دراسة . "بتعزیز حریة التعبیر وٕاعطائها متنفس

 وسائل اإلعالم إرادة الشعوب في التغییر تعززت بواسطة انتشار"التي بینت أن ) 2012وآخرون،

ویعزو الباحث هذا االتفاق إلى أن هذه النتیجة أصبح علیها توافق بین معظم الباحثین   "الجدید

حریة لتوفیر  منوالمهتمین بمجال التواصل االجتماعي لما لطبیعة تصمیم تلك المواقع وسبب وجودها 

  .التعبیر وحریة الرأي

  :اكانت المجال هذا في فقرتین أدنى وأن

  مواقع التواصل االجتماعيتمنح التجمعات الشبابیة على  ": والتي نصت على) 10(الفقرة رقم 

، بوزن نسبي قدره األخیرةاحتلت المرتبة " .فرصة لتشكیل لوبي شبابي حیال القضایا السیاسیة

إلى أن الشباب الفلسطیني بمعظمه منتمي لفصائل وتنظیمات تتبنى مواقف ویرجع هذا ، )%63.30(

مسبقة، ویشكلون لهم الخلفیة الفكریة وبالتالي فهم یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي وأراء سیاسیة 



  

 نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الخامس

101 

للترویج ألفكارهم التي تزودوا بها عن طریق التنظیم، وبالتالي فإن التنظیم هو المرجعیة الحقیقیة 

  .لتشكیل لوبي شبابي حیال القضایا السیاسیة

  ئل الفلسطینیة الستقطاب الرأي العام من خالل تسعى الفصا : "والتي نصت على) 4(الفقرة رقم

األخیرة بوزن نسبي قدره الثالثة عشر قبل احتلت المرتبة " .صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي

  : العدید من األسباب أهمها ویعزو الباحث ذلك إلى .%)68.80( 

لغة التواصل  تقتصرأن التحزب للفصائل الفلسطینیة متغلغل في الشعب بشكل أعمق من أن  .1

 .عن طریق مواقع التواصل االجتماعي بینهم

تكرار إغالق الصفحات الخاصة بالتنظیمات الفلسطینیة من قبل إدارة مواقع التواصل االجتماعي  .2

 .یتعلق بالتحریض على العدو الصهیوني ما بدعوى نشر العنف وبث روح الكراهیة في كل

مواقع التواصل  بالتحشید للحقوق الفلسطینیة عبراإلعالمیین الحزبیین بعض قلة اهتمام  .3

  .االجتماعي وقدرتها على التأثیر في الرأي العام الفلسطیني

لدور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام  عام فقد تبین أن المتوسط الحسابيوبشكل 

أن  على وهي أكبر من الوزن النسبي المحاید مما یدلل%) 73.20(وبوزن نسبي ) 7.32(الفلسطیني 

  .كان كبیراً  دور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطیني

هناك تفوق واضح للشبكات االجتماعیة في "ت أن التي أثبت )2012جالل،(وتتفق هذه النتیجة مع دراسة 

) 2011الفطافطة،( وكذلك اتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة" ةالعربی ین آراء الجمهور نحو الثوراتتكو 

  ."ل اإلعالم الجدید لبناء رأي عامالجهد الفلسطیني استغ" التي خلصت إلى أن

  :لعدة أسباب منهاتعزى هذه النتیجة و  

ومثقف ویتواكب مع مفرزات التكنولوجیا الحدیثة  یعتبر شعب متعلم وواع الفلسطینيأن الشعب  .1

 .أكثر من غیره من الشعوب العربیة

طلیعة الشعوب العربیة التي انتشر فیها استخدام مواقع التواصل  فيأن الشعب الفلسطیني  .2

المواطن الفلسطیني االجتماعي بسب تسارع األحداث في المنطقة وتتابعها مما أدى إلى شغف 

 .األخبار والمستجداتبمتابعة كل ما هو جدید من 
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الشعب الفلسطیني تشتت في دول العالم بسبب االحتالل الغاشم، وبالتالي فإن العدید من العائالت  .3

بها لدرجة أنه  اتفاعل مع مواقع التواصل وارتباطهلل اخارج فلسطین مما دفعهلها أبناء أو أقارب 

من األجندة الیومیة للعائلة، واعتمدت كمواقع صدیقة یتواصلون  لك المواقع جزءاً أصبح استخدام ت

من خاللها مع أبنائهم ویستقون منها األخبار وبالتالي سهل هذا األمر التأثیر اإلیجابي على الرأي 

 .العام الفلسطیني

   :السؤال الثانينتیجة 

  %)73.20(وبوزن نسبي ، الرأي العام الفلسطینيفي تعبئة  كبیردور تقوم بمواقع التواصل االجتماعي 
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مواقـع التواصـل االجتمـاعي علـى دعـم  ؤثرتـ إلى أي درجة یمكـن أن: إجابة السؤال الثالث 5-2-3

 ؟الحقوق السیاسیة الفلسطینیة

  .لعینة واحدة Tهذا التساؤل، تم استخدام المتوسط الحسابي، والوزن النسبي، واختبار  عنولإلجابة 

  المجاللكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة ): 8- 5(جدول 

  م

 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

قیمة 

 االختبار

القیمة 

االحتمالیة 

)Sig(. 

 الترتیب

1 - 
صفحات  مواقع التواصل االجتماعيتحتوي 

 متخصصة لتوعیة الرأي العام الفلسطیني بحقوقه
6.99 69.90 12.265 0.000 5 

2- 

مواقع التواصل االجتماعي المواطنین  تدفع

الحقوق المطالبة ب الفعالیات في للمشاركة

  السیاسیة الفلسطینیة

6.77 67.70 10.834 0.000 6 

3- 

 مواقع التواصل االجتماعي في زیادة تسهم

الحقوق االجتماعیة حول  ولیةؤ بالمس اإلحساس

 السیاسیة الفلسطینیة

6.74 67.40 10.862 0.000 7 

4- 

جهود  مواقع التواصل االجتماعي تشتت

الناشطین في مجاالت عدة على حساب دعم 

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیة

5.93 59.30 3.380 0.001 10 

5 - 

تستغل الجهات المعادیة مواقع التواصل 

لتزویر الحقائق وٕاثبات حقها المزعوم االجتماعي 

 في فلسطین

7.54 75.40 17.843 0.000 1 

6 - 

 مواقع التواصل االجتماعي في إبراز تسهم

سیاسیًا في إطار  نشطة جدیدة شخصیات

   الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالمطالبة ب

7.05 70.50 13.841 0.000 4 

7 - 

مواقع التواصل االجتماعي المخاطر التي  تبرز

المواطنین الفلسطینیین من  تهجیرترتبت على 

 أراضیهم

6.50 65.00 8.353 0.000 8 

 3 0.000 12.747 70.90 7.09مواقع التواصل االجتماعي المخاطر  تبرز - 8
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  م

 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

قیمة 

 االختبار

القیمة 

االحتمالیة 

)Sig(. 

 الترتیب

منذ االحتالل الصهیوني  القدسالمحدقة بمدینة 

  لها

9 - 

مواقع التواصل االجتماعي المخاطر التي  تبرز

في فلسطین نتیجة نهب  المائيتهدد األمن 

 االحتالل للثروة المائیة

5.05 50.50 -3.354 0.001 12 

10- 

مواقع التواصل االجتماعي المخاطر التي  تبرز

 االستیطانتهدد الفلسطینیین نتیجة مشاریع 

 التوسعیة على حساب أراضي المواطنین

6.13 61.30 4.899 0.000 9 

11- 

مواقع التواصل االجتماعي المخاطر التي  تبرز

تهدد األمن القومي الفلسطیني نتیجة عدم ترسیم 

  الدولة حدود

5.21 52.10 -2.070 0.039 11 

12- 

مواقع التواصل االجتماعي المخاطر  تبرز

نتیجة استمرار االعتقاالت  األسرىالمترتبة على 

السیاسیة والعشوائیة بحق أبناء الشعب 

 الفلسطیني 

7.22 72.20 13.592 0.000 2 

  0.000 13.903 65.20 6.52 الدرجة الكلیة 

  .α=  0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى داللة* 

  :اأعلى فقرتین في هذا المجال كانت

   تستغل الجهات المعادیة مواقع التواصل االجتماعي لتزویر  ": على والتي نصت) 5(الفقرة رقم

  .%)075.4(احتلت المرتبة األولى، بوزن نسبي قدره  ."الحقائق وٕاثبات حقها المزعوم في فلسطین

مواقع التواصل ومحاولة بث الغزو لستغالل تلك الجهات المعادیة الذلك إلى وعي الفئة المستهدفة ویعزى 

الفكري لتزویر الحقائق التاریخیة لتشویه حقوق الفلسطینیین وٕاثبات حقهم في فلسطین دون مرجعیة 

  . تاریخیة حقیقیة تثبت ذلك
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  مواقع التواصل االجتماعي المخاطر المترتبة على األسرى  تبرز ": والتي نصت على) 12(الفقرة رقم

احتلت المرتبة  ".االعتقاالت السیاسیة والعشوائیة بحق أبناء الشعب الفلسطینينتیجة استمرار 

ویعزو الباحث ذلك إلى اهتمام الرأي العام الفلسطیني بأسراه  %).72.20(الثانیة، بوزن نسبي قدره 

المناضلین وٕاحیاء قضیتهم عبر مواقع التواصل االجتماعي في كل المناسبات عبر إطالق الحمالت 

مواقع ویعود الفضل في إحیاء قضیة األسرى على " الهاشتاق"باألسرى أو عبر األوسمة  الخاصة

بعد هللا عز وجل إلى الجمعیات والمؤسسات التي تختص بشئون األسرى بحیث  التواصل االجتماعي

تعتمد مثل هذه األسالیب لتفعیل قضیة األسرى، وهذه النتیجة منطقیة ومتوافقة مع نتیجة البند الذي 

  .  ظهر أن حق األسرى هو أكثر بند یتم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي خالل هذه الدراسةأ

  :اكانت المجال هذا في فقرتین أدنى وأن

  مواقع التواصل االجتماعي المخاطر التي تهدد األمن  تبرز ": والتي نصت على) 9(الفقرة رقم

، بوزن نسبي قدره األخیرةاحتلت المرتبة "  المائیةالمائي في فلسطین نتیجة نهب االحتالل للثروة 

)%50.50(.  

  :األسباب التالیة ویعزو الباحث ذلك إلى

في ) 9(كما أشارت نتیجة البند رقم _عدم تداول قضیة المیاه عبر مواقع التواصل االجتماعي  .1

الفلسطیني وتأتي أدت إلى عدم إبراز أهمیة هذا الحق األصیل من حقوق شعبنا _ هذه االستبانة

 .مع نتائج الفقرة األولى من هذه االستبانة ومتوافقةً  هذه النتیجة منطقیةً 

على وعي الرأي العام الفلسطیني  قلة اهتمام المؤسسات المختصة بإبراز حقنا في المیاه أثر سلباً  .2

 . بالمخاطر التي تهدد األمن المائي في فلسطین نتیجة نهب االحتالل للثروة المائیة

تابع األحداث والمستجدات في الساحة الفلسطینیة أشغل الرأي العام باألمور الیومیة عن بعض ت .3

 .الحقوق الثابتة للشعب الفلسطیني

بأي " اإلسرائیلي"أجلت قضیة المیاه إلى قضایا الحل النهائي ولم تلزم الطرف " أوسلو"اتفاقیة  .4

  .   في المیاهالتزامات، مما أدى إلى تغول العدو الصهیوني على حقنا 

  مواقع التواصل االجتماعي المخاطر التي تهدد األمن  تبرز : "والتي نصت على) 11(الفقرة رقم

احتلت المرتبة الحادیة عشر قبل األخیرة بوزن " .القومي الفلسطیني نتیجة عدم ترسیم حدود الدولة

  : األسباب التالیة ذلك إلىویعزى  .%)52.10( نسبي قدره 
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على حقوق الشعب الفلسطیني وعدم السماح بإقامة دولة فلسطینیة " الصهیوني" تغول االحتالل .1

 .األمم المتحدة المتعاقبة اتنص علیه قرار م  حسب ما 1967كاملة السیادة على حدود 

قلة تداول قضیة ترسیم الحدود من قبل الناشطین السیاسیین والجهات المختصة على مواقع  .2

المخاطر التي تهدد األمن القومي في ضعف إبراز  رئیساً التواصل االجتماعي كانت سببا 

 .الفلسطیني نتیجة عدم ترسیم حدود الدولة
  

الحقوق وبشكل عام فقد تبین أن المتوسط الحسابي لدرجة تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم 

ي المحاید وهي أكبر من الوزن النسب%) 65.20(وبوزن نسبي ) 6.52(یساوي  السیاسیة الفلسطینیة

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةأن درجة تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم  على مما یدلل

  .كانت متوسطة

والتي أشارت إلى أن  )2013حمودة،(دراسة  اتوصلت له النتیجة التي مع هذه النتیجة وتقاربت

لتغطیة القضایا المجتمعیة  االجتماعيمواقع التواصل المبحوثین یعتقدون بعدم كفایة ما تتناوله "

ن، تهوید القدس، االستیطان، ؤوالالج: فایة وفقًا للتالي أهمهاجاءت بالترتیب حسب عدم الك

  : ویعزو الباحث ذلك إلى "األسرى، المیاه

 .انشغال المدونین والناشطین بالقضایا والمستجدات الیومیة ومتابعة الجمهور الفلسطیني لها .1

 .الفلسطینیة ودعم أحرار العالم لها عبر مواقع التواصل االجتماعيعدالة القضیة  .2

وجود القابلیة لدى الناشطین الفلسطینیین لدعم حقوقهم عبر مواقع التواصل االجتماعي رغم عدم  .3

   .لتحقیق هذا الهدف النبیلواضحة استراتیجیة  التوصل إلى

  

   :السؤال الثالثنتیجة 

متوسطة، وبوزن نسبي  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةدرجة تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم 

)65.20(%  
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 الـرأي العـام تكـوینفي  الفاعلةاألسالیب اإلعالمیة  كیف یمكن تحدید: إجابة السؤال الرابع 5-2-4

  ؟الفلسطیني

  لعینة واحدة Tهذا التساؤل، تم استخدام المتوسط الحسابي، والوزن النسبي، واختبار  عنولإلجابة 

  المجاللكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة ): 9- 5(جدول 

  م

 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

قیمة 

 االختبار

القیمة 

االحتمالیة 

)Sig(. 

 الترتیب

 5 0.000 11.992 69.20 6.92 التكرار والمالحقة أسلوب - 1

 3 0.000 12.839 70.10 7.01 أسلوب اإلثارة العاطفیة -2

 6 0.000 11.512 68.70 6.87 أسلوب عرض الحقائق -3

 9 0.000 8.916 65.40 6.54 أسلوب تحویل انتباه الرأي العام -4

 10 0.000 8.176 64.10 6.41 أسلوب البرامج اإلیجابیة المحددة - 5

 8 0.000 8.243 65.60 6.56 أسلوب التعتیم والتمویه اإلعالمي - 6

 7 0.000 10.008 68.30 6.83 أسلوب التزویر والخداع باستخدام العلم وتطبیقاته - 7

 1 0.000 15.523 75.60 7.56 أسلوب الشائعات - 8

 2 0.000 11.215 70.20 7.02 أسلوب افتعال األزمات - 9

 4 0.000 10.5220 69.80 6.98 أسلوب إثارة الرعب والفوضى -10

  0.000 18.008 68.70 6.87 الدرجة الكلیة 

  .α=  0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى داللة* 

  :اأعلى فقرتین في هذا المجال كانت

   احتلت المرتبة األولى، بوزن نسبي قدره  ."أسلوب الشائعات" : والتي نصت على) 8(الفقرة رقم

" الحرب النفسیة"ویعزو الباحث ذلك إلى أن أسلوب نشر الشائعات هو أحد أسالیب  .%)075.6(

التي تسهم في تكوین الرأي العام، وبحسب رأي المبحوثین فإن هذا األسلوب هو األكثر تأثیرا من بین 

نشره، ومشاركته في ن بمواقع التواصل االجتماعي و للعلمیة األخرى، بحیث یسهم المتصكل األسالیب ا

  .مع اآلخرین
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  احتلت المرتبة الثانیة، بوزن نسبي قدره  "افتعال األزمات  أسلوب ": والتي نصت على) 9(الفقرة رقم

" الحرب النفسیة"ویشیر الباحث إلى أن أسلوب افتعال األزمات هو أیضًا أحد أسالیب  %).70.20(

الدرجة الثانیة في التي تسهم في تكوین الرأي العام، وبحسب رأي المبحوثین فإن هذا األسلوب یأتي 

من حیث قوة التأثیر من بین كل األسالیب العلمیة األخرى، وذلك بسبب طبیعة تصمیم مواقع 

ل االجتماعي بحیث یصعب التحقق من المعلومات التي یتم تداولها على الشبكة فتنطلق التواص

التصریحات والتحلیالت والنقاشات التي ربما تكون كلها مبنیة على معلومات مغلوطة وبالتالي تتطور 

    . الخالفات إلى أزمات مفتعلة ربما یقف خلفها جهة استخباریة ما، أو جهاز أمني

  :اكانت المجال هذا في فقرتین أدنى وأن

  احتلت المرتبة األخیرة، بوزن " یجابیة المحددةأسلوب البرامج اإل": والتي نصت على) 5(الفقرة رقم

ویعزو الباحث ذلك إلى سهولة تشویهها والسخریة منها وكشف عیوبها  .)64.10%(نسبي قدره 

قد تطفئ بریقها وتنفر الرأي العام منها، وثغراتها، باإلضافة إلى إحاطتها بهالة من الشائعات التي 

في " محمد مرسي"الذي تقدم به المرشح الرئاسي " مشروع النهضة"ومثال ذلك ما حصل مع 

  م2012االنتخابات المصریة عام 

  احتلت المرتبة التاسعة قبل " .أسلوب تحویل انتباه الرأي العام : "والتي نصت على) 4(الفقرة رقم

أنه في عصر السرعة وعصر  عزو الباحث ذلك إلىوی .%)65.40( دره األخیرة بوزن نسبي ق

على الرأي العام بسبب وعي المواطن وقدرته  تأثیر كاف اعلى الجمیع لم یعد هذا األسلوب ذاالنفتاح 

  .   على الحصول على المعلومة من أكثر من مصدر

سالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر وبشكل عام فقد تبین أن المتوسط الحسابي لدرجة تأثیر استخدام األ

وهي أكبر من الوزن النسبي %) 68.70(وبوزن نسبي ) 6.87(یساوي  مواقع التواصل االجتماعي

المحاید مما یدلل أن درجة تأثیر استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر مواقع التواصل 

كانت كبیرة، وبحسب اطالع ومتابعة الباحث واألساتذة المشرفین الذین تكرموا بتحكیم  االجتماعي

في ) 2005التهامي،( أسالیب تكوین الرأي العام التي أوردها فإن هذه الدراسة تفردت بإخضاعاالستبانة 

قة تؤكد أو ولذلك لم یجد الباحث دراسات ساب ،للدراسة والبحث" الرأي العام وطرق قیاسه" كتابه بعنوان

  .تختلف مع نتائج الدراسة في هذا المحور
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 درجة تأثیر استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر مواقع التواصل االجتماعيى عز تو 

وعي المبحوثین بأهمیة هذه األسالیب لتكوین الرأي العام وبالذات أسالیب  بسبب كبیرة كانت

الحرب النفسیة التي یتضح استخدامها في مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبیر، بحیث أظهرت 

الدراسة أن أكثر أسلوب مؤثر على تكوین الرأي العام هو أسلوب إثارة الشائعات ویلیه أسلوب 

 جمیعها الدرجة الرابعة یأتي أسلوب إثارة الرعب والفوضى وهذه األسالیبافتعال األزمات وفي 

  .هي أسالیب الحرب النفسیة

  

  :السؤال الرابعنتیجة 

كبیرة، وبوزن  درجة تأثیر استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر مواقع التواصل االجتماعي

  %)68.70(نسبي 
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ما أهم المقترحات التي تسهم في زیادة وعي الرأي العام الفلسطیني : الخامسإجابة السؤال  5- 2- 5

  عبر مواقع التواصل االجتماعي؟ السیاسیة بحقوقه

قام الباحث بتجمیع المقترحات المتشابهة تحت صیغة واحدة ومن ثم حساب هذا التساؤل،  عنولإلجابة 

التكرارات ثم النسبة المئویة من العینة األصلیة الكلیة، ثم عدد التكرارات لكل مقترح، والنسبة المئویة لعدد 

  .العمل على ترتیب المقترحات حسب األكثر تكرارًا وترتیبها وفق هذا األساس

  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةمقترحات وآلیات تعبئة الرأي العام لدعم ): 10- 5(جدول 

 الفقــــــــــرة م
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1. 

الحقوق السیاسیة تصمیم صفحات ممولة مخصصة إلبراز 
ھدفھا توعیة الرأي العام المحلي والمجتمع  الفلسطینیة

الدولي بعدالة القضیة الفلسطینیة، ودعمھا والتفاعل معھا 
 من الناشطین والفصائل والمؤسسات المختصة 

250 19.17 65.45 1 

2. 

الحقوق تطبیق تقنیات اإلعالم الجدید لدعم صفحات 
مثل بث الفیدیوھات والصور  السیاسیة الفلسطینیة

واالنفوجرافیك والھاشتاق، ومراعاة شروط توسیع نطاق 
 )Edge Rank(النشر 

220 16.87 57.59 2 

3. 

تشكیل لجان شبابیة وتعبئتھم فكریاً بحقوقھم وإعدادھم 
للتعبیر عن حقیقة ما بداخلھم على مواقع التواصل 

 االجتماعي بشكل مؤثر 
213 16.33 55.76 3 

4. 

الحقوق السیاسیة عمل ھاشتاق موحد لكل حق من 
وحث جمیع الناشطین والمؤسسات الحقوقیة  الفلسطینیة

 للنشر فیھ بھدف توعیة الرأي العام الفلسطیني بحقوقھ
179 13.73 46.86 4 

5. 

عمل دورات ثقافیة ذات العالقة بالقضیة الفلسطینیة 
والحرص على تشكیل مجموعات فكریة قادرة على تحمل 

 أعباء العمل الوطني
87 6.67 22.77 5 

6. 

شبابیة مختلفة فلسطینیة وعربیة وأوروبیة تشكیل تحالفات 
وأمریكیة لتكوین لوبي ضاغط قادر على لفت انتباه 

 إعالمھم لحقوق الفلسطینیین
61 4.68 15.97 6 

7. 
یناقشون صفحات خاصة من الطلبة الجامعیین إنشاء 

 7 14.92 4.37 57 ویطرحون القضایا الحقوقیة للشعب الفلسطیني
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 8 12.83 3.76 49 مؤیدة وداعمة للحق الفلسطینيت - استمرار نشر بوستا .8

9. 

العمل على تصحیح بعض المفاھیم الخاطئة التي تولدت 
لدى العرب والغرب نتیجة الحمالت الصھیونیة الدعائیة 

 الظالمة بحق الفلسطینیین
42 3.22 10.99 9 

10.
التنسیق والتواصل مع المجموعات والصفحات المشھورة 

 10 9.69 2.84 37 القضایا الفلسطینیةبھدف نشر معلومات حول 

11.
-تدعیم المناھج الفلسطینیة في مراحلھ المختلفة وخصوصا

 11 8.38 2.45 32 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةبمفاھیم  -األساسیة

12.
 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالتوثیق التاریخي للقضایا و

 12 5.76 1.69 22 وتعمد استخدام النزاھة والصدق في طرح القضایا

13.
بث مقاطع الفیدیو التي تكشف جرائم لالحتالل اتجاه سكان 

 13 5.24 1.53 20 القدس

14.

مجتمع الفلسطیني في العمل على تغییر نمط التفكیر لدى ال
على ابتكار وسائل مقاومة المحتل عبر مواقع  ھتنمیة قدرات

 التواصل االجتماعي
17 1.3 4.45 14 

15.

شبابیة من الداخل والشتات تشكیل مراكز توعویة ولجان 
تستطیع مخاطبة العالم بلغاتھ المختلفة إلبراز حقوق 

 الشعب الفلسطیني المسلوبة
13 1 3.4 15 

16.
تنظیم فعالیات ومظاھرات للشباب الفلسطیني للتذكیر 

 بالقضایا الفلسطینیة
5 0.38 1.31 16 

  

  :افي هذا المجال كان مقترحینأعلى 

  الحقوق تصمیم صفحات ممولة مخصصة إلبراز  ": فيوالذي یلخص ) 1(رقم  المقترح األول

ھدفھا توعیة الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي بعدالة القضیة الفلسطینیة،  السیاسیة الفلسطینیة

بعدد احتل المرتبة األولى،  "ودعمھا والتفاعل معھا من الناشطین والفصائل والمؤسسات المختصة

، وتعكس ھذه النسبة من حجم العینة األصلیة%)  65.45(نسبة تقارب ، وبتكرار 250تكرارات 

االجتماعي ربحیة وتتعامل بتمیز مع الصفحات التي المرتفعة إیمان المبحوثین بأن مواقع التواصل 

وعدد  نطاق أوسع وأبعد لها إلىیتوص مقابل أن تضمنعلى منشوراتها  مالیة إلدارة الموقع تدفع مبالغ

 .المتابعینأكبر من 
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 الحقوق السیاسیة تطبیق تقنیات اإلعالم الجدید لدعم صفحات  ": على نصوالتي ) 2(رقم  المقترح

مثل بث الفیدیوهات والصور واالنفوجرافیك والهاشتاق، ومراعاة شروط توسیع نطاق  الفلسطینیة

. %)57.59(قدره وزن نسبي تكرارًا، و  220بعدد  احتلت المرتبة الثانیة، ")Edge Rank(النشر 

وهذه النتیجة تشیر إلى أهمیة أن تعقد دورات تدریبیة للناشطین في مجاالت حقوق الشعب الفلسطیني 

   .على أوسع نطاق مواقع التواصل االجتماعيوالمؤسسات الشبابیة والجامعات حتى یتم االستفادة من 

  :اكانت المجال هذا في فقرتین أدنى وأن

 تنظیم فعالیات ومظاهرات للشباب الفلسطیني للتذكیر بالقضایا  ": على نصوالذي ) 16(رقم  المقترح

تكرارات، ووزن نسبي قدره  5من بین عدد المقترحات بعدد احتلت المرتبة األخیرة "  الفلسطینیة

وبالرغم من أهمیة تنظیم المسیرات الوطنیة لهذا الغرض، إال أن النسبة المنخفضة . %) 1.31(

تعكس أن توجه التفكیر لدى المبحوثین كان مركزًا في استغالل مواقع التواصل االجتماعي من داخلها 

 .منهماالستبانة حسب ما طلبت 

 ابیة من الداخل والشتات تشكیل مراكز توعویة ولجان شب : "على والذي نص) 15(رقم  المقترح

احتلت المرتبة "  تستطیع مخاطبة العالم بلغاته المختلفة إلبراز حقوق الشعب الفلسطیني المسلوبة

، وهذه النسبة المنخفضة %) 3.40(تكرارًا، ووزن نسبي قدره  13بعدد  الخامسة عشر قبل األخیرة

ویل والمیزانیات باإلضافة إلى صعوبة ناتجة عن أن تشكیل المراكز واللجان بحاجة إلى كثیر من التم

إدارة أي مركز أو لجان إن كانت تضم خلیطًا من شباب الداخل المحتل ومخیمات الشتات، وكذلك 

بسبب وجود العدید من المراكز الحقوقیة والوطنیة المتخصصة، مثل جمعیة األسرى وجمعیات حقوق 

  .العودة وجمعیات القدس وغیرهم
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  :السؤال السادسعلى اإلجابة  6- 2- 5

بین متوسطات تقدیرات آراء أفراد  )05.0(عند مستوى داللة اللة إحصائیة دذات هل توجد فروق 

عبر مواقع  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةلدعم  الفلسطیني تعبئة الرأي العام استراتیجیة حول العّینة 

 ؟) التخصص ، الجامعة، الجنس( تعزى لمتغّیرات الدراسة التواصل االجتماعي

  :تقسیم السؤال السادس إلى ثالث فقراتهذا التساؤل تم  عنلإلجابة 

بین متوسطات  )05.0(عند مستوى داللة اللة إحصائیة دفروق ذات ال توجد : األولى الفقرة - 1

الحقوق السیاسیة لدعم  الفلسطیني تعبئة الرأي العام استراتیجیةحول تقدیرات آراء أفراد العّینة 

  .لمتغیر الجنس  تعزى عبر مواقع التواصل االجتماعي الفلسطینیة
 

  ".لعینتین مستقلتین  -  T" تم استخدام اختبار الفقرة هذه  عنلإلجابة 
  

 -   T" مقابلة الختبارال (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة ) 11-5(من النتائج الموضحة في جدول 

وجد درجة الكلیة، وبذلك یمكن استنتاج أنه یل) 05.0(من مستوى الداللة  أقل" لعینتین مستقلتین 

تعبئة الرأي العام لدعم  استراتیجیةحول بین متوسطات تقدیرات آراء أفراد العّینة فروق ذات داللة إحصائیة 

الجنس ومن خالل مقارنة تعزى لمتغیر  عبر مواقع التواصل االجتماعي الحقوق السیاسیة الفلسطینیة

مدى تفاعل مواقع التواصل المتوسطات فقد تبین أن الفروق لصالح الطالبات اإلناث باستثناء ما یتعلق في 

له أكبر من مستوى  (.Sig)القیمة االحتمالیة فقد تبین أن  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةاالجتماعي مع 

بین متوسطات تقدیرات آراء أفراد وجد فروق ذات داللة إحصائیة بذلك یمكن استنتاج أنه ال ی 0.05داللة 

عبر مواقع التواصل  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتعبئة الرأي العام لدعم  استراتیجیة حول العّینة 

  .الجنستعزى لمتغیر  االجتماعي

ات داللة إحصائیة ذالتي بینت أنه یوجد فروق ) 2013أبو زید،( مع دراسة الفقرةوقد اختلفت نتائج هذه 

 ال والتي الفلسطیني المجتمع یعیشها التي لعادات والتقالیدبأنها ا نتیجتهبتفسیر لصالح الطلبة الذكور فقام 

      .عام بشكل واإلنترنت المواقع هذه مثل في المشاركة من الطالبات الكثیر تزال تمنع

ذكورًا وٕاناثًا  تهم الكل الفلسطیني بأطیافه المختلفة الحقوق السیاسیة الفلسطینیةهذه النتیجة إلى أن تعزى و 

شبابًا وشیبًا، ومن الطبیعي أن یشارك جمیع أبناء وبنات الوطن بدعم حقوقه المشروعة بكل الوسائل 

  .وخصوصا عبر مواقع التواصل االجتماعي
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  "الجنس" وفقا لمتغیر  "لعینتین مستقلتین -  T" ئج اختبار نتا): 11- 5(جدول 

 المجال

 المتوسطات
قیمة 

 االختبار

القیمة 

االحتمالیة 

)Sig(. 
 أنثى ذكر

الحقوق السیاسیة مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع 

 الفلسطینیة
6.59 6.93 -1.460 0.145 

 0.037 2.095- 7.80 7.41 دور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطیني

الحقوق السیاسیة تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم 

 الفلسطینیة
6.77 7.31 -2.678 0.008 

تأثیر استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر مواقع   

 التواصل االجتماعي
6.50 7.22 -3.528 0.000 

 0.001 3.492- 7.32 6.82 الدرجة الكلیة لالستبانة

 05.0 داللة مستوى عند إحصائیاً  ةدال الفروق . 

  

  

   :من السؤال السادس األولىالفقرة نتیجة 

تعبئة استراتیجیة ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات آراء أفراد العّینة حول 

  الجنس عبر مواقع التواصل االجتماعي تعزى لمتغیر الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالرأي العام لدعم 
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بین متوسطات  )05.0(عند مستوى داللة اللة إحصائیة دفروق ذات ال توجد  :الثانیةالفقرة  - 2

عبر  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتعبئة الرأي العام لدعم  استراتیجیةحول تقدیرات آراء أفراد العّینة 

  .لمتغیر الجامعة تعزى مواقع التواصل االجتماعي
 

  

  ". تحلیل التباین "تم استخدام اختبار الفقرة هذه  عنلإلجابة 

تحلیل "المقابلة الختبار (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة ) 12-5(من النتائج الموضحة في جدول 

ذات  ال توجد فروق ، وبذلك یمكن استنتاج أنهلدرجة الكلیة) 05.0(من مستوى الداللة  أكبر" التباین

الحقوق تعبئة الرأي العام لدعم  استراتیجیة حول بین متوسطات تقدیرات آراء أفراد العّینة داللة إحصائیة 

تأثیر بباستثناء فیما یتعلق ، لمتغیر الجامعةعبر مواقع التواصل االجتماعي تعزى  السیاسیة الفلسطینیة

 فكانت القیمة االحتمالیة استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر مواقع التواصل االجتماعي

(Sig.) 05.0(من مستوى الداللة  له أقل( ذات داللة  توجد فروق، وبذلك یمكن استنتاج أنه

استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام تأثیر حول  بین متوسطات تقدیر أفراد عینة الدراسةإحصائیة 

ومن خالل مقارنة المتوسطات كانت الفروق ، تعزى لمتغیر الجامعة عبر مواقع التواصل االجتماعي

لصالح طلبة جامعة األزهر وهذا ما تؤكده نتائج اختبار شفیه للمقارنات المتعددة الموجود في جدول رقم 

المرجعیات الفكریة المحتملة لطلبة الجامعات، بحیث یسود االعتقاد  :ویعزو الباحث ذلك إلى .)10- 5(

طلبة جامعة األزهر یمیل معظمهم للتیار اللیبرالي الذي یؤمن إیمانًا كبیرًا بالدیمقراطیة  لدى الباحث بأن

 وآلیات استجالب أصوات اآلخرین فیفضل ویحبذ استخدام أسالیب علمیة مؤثرة ومكونة للرأي العام، بینما

للتیار اإلسالمي والمرجعیة  ونالجامعة اإلسالمیة یمیلومعظم طلبة  جامعة األقصى طلبة العدید من

هي ودعوة اآلخرین لها، وال تفضل واألفكار كما " طرح البرامج المحددة"تفضل أسلوب  الفكریة الدینیة التي

  .تباع أسالیب أخرى للتأثیر على الرأي العاما
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  "الجامعة"  لمتغیر وفقاً  "تحلیل التباین " نتائج اختبار): 12- 5(جدول 

 المجال

 المتوسطات
قیمة 

 االختبار

القیمة 

االحتمالیة 

)Sig(. 

الجامعة 

 اإلسالمیة 

جامعة 

 األزهر 

جامعة 

 األقصى 

مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع 

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیة
6.52 7.15 6.81 2.350 0.097 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة 

 الرأي العام الفلسطیني
7.81 7.83 7.42 2.405 0.092 

تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم 

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیة
6.97 7.17 7.17 0.469 0.626 

تأثیر استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي 

 االجتماعيالعام عبر مواقع التواصل 
6.49 7.21 7.15 5.334 0.005 

 0.098 2.340 7.14 7.34 6.95 الدرجة الكلیة لالستبانة

 05.0 داللة مستوى عند إحصائیاً  ةدال الفروق . 

  المتعددةنتائج اختبار شفیه للمقارنات ): 13- 5(جدول 

 )i(المتوسط )i(المتوسط المجال
الفرق بین 

 المتوسطات

 القیمة

االحتمالیة 

)Sig(. 

تأثیر استخدام األسالیب العلمیة 

لتكوین الرأي العام عبر مواقع 

 التواصل االجتماعي

  الجامعة اإلسالمیة 

 

 0.022* 0.72229- جامعة األزهر 

 0.017* 0.66306- جامعة األقصى 

 0.972 0.05992 جامعة األقصى جامعة األزهر

 05.0 داللة مستوى عند إحصائیاً  ةدال الفروق . 
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   :من السؤال السادس الثانیةالفقرة نتیجة 

تعبئة  استراتیجیة ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات آراء أفراد العّینة حول . 1

   .الجامعة عبر مواقع التواصل االجتماعي تعزى لمتغیر الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالرأي العام لدعم 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیر أفراد عینة الدراسة حول تأثیر استخدام . 2

كانت و ، األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر مواقع التواصل االجتماعي تعزى لمتغیر الجامعة

 .الفروق لصالح طلبة جامعة األزهر
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بین متوسطات ) 05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة : الثالثةالفقرة  - 3

عبر  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتعبئة الرأي العام لدعم  استراتیجیة تقدیرات آراء أفراد العّینة حول 

  .مواقع التواصل االجتماعي تعزى لمتغیر التخصص
 

  

  ".لعینتین مستقلتین  -  T" تم استخدام اختبار الفقرة هذه  عنلإلجابة 
  

 -  T" المقابلة الختبار (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة  )11- 5(من النتائج الموضحة في جدول 

لدرجة الكلیة، وبذلك یمكن استنتاج أنه یوجد ) 05.0(أكبر من مستوى الداللة " لعینتین مستقلتین 

تعبئة الرأي العام  استراتیجیة فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات آراء أفراد العّینة حول 

عبر مواقع التواصل االجتماعي تعزى لمتغیر التخصص باستثناء ما  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةلدعم 

فقد تبین أن القیمة  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالتواصل االجتماعي مع یتعلق في مدى تفاعل مواقع 

بذلك یمكن استنتاج أنه یوجد فروق ذات داللة  0.05له أقل  من مستوى داللة  (.Sig)االحتمالیة 

الحقوق تعبئة الرأي العام لدعم  استراتیجیة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات آراء أفراد العّینة حول 

عبر مواقع التواصل االجتماعي تعزى لمتغیر التخصص ومن خالل مقارنة  الفلسطینیة السیاسیة

   .المتوسطات فقد تبین أن الفروق لصالح طلبة التخصص اإلنساني

اإلدارة ة تشمل تخصصات الصحافة واإلعالم، الحقوق، و التخصصات اإلنسانی ذلك إلى أنى یعز و 

وبالتالي فإن طلبة تخصصات العلوم اإلنسانیة أكثر متابعة واهتماما بالدراسات التي تناقش الرأي العام 

  .وأنواعها واستراتیجیات دعمها الحقوق السیاسیة الفلسطینیةوطرق تكوینه وكذلك بمجال 
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  ): 14- 5(جدول 

  "التخصص" وفقا لمتغیر  "لعینتین مستقلتین -  T" نتائج اختبار 

 المجال

 المتوسطات

 قیمة االختبار

القیمة 

االحتمالیة 

)Sig(. 

تخصص 

 علمي

تخصص 

 إنساني

الحقوق مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع 

 السیاسیة الفلسطینیة
6.33 6.99 -2.694 0.007 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام 

 الفلسطیني
7.60 7.68 -0.381 0.703 

الحقوق تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم 

 السیاسیة الفلسطینیة
7.11 7.10 0.022 0.983 

تأثیر استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام 

 عبر مواقع التواصل االجتماعي
7.12 6.88 1.113 0.267 

 0.431 0.789- 7.16 7.04 الدرجة الكلیة لالستبانة

 05.0 داللة مستوى عند إحصائیاً  ةدال الفروق . 

  

 

   :من السؤال السادس الثالثةالفقرة نتیجة 

تعبئة الرأي  استراتیجیة وجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات آراء أفراد العّینة حول ت

 ،عبر مواقع التواصل االجتماعي تعزى لمتغیر التخصص الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالعام لدعم 

  .تبین أن الفروق لصالح طلبة التخصص اإلنسانيو 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السادسالفصل 

  النتائج والتوصيات
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  الفصل السادس

  المقترحةستراتیجیة االو والتوصیات النتائج

  

  

  نتائج الدراسة 1- 6
  

  توصیات الدراسة 2- 6
  

  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةمقترحة لتعبئة الرأي العام لمناصرة  استراتیجیة  3- 6

  مفھوم الضغط والمناصرة  1- 6-3

  والمناصرة الضغط استراتیجیة  ضمن وأدوات وسائل 2- 6-3

  الضغط والمناصرة استراتیجیات 3- 6-3

  التي تقترحها الدراسةستراتیجیة االخطوات بناء  4- 6-3

  

  دراسات مقترحة 4- 6
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  :نتائج الدراسة 6-1

  -:على النحو التالياالستبانة خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج رتبها الباحث حسب محاور 

 :البیانات الشخصیة: أوالً 

حــد مواقـع التواصــل أعلـى  اً حســاب یمتلكـونمـن عینــة الدراسـة %) 95.25(أكـدت الدراسـة بــأن مـا نســبته  .1

 .االجتماعي

التواصل االجتماعي استخدامًا وتفاعًال وفقًا لوجهة  مواقعأكثر ) Facebook( موقعبینت الدراسة أن  .2

في المرتبة الثانیة موقع  ، یلیه%)98.20(نظر المبحوثین إذ جاءت في المرتبة األولى بما نسبته 

YouTube    44.90(بما نسبته(%یلیه في المرتبة الثالثة موقع ،  Twitter بما نسبته)35.40(%، 

، ثم موقع %)4.20(بما نسبته  Blogger ، ثم موقع %)33.60(بما نسبته  +Googleثم موقع 

Flicker  2.90(بما نسبته(% موقع ، ثمMySpace  ما نسبته)وفي المرتبة األخیرة ظهر %)1.80 ،

 %).1.60(ما نسبته ب LinkedIn موقع 
  

 :الحقوق السیاسیة الفلسطینیةمدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع : ثانیاً 

عبر مواقع التواصل االجتماعي كان منخفضًا  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةبینت الدراسة أن تداول  .3

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةبحیث كان الوزن النسبي لتداول  ،وفقًا لوجهة نظر المبحوثین اً كافی ولیس

حق : (، وجاء ترتیب تداول الحقوق وفقًا للترتیب التالي%)51.7(على مواقع التواصل االجتماعي 

تحریر األسرى، حق القدس، حق إنهاء االستیطان، حق عودة الالجئین، حق ترسیم الحدود، حق 

 ).المیاه

عبر مواقع التواصل االجتماعي كان  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةدعم تمام باالهأثبتت الدراسة أن  .4

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیة االهتمام بدعموجاء ترتیب  ،%)66.4(بحیث كان الوزن النسبي  كبیراً 

 اء االستیطان، حق عودة الالجئین،حق تحریر األسرى، حق القدس، حق إنه: (وفقًا للترتیب التالي

 ).حق ترسیم الحدود ،حق المیاه

الحقوق صفحات تدعم هم من یتابعون  فقط عینةالمن %) 48.80(أن ما نسبته بینت الدراسة  .5

من %) 41.70(أن ما نسبته و  ،بشكل مستمر عبر مواقع التواصل االجتماعي السیاسیة الفلسطینیة
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، أحیاناً  عبر مواقع التواصل االجتماعي الحقوق السیاسیة الفلسطینیةصفحات تدعم یتابعون  عینةال

 . مثل هذه الصفحات %)9.50(ما نسبته بینما ال یتابع 

من الذین یقومون بالمشاركة بفعالیة عند استالم منشورات تسعى %) 44.10(ما نسبته أكدت وأن  .6

قط یقومون باالطالع ف من الذین%) 51.20(ما نسبته ، بینما الحقوق السیاسیة الفلسطینیةلدعم 

الحقوق السیاسیة ال یتخذون أي إجراء عند استالم منشورات تطالب دعم  من الذین%) 4.70(و

 .الفلسطینیة

بحسب رأي المبحوثین فإن الفائدة التي تعود على القضیة الفلسطینیة نتیجة توعیة الرأي العام  .7

 :الفلسطیني بحقوقه المشروعة كانت حسب الترتیب التالي

  والتبرعات لفلسطینزیادة الدعم المالي. 

 تنظیم مظاهرات ثوریة للمطالبة بإنهاء االحتالل. 

  أمام المحاكم الدولیة الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتشكیل فرق قانونیة للدفاع عن. 

 ورقة ضغط على المجتمع الدولي تسهم في إنهاء االحتالل. 

 زیادة إقبال المواطنین على االنضمام لتنظیمات المقاومة المسلحة. 

 المفاوضات مع الجانب اإلسرائیلي ورقة قوة للمفاوض الفلسطیني في . 

 ي دولي الستعادة الحقوق المسلوبةتشكیل لوب.  

 یعتبرون أن هناك فوائد أخرى%) 5(ما نسبته  تبقى بینما. 

 :دور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطیني: ثانیاً 

كبیرًا في تعبئة الرأي العام  إیجابیاً  التواصل االجتماعي تلعب دوراً أثبتت الدراسة أن مواقع  .8

 .حسب رأي عینة الدراسة%) 73.20(الفلسطیني بما نسبته 

لتضلیل الرأي العام  الجهات المعادیة تستخدم مواقع التواصل االجتماعيأكدت الدراسة أن  .9

، للجماهیر للتعبیر وٕابداء الرأيتعطي مساحة مفتوحة  مواقع التواصل االجتماعيوأن ، الفلسطیني
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المقابل فقد أكدت الدراسة أن الفصائل الفلسطینیة ال تسعى بجدیة الستقطاب الرأي العام من وفي 

 .خالل صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي

أشارت الدراسة إلى أن الرأي العام یتأثر بقضیة ما من خالل كثافة تداولها على صفحات مواقع  .10

%)  72.20(من عینة الدراسة، وكذلك فإن ما نسبته %) 75.10(االجتماعي حسب رأي التواصل 

لتوعیة الرأي العام  أشاروا إلى أن بعض الجهات الوطنیة تستخدم مواقع التواصل االجتماعي

 .الفلسطیني بحقوقه المشروعة

في  )الفیدیو، والصور، االنفوجرفیك، والهاشتاق( یساعد استخدام تقنیات مواقع التواصل االجتماعي .11

هذه  تستغل الجهات المعادیة للفلسطینیین_ لألسف_بینما  توضیح بعض الحقائق للرأي العام

 .لتأثیر السلبي على الرأي العام الفلسطینيغرض ابكفاءة أعلى من الجهات الوطنیة ل التقنیات

 :الحقوق السیاسیة الفلسطینیةعلى دعم  درجة تأثیر مواقع التواصل االجتماعي: ثالثاً 

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةأثبتت الدراسة أن درجة تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على دعم  .12

 .حسب رأي عینة الدراسة %)65.20(كانت كبیرة وبوزن نسبي 

وٕاثبات حقها الجهات المعادیة تستغل مواقع التواصل االجتماعي لتزویر الحقائق كشفت الدراسة أن  .13

 .المزعوم في فلسطین

الحقوق الدراسة أن مواقع التواصل االجتماعي أبرزت المخاطر التي تترتب على سلب  أكدت .14

حق تحریر األسرى، حق القدس، حق عودة الالجئین، حق : (حسب الترتیب السیاسیة الفلسطینیة

 ).حق المیاه ،إنهاء االستیطان، حق ترسیم الحدود

 أخرىجهود الناشطین في مجاالت  تشتت قد أن مواقع التواصل االجتماعي أشارت الدراسة إلى .15

 .الحقوق السیاسیة الفلسطینیةدعم  جهودهم في على حساب
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  :درجة تأثیر استخدام أسالیب تكوین الرأي العام عبر مواقع التواصل االجتماعي: رابعاً 

المستحدثة لتكوین الرأي العام هي األكثر تأثیرًا في الرأي  "الحرب النفسیة"أثبتت الدراسة أن أسالیب  .16

العام الفلسطیني من بین األسالیب العشرة المكونة للرأي العام من وجهة نظر المبحوثین، بحیث 

، ویلیه في %)75.60(بوزن نسبي قدره تصدر أسلوب إثارة الشائعات قائمة األسالیب المؤثرة 

، وفي المرتبة الرابعة أسلوب إثارة %)70.20(بوزن نسبي قدره لفوضى المرتبة الثانیة أسلوب إثارة ا

 .، وهذه األسالیب الثالثة هي أسالیب الحرب النفسیة%)69.80(بوزن نسبي قدره الرعب والفوضى 

 :الدراسة إلى ترتیب تأثیر أسالیب تكوین الرأي العام وفقا للترتیب التالي أشارت .17

 .أسلوب الشائعات .1

 .افتعال األزماتأسلوب  .2

 .أسلوب اإلثارة العاطفیة .3

 .أسلوب إثارة الرعب والفوضى .4

 .التكرار والمالحقة أسلوب .5

 .أسلوب عرض الحقائق .6

 .وتطبیقاته أسلوب التزویر والخداع باستخدام العلم .7

 .أسلوب التعتیم والتمویه اإلعالمي .8

 .أسلوب تحویل انتباه الرأي العام .9
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  :مقترحات وآلیات تعبئة الرأي العام لدعم حقوقه السیاسیة عبر موقع التواصل االجتماعي: اً خامس

ن العدیـد مـن المقترحـات واآللیـات التـي تسـهم فـي تعبئـة الـرأي العـام لـدعم حقوقـه السیاسـیة و قدم الطلبة المبحوث

 :كرارًا كما یليعبر مواقع التواصل االجتماعي، وتم ترتیبها حسب المقترح األكثر ت

هدفها توعیة الرأي العام  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتصمیم صفحات ممولة مخصصة إلبراز  .18

الناشطین  قبل المحلي والمجتمع الدولي بعدالة القضیة الفلسطینیة، ودعمها والتفاعل معها من

 .والفصائل والمؤسسات المختصة

مثل بث الفیدیوهات  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتطبیق تقنیات اإلعالم الجدید لدعم صفحات  .19

 .)Edge Rank(نفوجرافیك والهاشتاق، ومراعاة شروط توسیع نطاق النشر والصور واإل

تشكیل لجان شبابیة وتعبئتهم فكریًا بحقوقهم وٕاعدادهم للتعبیر عن حقیقة ما بداخلهم على مواقع  .20

 .التواصل االجتماعي بشكل مؤثر

وحث جمیع الناشطین والمؤسسات  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةلكل حق من عمل هاشتاق موحد  .21

 .الحقوقیة للنشر فیه بهدف توعیة الرأي العام الفلسطیني بحقوقه

عالقة بالقضیة الفلسطینیة والحرص على تشكیل مجموعات فكریة قادرة عمل دورات ثقافیة ذات  .22

 .على تحمل أعباء العمل الوطني

شبابیة مختلفة فلسطینیة وعربیة وأوروبیة وأمریكیة لتكوین لوبي ضاغط قادر تشكیل تحالفات  .23

 .على لفت انتباه إعالمهم لحقوق الفلسطینیین

القضایا الحقوقیة للشعب  لمناقشة وطرحالطلبة الجامعیین  قبل إنشاء صفحات خاصة من .24

 .الفلسطیني

 .استمرار نشر بوستات مؤیدة وداعمة للحق الفلسطیني .25

على تصحیح بعض المفاهیم الخاطئة التي تولدت لدى العرب والغرب نتیجة الحمالت  العمل .26

 .الصهیونیة الدعائیة الظالمة بحق الفلسطینیین

التنسیق والتواصل مع المجموعات والصفحات المشهورة بهدف نشر معلومات حول القضایا  .27

 .الفلسطینیة
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الحقوق السیاسیة بمفاهیم  -األساسیة- المختلفة وخصوصا اتدعیم المناهج الفلسطینیة في مراحله .28

 .الفلسطینیة

وتعمد استخدام النزاهة والصدق في طرح  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالتوثیق التاریخي للقضایا و  .29

 .القضایا

 .تجاه سكان القدسفیدیو التي تكشف جرائم لالحتالل بث مقاطع ال .30

على ابتكار وسائل  مجتمع الفلسطیني في تنمیة قدراتهلالعمل على تغییر نمط التفكیر لدى ا .31

 .مقاومة المحتل عبر مواقع التواصل االجتماعي

تشكیل مراكز توعویة ولجان شبابیة من الداخل والشتات تستطیع مخاطبة العالم بلغاته المختلفة  .32

 .إلبراز حقوق الشعب الفلسطیني المسلوبة

 .یني للتذكیر بالقضایا الفلسطینیةتنظیم فعالیات ومظاهرات للشباب الفلسط .33
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  :توصیات الدراسة 6-2

 :الباحث بالتالي في نهایة الدراسة یوصي

تهدف إلى توعیة الرأي العام بحقوقه المسلوبة وذلك لتحفیز المواطن  المقترحة والتيستراتیجیة تبني اال .1

 .الفلسطیني لدعم هذه الحقوق وتوضیحها للرأي العام اإلقلیمي والدولي

والنخب السیاسیة  من وزارة اإلعالم ووزارة الداخلیة ووزارة الثقافةمتخصصة  هیئة وطنیةتشكیل  .2

رض لها المجتمع الفلسطیني وعدم التردد التي یتع النفسیةالحرب  لصد هجمات والثقافیة في الوطن

وباألخص إثارة _والتباطؤ في الرد علیها وتفنیدها، حیث أثبتت الدراسة أن أسالیب الحرب النفسیة 

هي األكثر تأثیرًا وتكوینا للرأي العام الفلسطیني عبر مواقع التواصل  - الشائعات، وافتعال األزمات

 .االجتماعي

ؤسسات الشبابیة والناشطین الشبابیین وقادة الرأي الفلسطینیین على التقنیات والخوارزمیات تدریب الم .3

 .فاعل مع مواقع التواصل االجتماعيالتي تتبعها مواقع التواصل االجتماعي لتطویر وتوسیع الت

واألخذ بعین  حث الفصائل الفلسطینیة على االهتمام بمواقع التواصل االجتماعي والتعامل معها بجدیة .4

من الشباب الفلسطیني یتداولون هذه المواقع وتؤثر فیهم بدرجة كبیرة كما % 95االعتبار أن أكثر من 

 .بینت الدراسة

السعي على تدویل القضیة الفلسطینیة من خالل االستفادة من تقنیات مواقع التواصل االجتماعي  .5

 .وانتشارها حول العالم

 ، وما تملكه من إمكانیات وقدرات فاعلةقع التواصل االجتماعيموااألمثل لالحرص على التوظیف  .6

 .في سبیل توعیة الرأي العام الفلسطیني بضرورة دعم حقوقهوحیویة 

على  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةلكترونیة ومجموعات متخصصة في شرح وتوضیح ابناء صفحات  .7

مواقع التواصل االجتماعي، مع ضرورة مراعاة ومجاراة التقنیات والخوارزمیات التي تتبعها إدارة كل 

 .موقع لضمان وصول المنشورات إلى أكبر قدر ممكن من مرتادي الشبكة

، وخصوصا تلك الحقوق التي ال یتبنى دعمها الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالتركیز على دعم كل   .8

ونها ال تمس مصالحهم اآلنیة، ولكنها تشكل خطرًا حقیقیًا على األجیال الالحقة، فقد أثبتت لك األفراد 

ال یكاد یتم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي وال یوجد وعي لدى " حق المیاه"الدراسة أن 
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ال معظم المواطنین بأهمیته أو بالنتائج الكارثیة المترتبة على نهب العدو لحقنا فیه مستغًال انشغ

 .الفلسطینیین بمتابعة األحداث الیومیة وغفلتهم عن تركیز الضوء على مثل تلك الحقوق

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةاالستعانة با� أوًال ثم بأبناء الجالیات الفلسطینیة بالخارج للترویج لدعم  .9

بالحق الفلسطیني ووصول ونشرها باللغات األجنبیة في الدول التي یقیمون فیها لضمان انتشار الوعي 

 .المنشورات الداعمة له إلى أعرض شرائح المجتمع

التي تسهم في تعبئة  نو التي اقترحها الطلبة المبحوث المقترحات واآللیات یوصي الباحث باعتماد أهم .10

 .وسیوردها في النقاط التالیةالرأي العام لدعم حقوقه السیاسیة عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

هدفها توعیة الرأي العام  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةحات ممولة مخصصة إلبراز تصمیم صف .11

الناشطین  قبل المحلي والمجتمع الدولي بعدالة القضیة الفلسطینیة، ودعمها والتفاعل معها من

 .والفصائل والمؤسسات المختصة

مثل بث الفیدیوهات  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتطبیق تقنیات اإلعالم الجدید لدعم صفحات  .12

 .)Edge Rank(نفوجرافیك والهاشتاق، ومراعاة شروط توسیع نطاق النشر والصور واإل

تشكیل لجان شبابیة وتعبئتهم فكریًا بحقوقهم وٕاعدادهم للتعبیر عن حقیقة ما بداخلهم على مواقع  .13

 .التواصل االجتماعي بشكل مؤثر

وحث جمیع الناشطین والمؤسسات  الفلسطینیةالحقوق السیاسیة عمل هاشتاق موحد لكل حق من  .14

 .الحقوقیة للنشر فیه بهدف توعیة الرأي العام الفلسطیني بحقوقه

عالقة بالقضیة الفلسطینیة والحرص على تشكیل مجموعات فكریة قادرة على عمل دورات ثقافیة ذات  .15

 .تحمل أعباء العمل الوطني

أوروبیة وأمریكیة لتكوین لوبي ضاغط قادر على تشكیل تحالفات شبابیة مختلفة فلسطینیة وعربیة و  .16

 .لفت انتباه إعالمهم لحقوق الفلسطینیین

العمل على تصحیح بعض المفاهیم الخاطئة التي تولدت لدى العرب والغرب نتیجة الحمالت  .17

 .الصهیونیة الدعائیة الظالمة بحق الفلسطینیین

         نشر معلومات حول القضایا  التنسیق والتواصل مع المجموعات والصفحات المشهورة بهدف .18

 .الفلسطینیة
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الحقوق السیاسیة بمفاهیم  - األساسیة- المختلفة وخصوصا اتدعیم المناهج الفلسطینیة في مراحله .19

 .الفلسطینیة

وتعمد استخدام النزاهة والصدق في طرح  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالتوثیق التاریخي للقضایا و  .20

 .القضایا
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  :التي تقترحھا الدراسةستراتیجیة االخطوات بناء  6-3

  تحدید األھداف والنتائج بعیدة المدى لحملة المناصرة: أوالً 

 الھدف العام:  

  .عبر مواقع التواصل االجتماعي الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتعبئة الرأي العام لدعم 

 األھداف الجزئیة:  

 .بحقوقھتوعیة الرأي العام الفلسطیني  .1

تفعی��ل دور الناش��طین السیاس��یین واألح��زاب ومنظم��ات المجتم��ع الم��دني ف��ي مناص��رة الحق��وق  .2

 .السیاسیة للشعب الفلسطیني

  :الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتحدید الفئة المستهدفة حسب : ثانیاً 

  :فئات عامة لمناصرة جمیع الحقوق) أ

 .نوالفلسطینی نون السیاسیوالناشط .1

 .الفلسطینیةالحكومة  .2

 .األحزاب والفصائل الفلسطینیة .3

 .أعضاء المجلس التشریعي .4

 .المؤسسات الحقوقیة .5

 .المدونون والمراكز الشبابیة .6

 .المراكز والجمعیات المختصة التابعة لمنظمة التحریر .7

  .دائرة المفاوضات في منظمة التحریر الفلسطینیة .8

  :فئات متخصصة) ب

 .الدفاع عن القدسأھالي القدس، جمعیات : حق القدس .1

 .أھالي األسرى، وزارة األسرى، جمعیة واعد وبقیة الجمعیات المشابھة: حق تحریر األسرى .2

 .UNRWA  شئون الالجئین، وكالة غوث وتشغیل الالجئین ھیئة: حق عودة الالجئین .3

س��كان و ،، لجن�ة مقاوم�ة الج�دار واالس�تیطانمنظم�ة التحری�ر الفلس��طینیة: ح�ق إنھ�اء االس�تیطان .4

 .فة الغربیةالض
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وزارة الزراع���ة، مص���لحة می���اه الس���احل، جمعی���ة اإلغاث���ة الزراعی���ة والجمعی���ات : ح���ق المی���اه .5

  .المشابھة

  

ً ثالث   :صیاغة رسالة الحملة: ا

  .حقوقنا ال تسقط بالتقادم

  

ً رابع   :الحقوق السیاسیة الفلسطینیةاستراتیجیات مناصرة تحدید : ا

ً  أوردناھامجموعة من استراتیجیات الضغط والمناصرة التي استخدمت الدراسة    للوصول لبناء  ،سابقا

األق�رب إل�ى موض�وع  أن ھ�ذه االس�تراتیجیاتحی�ث  الحق�وق السیاس�یة الفلس�طینیةمناصرة ت�دعم  استراتیجیة 

  :الرسالة، تم تلخیصھا في الجدول التالي

  

  اإلستراتیجیات وآلیات التنفیذ :)1-6(جدول رقم 

  آلیات التنفیذ الھدف  ستراتیجیة اال

 التوعیة والتعلم استراتیجیة 

  توعی��ة ش��ركاء العم��ل بآلی��ات

 .العمل لمناصرة الحقوق

 

  تعلم وسائل التأثیر الفعال ف�ي

 .الرأي العام

  عق����د اجتماع����ات م����ع ناش����طین وإعالمی����ین

ورؤس����اء الھیئ����ات المس����تقلة وممثل����ین ع����ن 

 .األحزاب

  على تقنیات تنفیذ دورات متخصصة للتدریب

 .اإلعالم الجدید

   شبابیةعقد ندوات ومؤتمرات. 

التنسیق  استراتیجیة 

 والتعاون

  توحی���د الجھ���ود ب���ین الق���وى

العامل���ة ف���ي مج���ال مناص���رة 

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیة

 

  تش�������بیك(Networking)  م�������ع منظم�������ات

 المجتمع المدني

  تش���كیل ل���وبي ش���بابي(Lopping)  لتنس���یق

 األنشطة والعمل المیداني

  تك����وین مجموع����ات وعالق����ات م����ع م����دیري

 الصفحات اإلخباریة 

التحالفات  استراتیجیة 

 الجدیدة

  ت��دویل قض��ایا حق��وق الش��عب

الفلس����طیني واالس����تفادة م����ن 

الخب���رات الدولی���ة ف���ي تنفی���ذ 

اس�����������تراتیجیات الض�����������غط 

 والمناصرة

   تش��كیل تحالف��ات م��ع مؤسس��ات دولی��ة حقوقی��ة

  (..,Human Rights, Amnesty): مثل

   تش��كیل تحالف��ات م��ع شخص��یات ب��ارزة دولی��ة

 وعلماء وفنانین  عرب وأجانب

  تشكیل تحالف�ات م�ع المجموع�ات والص�فحات

 .المشھورة على مواقع التواصل االجتماعي

 اإلقناع استراتیجیة 
 والتحلیل المعلومات استخدام 

لمناص�رة  ال�رأي الع�ام وحشد

 حقوقھ المشروعة

 واس��تخدام الض��غط مجموع��ات اللج��وء إل��ى 

 عل��ى للت��أثیر مواق��ع التواص��ل االجتم��اعي

 .العام الرأي وعلى القرار صانعي
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  محاول���ة الض���غط بكاف���ة األش���كال عل���ى تی���ار

الحق���وق المف���اوض الفلس���طیني وإقناع���ھ ب���أن 

خ����ط أحم����ر ال یمك����ن  السیاس����یة الفلس����طینیة

 .التنازل عنھا

 وتف�اوض اتص�ال وتواص�ل مھ�ارات ریت�وف 

 لتوض�یح واإلحص�ائیات األرق�ام واس�تخدام

 األھداف

 التقاضي استراتیجیة 

  تفعیل دور القض�اء والمح�اكم

الدولی������ة وإظھ������ار المظ������الم 

الفلس��طینیة ف��ي ك��ل المحاف��ل 

 .والمناسبات الدولیة ما أمكن

  اس��تمرار رف��ع القض��ایا ف��ي المح��اكم الدولی��ة

 .ضد االحتالل الصھیوني

  االح��تالل الناتج��ة العم��ل عل��ى توثی��ق ج��رائم

عن س�لب الحق�وق وتزوی�د الجھ�ات القض�ائیة 

 .والھیئات المستقلة بالنتائج باستمرار

  تكوین مجموعات وصفحات الیكترونی�ة عل�ى

مواق���ع التواص���ل االجتم���اعي ت���دار م���ن قب���ل 

حق������وقیین لتب������ادل الخب������رات ف������ي تفعی������ل 

 .التقاضي استراتیجیة 

 المواجھة استراتیجیة 
 اإلص�������رار والع�������زم عل�������ى 

اس��������تعادة الحق��������وق بق��������در 

 .المستطاع

  ت�رویج ثقاف��ة مقاوم��ة المحت�ل ب��الطرق العنیف��ة

أو غیر العنیف�ة، وأن م�ا أخ�ذ ب�القوة ال یس�ترد 

 .إال بالقوة

  رص��د انتھاك��ات الع��دو الص��ھیوني وترجمتھ��ا

إلى لغات الع�الم والح�رص عل�ى نش�رھا عب�ر 

 .مواقع التواصل االجتماعي

 ت�ي یش�نھا التصدي لھجمات الحرب النفس�یة ال

الع����دو الص����ھیوني خ����الل مواق����ع التواص����ل 

 .االجتماعي، وفضح ممارساتھ وأكاذیبھ
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  :بحوث ودراسات مقترحة 6-4

  

وحص��ر النم��اذج والط��رق والمراج��ع العربی��ة  ،تص��میم االس��تراتیجیاتمتخصص��ة ف��ي آلی��ات  ةدراس�� .1

المتكاملة لموضوع حیوي مثل موضوع جال وضع االستراتیجیات واألجنبیة التي تعین الباحثین في م

 .ھذه الدراسة

الت�ي اقترحھ�ا الباح�ث ف�ي ھ�ذا البح�ث، وقی�اس ج�دوى االعتم�اد ستراتیجیة االدراسة تعمل على تنفیذ  .2

عل��ى اس��تراتیجیات الض��غط والمناص��رة ف��ي القض��ایا الوطنی��ة الكب��رى، وك��ذلك قی��اس ج��دوى تطبی��ق 

 .طینيأسالیب تكوین الرأي العام على المجتمع الفلس

وأبحاث حدیثة وعلمیة تقیس وتصنف الرأي العام الفلسطیني بشكل عام وكیفیة التعامل مع�ھ  اتدراس .3

والتأثیر فیھ وتكوین آرائھ السیاسیة وتوجھاتھ الفكریة من خالل االستعانة بخبراء اجتماعیین وعلم�اء 

ي وأذناب��ھ ف��ي نف�س متخصص��ین، وع�دم ت��رك ھ��ذا المض�مار الھ��ام ألجھ�زة مخ��ابرات الع��دو الص�ھیون

 .المنطقة

علمیة مختصة ف�ي أس�الیب الح�رب النفس�یة الت�ي یتع�رض لھ�ا الش�عب الفلس�طیني ف�ي مختل�ف  ةدراس .4

من��احي الحی��اة، وبال��ذات ف��ي مج��ال اإلع��الم الجدی��د ومواق��ع التواص��ل االجتم��اعي، تھ��دف إل��ى توعی��ة 

 .سام البغیض بكل إفرازاتھالمجتمع الفلسطیني بما یحاك ضده بحیث أوصلتنا تلك األسالیب إلى االنق

، ومحاولة التوصل إلى توزیع المسئولیات الحقوق السیاسیة الفلسطینیةمعمقة ومتخصصة في  ةدراس .5

واألدوار آللیات دعمھا ومناص�رتھا، والمالحق�ة القانونی�ة واإلعالمی�ة للمتس�ببین ف�ي التف�ریط بھ�ا م�ن 

 .و الصھیونيجھة، والمسئولین عن سلبھا من جھة أخرى وعلى رأسھم العد

دراس��ات علمی��ة وفنی��ة متخصص��ة ف��ي دراس��ة طبیع��ة مواق��ع التواص��ل االجتم��اعي  وكیفی��ة عملھ��ا  .6

وتصمیمھا بما یضمن االستفادة الحقیقیة من تلك المواقع، ووضع البرامج والخطط لتدریب المؤسسات 

  .والناشطین على التعامل المنتج معھا
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 المراجع العربیة/ أوالً 

  .لبنان ،بیروت الفكر، دار ،٥ ط ،العرب لسان.) 1990 .(مكرم بن محمد منظور، ابن

 :حمدي حسین ،فهمياألمل  مكتبة غزة، ،تطوره و نشأته الفلسطیني اإلعالم)2009(أحمد السعید، أبو

 2009،العلم دار منشورات بیروت، ،٢ ط ،التعلیم في التكنولوجیا و االتصال وسائل

 ورقة بحثیة ،المدني المجتمع مشاركة تفعیل في ودورها المعلومات إتاحة )2010(صالح أبو ربیع 

  فبرایر ٩ .مكتبة اإلسكندریة، ،"مواطن لكل حق المعلومات "المعلومات إتاحة لمؤتمر مقدمة

 ٧ اإلسكندریة

 دار، القاهرة ،وتحلیلها وٕاجراؤها تصمیمها ،العام والرأي اإلعالم بحوث )2009( الكامل  ،زیدأبو 

 . للجامعات النشر

منظور  من السیاسة و الثقافة تنمیة في الفلسطیني التلیفزیون برامج دور.)2004(أیمن شمالة، أبو

 غزة، المشترك، والبرنامج التربیة كلیة ،ماجستیر رسالة .غزة محافظات في الفلسطینیة الجامعات طلبة

 األقصى جامعة

سیاسي  فاعل إلى یتحول العربي االنترنت..والقمع التضییق رغم.)2012(حسن طالب، أبو

 .  جنیف العالمیة اإلعالمیة الشبكة ،واجتماعي

بوك  الفیس،فلسطین في والتغییر الرأي بحریة الجدید اإلعالم عالقة )2012(محمد  ،أبو عطیة

 .م 2012 ،نموذجا

 التكنولوجیة تنمیة مفاهیم  في  الویكي  االجتماعي التواصل شبكة فعالیة )2012(سهام عیطة، أبو

 منشورة،غزة غیر ماجستیر رسالة ،"ةبغز  األساسي التاسع الصف طالبات لدى االنترنت ومهارات 

 التدریس، وطرق المناهج  قسم التربیة، كلیة ،اإلسالمیة الجامعة

 الشروق دار مطبعة القاهرة، ،الطفل على اإلعالم وسائل أثر )2009(الفتاح عبد احمیدان

 مهموقی مواقع التواصل االجتماعي لمواقع المصري الشباب استخدم بین العالقة)2011( أسعد عمر

 . اإلعالم كلیة رة،ھالقا جامعة ،القاهرة منشورة، غیر دكتورة رسالة  موقعي على دراسة .المجتمعیة

 ، دار عالء الدین، دمشق2، طاإلعالم وتحلیل المضمون اإلعالمي.)1990(محمد  األصفهاني

 ، غزة، فلسطینتصمیم البحث التربويمقدمة في ): 2004(غا، إحسان واألستاذ، محمود األ

  القاهرة، المصریة، األنجلو مكتبة ،1 ط ،بالجماهیر واالتصال اإلعالم.) 1969(إبراهیم  إمام،
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 المعلومات ثورة كتاب في منشور ،السیاسات وضع وعملیة اإلعالم وسائل )2013( عمر   ،بخیت

 للدراسات اإلمارات مركز :ظبي أبو ،1 ط،العربي بالوطن والمجتمع الدولة في وتأثیرها واالتصاالت

 .اإلستراتیجیة والبحوث

، الوفاء للطباعة 2، ط"عصریة العالقات العامة أسس نظریة ومفاهیم") 2008(برغوت، علي 

 .والنشر، غزة

 على صانعي تطبیقیة دراسة ،القرارات صناعة في االتصال وسائل دور:)2005(الحلیم بسیوني عبد

 .اإلعالم كلیة :القاهرة ،منشورة غیر دكتوراه رسالة ،مصر في القرارات

 جامعة مجلة، منشور بحث ،وآفاق واقع اإلنسان حقوق على التربیة.) 2011 .(الدین سیف بلعاوي،ال

 .غزة .األول الجزء األول، العدد األول المجلد األقصى،

أداء  تطویر في  -9001 )آیزو( الجودة إدارة نظام استخدام فاعلیة. ( 2004 ) فواز تمیمي،ال

 ودرجة رضاهم فیها العاملین نظر وجهة من األردن في والتعلیم التربیة وزارة في اإلداریة الوحدات

 .، األردنعمان جامعة ،دكتوراه رسالة ،النظام هذا عن

 .القاهرة المعارف، دار ،2 ط ،النفسیة والحرب العام الرأي.)1973(مختار تهامي،ال

 األونروا والتعلیم، التربیة دائرة القدس، ،اإلنسان حقوق تعلیم في البیان.)1993( علي جرباوي،ال

: القاهرة ،1 ط ،الحدیثة االتجاهات:الصحفي النشر تكنولوجیا ) 1982 ( درویش شریف جوهري،ال

 .للنشر اللبنانیة المصریة الدار

 الكتب عالم :القاهرة ،1 ط ،العام والرأي بالجماهیر واالتصال اإلعالم.)  2002 (محمد حاجي،

 دمشق المكتبي، دار ،1 ط،وسلبیاته ایجابیاته االنترنت.)2002(محمد حاجي،

 انحراف  االنترنت أثر على متعمقةدراسة  واألحداث، االنترنت .)1989(.الوهاب عبد حجازي،

 .الجامعي،مصر الفكر دار ،األحداث

 . ١٦١ ع ،قطر - التربیة مجلة ،العصر متغیرات ظل في اإلنسان حقوق). 2009( محمد حسن،

 ثقافة تعلیم ونشر القضایا حول المعرفة على الرهان )2009( الدین عصام العفیف، و محمد حسن،

 .القاهرة اإلنسان، حقوق لدراسات القاهرة مركز منشورات من ،اإلنسان حقوق

 مركز، القاهرة ،مصر في اإلنسان وحقوق التعلیم )2004( حامد وموسي الحمید حطاب، عبد

 .اإلنسان لحقوق القانونیة والمعلومات الدراسات
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 الشبكات لمواقع المصري الشباب الستخدام واالجتماعیة النفسیة اآلثار .)2009.( نرمین ،خضر

 العصر وتحدیات واإلعالم األسرة األول، العلمي  2009 فبرایر 17للمؤتمر مقدمة ،دراسةةاالجتماعی

 .15 الثاني، الجزء ،اإلعالم كلیة القاهرة  جامعة

ر ، دا1، طاإلعالم العربي ضغوطات الحاضر وتحدیات المستقبل).م2011.(دلیمي،عبد الرزاقال

 .المسرة للتوزیع والنشر، عمان

 .الجامعیة الراتب دار :بیروت .ط .االنترنت لشبكة اإلعالمیة الوظیفة).2013 ( هللا عبد دناني،ال

 الوطنیة الشركة :الجزائر ،1 ط ،وغدا الیوم والمجتمع االتصال ) 2003 ( وآخرین دیلفر، دیول

 :ظبي أبو ،العربیة اإلعالم أجهزة على والكمبیوتر الفضاء تكنولوجیا تأثیر ) 2004 ( محمد راجح،

 .اإلستراتیجیة والبحوث للدراسات اإلمارات مركز

 ،منشورة غیر دكتوراه رسالة ،الدولي التنظیم ظل في اإلنسان حقوق حمایة)2000( عزت ،رشاد

 الحقوق كلیة شمس، عین جامعة

 مكتبة .،القاهرة،1 ط،الدولیة ،والتطبیق النظریة في مقارنة دراسة اإلنسان حقوق) 2013 (أحمد رشیدي،

 الشروق

 كتب سلسلة، والعالمیة الخصوصیة إشكالیة  اإلنسان وحقوق اإلسالمیون ( 2005) زیادة رضوان،

 الوحدة دراسات مركز ،بیروت والعربیة واإلسالمیة العالمیة الرؤى اإلنسان حقوق،العربي المستقبل

  العربیة

 الفالح مكتبة :القاهرة ،1 ط ،اإللكترونیة الصحافة  واإلعالم اإلنترنت ) 2009 ( محمد حسني ،زلطة

 والتوزیع للنشر

 التغییر نحو الفلسطیني العام الرأي تعبئة في مواقع التواصل االجتماعي دور )2012( عابد ،زهیر

 26 مجلد  اإلنسانیة العلوم لألبحاث النجاح جامعة  ،فلسطین ،نابلس ،6 .مجلة والسیاسي االجتماعي

الجزء  ،السیاسي االجتماع علم في دراسات – السیاسیة التنمیة.)1986(عبد الحلیم السید زیات،

 .المعارف دار اإلسكندریة، األول،

 كتب سلسلة، والعالمیة الخصوصیة إشكالیة – اإلنسان وحقوق اإلسالمیون ) 1998 ( رضوان،زیادة 

 دراسات مركز ،بیروت، " والعربیة واإلسالمیة العالمیة الرؤى اإلنسان حقوق ( 41 ) العربي المستقبل

 العربیة الوحدة
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 الفلسطیني نحو الجامعات طالب اتجاهات تكوین في المحلیة اإلذاعات دور. )2007( أالء ،سراج

  .مإعال – العربیة اللغة قسم األزهر، جامعة غزة، تخرج بحث . فلسطینیة وطنیة وحدة حكومة تكوین

 العامة المصریة الهیئة ،المعاصرة السیاسیة النظم في وأثره مقوماته العام الرأي .)1986(سعید سراج،

 .القاهرة للكتاب،

 .الفالح، بیروت،مكتبة 2،طمفهومه، إجراءاته، ومناهجه: البحث اإلعالمي)(1993.عمر ،سید

 العربیة خالل المنظمات من والدیمقراطیة اإلنسان حقوق على التربیة ( 1993 ) كمال مصطفي ،سید

 اتحاد مركز بتحریرها قام مختارة دراسات ،العالمي والنظام العربیة الثقافة اإلنسان حقوق ،الحكومیة غیر

 .رةالقاه القانونیة، والدراسات للبحوث العرب المحامین

 . والتوزیع للنشر الشروق

كمصدر  والحدیثة التقلیدیة اإلعالم وسائل على المصري الجمهور اعتماد )2009(رضوان،شریف

 ،المجتمعیة التحوالت في اإلعالم وسائل دور – العلمي المؤتمر "،ینایر ٢٥ ثورة أثناء للمعلومات

 .إربد اإلعالم، كلیة الیرموك، جامعة األردن،

 ،منشورة غیر ماجستیر رسالة ،الثالث العالم في التنمیة في اإلعالم وسائل دور.)1984(محمد،شطاح

 . اإلعالم كلیة القاهرة  جامعة

 دمشق، مجلة منشورة علمیة دراسة ،المعلومات عصر في الجدید اإلعالم)2010(سمیرة ،شیخاني

 ،سوریا ،دمشق جامعة  اإلنسانیة، والعلوم اآلداب كلیة اإلعالم، سمق والثاني، األول العدد - 26 المجلد

2010 

في العلوم  :مناهج البحث وطرق التحلیل اإلحصائي): 2010(صادق، آمال  وفؤاد أبو حطب 

  .القاهرة، مصر: ، مكتبة األنجلو المصریةالنفسیة والتربویة واالجتماعیة

 دار :عمان ،1 ط ،والتطبیقات والوسائل المفاهیم الجدید اإلعالم(2011) ..مصطفى صادق،عباس

 .والتوزیع للنشر الشروق

 نایف أكادیمیة ،(1 ) مجلد ،(1 ) ط ،النبوة عصر في اإلنسان حقوق. ( 2001 ) .محمد صالح،

  .الریاض الوضعي، القانون و الشریعة بین اإلنسان حقوق ندوة ،للعلوم العربیة

 .مجلس الوزراء، الیمن، "دلیل المدرب في مجال المناصرة": )2011(الصندوق االجتماعي للتنمیة 

   .نالعبیكا ،الریاض ،اإلسالمي الواقع قضایا و اإلعالم .)1995( القادر عبد،طافش
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 ط عمان الشروق، دار ،"األساسیة وحریاته اإلنسان حقوق") 2009 ( هاني طعیمات،ال

 الكتب عالم :القاهرة ،1 ط ،االنترنت شبكة على واإلعالم االتصال.) 1997 .(محمد الحمید، عبد

 ، عالم الكتب، القاهرة، 1، طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة (2004).محمد ،عبد الحمید

 الندوة بحوث ،والعالمیة الخصوصیة بین اإلسالم في اإلنسان حقوق ( 1997 ) محمود الرحمن عبد

 .المغرب المحمدیة، فضالة مطبعة والثقافة، والعلوم للتربیة اإلسالمیة المنظمة الرباط، في عقدت

 »المستوطنات«اآلراء والحقائق األحدث حول  :مقالة بعنوان).2012( عوضعبد الرحمن، 

 .اإلسرائیلیة

 دار :عمان 1 ط ،مهاراته  لتنمیة تدریبي برنامج .. اإلعالمي الحوار( 2010 ) أحمد ریم العظیم، عبد

 والطباعة والتوزیع للنشر المسیرة

دور الصحافة المصریة في المشاركة السیاسیة لدى قادة الرأي العام  .(2010).جمال،عبد العظیم

مجلة بحوث الرأي العام، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة،  ،م2000على انتخابات مجلس الشعب عام 

 .المجلد الثاني، العدد األول

الوطن دور قناة الجزیرة الفضائیة في إحداث التغییر السیاسي في  .(2010).محمد  ،عبد هللا

 .جامعة النجاح، نابلسرسالة ماجستیر غیر منشورة . )الثورة المصریة نموذًجا(العربي 

 .الجامعیة المعرفة دار :اإلسكندریة ،1 ط ،واإلعالم االتصال سوسیولوجیا.( 2002 ) .محمد ،هللا عبد

 .العربي ،القاهرة،الطباعيالثالث العالم في االتصال سیاسات.)1986(لیلى المجید، عبد

، النشأة التطوریة واالتجاهات الحدیثة والمعاصرة:علم االجتماع السیاسي)1989(،محمدالوهابعبد 

 .، دار النهضة العربیة، بیروت1ط

والنماذج  المنهجیة والجوانب النظریة األسس -قیاسه وطرق العام الرأي )2000(عاطف عبد

 .العربي الفكر دار ،القاهرة ،٣ ط،العملیة والتدریبات التطبیقیة

 .دار العالم العربي، القاهرة،1، طاإلعالم واإلصالح السیاسي في مصر.)1998(.ربابعبدهللا، 

 ،العام تشكیل الرأي في دوره و الیومیة المصریة الصحف في السیاسي اإلعالم)2004(عزیزة عبده،

 .  القاهرة دكتوراه، رسالة

 .الكتب عالم القاهرة، ،التنمیة قضایا و اإلعالم .)2004(علي ،عجوة
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 .،القاهرة،1 ط،الدولیة ،والتطبیق النظریة في مقارنة دراسة اإلنسان حقوق )2014( أحمد عطوة،

 .الشروق مكتبة

القاهرة، : ، دار النشر للجامعاتمناهج البحث في العلوم النفسیة والتربویة): 2010(عالم، رجاء 

 .مصر

 للنشر المناهج دار :عمان ،1 ط ،الحدیثة وتقنیاته المعاصر اإلعالم ) 2011 ( هاشم مجد غریب،

 .والتوزیع

 األسس النظریة -العام الرأي وبحوث استطالعات وتنفیذ تصمیم ).2011(العبد عدلي ،عاطف،غریب

  ،العربي الفكر دار القاهرة، ،التطبیقي والنماذج

 بریر نبیلة الشهیدة مركز ،فلسطین في وآفاقها الشعبیة المشاركة واقع ) 2012 ( سامي فبیعة،

 .للتنمیة

 جامعة ،" اإلنسان حقوق ثقافة نشر في الفلسطینیة ةااللكترونی المواقع دور (2010 ) إیاد فرا،ال

  مصر ،القاهرة اإلعالمیة، والدراسات البحوث معهد العربیة، الدول

 الجامعي الفكر دار :اإلسكندریة ،1 ط ،والتعبیر الراي حریة ( 2009 ) خالد فهمي،

 الجامعيالمكتب  دار ،االجتماعیة الخدمة منظور من للشباب الدینیة القیم).2009(نورهان فهمي، 

 اإلسكندریة الحدیث،

 الدار  القاهرة ،1 ط ،عملیة ونماذج كامل مشروع اإلنترنت، تطبیقات.) 2012( أحمد محمد قبیعة،

 .والثقافة للعلوم العربیة

 ،1ط ،المتعددة والوسائط اإللكترونیة والصحافة الطباعة :االلكتروني النشر. ( 2005 ).ي،محمدقلج

 والتوزیع للنشر المناهج دار عمان

لتكنولوجیا  السیاسیة التأثیرات .. االتصال ووسائل المعلومات ثورة ،)1987 ( محمود كحیل،

 الثاني كانون الدولیة، السیاسة مجلة ،االتصال

 .والتوزیع للنشر

 معهد یصدرها  العربي الفكر مجلة ،اإلنسان وحقوق العربي اإلنسان). 1991 ( محمد مجذوب،

 ص ص،٦٥ العدد بیروت، العربي، اإلنماء
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 عربیة دراسات ،االجتماعیة البیئة في وأثرها الالحقة والرعایة اإلنسان حقوق( 2006 ) سید محمدین،

 افرست، واإلعالن، والنشر للصحافة العربیة الوكالة الناشر ،عنهم المفرج السجناء أسر رعایة في

 مصر القاهرة،

للمدونات  السیاسي للمضمون الجامعي السعودي الشباب استخدامات )2009( أسامة،مدنيال

 یولیو ،حلوان جامعة ،٢٦ العدد ،اآلداب كلیة مجلة ،منها المتحققة اعاتبواإلش ةااللكترونی

 1 ط عمان، والطباعة، والتوزیع للنشر المسیرة دار ،1 ط ،العام الرأي إلى مدخل.)2011(كامل مراد،

 القاهرة، العربي، الفكر دار ،2 ط ،وتطورها اإلعالم وسائل نشأة .)2005(إبراهیم  ،مسلمي

 "دلیل المناصرة والتشبیك:")2003(كودي الدولي  معهد

 للمواقع مقارنة دراسة:المتلقین جمهور على التواصل شبكات تأثیر )2012( محمد،منصور

 قسم ،والتربیة اآلداب كلیة الدانمرك منشورة، غیر ماجستیر ، رسالةةااللكترونی والمواقع االجتماعیة

  الدانمرك في العربیة األكادیمیة واالتصال، اإلعالم

 المعاصر الفكر دار :بیروت ،1 ط ،الرقمیة والمجتمعات االتصال علوم ( 2002 ) ..فلایرمهنا، 

 دار منشورات بیروت، ،٢ ط ،التعلیم في والتكنولوجیا االتصال وسائل).2005(حمدي حسین ،موسي

 .العلم

 الجامعي الكتاب دار :العین ،1 ط ،الحدیثة والتكنولوجیات اإلعالم ) 2008 ( الصادق ،نصار

في  االنترنت عبر والتعلم النحت مجال تطویر في ودوره بوك الفیس موقع )2011(بسمة ،نصیف

 لتطویر الثالث الدولي -السادس العربي السنوي المؤتمر إلى مقدم بحث ،المعرفة عصر متطلبات ضوء

 ،النوعیة التربیة كلیة المعرفة، عصر متطلبات ضوء في العربي والوطن مصر في العالي التعلیم برامج

 .م ٢٠١١ المنصورة

، دار المستقبل للنشر والتوزیع، 1طاإلعالم الكوني وتكنولوجیا المستقبل،(2006) مجد،هاشميال

  .عمان

استخدام اإلنترنت وتأثیره على العالقات االجتماعیة لدى الشباب ):"2007(المجالي، فایز، 

  .7 العدد ،13 المجلد المنارة،، "الجامعي

  .مكتبة مدبولي: مصر، القاهرة ،"أقدار التغییر"، )1989( یوسف، محمد

 )2008،للدراسات، معهد أریج الدائم الحل حول الفلسطینیة اإلسرائیلیة المفاوضات في قراءة(
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  :البحوث والدراسات: ثانیاً 

 الثـورات نحـو العربـي المجتمـع فـي العـام الـرأي تكـوین فـي االجتماعیـة الشـبكات دور"،محمـد جـالل اشـرف

 ورقـة ،"الـیمن – سـوریا -لیبیـا -تـونس -مصـر فـي  العربـي الجمهـور علـى میدانیة مقارنـة دراسة :العربیة

 یولیو رةھالقا جامعة ،اإلعالم كلیة " الحدیثة الدولة وبناء اإلعالم "عشر الثامن العلمي للمؤتمر مقدمة بحثیة

 .م2012

 تجربـة ،"الشـباب لـدى المجتمعیـة المسـئولیة تنمیـة فـي االجتمـاعي التواصـل مواقـع أثر " عوض، ،حسني

 التنمیـة برنـامج دیس، أبو القدس جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة ،"القدس نموذجاً  عالر شبابي مجلس

 .م 2012 فلسطین، ،القدس ،واألسریة االجتماعیة

 رسـالة ،"الفلسـطیني الشـباب لـدى السیاسـیة الثقافـة تشـكیل فـي التفـاعلي اإلعـالم دور " الشـرافي، رامـي

 2012 األوسط، الشرق دراسات اإلنسانیة، والعلوم اآلداب كلیة ر،ھاألز جامعة غزة،، منشورة غیر ماجستیر

 . م

 االجتمـاعي التغییـر نحـو الفلسـطیني العـام الـرأي تعبئـة فـي مواقـع التواصـل االجتمـاعي دور " عابـدیر،ھز

 اإلنسانیة والعلوم لألبحاث النجاح جامعة (2012) ،فلسطین ،نابلس 6 ).مجلة( ،"والسیاسي

 ،"الفلسطینیة الجامعات في Face Book االجتماعیة، الشبكة لتوظیف مقترح تصور "،الدحدوح ،عالء

 ،التـدریس وطـرق المنـاهج قسـم ،التربیـة كلیـة اإلسـالمیة، الجامعـة غـزة، ،)منشـورة غیـر( ماجسـتیر رسـالة

٢٠١٢. 

، "میدانیةدراسة : دى الشباب الجامعياستخـدام اإلنترنت وتأثیره على العالقات االجتماعیة لـ"،المجالي،فایز

 .م2007 ،7 العدد ،13 المجلد ،المنارةمجلة 

 والمواقع االجتماعیة للمواقع مقارنة دراسة:المتلقین جمهور على التواصل شبكات تأثیر " ،المنصور محمد

 واالتصـال، اإلعـالم قسـم ،والتربیـة اآلداب كلیـة ،الـدانمارك منشـورة، غیـر ماجسـتیر رسـالة، "ةااللكترونیـ

  .م 2012 ،الدانمارك في العربیة األكادیمیة

 دراسة( ،" نموذجا الفیسبوك " فلسطین في والتعبیر الرأي بحریة الجدید اإلعالم عالقة" الفطافطة  محمود،

 ،بیرزیـت جامعـة اإلعـالم، قسـم اإلعالمیـة، والحریـات للتنمیـة الفلسـطیني المركـز ،هللا رام) .منشـورة غیـر

  .2012 فلسطین،
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  : البحوث والدراسات األجنبیة: ثالثاً 

*Sahar Khamis, Paul B(2012):., Gold and Katherine Vaughn, Beyond Egypt's 
" Face book Revolution " and Syria's " YouTube Uprising " Comparing 

Political Contexts, Actors and Communication Strategies, Arab Media Society 
, No. 15. 

  

 
*badge,h.l. et al (2012):, Beyond marks: New tools to visualize student 
engagement via social networks .Research in Learning Technology, Volume 
20. 2012, Online  

.http://lra.le.ac.uk/handle/2381/10086 
 
 

Bynumm,S(. 2011(:Utilizing Social Media to increase Student Engagement. Unpublished* 
master's thesis .Calerifonia State University.USA.  

  

*Aren, Karbiniski," Face book and the technology revolution", N,Y Spectrum 
Publications,2010 

  
* Mechel, Van soon,"Face book and the invasion of technological 
communities", N.Y ,New York,2010 
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  األولية

  والسیاسة وجامعة األقصى

  

"  
  ،،حفظكم هللا ورعاكم،                                                             

التي تم تصمیمھا بھدف جمع االستبانة 

عبر مواقع  الحقوق السیاسیة الفلسطینیة

من اإلدارة في برنامج القیادة ووذلك استكماالً لمتطلب الحصول على درجة الماجستیر 

  . والسیاسة وجامعة األقصى

علیھا في اإلجابة المحاور ولما لرأیكم من أھمیة في ھذا المجال، أرجو من حضرتكم التكرم بقراءة بنود 

وفي المحورین الثاني والثالث أرجو 

%) 100) = (10(، و الموافقةمن 

 ة الرأي العامتعبئ استراتیجیة خلوص بنتائج یصل بھا لتصمیم 

مع العلم بأن المعلومات التي ستدلون بھا 

      ،،  
                                                     /الباحث                                                   

  عبـد هللا جمعــھ وافـي

                                                                 0595927474 

األوليةاالستبانة شكل ) 1(امللحق رقم                        

  برنامج الدراسات العلیا المشترك بین                

والسیاسة وجامعة األقصىاإلدارة أكادیمیة         

  برنامج القیادة واإلدارة             

  االستبانةأسئلة 
  

"رأیك یزیدنا من جودة األداء"
                                                             .................ة 

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

االستبانة بدایة أھدیك عاطر تحیاتي، ویطیب لي أن أضع بین یدیك 

الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتعبئة الرأي العام لدعم  استراتیجیة "المعلومات الالزمة للوصول إلى 

وذلك استكماالً لمتطلب الحصول على درجة الماجستیر 

والسیاسة وجامعة األقصىاإلدارة برنامج الدراسات العلیا المشترك بین أكادیمیة 

لما لرأیكم من أھمیة في ھذا المجال، أرجو من حضرتكم التكرم بقراءة بنود 

وفي المحورین الثاني والثالث أرجو  ،ن وجھة نظركمالتي تعبر عاإلجابة أمام ) √ ( بوضع عالمة 

من %) 10)=(1( ، علماً بأن الحد األدنىكل فقرةأمام  درجة موافقتك بدقة

  .الموافقة

خلوص بنتائج یصل بھا لتصمیم بكل عنایة لل مع إجاباتكم سیتعامل الباحث

مع العلم بأن المعلومات التي ستدلون بھا ، مواقع التواصل االجتماعيعبر  الحقوق السیاسیة الفلسطینیة

  .وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ستكون محل اھتمام الباحث وعنایتھ

  شاكراً ومقدراً تعاونكم وحرصكم
  

،،      وتقبلوا خالص التقدیر واالحترام،    
                                                   

عبـد هللا جمعــھ وافـي                                             
                                                                

  

  

                      

           

         

ة / ت الفاضل/ األخ      

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ                           

بدایة أھدیك عاطر تحیاتي، ویطیب لي أن أضع بین یدیك 

المعلومات الالزمة للوصول إلى 

وذلك استكماالً لمتطلب الحصول على درجة الماجستیر ، "التواصل االجتماعي

برنامج الدراسات العلیا المشترك بین أكادیمیة 

لما لرأیكم من أھمیة في ھذا المجال، أرجو من حضرتكم التكرم بقراءة بنود 

بوضع عالمة  المحور األول

درجة موافقتك بدقة وضع

الموافقةوھي الحد األقصى من 

سیتعامل الباحثو

الحقوق السیاسیة الفلسطینیةدعم ل

ستكون محل اھتمام الباحث وعنایتھ
  

                                                   
                                             

                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



  

 المالحق 

148 

    .البیانات الشخصیة: المجموعة األولى

   أنثى                         ذكر             :الجنس .1

 األقصى                                     الجامعة اإلسالمیة          األزھر         :الجامعة .2
  

  

  حقوق          تكنولوجیا المعلومات       علوم سیاسیة        صحافة وإعالم           : التخصص .3
  

                     ال                 نعم                  :مواقع التواصل االجتماعي أحدھل تمتلك حساباً على  .4

  ...)مشكوراً االستبانة فأرجو عدم إكمال " ال"ذا كانت إجابة ھذه الفقرة (
 

5.  ً  :   متوسط عدد الساعات التي تقضیھا على االنترنت في الیوم تقریبا

                 ساعة        4 -2من                    ساعة   2 -1من                   أقل من ساعة                             

  ساعات 4أكثر من                     

یسمح (: یتم تداولھا بفعالیة على مواقع التواصل االجتماعي الفلسطینیةالحقوق السیاسیة أیاً من  .6

 )باختیار أكثر من بدیل

                         حق المیاه                   حق عودة الالجئین                               حق القدس                 

  د                 حق تحریر األسرى                    حق إنھاء االستیطانحق ترسیم الحدو                       

  ____________________حقوق أخرى  اذكرھا                 

  )یسمح باختیار أكثر من بدیل(: تتفاعل معھاأیا من مواقع التواصل االجتماعي التالیة  .7

                 Facebook                           Twitter                               LinkedIn                        

           Blogger                       YouTube                                           Google+  

                   MySpace                          Flicker  

  عبر مواقع التواصل االجتماعي الحقوق السیاسیة الفلسطینیةمدى التفاعل مع : المحور األول

  عبر مواقع التواصل االجتماعي؟ الحقوق السیاسیة الفلسطینیةھل تتابع  .1

ً                       نعم                  ال                  أحیانا

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةاإلجراء الذي تتخذه عند استالمك منشورات تدعوك للمشاركة في دعم  .2

  ھو؟

                                          الحذف والحظر                  عدم االھتمام             االطالع فقط              المشاركة بفاعلیة

الحقوق السیاسیة إحدى مواقع التواصل االجتماعي للمشاركة في دعم ھل وجھت إلیك دعوة من  .3

 ؟الفلسطینیة

            ال                    نعم     

  

حدد أھم الحقوق التي تھمك وتحرص على دعمھا من خالل مواقع التواصل ، من بین ما یلي  .4

 االجتماعي

 غیر مهمة   مهمة إلى حد ما مهمة الحق الفلسطیني

    حق القدس 

    حق عودة الالجئین
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    حق المیاه

    حق تحریر األسرى

   حق ترسیم الحدود                 

    حق إنهاء االستیطان
  

ھ مواقع التواصل االجتماعي لتوعیة الرأي العام الفلسطیني ما مدى كفایة ما تتناول، من بین ما یلي  .5

 ؟ھ المشروعةحقوقب

 غیر كافیة كافیة إلى حد ما كافیة الحق الفلسطیني

    حق القدس

    حق عودة الالجئین

    حق المیاه

    حق تحریر األسرى

    حق ترسیم الحدود

    حق إنهاء االستیطان
 

  

 :المشروعة لفائدة التي تعود على القضیة الفلسطینیة بعد توعیة الرأي العام الفلسطیني بحقوقھا .6

  )بدیل یسمح باختیار أكثر من(

       زیادة الدعم المالي والتبرعات لفلسطین 

  تشكیل لوبي دولي الستعادة الحقوق المسلوبة 

  أمام المحاكم الدولیة الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتشكیل فرق قانونیة للدفاع عن  

  تنظیم مظاھرات ثوریة للمطالبة بإنھاء االحتالل  

   لجماعات المقاومة المسلحة  زیادة إقبال المواطنین على االنضمام 

  ورقة قوة للمفاوض الفلسطیني في المفاوضات مع الجانب اإلسرائیلي  

 ورقة ضغط على المجتمع الدولي تسھم في إنھاء االحتالل   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أخرى 

  

    قع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطینيدور موا/ المحور الثاني

 الـفـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــرة م
  درجة الموافقة

 )10إلى1منتصاعدیا (

  مساحة للتعبیر وٕابداء الرأي مواقع التواصل االجتماعيتعد  1

  في تشكیل الرأي العام مواقع التواصل االجتماعيتسهم  2
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   التواصل االجتماعي الرأي العام حول قضیة معینة بكثافة تداولها على صفحات مواقعیتأثر  3

   التواصل االجتماعي تحاول الفصائل الفلسطینیة التأثیر على الرأي العام من خالل مواقع 4

  علمیة لتشكیل الرأي العام استراتیجیة تعتقد أن بعض الجهات المعادیة تستخدم   5

  علمیة لتشكیل الرأي العام استراتیجیة تعتقد أن بعض الجهات الوطنیة تستخدم  6

7 
مقیاسًا للرأي العام  مواقع التواصل االجتماعيُیعد التفاعل واالنضمام لمجموعات ضمن 

 حول أفكار تلك المجموعة
 

8 
الفرصة أمام أي مستخدم لطرح أي قضیة على الرأي  مواقع التواصل االجتماعيأتاحت 

 العام
 

  على زیادة الوعي السـیاسي مواقع التواصل االجتماعيتعمل  9

  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةعلى زخم المطالبة الفاعلة ب مواقع التواصل االجتماعيحافظت  10

11 
الحقوق توجهات الجماهیر المحتجة نحو الحفاظ على  مواقع التواصل االجتماعيوحدت 

  السیاسیة الفلسطینیة
 

  دورا في تعبئة الجماهیر  مواقع التواصل االجتماعيأدت  12

13 
دورا في تحقیق التضامن االجتماعي بین جموع الشعب  مواقع التواصل االجتماعيأدت 

 الفلسطیني نحو حقوقه 
 

  الفوارق االجتماعیة بین الجماهیر المطالبة بحقوقها الثابتة االجتماعيمواقع التواصل أزالت  14

15 
الحقوق دورا في نشر الوعي السیاسي بطرق المطالبة ب مواقع التواصل االجتماعيلعبت 

 السیاسیة الفلسطینیة
 

  دورا في تعزیز المشاركة السیاسیة مواقع التواصل االجتماعيلعبت  16

17 
الحقوق دورا فاعال في صناعة الحدث السیاسي المرتبط ب التواصل االجتماعيمواقع أدت 

 السیاسیة الفلسطینیة
 

  على تقریب وجهات النظر حول القضایا المختلفة مواقع التواصل االجتماعيتعمل  18

19 
مواقع على المعلومات واإلخبار التي تنقلها  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةاعتمد المهتمون ب

 من تلك التي تناقلتها وسائل اإلعالم األخرى تواصل االجتماعيال
 

20 
فرصة لتشكیل لوبي شبابي حیال  مواقع التواصل االجتماعيتمنح التجمعات الشبابیة على 

 القضایا السیاسیة
 

  هناك تأثیرات للرأي العام في المجتمع الفلسطیني 21

  على الرأي العام الفلسطیني  مواقع التواصل االجتماعيأثرت  22

  قنوات اتصالیة فعالة لتشكیل رأیي الخاص مواقع التواصل االجتماعيتعتبر  23
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24 
قدراتي على إدارة النقاش مع اآلخرین في الموضوعات  مواقع التواصل االجتماعيتعزز 

  العامة
 

25 
على الرأي العام الفلسطیني خالل العدوان على غزة  مواقع التواصل االجتماعيبرز تأثیر 

 م 2014
 

26 
في توعیة الرأي  أسهمت  مواقع التواصل االجتماعيتم تداول صور ومقاطع فیدیو على 

 م2014العام الفلسطیني خالل العدوان على غزة عام 
 

27 
الفلسطیني قمت بنشر مقاطع فیدیو أو صور أو منشورات على صفحتك لتوعیة الرأي العام 

 م2014عام  بما یدور خالل العدوان على غزة
 

28 
 مواقع التواصل االجتماعيأو األوسمة التي أطلقها بعض الناشطون على ) الهاشتاق( أسهم

 م2014عام  في توعیة الرأي العام بطبیعة العدوان على غزة
 

  علمیة لتعبئة الرأي العام  استراتیجیة تفضل اعتماد  29

  علمیة لذلك استراتیجیة یمكن زیادة التحكم بمستوى تعبئة الرأي العام إذا اتبعنا  30

 

  الحقوق السیاسیة الفلسطینیة دعم تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على/ المحور الثالث

 الـفـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــرة م
  درجة الموافقة

 )10إلى1من تصاعدیا(

1 
صفحات متخصصة لتوعیة الرأي العام الفلسطیني  التواصل االجتماعيمواقع  تحتوي

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةب

 

2 
لتوعیة الرأي العام  مواقع التواصل االجتماعيالحكومة الفلسطینیة خصصت صفحات على 

 هحقوقبالفلسطیني 

 

3 
لتوعیة الرأي العام  مواقع التواصل االجتماعيمنظمة التحریر خصصت صفحات على 

 هحقوقبالفلسطیني 

 

4 
لتوعیة الرأي  مواقع التواصل االجتماعيالتنظیمات الفلسطینیة خصصت صفحات على 

 هحقوقبالعام الفلسطیني 

 

5 
 في الموضوعات للمستخدمین الكتابیة زیادة المشاركات في مواقع التواصل االجتماعي همتس

 الفلسطینیةالحقوق السیاسیة السیاسیة الخاصة ب

 

6 
في  الجماهیر للمشاركة حفزتمواقع التواصل االجتماعي  وفرتها التي اإلعالمیة المواد

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیةب المطالبة

 

7 
الحقوق بالسیاسي في إطار المطالبة  لممارسة النقد فرصةمواقع التواصل االجتماعي 

 السیاسیة الفلسطینیة
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8 
الحقوق السیاسیة القرار في للمطالبة ب صناع في اتجاهاتمواقع التواصل االجتماعي  تؤثر

 الفلسطینیة

 

9 
الوطنیة  الفعالیات في للمشاركة المواطنین الفلسطینیینمواقع التواصل االجتماعي  دفعت

  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةحول المطالبة ب

 

10 
الحقوق  حول االجتماعیة بالمسئولیة اإلحساس زیادةفي مواقع التواصل االجتماعي  ساهمت

 السیاسیة الفلسطینیة

 

11 
سیاسیًا في إطار  نشطة جدیدة شخصیات في إبرازمواقع التواصل االجتماعي  ساهمت

   الحقوق السیاسیة الفلسطینیةبالمطالبة 

 

12 
 الجهودالقرار لالطالع على  بصناع مباشرة قنوات اتصالمواقع التواصل االجتماعي  وفرت

  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالمرتبطة ب

 

13 
فلسطینیة  انتخابات ألي االنتخابیة دورًا في الحمالتمواقع التواصل االجتماعي  تلعب

  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةقادمة وتظهر البرامج المتفقة مع 

 

14 
 لیساهموا في الشباب السیاسیین للناشطین فرصا عدیدةمواقع التواصل االجتماعي  وفرت

  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالحراك السیاسي في إطار 

 

  م1948المواطنین الفلسطینیین من أراضیهم عام  تهجیرأدرك المخاطر التي ترتبت على  15

  م1967منذ االحتالل الصهیوني للمدینة عام  القدسالمحدقة بمدینة أدرك المخاطر  16

  في فلسطین نتیجة نهب االحتالل للثروة المائیة المائيأدرك المخاطر التي تهدد األمن  17

18 
التوسعیة على حساب  االستیطاننتیجة مشاریع  الفلسطینیینأدرك المخاطر التي تهدد 

 أراضي المواطنین

 

   الدولة حدوداألمن القومي الفلسطیني نتیجة عدم ترسیم أدرك المخاطر التي تهدد  19

20 
السیاسیة والعشوائیة بحق  االعتقاالتنتیجة استمرار  األسرىأدرك المخاطر المترتبة على 

  أبناء الشعب الفلسطیني
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  أمساء حمكمي االستبانة) 2(امللحق رقم 

  :على عدد من المحكمین وهم على النحو التالياالستبانة قام الباحث بعرض 

  

 .اإلعالم بجامعة األقصىعمید كلیة  زهیر عابد. د  -1

 .رئیس قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمیة أمین وافي.د -2

 .رئیس قسم العلوم االقتصادیة بالجامعة اإلسالمیة سمیر صافي. د -3

 .النائب األكادیمي بكلیة الرباط الجامعیة إبراهیم حبیب.د -4

 .بالجامعة اإلسالمیةمحاضر قسم الصحافة واإلعالم  حسن أبو حشیش . د -5

 .رئیس قسم الصحافة واإلعالم بجامعة األمة عدنان أبو عامر. د -6

 .محاضر قسم علوم سیاسیة بجامعة األمة مأمون أبو عامر. د -7

 جامعة األقصى -محاضر مادة الرأي العام بكلیة اإلعالم  ماجد تربان. د -8

 .بالجامعة اإلسالمیةمحاضر بكلیة التجارة  سامي أبو الروس . د -9

 .عمید القبول والتسجیل بكلیة الرباط الجامعیة رفیق أبو هاني . د - 10

 .رئیس قسم الدراسات والبحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة خالد الدهلیز . د - 11

 .محاضر بكلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة رشدي وادي. د - 12
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 على رأي احملكمنياالستبانة التعديالت على ) 3(امللحق رقم 
ً
  بناءا

  

  :علیهم اعتمد الباحث التعدیالت التالیةاالستبانة بعد مقابلة المحكمین وعرض 

 . أثناء التعبئة المبحوثینترقیم الفقرات بشكل منفصل لكل محور حتى ال یمل  - 1

 . لى أسئلة الدراسةلتجیب عاالستبانة توزیع محاور  -2

لتشمل قضایا الحل النهائي التـي تـم تأجیلهـا فـي اتفاقیـة  الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتوسیع مجال  -3

ســیم حــق تر  -حــق تحریــر األســرى -حـق المیــاه –حــق عــودة الالجئــین -ق القــدسحــ: (أوسـلو وهــي

) حــق المیــاه –حـق عــودة الالجئـین -ق القــدسحـ(وذلـك بــدًال مــن  )حــق إنهـاء االســتیطان -الحـدود

 .فقط

 . افة محور جدید یقیس تأثیر استخدام األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العامإض -4

تعبئة  استراتیجیة إضافة محور جدید یسمح للمبحوثین بإضافة مقترحات وآلیات تسهم في تصمیم  -5

 .عبر مواقع التواصل االجتماعي الحقوق السیاسیة الفلسطینیةالرأي العام لدعم 

 . وعدم االكتفاء بالجمل االیجابیة لتوخي الدقة والموضوعیةإضافة جمل سلبیة في المحاور  -6

 .فقرة 42فقرة إلى  60من  تخفیض عدد الفقرات -7

 .(..,skype, WhatsApp)تعدیل أسماء مواقع التواصل االجتماعي وحذف التطبیقات مثل  -8
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  النهائي

  والسیاسة وجامعة األقصى

  ،،حفظكم هللا ورعاكم،

التي تم تصمیمھا بھدف جمع االستبانة 

عبر مواقع  الحقوق السیاسیة الفلسطینیة

من اإلدارة الحصول على درجة الماجستیر في برنامج القیادة و

  . والسیاسة وجامعة األقصى

) √ ( بوضع عالمة  علیھا في المحور األول

كل فقرة بالتدرج  درجة موافقتك على

  :كما یلي

  الموافقة درجة

 ) 10إلى  1من تصاعدیا

7 

3 

وستستخدم ألغراض البحث العلمي 

  ،،      ل خالص التقدیر واالحترام،

                                                     /الباحث                                                   
  عبـد هللا جمعــھ وافـي

النهائياالستبانة شكل ) 4(امللحق رقم 

  الدراسات العلیا المشترك بینبرنامج                 

والسیاسة وجامعة األقصىاإلدارة أكادیمیة         

  برنامج القیادة واإلدارة             

  االستبانةأسئلة 
  

حفظكم هللا ورعاكم،   ______________________________________

  ،،،علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

االستبانة بدایة أھدیك عاطر تحیاتي، ویطیب لي أن أضع بین یدیك 

الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتعبئة الرأي العام لدعم  استراتیجیة "المعلومات الالزمة للوصول إلى 

الحصول على درجة الماجستیر في برنامج القیادة و وذلك استكماالً لمتطلب

والسیاسة وجامعة األقصىاإلدارة برنامج الدراسات العلیا المشترك بین أكادیمیة 

علیھا في المحور األولاإلجابة المحاور وأرجو من حضرتكم التكرم بقراءة بنود 

درجة موافقتك على وفي المحاور المتبقیة أرجو وضع ظركم،التي تعبر عن وجھة ن

كما یلي )  موافقة األكثر 10وموافقة،  األقل  1( :بحیث 10

  الفقــــــــــــــــــــــــــرة
درجة

تصاعدیا(

 األولى الفقــــــــــــــــــــــــــرة .

 الثانیة الفقــــــــــــــــــــــــــرة .

وستستخدم ألغراض البحث العلمي  مع العلم بأن المعلومات التي ستدلون بھا ستكون محل اھتمام الباحث وعنایتھ

  شاكراً ومقدراً تعاونكم وحرصكم
  

ل خالص التقدیر واالحترام،وقبفضلوا بوت    

  
                                                   

عبـد هللا جمعــھ وافـي                                             
  

  

  

  

  

  

  

           

         

           
______________________________________:ة/الفاضلت /ألخا 

                         

علیكم ورحمة هللا وبركاتھلسالم ا

بدایة أھدیك عاطر تحیاتي، ویطیب لي أن أضع بین یدیك 

المعلومات الالزمة للوصول إلى 

وذلك استكماالً لمتطلب، "التواصل االجتماعي

برنامج الدراسات العلیا المشترك بین أكادیمیة 

أرجو من حضرتكم التكرم بقراءة بنود 

التي تعبر عن وجھة ناإلجابة أمام 

10وحتى  1التصاعدي من 

 م

1.

2.

  

مع العلم بأن المعلومات التي ستدلون بھا ستكون محل اھتمام الباحث وعنایتھ

  .فقط
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    .البیانات الشخصیة: المحور األول

   أنثى                      ذكر               :الجنس .1

 األقصى                        الجامعة اإلسالمیة            األزھر        :الجامعة .2
  

  

 أخرى اذكرھا ــــــــــــــــ               علوم إنسانیة      تخصص علمي             : التخصص .3
  

                     ال                 نعم           :مواقع التواصل االجتماعي أحدھل تمتلك حساباً على  .4

  ...)مشكوراً االستبانة فأرجو عدم إكمال " ال"ذا كانت إجابة ھذه الفقرة (

  

  )یسمح باختیار أكثر من بدیل(: تتفاعل معھاأیا من مواقع التواصل االجتماعي التالیة  .5

                 Facebook                          Twitter                LinkedIn                             

blogger                       YouTube                                   Google+  

                 MySpace                           Flicker  

   الحقوق السیاسیة الفلسطینیةمواقع التواصل االجتماعي مع  تفاعلمدى : الثانيالمحور 

؟ وما درجة یتم تداولھا بفعالیة على مواقع التواصل االجتماعي الحقوق السیاسیة الفلسطینیة ھل .1

 اھتمامك بدعمھا؟

 الحق الفلسطیني م
  بفعالیة التداول درجة

 ) 10إلى  1من تصاعدیا(

  بدعمھا اھتمامك درجة

 ) 10إلى  1من تصاعدیا(

   حق القدس  .6

   حق عودة الالجئین .7

   حق المیاه .8

   حق تحریر األسرى .9

  حق ترسیم الحدود                 .10

   حق إنهاء االستیطان.11
  

  عبر مواقع التواصل االجتماعي؟ الحقوق السیاسیة الفلسطینیة صفحات تدعم ھل تتابع .2

ً                  ال                     نعم                     أحیانا

  ؟الحقوق السیاسیة الفلسطینیةاإلجراء الذي تتخذه عند استالمك منشورات تدعوك للمشاركة في دعم  .3

                                          الحذف والحظر                 عدم االھتمام            االطالع فقط               المشاركة بفاعلیة

الحقوق السیاسیة ھل وجھت إلیك دعوة من إحدى مواقع التواصل االجتماعي للمشاركة في دعم  .4

 ؟الفلسطینیة

            ال                    نعم  

 :المشروعة لفائدة التي تعود على القضیة الفلسطینیة بعد توعیة الرأي العام الفلسطیني بحقوقھا .5

  )بدیل یسمح باختیار أكثر من(

        زیادة الدعم المالي والتبرعات لفلسطین 
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  تشكیل لوبي دولي الستعادة الحقوق المسلوبة 

  أمام المحاكم الدولیة الحقوق السیاسیة الفلسطینیةتشكیل فرق قانونیة للدفاع عن  

  تنظیم مظاهرات ثوریة للمطالبة بإنهاء االحتالل  

   المقاومة المسلحة  لتنظیمات زیادة إقبال المواطنین على االنضمام 

  ورقة قوة للمفاوض الفلسطیني في المفاوضات مع الجانب اإلسرائیلي   

 ورقة ضغط على المجتمع الدولي تسهم في إنهاء االحتالل    

  __________________________  أخرى 

   

  يدور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطین/ المحور الثالث

 الـفـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــرة م
  درجة الموافقة

 )10إلى1منتصاعدیا (

  للتعبیر وٕابداء الرأي مفتوحة للجماهیر مساحة مواقع التواصل االجتماعي تعطي .1

  في الشارع الفلسطیني الرأي العام صناعةفي  مواقع التواصل االجتماعيتسهم  .2

3. 
التواصل  كثافة تداولها على صفحات مواقعما من خالل قضیة بیتأثر الرأي العام 

  االجتماعي
 

4. 
التواصل  مواقع صفحاتها على الرأي العام من خالل الستقطابالفصائل الفلسطینیة  تسعى

  االجتماعي
 

  الفلسطیني الرأي العام ضلیللت التواصل االجتماعي تستخدم الجهات المعادیة مواقع .5

  للمجتمع الفلسطیني" الغزو الفكري"تسهل مهمة  التواصل االجتماعيمواقع آلیة عمل  .6

7. 
علیه عبر مواقع التواصل " حربًا نفسیة"شنت العدید من الجهات المعادیة للشعب الفلسطیني 

 االجتماعي
 

8. 
الفلسطیني  الرأي العام وعیةلت التواصل االجتماعي تستخدم بعض الجهات الوطنیة مواقع

 بحقوقه
 

9. 
الحقوق في نشر الوعي السیاسي بطرق المطالبة ب دوراً  مواقع التواصل االجتماعي تلعب

 السیاسیة الفلسطینیة
 

10.
فرصة لتشكیل لوبي شبابي حیال  مواقع التواصل االجتماعيتمنح التجمعات الشبابیة على 

 القضایا السیاسیة
 

 في توعیة الرأي العام  تسهم مواقع التواصل االجتماعيتداول صور ومقاطع فیدیو على  یتم.11
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  الفلسطیني

12.
 مواقع التواصل االجتماعين على یطلقها بعض الناشطیالتي  )الهاشتاق أو الوسوم(یسهم 

 الفلسطیني في توعیة الرأي العام
 

13.
الذي یجمع بین الصور والمعلومات المكثفة في صورة واحدة : االنفوجرفیك(یساعد استخدام 

 توضیح بعض الحقائق للرأي العامالتواصل االجتماعي في  صفحات مواقع عبر )رسومیة
 

14.
تستغل الجهات المعادیة للفلسطینیین تقنیات مواقع التواصل االجتماعي بكفاءة أعلى من 

 الجهات الوطنیة للتأثیر السلبي على الرأي العام الفلسطیني
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحقوق السیاسیة الفلسطینیة دعم االجتماعي علىتأثیر مواقع التواصل / المحور الرابع

 الـفـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــرة م
  درجة الموافقة

 )10إلى1من تصاعدیا(

  هحقوقبصفحات متخصصة لتوعیة الرأي العام الفلسطیني  مواقع التواصل االجتماعي تحتوي .1

2. 
الحقوق المطالبة ب الفعالیات في المواطنین للمشاركةمواقع التواصل االجتماعي  تدفع

  السیاسیة الفلسطینیة

 

3. 
الحقوق  حول االجتماعیة بالمسئولیة اإلحساس في زیادةمواقع التواصل االجتماعي  تسهم

 السیاسیة الفلسطینیة

 

4. 
 جهود الناشطین في مجاالت عدة على حساب دعم مواقع التواصل االجتماعي تشتت

 الحقوق السیاسیة الفلسطینیة

 

5. 
تستغل الجهات المعادیة مواقع التواصل االجتماعي لتزویر الحقائق وٕاثبات حقها المزعوم في 

 فلسطین

 

6. 
سیاسیًا في إطار  نشطة جدیدة شخصیات في إبرازمواقع التواصل االجتماعي  تسهم

   الحقوق السیاسیة الفلسطینیةبالمطالبة 

 

7. 
المواطنین الفلسطینیین  تهجیرمواقع التواصل االجتماعي المخاطر التي ترتبت على  تبرز

 من أراضیهم

 

8. 
منذ االحتالل الصهیوني  القدسالمحدقة بمدینة المخاطر مواقع التواصل االجتماعي  تبرز

 لها

 

9. 
في فلسطین نتیجة نهب  المائيالمخاطر التي تهدد األمن مواقع التواصل االجتماعي  تبرز

 االحتالل للثروة المائیة

 

  االستیطاننتیجة مشاریع  الفلسطینیینالمخاطر التي تهدد مواقع التواصل االجتماعي  تبرز.10
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 التوسعیة على حساب أراضي المواطنین

11.
األمن القومي الفلسطیني نتیجة عدم المخاطر التي تهدد مواقع التواصل االجتماعي  تبرز

  الدولة حدودترسیم 

 

12.
 االعتقاالتنتیجة استمرار  األسرىمواقع التواصل االجتماعي المخاطر المترتبة على  تبرز

  السیاسیة والعشوائیة بحق أبناء الشعب الفلسطیني

 

  

األسالیب العلمیة لتكوین الرأي العام عبر مواقع التواصل  درجة تأثیر استخدام /الخامسالمحور 

  االجتماعي 

 هشرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ األسلوب م
  التأثیردرجة 

 )10إلى1منتصاعدیا (

1. 
وتوجیه آذان الناس وأبصارهم ، التركیز على بضع حقائق فقط/ والمالحقة التكرار أسلوب

 إلیها مرارا وتكرارا
 

2. 
مثل بث روح االستعالء والتعصب لدى بعض الشعوب بهدف / العاطفیةأسلوب اإلثارة 

 إثارتها
 

  على أساس أن الحقائق الملموسة أقوى أثرا من األكاذیب والتهاویل/ أسلوب عرض الحقائق .3

4. 
إلى موضوع آخر في مثل أهمیة الموضوع المثار أو أكثر / أسلوب تحویل انتباه الرأي العام

 أهمیة
 

5. 
بعكس البرامج غیر المحددة والكلمات الجوفاء والتذبذب / البرامج اإلیجابیة المحددةأسلوب 

 والسلبیة
 

6. 
اختیار ما یذاع وینشر من أحداث و  فرض ویقوم على/ أسلوب التعتیم والتمویه اإلعالمي

 ووقائع
 

7. 

من نشر ما تلجأ إلیه أحیانا الحكومات / أسلوب التزویر والخداع باستخدام العلم وتطبیقاته

صور معالجة ببرنامج الفوتوشوب لتعظیم  بثأو ، بیانات إحصائیة مزورة لخداع جماهیرها

 عدد المؤیدین

 

  الشائعاتأسلوب  .8

  افتعال األزماتأسلوب  .9

  إثارة الرعب والفوضىأسلوب .10
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مواقع التواصل عبر  هحقوقتوعیة الرأي العام الفلسطیني بهم في اذكر مقترحات وآلیات تس/ السادسالمحور 

  االجتماعي

1(    

 

2(   

 

3(    

  

4(  

  

  

  شكرا لتعاونك معنا،،،االستبانة انتهت أسئلة 
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  "2014نظرة على وسائل التواصل االجتماعي يف فلسطني 

  

نظرة على وسائل التواصل االجتماعي يف فلسطني "ملخص تقرير ) 

  

) 5(امللحق رقم 
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	4-نظم وإجراءات تنفيذية لتوجيه الأداء في مختلف العمليات تتسم بالمرونة والفعالية، وتستهدف تحقيق النتائج.
	5-أفراد تم اختيارهم بعناية، يتمتعون بالصفات والقدرات المناسبة لأنواع العمل، وعلى استعداد لقبول التغيير أي من أهم صفاتهم المرونة وصلاحيات محددة جيدا، وموزعة بين الأفراد  بما يتناسب ومسؤولياتهم مع وضوح معايير المحاسبة والمساءلة وتقييم الأداء والثواب والعقاب.
	6-نظم وإجراءات ومعايير لاتخاذ القرارات تتناسب مع أهميه المشاكل وتتطور مع تغير الأوضاع.
	7-نظم لاستثمار وتنمية طاقات الموارد البشرية وتوجيه العلاقات الوظيفية تتناسب مع نوعية المورد البشري ومستواه الفكري ومدى الندرة فيه، كما تتوافق مع الظروف العامة الخارجية وتتسم بالمرونة.
	8-نظم المعلومات وقنوات الاتصال الفعال تحقق التواصل بين أجزاء المنظمة وفيما بينها وبين العالم الخارجي وتحقق المعرفة الآتية لمجريات الأداء والظروف المحيطة.
	9-تجهيزات ومعدات وموارد مادية تم اختيارها وتوظيفها بعناية لتحقيق أقصى عائد ممكن منها في ظل الظروف السائدة والمتوقعة.
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	أولا: الأساليب التقليدية لتغيير الرأي العام:
	أولاً:  أنه يكاد يكون من أصعب الأمور تغيير الآراء الراسخة . 
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	فهذا الصنف الأخير من الناس يكون عادة أبطأ في تكوين رأيه , مذبذباً في اتجاهاته , فريسة للإشاعات والانحرافات ويتسم رأيه في النهاية بالتطرف والنظرة السطحية للأمور وتغليب الانفعال الطارئ على التفكير السليم.
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	يستخدم أسلوب الإثارة العاطفية لرفع الروح المعنوية للشعوب عن طريق تذكيرها بإنجازاتها التاريخية والمعاصرة وهذا هو الاستخدام السليم, أو للكذب على الشعوب والنفخ الكاذب فيها وإثارتها للإقدام على أعمال عدوانية، وكان ( هتلر ) يعتقد أن الجماهير فيها الكثير من خصائص النساء, وأن استجابة الرأي العام تكون دائماً استجابة عاطفية أكثر مما هي عقلية.
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