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 قواعُد النشِر في المجلة 

فضاًء بحثيا لنشر البحوث والدراسات األصيلة والمبتكرة والملتزمة بشروط  مجلة "االتّصال والتنمية" تمثّل    

فرص اللقاء ، وزيادة تهدف المجلة إلى تجاوز ندرة الفضاءات المخّصصة للنشر األكاديمي والكتابة العلمية.  

خالل  والحوار بين الباحثين العرب، وتطوير حقل الدراسات التي تتمحور حول االتّصال والتنمية، وذلك من

تيسير عملية تبادل المعارف والتجارب البحثية. كما تسعى المجلة الى تشجيع آليات النشر، مما يسمح بخلق  

في مجال الدراسات االتّصالية   هموإسهامات  همفضاءات نشر جديدة بالنسبة للباحثين العرب، والتعريف ببحوث

االتّصال   بإشكاليات ة واالجتماعية، واألوساط المهتمة والتنموية لدى األوساط األكاديمية في مجال العلوم اإلنساني

 والتنمية.  

 ترحب المجلة بمساهمات السادة الباحثين وتقبل نشر الدراسات والبحوث وفقا للقواعد التالية: 

 أن يكون البحث أصيال غير منشور سابقاً.  .1

   والمنهجية.أن يتّبع البحث األصول العلمية  .2

للنشر للتحكيم. ويمكن أن يُطلب من الباحث إجراء التعديالت على ضوء مالحظات تخضع  البحوث المعدة  .3

 المحكمين. 

 يرفق البحث بسيرة علمية موجزة عن كاتبه.  .4

  للغة األجنبية  Times New Roman 12و للغة العربية Times New Roman 14 بخط يطبع البحث على الحاسوب  .5

 بما في ذلك الحواشي والمالحق وقائمة المراجع والمصادر.كلمة،  6000و 4000على أن يكون عدد الكلمات بين 

 تأتي المصادر مع الهوامش في آخر البحث. .6

، على أن ال تزيد كلمات الملخص باللّغة الثانية )الفرنسية أو اإلنجليزية(ملخص  العربية باللغةيرفق مع البحث  .7

 .كلمة 300على 

(. متاهة التواصل االجتماعي، بيروت: دار النهصة العربية،  2020مي العبدهللا. )كتابة المراجع على مثال:  .8

 .  24- 23ص.

 واالنجليزية.  تقبل األبحاث باللغات الثالث: العربية، والفرنسية .9

  rabitaarabiya@hotmail.comالبحوث الى رئاسة التحرير على العنوان:ترسل  .10

 األزماتالحرب واالتصال في القادم:  العددعنوان محور 
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 الكلمة االفتتاحية

 االجتماعي  في متاهة التواصل صناعة الوعي السياس ي

 أ.د.مي العبدهللا

 

العمل على إرساء السالم واملساواة بين البشر،  وهوبمفهومها املبدئي جدت السياسة لخير ورفاهية املجتمعات،  و 

ا حول تطبيق هذه يالسياس ي يتمحور منطق واالتصال وحّل النزاعات واملشاكل االجتماعية بالطرق السلمية. 

ط الفردي املطلق واألنانية الضّيقة. 
ّ
، بغية التوّجه بالبشرية نحو مستقبل أفضل ينبذ التسل

ً
       املبادىء عمليا

برز االتصال السياس ي كضرورة من ياالضطرابات الدولية واإلقليمية التي يشهدها عالم اليوم،  ظل وفي 

املعنى األساس ي لكلمة سياسة مشتّق . فأو بأقل األضرار ،الضرورات امللحة ملواكبة املرحلة وتخطي أزماتها بسالم

عهم من النواحي اإلجتماعية أو وُيقال َساَس القوم أي دّبر شؤونهم أو اعتنى بهم وبأوضا ،من كلمة ساس

اإلقتصادية وغيرها، مع العمل املتواصل على حّل النزاعات بينهم بالطرق السلمية، والتخطيط الدائم ملستقبل 

  .أفضل يأخذ باإلعتبار املستجّدات الراهنة والتطّور الحاصل من النواحي العلمية والفكرية والتقنية وغيرها.

 

قوامه مقدرة الناس على  يالسياس االتصال الطون شهدا على إدخال مفهوم جديد في ّن أرسطو وأفإيمكن القول 

 على العقالنية والعلم الذي يساعد  ،حكم أنفسهم
ً
إذا ما طّبقوا املبادىء العقالنية، فأصبح علم السياسة قائما

على تحسين املمارسة السياسية، مع األخذ بتوّجهات الناس وأولوياتهم واملثل العليا والتقاليد اإلجتماعية 

ونظام الحكم فيها  ،لة وقانونها األساس يشمل نظام الدو مفهوم االتصال السياس ي يإّن من هنا، ف والسياسية معا. 

من أشهرهم  ،بنظريات الكثيرين من الفالسفة ورجال الفكر واإلقتصاد هذا املفهوم تأثر ونظامها التشريعي. وقد 

ومونتسكيو   ،الذي نادى بنظرية العقد االجتماعي ( Rousseau( وروسو )Locke( ولوك )Hobbesهوبز )

(Montesquieuالذي ابتكر ) .نظرية فصل السلطات 

 

 من السابق، الناس اليوم أصبح  لقد
ً
املبادىء التي تقوم عليها  ويحترمون يتفاعلون مع األحداث بطرق أكثر تعقيدا

 في األنظمة الديمقراطية، ما يدعو إلى التساؤل 
ً
ي أساليب االتصال ما ه :السياسة دون سابق تصميم، خصوصا

 ،وضغوط العمل والبطالة والطبابة ،املطلوبة للتعاطي مع املشاعر اإلنسانية كالغضب وامللل واليأس السياس ي 

بات االجتماعية ،والنزوح من القرى والضغط على املدن
ّ
   ؟...الجديدة واملتطل



 

5 

 

مشاكل الحياة اليومية املتفاقمة  عالجةمع التخطيط الدائم مل ،السياس ي بكل هذه األمور  االتصاليهتّم ا

إنَّ قيام كل فرد بنسج عالقات مع اآلخرين، ، فمن هنا وحل النزاعات. باضطراد، والعمل على نزع فتيل الحروب

عندما تقوم و السياس ي الفردي.  تصالسياسة معّينة ليتّم ذلك بنجاح، وهذا ما يسمى االيستوجب إتقانه 

املؤسسات بتحقيق األهداف السياسية وبلورتها في املمارسات الحكومية، تعمد إلى تنظيم الحياة االجتماعية 

صبح الحكم التمثيلي وهكذا ي ،وخالل قيامها بعملية التنظيم، تؤثر على األهداف السياسية بوسائل سياسية. 

 أو دولة.  مؤسسة ضرورية لتطبيق املبادىء السياسية املرسومة في أّي مجتمع 

 

ام واملسؤولين بات حاجة ملّحة، حيث يمكن  يقيالسياس ي الحق تصالإّن حلول اال  
ّ
مكان ما يسمى بتسّيس الحك

 غير سياسية، بل ت
ً
ام واملسؤولين واملعارضين معا

ّ
 على السياسة التي هي براء من اعتبار تصّرفات الحك

ً
 وتعّديا

ً
سّيسا

واصل يإزاء عدم إيجاد حّل جذري ملشكلة عدم تطبيق مبادىء السياسة حتى اليوم، و هذه التعّديات على مبادئها. 

 من التسابق على 
ً
العالم التخّبط في مآزقه، ويبدو أن التسابق قائم على التمّسك بزمام السلطة والحكم بدال

 من التعاون على حّل املشاكل خدمة البشري
ً
 على املواقع، بدال

ً
ح العسكري حفاظا

ّ
ة باملعنى اإلنساني، فيزداد التسل

 العالقة بشكل سلمي، أي بشكل سياس ي. 

 

لتوصل إلى مشتركات في األمن واالقتصاد والتعاون األمني وحماية ل هناك طموحات وتطلعات ،على املستوى الشعبي

 ، الذي في صناعة القرار السياس ي باتت تؤثر بالتأكيدالسريع، بنموها  ،وسائل التواصل االجتماعيإال أَن األوطان، 

تماع إلى أصبح القرار السياس ي يتطلب االس قدلف . لم يعد يؤخذ في الغرف املغلقة أو في لحظة زمنية معينة 

، نستطيع تأريخ مرحلة ما قبل وسائل التواصل وما بعد وسائل التواصلو  ..ردود فعل الناس فياآلخرين والتفكير 

   ؟بذلكدون أن نشعر من بتشکيل وصناعة الوعى تتحکم شبکات التواصل اإلجتماعى باتت هل ف

 

 اليوم توجد 
ً
 وفکرا

ً
 وضراوة تستهدف اإلنسان عقال

ً
حروب تضليل  هي   ...ومعتقدات اقيمو حروب مستترة أشد فتکا

قد وفق واقع إفتراض ى  ،ألفکار واملعلوماتلالتى تروج  شبكات التواصل االجتماعيلوعى اإلنسانى بفعل لوتزييف 

: فبرکة الواقع وتزييفه ومن مخاطرهاذو حدين لصناعة وعى حقيقى،  سالح هيللواقع الحقيقي.  ا مغاير يكون 

 بأوهام مفارقة للواقع ، تسطيح العقول وإغراقها بمواد تافهة مضللة للوعى ومغيبة للعقل ، تکريس ثقافة التبرير

  ..والتبعية واالستسالم .
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الوعي،  ،التيهالفوض ى، الوهم، العنف، امتناقضة ك عديدة على مفاهيم  التواصل االجتماعي" تاهةمنطرية "تركز 

، ونتسأل: أين الطريق إلى فنحن  ..واملستقبل. الحوار، النقد
ً
 وروحيا

ً
 فكريا

ً
نواجه في هذا املنعطف الزمني انكماشا

  ماذا يعني الخروج من املتاهة؟؟ و الطريق

 

 في هذا الطرح: أن تستيقظ في 
ً
متاهة يعني أن تجِد نفسِك في بناء هندس ي من لنبدأ من العنصر األكثر شؤما

لة
ّ
 ومصّممة ضد تصميم شخص آخر، وأن تكون بالتالي ألعوبة لعوائق مشك

ً
نتصّور بهجة املشرف و . كمسبقا

أمنيته هي إما في إطالة الفشل إلى ، الذي يضع التعقيدات فقط من أجل اإلدانة ومن أجل مشهدية تجوال عبثي

 ...رهاقاإل نكسار و اإل ستسالم و اال في ظل  ناكأو في أن يقتلك ه ،األبد

 

، كبح جماح  لذلك، فإن الدافع االستراتيجي األول للنجاة من املتاهة هو ضبط النفس:   
ً
وبشكل أكثر تحديدا

أكثر في منطق الفخ الخاص باملتاهة، حيث  السقوط وتفادي  ، وبالتالي التحّرر من رد الفعل ،الرغبة في التحرك

  والتفكير بالتاليبشكل ال رجعة فيه،  تغرق كل خطوة
ً
                حتمالية الال مخرج، الال أفق، الال مهرب. ا قيتاليا

 

 ، في املجتمعات االفتراضية الحديثة، غادرة املتاهة، إذا ما أراد ماإلنسان اليومعلى 
ً
فكرة املتاهة عن أن يتخلى أوال

تساهم إلى حّدٍّ ما بالحفاظ على السياسة ومبادئها، بغية تأمين حياة أرقى العمل على إيجاد آلّية عليه  .نفسها

 من اللجوء إلى الحروب والدمار، 
ً
للبشرية جمعاء، بموجب التفاوض كأداة لحل املشاكل العالقة بين األمم، بدال

 من اإل تصال وحلول اال
ً
ط والظلم واألنانية في املجتمعات، والعدل بدال

ّ
 نحراف عن املبادىء. السياس ي مكان التسل

 

رت الجهود الخّيرة، فتتحول 
ّ
ال بّد من طرح آلّية تستوجب الكثير من الجهود، وتكون سهلة التحقيق إذا ما توف

 .املعصيات واملعضالت إلى أدوات لصنع اإلصالح املنشود
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 محور العدد: اإلعالم واالتصال وصناعة الوعي السياسي 

 

 التواصل االجتماعي في إطار حمالت الضغط والتعبير عن الرأي مواقعتقييم أداء تطبيقات 

 2021تطبيق فايسبوك خالل الحرب على غزة 

 هال نجيب الخطيبأ. 

 الجامعة اللبنانية

 

Abstract 

The impact of social media can be extending by the performance of its platforms and the 

development in the communication network technology. 

After Facebook and social media platforms limit posts about Palestine and have been accusing of 

censorship, and many violations of Palestinian social media content, A social media campaign by 

pro-Palestine activists has been coordinated to downgrade Facebook’s application review ratings to 

protest the company’s alleged censorship of Palestinian accounts and posts during the Israel-Gazza 

conflict in May 2021. 

This paper is trying to give answers about: 

- Ranking applications in Google Play Store, and the meaning of low rating and its 

implications. 

- The Facebook’s app ratings campaign results and impact. 

The data was collected through non-profit centers specialized in protecting Palestinian content 

through social media platforms, by documenting inappropriate censorship of social media content 

which supports the rights of Palestinians by social media platforms: 7amleh - The Arab Center for 

the Advancement of Social Media, and The digital rights group Sada Social.   

After Facebook has been affected by financial losses, and a decline in advertising sales, due to the 

reputational damage, beside user trust is dropping considerably. The Facebook’s app ratings review 

campaign works by putting pressure on Facebook, and push the company to apologize for what it 

referred to a technical issue, or as a result of algorithmic decisions 
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 مقدمة  

مع انتشار البث التلفزيوني الفضائي واإلنترنت،  ،تميّز مطلع القرن الحادي والعشرين بوسائل إعالم جديدة 

ماعي والهواتف الذكية الدخول إلى كل بيت، والوصول إلى كل فرد تقريبًا على  واستطاعت مواقع التواصل االجت

 اإلعالمي أكبر من أي وقت مضى عبر التاريخ.  -وجه األرض، ليصبح التفاعل االجتماعي

قناة فضائية تلفزيونية مفتوحة،   11800إذ "يعيش الفرد اليوم وسط غابة من وسائل اإلعالم. فهناك حوالي 

مليار مستخدم لوسائل التواصل االجتماعي )فايسبوك   3ف إذاعة، وحوالي مليار موقع إنترنت، و أل 44وحوالي  

 .(2018)الزين، مليار هاتف ذكي حول العالم"  2مليار هاتف خليوي، منها   3وتويتر وغيرهما( و

انتمى متاحا لجميع األفراد والمجتمعات، وبخدمة فورية وأصبح تدفّق األخبار ومن أي نوع كان، وألي مصدر 

ولغات متعدّدة. وأصبح من السهولة بمكان أن يّطلع كل طرف على وسائل إعالم خصمه أو عدوه المكتوبة  

والمسموعة والمرئية كل لحظة بلحظتها، عبر البث الفضائي اإلذاعي والتلفزيوني، وعبر مواقع اإلنترنت الخاصة 

 رقية أو الصحافة اإللكترونية وغيرها. بالصحافة الو

وقد أدّى تصاعد التفاعالت على وسائل التواصل االجتماعي إلى جعل المجتمع منكشفًا بثقافته وتوجهاته وال يحتاج 

األمر لجهود كبيرة لفهمه. و"أصبحت العمليات النفسية تدخل في نسيج المجتمع بصورة تلقائية وغير محسوسة 

الختالفات والفروقات في المجتمع إلثارة توترات داخلية أو إلعادة تشكيل اتجاهات وقيم  مستغلة التناقضات وا

 .(2015)حفناوي، الرأي العام بما يتناسب مع أهداف ومصالح أطراف أخرى"  

تقاط صور مباشرة  متنقالً يستطيع عند أي حدث أمامه ال وأصبح كّل فرد على وجه الكرة األرضية مراسالً 

ونشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي على اإلنترنت لتصل إلى أقاصي العالم بلحظات معدودة، كما نستطيع  

 المالحظة إزاء الكثير من األحداث.

وانجرف العالم أجمع في تيار االعالم االجتماعي الُمطرد. أما تسمية االعالم االجتماعي فلقد تكرست كتسمية  

 وجيا االتصاالت.لتطور تكنول

إن قوة وسائل اإلعالم االجتماعي، ال تقتصر على مجرد خاصية التفاعل التي تتيحها، والتي تسمح لكل من  

المرسل والمستقبل بتبادل أدوار العملية االتصالية، ولكنها أحدثت أيضاً ثورة نوعية في المحتوى االتصالي متعدد 

 والصوت والفيديو.الوسائط، والذي يشمل النصوص والصور  

هذه الخصائص وسواها دفعت الجميع، أفراداً، وشركات، ومنظمات غير ربحية، وحكومات، إلى السعي لإلفادة 

من تلك الوسائل الجديدة، التي استطاعت خالل فترة زمنية قصيرة، إحداث الكثير من التأثيرات المذهلة على  
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لتقنية، حيث برز وتنافس العديد من شبكات التواصل االجتماعي المستويات السياسية، والتجارية، واالجتماعية، وا

هذا باإلضافة إلى االنتشار الكبير للهواتف الذكية واألجهزة   ،مثل فايسبوك وتويتر ويوتيوب والمدونات وغيرها

 اللوحية، التي كان لها جميعها تأثيرات كبيرة ال يمكن تجاهلها. 

ك وتويتر وانستغرام والمدونات الشخصية وسواها قنوات بالغة التأثير،  ولقد شّكلت الشبكات الكبرى مثل فايسبو

، من األطعمة Influencersحتى أن الشخصيات التي تمتلك عددا كبيرا من المتابعين أصبحوا يُسمون "مؤثرين"  

 ن الحياة. واألزياء والرياضة إلى المؤثرين في األدب والعلم والتجارة والبورصة واالقتصاد والسياسة وكافة شؤو

وسائل االتصال هذه لشعوب المنطقة العربية خصوصا، فرصا لم يألفوها من قبل في التعبير عن   ولقد أتاحت 

آرائهم، وحشد وتنظيم صفوفهم للثورة، ليس فقط على األنظمة الحاكمة في بلدانهم، ولكن أيضا على أمور أخرى 

ق اإلنسان، أو محاربة الفساد، وغيرها من القضايا،  تطال حياتهم، مثل غالء األسعار، أو العنف األسري، وحقو

 ساهمت تلك الشبكات في تحريكها والنجاح في تغييرها أو تحسين أدائها.  

لم يقتصر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على المطالبات الشعبية بالتغيير، لكنها أصبحت منصات هامة  

ها وخدماتها، وللتواصل مع العمالء بشكل آني وفعال وقليل أساسية، تستخدمها الشركات التجارية للتسويق لسلع

التكلفة، ناهيك عن استخداماتها المتعددة والمؤثرة في المجاالت التعليمية، في المدارس والجامعات، والمكتبات، 

، رغم أن أول ما قد يتبادر  2020مع مطلع عام   19والتعليم عن بعد الذي أصبح ضرورة مع انتشار وباء كوفيد 

إلى الذهن هذه األيام، عند الحديث عن تأثير شبكات التواصل االجتماعي، هو تأثيراتها السياسية والدور الذي 

 قامت به في تحريك الثورات في العالم العربي التي سميت بالربيع العربي. 

دا فايسبوك،  إال أن هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء، على مدى التزام شبكات التواصل االجتماعي، وتحدي 

بقواعد اإلعالم االجتماعي كوسيلة اتصالية تُسّهل مشاركة المعلومات ونشرها، وتكريسها لحق التعبير عن الرأي 

بدون تحيّز، وكيفية تقييم الجمهور ألدائها، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الحظر التي اعتمدها فايسبوك إبان 

سطيني في التعبير عن االضطهاد الذي يتعّرض له، ما أدى إلى الحرب على غزة، وعدم احترامه لحق الشعب الفل

حراك مطلبي تجاوز النشطاء الفلسطينيين وغيرهم من الداعمين للقضية الفلسطينية، والمدافعين عن الحقوق 

الرقمية، إضافة إلى الدولة الفلسطينية، تمثل بداية في تقديم الشكاوى ضد شركة فايسبوك، ودعوات المقاطعة، 

را في تنظيم حملة دعائية لتخفيض عدد النجوم التي تُعبّر عن الجودة والنوعية ورضا المستهلك لتطبيق  وأخي

فايسبوك في متجر غوغل بالي، وكتابة التعليقات السلبية الرافضة لإلجراءات التعسفية بحق القضية الفلسطينية، 

 . للضغط باتجاه رفع الحظر عن المحتوى الفلسطينيو

هذه الورقة البحثية تبيان أثر الدعاية التي قام بها المستخدمون لتخفيض ترتيب تقييم فايسبوك على قرار حاولنا في 

 الشركة في إعادة النظر ومراجعة إجراءات الحظر ونشر ما يتعلق بغزة، بما يجيب عن التساؤالت التالية: 
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 ؟ ما هي أهم عناصر ترتيب التطبيقات في متجر غوغل بالي االلكتروني   -1

 ا هي انعكاسات انخفاض تقييم التطبيقات؟ م -2

 ما هي الدوافع للقيام بحملة تخفيض تقييم تطبيق فايسبوك؟ -3

 كيف انعكست حملة تقييم فايسبوك بنجمة واحدة على شركة فايسبوك؟  -4

 هل ساهمت حملة تقييم فايسبوك بنجمة واحدة في إعادة نظر الشركة بالمحتوى المحظور؟  -5

 التالية: وفقا للفرضيات 

 يشكل رضا المستخدمين أهم عناصر ترتيب التطبيقات في متجر غوغل بالي.  -1

 إن انخفاض تقييم تطبيق معين إلى نجمة واحدة يدفع بغوغل إلى إهماله وعدم ترشيحه او اقتراحه.  -2

إن التطبيق المتحيّز لسياسات النشر والحظر على موقع فايسبوك كان السبب األساس في تنظيم الحملة   -3

 . دعائية لتخفيض التقييم في متجر غوغل باليال

 إن تراجع التقييم يؤثر ماديا ومعنويا على الشركة المالكة للتطبيق.  -4

اعتمدت حملة تقييم فايسبوك بنجمة واحدة أسلوبا ضاغطا ساهم في مراجعة إجراءات الحظر والتدقيق  -5

 لمعالجة األخطاء الُمحتملة في التنفيذ.

 

هذه الورقة البحثية من تناول اإلجراءات المتبعة من قبل شركة فايسبوك، التي أدّت إلى كان ال بد في بداية     

حظر المنشورات والمحتويات المتعلقة بالحرب على غزة، والُمناصرة للقضية الفلسطينية كدراسة حالة، إذ حذفت 

، الفلسطيني ضد الشعب منصة فايسبوك منشورات قام بنشرها صحفيون فلسطينيون، رصدوا انتهاكات إسرائيلية 

علما أن الناشرين كانوا قد راعوا القواعد والتعليمات المنشورة ضمن دليل فايسبوك، حتى أن المحتوى المحذوف  

بحسب الناشطين لم يكن يحتوي على منشورات تحّض على الكراهية أو العنصرية أو على الصور الممنوع  

 نشرها. 

التي قام بها الجمهور المناصر للقضية الفلسطينية لتخفيض تقييم موقع  كما تناولت هذه الورقة الحملة الدعائية 

   للضغط باتجاه رفع الحظر عن المحتوى المتعلق باالعتداء على غزة. فايسبوك في متجر غوغل بالي،

مختصة في حماية المحتوى الفلسطيني عبر منصات اعتمدت دراسة الحالة على جمع األدلة والبيانات، من مراكز 

  المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي. -اصل االجتماعي وهي: مركز صدى سوشال، ومركز حملة التو

وتقوم هذه المراكز برصد االنتهاكات التي يتعّرض لها المحتوى الفلسطيني وتوثّقها، وبمناصرة الحقوق الّرقمية  

النشر والحظر على منصة فايسبوك من   الفلسطينية، وتقديم الدعم للحمالت الرقميّة، وتكشف عن تطبيق سياسات 
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منطلق سياسي منحاز إلسرائيل ومناهض للقضية الفلسطينية، من خالل تطبيق اإلجراءات بطريقة تعّسفية غير  

 خاضعة للتدقيق والُمراجعة.  

 

   :تقييم التطبيقات وترتيبها والتّصنيف في المتاجر اإللكترونية  -1

استخدام تقييمات  تطبيقات الهواتف الذكية في متجر غوغل بناًء على أدائها وخدماتها. ويتم   دمونيقيّم المستخ    

المحتوى لإلبالغ عن احتمال وجود محتوى غير مقبول داخل التطبيق، أو بهدف حظر المحتوى أو فلترته في  

صف الحد األدنى من العمر مناطق معينة، أو للتّوّجه إلى مستخدمين محدّدين. وقد تُستخدم تقييمات المحتوى لو 

المناسب لالّطالع على محتوى التطبيقات، أو لوصف سبب حصول التطبيق على تقييمه سلبياً كان أم إيجابياً. وقد  

 Google Play Developer Distribution) تشمل صفحة تفاصيل التطبيق إمكانية التفاعل بين المستخدمين 

Agreement, 2020)  . 

يتم تناول "سياسات تطوير البرامج" في غوغل بالي، للتبليغ عن مشاكل أو مخالفات المحتوى، التي تعمل على 

ضمان عدم تعريض األطفال ألي محتوى جنسي غير مالئم، أو التشجيع على أنشطة ضارة وخطيرة، أو الترويج 

ت. كما تعمل على عدم السماح بالترويج للعنف أو التحريض على الكراهية ضد لصور سلبية عن الجسم أو الذا

األفراد أو الجماعات على أساس أي خاصية ترتبط بالتمييز أو التهميش، من حيث العرق أو الدين أو اإلعاقة أو  

اطات غير  السن أو الجنسية، أو التطبيقات التي تعرض المستخدمين لمنتجات وخدمات مالية خادعة، أو النش

القانونية، كبيع وشراء األدوية المحظورة أو المخدرات، كما يمنع غوغل بالي التطبيقات التي تروج لمواد غير 

 Google Play Developer Distribution)معتمدة أو تبيعها، بصرف النظر عن أي ادعاءات قانونية 

Agreement ،2020) . 

يما يتعلق بالتطبيقات التي تسمح بتعميم المحتوى الخاص بالمستخدمين، فتتطلّب قبول المستخدمين بشروط  أما ف

استخدام التطبيق أو سياسة المستخدم قبل أن يتمّكن المستخدمون من إنشاء أو تحميل المحتوى الخاص بهم، من 

ف على المحتوى الذي يتم تحميله،  حيث تعريف المحتوى المقبول والسلوكيات المرفوضة، ومن خالل اإلشرا

وتوفير نظام داخل التطبيق لإلبالغ عن المحتوى المرفوض واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند االقتضاء، من إزالة 

المحتوى وحظر المستخدمين الذين ينتهكون شروط االستخدام، وإزالة التطبيقات التي يتمثل غرضها األساسي 

ضة، وتتضمن هذه السياسات الملكية الفكرية، وسياسة الخصوصية، وعدم  باستضافة هذه المحتويات المرفو

 .  (Inappropriate Content, google play) استخدام أعمال اآلخرين بطريقة غير عادلة

داخل متجر التطبيقات في الحصول على المرتبة األولى في الصفحة الرئيسة للمتجر، إلى كسب  المنافسة  تهدف

المزيد من التحميالت للتطبيق. ويشّكل رضا المستخدمين عن التطبيق أحد أهم المعايير التي تعتمد عليها غوغل 
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ى المتجر يزيد من ظهوره في  لترتيب التطبيقات في المتجر، فإن تقييم التطبيق من خالل إعطائه خمس نجوم عل

 . (2021)طعامنه،  نتائج البحث أو اقتراح غوغل له

قررت الشركة إجراء التعديالت على متجر غوغل بالي لتجنب أي حمالت تقييمات سلبية للتطبيقات، حيث سبق  

أن طالبتها شركة فايسبوك بحذف التقييمات من المتجر، بعد حمالت التقييمات السلبية المتدنية جدا التي واجهتها  

 . (2021)محمود، محتوى على تطبيقاتها المختلفة بسبب سياستها المزدوجة في مراقبة ال

، بعرض تقييمات التطبيقات بشكل أكثر  2022تتمثّل هذه التعديالت التي كانت تنوي البدء بتطبيقها في بداية العام 

تخصيصا، وفقا للموقع الجغرافي ونوع الجهاز المستخدم، ليتم بذلك تغيير طريقة العرض وإظهار التقييمات في  

ل مكان جغرافي بشكل مختلف بحسب تقييمات الجمهور في تلك المنطقة أو البلد، كما أن اختالف نوع الهاتف ك

سيؤدّي إلى ظهور تقييم مختلف، خاصة وأن التقييمات ستظهر وفقا للمستخدمين مع نفس النوع من الهاتف  

 .(2021)محمود، 

لتطبيقات باالطالع على قسم التطبيقات ومراجعة آراء المستخدمين حول التطبيق ومعرفة وتقتضي ثقافة استخدام ا

، قبل القيام بتحميل تطبيق معين من المتجر، فإن التقييم بعد تفاصيل آرائهم ومراجعاتهم وبكم نجمة قيّموه

 .(2021)أيوب، االستخدام هو واجب على المستخدمين بهدف تحسينه أو التحذير منه  

تُعدّ التقييمات الخاصة بالتطبيقات أمراً هاماً ألي مستخدم قبل تنزيل التطبيق، فسواء كان يستخدم أندرويد أو آيفون 

سينظر إلى التقييمات لفهم التطبيق الذي يبحث عنه، والتي تساهم في اتخاذ القرار بتنزيله لهذا التطبيق من عدمه. 

ع المستخدمون عن تنزيل التطبيقات الجديدة التي تحمل تقييمات سيئة خوفاً من المشاكل التي قد تسبّبها، وما يمتن و

)محمود، يُمّكن المطورون في المقابل من الحصول على معلومات كافية حول التقييمات لتطبيقاتهم بشكل عام 

2021) . 

 : المتجر إلى نجمة واحدةانخفاض التقييم في  -أ

ال يتّم حذف التطبيق من المتجر إذا انخفض تقييمه إلى نجمة واحدة تلقائياً، إال إذا تّم ارتكاب بعض االنتهاكات     

من قبل مطّوري التطبيقات على المتجر الخاص بغوغل، كتعارض محتوى التطبيق مع وصفه في غوغل بالي،  

تطبيق مختلفة عن مضمونه، أو إذا ما تّم العثور على فايروس أو برنامج  أو في حال تّم وضع كلمات وصفية لل

. أما إذا تكرر تقييم تطبيق ما بنجمة واحدة مع عدد من المستخدمين، فإن  (2021)طعامنه،  ضار في التطبيق 

 دون حذفه.غوغل سيقوم بإهمال هذا التطبيق بعدم اقتراحه على أحد، 
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، جراء حملة تقييم 2020وعندما وصل تقييم تطبيق "تيك توك" إلى نجمة واحدة على متجر غوغل بالي في العام 

نجمة واحدة من جميع المستخدمين في الهند، قامت غوغل بعد فترة غير طويلة بحذف جميع تقييمات تلك الحملة 

 .(2021)طعامنه،  من دون أي تبرير عن الحذف

ويعتقد خبير تكنولوجيا المعلومات وليد حجاج، بأن التقييم السلبي للتطبيق يؤثر بشكل قوي، من خالل قواعد 

ومعايير منّظمة، ففي حال تراجع تقييم التطبيق إلى نجمة واحدة يتّم حذفه من المتجر بغض النظر عما إذا كانت 

 . (2021)فرج،  شركة كبيرة أو صغيرة 

ولكن األمر يختلف مع تطبيق فايسبوك المعروف في جميع أنحاء العالم، فإن ترشيح هذا التطبيق أو اقتراحه على 

فالمستخدمون هم َمن يبحثون عن تطبيق فايسبوك وليس غوغل من يقترحه   المستخدمين غير مرتبط بالتقييمات.

عليهم، بحيث يتطلب التأثير بشكل حقيقي على الشركة من خالل حملة واسعة ومقاطعة شاملة، لكل ما يتعلق  

بشركة فايسبوك، من تطبيقات، ومواقع، ومنتجات، ومن خالل تسجيل الخروج وحذف التطبيق بشكل كامل من  

 . (2021)طعامنه، ف الهات

 

 : التقييم وسعر أسهم التطبيقات  -ب 

تتأثر أسهم الشركات بكثير من العوامل االقتصادية العالمية، والظروف التي يمّر بها العالم على مدار العام     

انخفاض التقييمات عن موقعي فايسبوك وتويتر على متجر  صعوداً وهبوطاَ، فيجد بعض المحلّلين االقتصاديين أن

سهم التجارية، مع ربط التقييمات بمدى التزام  تطبيقات أبل ستور وبالي ستور ال يعطي أي تأثير على األ

دة على هذا المتجر بشروط وسياسة االستخدام والتي تخضع بشكل مستمر لمراقبة على  التطبيقات الموجو

 . (2021)طعامنه، المحتوى 

يزن الصوالحة،   منّصات التسويق اإللكترونيوالمدّون في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي المقابل يرى الخبير  

مع انخفاض سعر أسهم   التداول ألسهم الشركة، ما سيؤدي إلى خسائر ماديةأن التقييمات السيئة ستؤثر في سعر 

 . (2021)سناجلة، الشركة في البورصات العالمية 

 : التقييم واإلعالنات الممولة -ج

وال يفرض تطبيق فايسبوك رسوماً  يتمثّل العائد المالي األكبر لفايسبوك في اإلعالنات الُممولة للمستخدمين.    

على المستخدمين مقابل استخدامه أو استخدام المنتجات أو الخدمات التي يقدّمها، في المقابل، يتّم تمويله من خالل 

 .(2021)طعامنه، وخدماتها أموال إعالنات الشركات والمؤسسات عن منتجاتها 
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وتستخدم شركة فايسبوك البيانات الشخصية، من دون مشاركة االسم أو معلومات االتصال، ومن دون الحصول 

  تحديد اإلعالنات التي يتم عرضها، ذات الصلة بالمستخدمين واهتماماتهم.على اإلذن المسبق، للمساعدة في 

توّضح سياسة البيانات الخاصة بفايسبوك كيفية جمع البيانات واستخدامها لتحديد بعض اإلعالنات التي نراها.  و

كما تسمح اإلعدادات الخاصة بتحديد خيارات الخصوصيّة حول كيفيّة استخدام فايسبوك لهذه البيانات. أما من جهة 

وك تقاريره لهم حول أداء اإلعالنات، التي تساعدهم  المعلنين فيتم تحديد نوع الجمهور المستهدف، ويقدم فايسب 

 ( . facebook page) على فهم كيفية تفاعل األشخاص مع المحتوى الُمعلن عنه 

خبير أمن المعلومات، وليد حجاج، أن تراجع التقييم يدفع بدوره إلى تراجع اإلعالنات وحجمها على تلك   ويرى

باح الشركات، ويدفع بالمعلنين إلى اللجوء لمنصات أخرى بديلة،  التطبيقات والمنصات، وبالتالي يؤثر على أر

 .  (2021)فرج،  حيث تتواجد الفئات ذات القوة الشرائية من المستخدمين

 

 : شروط وسياسات فايسبوك -2

يفرض فايسبوك على المستخدمين االلتزام ببعض الشروط التي تتيح االستفادة من التطبيق بما ال يتعارض مع     

مجتمعه، لبناء مجتمع أكثر أماناً ومسؤولية في التعبير عن اآلراء. إذ على المستخدمين االلتزام بتقديم المعلومات 

عاماً، أو َمن   13عدم استخدام التطبيق لمن لم يتجاوز الـ  الدقيقة المتعلقة بالحساب والمنشورات الخاصة، كذلك

تمت إدانته بارتكاب جريمة جنسية، أو من سبق ان تّم تعطيل حسابه النتهاكه الشروط والسياسات، أو من تفرض 

 . (Facebook page, legal terms, 2021 )عليه القوانين عدم االستفادة من منتجات وخدمات فايسبوك  

ويقوم فايسبوك بإزالة أو تقييد الوصول إلى المحتوى، أو إلى الخدمات والمعلومات، كإجراء ضروري لتجنب أو  

تخفيف األثر السلبي لإلجراءات القانونيّة والتّنظيميّة على التّطبيق، في حال عدم االلتزام بالشروط والسياسات 

 الُمعتمدة. 

نتهاك وتكراره، ومدى تعّرضه لآلخرين والضرر الذي سببه، من  ويتم طرح خيارات المراجعة، وفقا لطبيعة اال 

خالل تشغيل خدمات وأنظمة ومنتجات فايسبوك، ونوع المسؤولية القانونية الُمترتّبة على ذلك. ويُشّجع فايسبوك  

 المستخدمين على اإلبالغ عن أي محتوى أو سلوك ينتهك حقوقهم أو الشروط والسياسات المعتمدة في التطبيق.  

يوماً كحد أقصى   90يبقى المحتوى المحذوف موجوداً ضمن أنظمة فايسبوك، قبل أن يُحذف بالكامل في غضون  و

من وقت حذفه. بحيث يتم االحتفاظ بالمحتوى لمدة أطول لعدة أهداف منها: تحديد النشاط غير القانوني أو 

م منتجات فايسبوك أو األنظمة الخاصة االنتهاكات التي مّست شروط فايسبوك وسياساته، وأدت إلى سوء استخدا

به، أو االمتثال لطلب من السلطة القضائية أو اإلدارية أو الحكومية للحفاظ على األدلة. فيبقى الترخيص بالتخزين  
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 Facebook page, legal )والنسخ والمشاركة ساري المفعول ويتيح استخدام المحتوى من قبل اآلخرين 

terms, 2021)   

 : نظرية حارس البوابة  -أ

، التي تنص على أن  1977في العام  Gatekepers طّور "كيرت ليون" نظرية حراس البوابة اإلعالمية     

الرسالة اإلعالمية تقطع عدة حواجز تفتيش وتمحيص وتدقيق قبل أن تصل إلى الجمهور المستهدف، تمر خاللها 

األخبار والمعلومات وفقاً لتصريحات يصدرها "حراس البوابة"، الذين يملكون سلطة تقييم محتوى اإلعالم 

هور المتلقين، واتخاذ القرار فيما سيمر من خالل بواباتهم وكيف سيمر، عبر  وتحديد عالقته وقيمته بالنسبة لجم

ممارسة وظائفهم المختلفة والمتعددة، التي تخّولهم التحّكم بالموضوعات ونشرها أو إهمالها، وفتح البوابة أو غلقها 

   (2016)الدليمي،   أمام أي رسالة

عملية بالقوى الُمحيطة بحارس البوابة، فتؤثّر قيم المجتمع وتقاليده على القائمين باالتصال،  كما تتأثر هذه ال

وتفرض عليهم األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية مجموعة من اإليديولوجيات، التي ينتج عنها عددًا من 

تاج وتحرير المواد اإلعالمية من خالل  االجراءات التنفيذية التي تستهدف المجتمع، وتفرض منطقًا معينًا في إن

 .     (2016)الدليمي،  أجهزة اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية

أتاحت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال للفرد التعّرض للمضامين، دون الحاجة إلى فلترة القائم باالتصال أو حارس و

البوابة، وتحّول الجمهور من مستقبل لألحداث إلى صانع لها ومؤثّرا فيها وصوال إلى ممارسة بعض أدوار 

 ( 2016)الدعمي،  حارس البوابة، عن طريق تجاهله بعض األحداث وتركيزه على أخرى 

يُشّكل موقع التواصل االجتماعي فايسبوك خير مثال عن حارس البوابة، الذي يقوم بفلترة مضمون المنشورات  و

من صور وفيديوهات، اعتمادا على موافقة المستخدمين المبدئية على الالئحة الصادرة عن موقع فايسبوك فيما 

     (Powtoon) االستخدامخص سياسات 

   :تطبيق القواعد اإلرشادية  -ب

فايسبوك واستخدامه، يتطلب منح اإلذن لتنزيل التحديثات وتثبيتها على البرنامج حيثما   تطبيقإن القيام بتنزيل     

كان ذلك متاحا. وكذلك فإن االستفادة من الخدمات التي يقدّمها فايسبوك، من تحميل للمحتويات المحميّة بموجب  

طلب منح التطبيق اإلذن المسبق حقوق الملكية الفكرية، من منشورات وصور ومقاطع فيديو، والقيام بمشاركتها، يت

من قبل مستخدمي فايسبوك، بهدف توفير المنتجات والخدمات الخاصة بفايسبوك وتطويرها تقنيا. فيتيح الترخيص 

تخزين المحتوى ونسخه ومشاركته مع اآلخرين بما يتوافق مع اإلعدادات الُمحدّدة مسبقا، وينتهي هذا الترخيص 

 ( Facebook page, legal terms ،2021) ظمة فايسبوك مع حذف المحتوى بالكامل من أن
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ويسمح فايسبوك بمشاركة المحتوى الذي ال يتعارض مع أمن وراحة وسالمة اآلخرين في المجتمع، ويفرض  

االلتزام بعدم االنخراط أو تسهيل مشاركة ما ينتهك شروط ومعايير مجتمع فايسبوك وسياسات االستخدام فيه، من 

ت أو البرمجيات الضارة التي تؤثر على حيث انتهاك حقوق اآلخرين وحقوق الملكية الفكرية، أو تحميل الفيروسا

 Facebook page, legal) جودة الخدمات أو تعطلها، أو محاولة الوصول إلى البيانات من دون اذن مسبق 

terms ،2021 ) 

تم تطبيق قوانين تجنب الخالفات مع المستخدمين. وفي حال حصل نزاع، ي ليقدّم فايسبوك قواعد واضحة للحدّ أو 

البلد الذي يقيم فيه المستهلك، في أي مطالبة أو سبب دعوى أو نزاع ضد شركة فايسبوك، ينشأ أو يتعلق بالشروط 

المعتمدة أو المنتجات، وباإلمكان حل الدعوى في أي محكمة ُمختّصة في ذلك البلد، لها والية قضائية على  

ستخدم على وجوب حّل الدعوى حصريًا في محكمة المقاطعة الدعوى. في جميع الحاالت األخرى، يوافق الم

األميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا أو محكمة الوالية الواقعة في مقاطعة سان ماتيو، وعلى الخضوع  

) لالختصاص القضائي الشخصي ألي من هاتين المحكمتين لغرض التقاضي بشأن أي مطالبة من هذا القبيل. 

Facebook page, legal terms ،2021 ) 

وتتضمن االتفاقية بين المستخدم وبين شركة فايسبوك، شروط ُمحدّدة، معروفة باسم بيان الحقوق والمسؤوليات، 

فيما يتعلق باستخدام منتجات الشركة. وتخضع بعض المنتجات التي يقدّمها فايسبوك أيضا لشروط تكميلية، تصبح 

جزءاً من االتفاقية األساسية. فهناك شروط تجارية خاصة بفايسبوك في حال استخدامه ألغراض تجارية، كشراء  

اإلعالنات أو بيع المنتجات أو تطوير التطبيقات أو إدارة مجموعة أو صفحة لشركة ما أو استخدام خدمات القياس  

 ( Facebook page, legal terms ،2021)  الخاصة به

وبالتالي يقدم فايسبوك منتجاته مع تحديد إرشادات واضحة لكل من يستخدمها، ويحصر مسؤوليته بالحدود 

القانونية، من دون أي ضمانة صريحة أو ضمنية بأنها ستكون دائما آمنة أو خالية من األخطاء، أو غير ُمعّرضة  

فايسبوك المسؤولية عن أي أضرار عرضية  لالنتهاك أو أنها ستعمل دون انقطاع أو تأخير أو عيوب. وال يتحمل 

ناشئة أو متعلقة بشروط التطبيق أو منتجاته، أو ناتجة عن أفعال أو سلوك المستخدمين أو أي محتوى مرفوض أو 

 غير الئق يشاركونه.  

 : سياسات النشر والحظر  -ج

ع أنحاء العالم، وعلى  تتغنى شركة فايسبوك بالحياد، وبتطبيق معايير مجتمع فايسبوك على الجميع، في جمي    

جميع أنواع المحتوى، لتحديد ما هو مسموح وما هو غير مسموح للنشر. وتشير إلى أنها تقوم بتطوير معايير 

االستخدام الخاصة بفايسبوك، استناداً إلى ردود فعل الناس ونصائح الخبراء في مجاالت التكنولوجيا والسالمة  
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وجهات النظر والمعتقدات المختلفة، خاصة من األشخاص والمجتمعات العامة وحقوق اإلنسان، التي تشتمل على 

 ( Facebook page, legal terms  ،2021)  التي قد يتم تجاهلها أو تهميشها.

السياسات ويجيز فايسبوك تعليق الوصول إلى الحسابات أو تعطيلها بشكل دائم، في حال خرق الشروط أو 

الخاصة بالتطبيق، بما يتعارض مع معايير مجتمع فايسبوك ويضر به، وبما يهدد سالمة تشغيل الخدمات أو  

األنظمة أو المنتجات، وفي حال انتهاك الملكية الفكرية لآلخرين أو ألسباب قانونية. ويتيح فايسبوك خيار  

 المراجعة إذا تم تعطيل الحساب عن طريق الخطأ. 

ساس وفقاً لفايسبوك، هو في خلق مكان للتعبير بحرية ألكثر من ملياري شخص، عبر البلدان  إن الهدف األ

والثقافات وعشرات اللغات، إذ يجيز فايسبوك التحدث بصراحة عن القضايا التي تهّم المستخدمين، وفقاً للمعايير 

جدها مرفوضة.  وقد يتغاضى  التي يفرضها التطبيق على المنشورات، حتى لو كان البعض قد يختلف معها أو ي

فايسبوك عن بعض المحتويات التي تتعارض مع المعايير المعتمدة، وتتفق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان  

 وتخدم المصلحة العامة وتستحق النشر. 

  يهدف فايسبوك إلى منع الضرر المحتمل لتعبير بعض األشخاص بطريقة تشكل تهديداَ أو دعوة إلى العنف بطرق

بإزالة  يقوم فايسبوكغير مباشرة، فيعمل فايسبوك على إزالة اللغة التي تحّرض على العنف الخطير أو تسّهله. ف

المحتوى وتعطيل الحسابات والعمل مع جهات إنفاذ القانون، عندما يعتقد أن هناك خطرا حقيقيا يتمثّل في حدوث  

يسبوك مراعاة اللغة والسياق من أجل التمييز بين  ضرر جسدي أو تهديدات مباشرة للسالمة العامة. ويحاول فا

البيانات غير الرسمية والمحتوى الذي يشكل تهديدا موثوقا للسالمة العامة أو الشخصية، مع األخذ بعين االعتبار 

معلومات إضافية مثل الرؤية العامة للشخص والمخاطر التي تُهدّد سالمته الجسدية عند تحديد ما إذا كان التهديد 

 ( Facebook page, legal terms  ،2021)  ثوقًا أم المو

 ويبرر فايسبوك الحد من التعبير، بهدف خدمة إحدى أو جميع القيم التالية: 

المصداقية: للمساهمة في خلق بيئة أفضل للمشاركة، من خالل التأكد أن المحتوى الذي يراه األشخاص   -

 أصليًا. على فايسبوك 

السالمة واألمان: في جعل فايسبوك مكانا آمنا، دون المحتوى الذي يُهدّد األشخاص أو يعمل على تخويفهم   -

 أو استبعادهم أو إسكاتهم.

 الخصوصية: في حماية المعلومات الشخصية.   -

ن  الكرامة: من منطلق أن الجميع متساوون في الكرامة والحقوق. وعلى المحتوى احترام كرامة اآلخري  -

 وعدم مضايقتهم أو الحط من قدرهم.
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 : تطبيق فايسبوك في الحرب على غزة  -3

لعب موقع فايسبوك دوراً مهماً في الثورات والحروب التي انطلقت بشكل خاص في المنطقة العربية، إلى     

ورتها إلى جانب العديد من االستخدامات، وكان أحيانا األداة الوحيدة التي استخدمتها الشعوب إليصال صوتها وص

العالم، حتى أنه ساهم في اإلطاحة بأنظمة، وإحداث تغيّرات كبيرة في المنطقة العربية، وهو ما ُعرف بالربيع  

 العربي. 

تفاعل الفلسطينيون عبر مواقع التواصل االجتماعي مع العديد من األحداث، وبشكل مكثّف مع قضاياهم     

وتشير دراسة لمركز اي بوك للعام   .إلسرائيلي على قطاع غزة، تزامناً مع العدوان ا2014وخاصة في العام 

% من مستخدمي اإلنترنت الفلسطينيين يستعملون فايسبوك حصراً. ونتيجة لذلك تحاول  88أن قرابة   2018

إسرائيل بشكل مستمر محاصرة النشاط الفلسطيني على فايسبوك إلزالة المحتوى الذي ال يناسبها بحجة التحريض 

    (2020)الرفاعي، ه الفلسطينيون ضدّ اإلسرائيليين من خالل مواقع التواصل االجتماعي الذي يمارس

ومنح فايسبوك مساحة كبيرة لإلسرائيليين، متغاضياً عن تطبيق المعايير الخاصة بالمحتوى، بحيث يتم كتابة  

مركز "حملة" المختص باإلعالم االجتماعي في األراضي ثانية وفق  66منشور تحريضي ضد الفلسطينيين كّل 

 ( 2019المحتلة )حملة، 

، إلى تطبيق سياسات رقابية عديدة على المحتوى بما ال  2021وعمد فايسبوك إبان الحرب على غزة في العام 

قضية  يتالءم مع شروطها وسياساتها، نتج عنها إجراءات تنّوعت بين حظر المنشورات والحسابات الداعمة لل

العديد من الفلسطينية، ومنع نشر التعليقات وصوالً إلى حذفها وإخفائها. بحيث ارتقت هذه اإلجراءات برأي 

الجمعيات الحقوقية إلى مستوى تدمير األدلة في توثيق جرائم الحرب، التي تراقبها المحكمة الجنائية الدولية  

 (. 2021)الخنادق،

، بعنوان "العدوان 2021مايو من العام  21عالم االجتماعي "حملة" في  وأظهر تقرير المركز العربي لتطوير اإل 

على الحقوق الرقمية الفلسطينية"، حجم االنتهاكات التي تعّرضت له الحقوق الرقمية الفلسطينية في الفترة ما بين  

ات، وإخفاء  ، حيث تنّوعت هذه االنتهاكات بين إزالة المحتوى، وحذف وتقييد الحساب 2021أيار / مايو   19و  6

األوسمة، إضافة إلى تقليل الوصول لمحتوى بعينه، وحذف المحتوى المؤرشف، وتقييد الوصول. ووثق مركز 

 35في المئة منها على منصة "إنستغرام"، و  50انتهاك بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني،  500"حملة" أكثر من 

المئة من مجمل الحاالت على منصة "تويتر"،  في  11في المئة على منصة "فايسبوك"، بينما وثق ما نسبته  

وواحد في المئة من الحاالت على "تك توك"، بينما كانت ثالثة في المئة األخيرة من الحاالت من دون معلومات  

   (2020)حملة،  كافية من المبلغين  
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ركات في جزء كبير من الحاالت، وتنّوعت األسباب ولم يتم إعطاء أو تحديد سبب الحذف أو التعليق من قبل الش

. في (2021)عتمه، المقدمة للحاالت األخرى بين خطاب كراهية، ومخالفة لمعايير المجتمع، وطلب إثبات هوية 

المقابل سمحت المنصات ببقاء الخطاب اإلسرائيلي التحريضي العنيف ضد العرب والفلسطينيين، الذي امتد أثره 

حالة من خطاب يحتوي دعوات إلى  40على أرض الواقع، وأدى إلى قتل فلسطينيين وأذيتهم. وتم رصد أكثر من  

التواصل ال تقوم بمراقبة خطاب الكراهية   قتل الفلسطينيين والعرب واالعتداء عليهم، ما يؤكد أن شركات 

 ( 2021)عتمه،  والمحتوى العنيف الموجه ضدّ الفلسطينيين بفعالية 

،  2011وتشير الوقائع إلى أن هذه اإلجراءات التعسفية هي استمرار وتصاعد لمشكلة موجودة بالفعل منذ العام 

للضغوط اإلسرائيلية واليهودية وخضعت البتزازها، ومنعت صفحات الفلسطينيين فايسبوك عندما استجابت شركة 

   (2011)سكجها، الداعية النتفاضة جديدة، بما في ذلك من خروج على المعايير المهنية، ومبادئ حرية التعبير 

وفي مقال تّم  (، 2021)الخندق، الفلسطيني المحتوى% من طلبات إسرائيل إلزالة 81بحيث امتثل فايسبوك لـ 

"يديعوت أحرونوت"، طالبت المحامية اإلسرائيلية نيتسن درشان، بفرض رقابة على المحتوى  نشره في صحيفة 

الفلسطيني والعربي معتبرة إياه مصدرا من مصادر التحريض على العنف، كما اتهم مغردون إسرائيليون شركات 

   (2021)عتمه،  مواقع التواصل بالتهاون لوقف المحتوى الذي يشجع على تنفيذ عمليات مسلحة ضدهم 

وطلب وزير العدل اإلسرائيلي بيني غانتس، من مدير شركة فايسبوك عبر لقاء نُشرت تفاصيله في صحيفة  

"جيروزاليم بوست"، مساعدة بالده من خالل حذف بعض المنشورات التي تُثار عبر وسائل التواصل االجتماعي، 

ف وتلحق الضرر ببلده. ونشرت الصحيفة تعّهد المسؤولين في الشركة بالعمل  اعتبر أنها قد تشجع على العن 

 ( 2021)عتمه، بسرعة وفعالية لمنع التحريض عبر التطبيق، وفقاً لما ذكره موقع "ناشونال نيوز اإلسرائيلي" 

في المقابل، عقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اجتماعا مع رئيس الشؤون العالمية واالتصاالت في 

فايسبوك نيك كليغ، تّم خالله البحث في آليات تعامل الشركة مع المحتوى المناصر للقضية الفلسطينية، ووقف 

 ( 2021)عتمه، التحريض عبر منصات الشركة 

 : حظر المنشورات وإزالة المحتويات  -أ

تصاعد التوتر في حي الشيخ جراح بعد إصدار محكمة إسرائيلية حكما لصالح المستوطنين الذين يقولون إن      

األسر الفلسطينية تقيم على أرض كانت مملوكة ليهود من قبل، وطعن الفلسطينيون في الحكم أمام المحكمة العليا  

ئيلية والفلسطينيين، مع محاوالت طرد اإلسرائيلية، انفجرت مواجهات وأعمال عنف بين الشرطة اإلسرا

يوما في شهر أيار من  11الفلسطينيين، أدّت إلى تفّجر صراع مسلح بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة لمدة 

 .  2021العام 



 

20 

 

 

واجهت منصات التواصل االجتماعي اتهامات بالرقابة وتقييد المحتوى الفلسطيني، وأُثير لغط واسع حول معايير 

التعامل مع المحتوى المرتبط بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، بعد تعرض العديد من الحسابات لحذف منشورات 

 . (2021)فرج،  بعينها

، 2016إذ عمدت شركة فايسبوك إلى إزالة محتويات وحظر وإغالق عشرات الصفحات الفلسطينية منذ العام  

ي فلسطين حمالت مضادة دعت لمقاطعة فايسبوك، وشملت توجيه رسائل إلى اإلدارة في الشرق وأطلق النشطاء ف

األوسط وإطالق حمالت على مواقع التواصل األخرى للتعريف بالتضييق الذي يتعّرض له الفلسطينيون على  

اجع فايسبوك عن  تردّت إلى موقع فايسبوك. والقت هذه الحمالت رواجا من نشطاء حقوق اإلنسان في العالم، أ

خطواته التعّسفية، وإطالقه الوعود بإنصاف المحتوى الفلسطيني واحترام خصوصيته. إال أن فايسبوك لم يلتزم  

بهذه الوعود واستمر في سياسة الحظر والمنع وإغالق الصفحات وصوال إلى حذف المحتوى من الرسائل الخاصة 

 بين المستخدمين. 

انتهاكا تعرض له   770أكثر من اكات الرقمية، فوثق مركز صدى سوشال ونشطت المراكز التي توثق االنته 

تصدّر  ، وهي النسبة األعلى التي وثّقها المركز منذ سنوات،2021المحتوى الفلسطيني خالل شهر أيار/ مايو 

  50انتهاكا، تيك توك  100انتهاكا، انستغرام  250انتهاكا، وجاء بعده تويتر  350فايسبوك االنتهاكات بواقع  

انتهاكات على اليوتيوب، كما تنوعت هذه االنتهاكات بين الحظر الكامل وتعليق   10رقما و  20انتهاكا، واتساب 

بعض الميزات، وإغالق تام للحسابات أو الصفحات أو تقييد وصول المنشورات إلى الجمهور. واستنكر المركز 

طفال واغتصاب النساء الفلسطينيين، تغاضي مواقع التواصل االجتماعي عن دعوات المستوطنين لحرق األ

 ( 2021)صدى سوشال،  واعتبره تآمراً جديداً وضربة قاسية للشعب الفلسطيني

واشتكى الكثير من مستخدمي فايسبوك من حذف محتواهم المتعلق بالقضية الفلسطينية، بحيث حّظر تطبيق   

األحداث التي تجري في   ، الصور، والفيديوهات التي تسعى لنشر الوعي حول خطورةكّل المنشورات  فايسبوك

وفي مدينة القدس عموًما  حي الشيخ جراح، والتي تنقل الحجم الهائل النتهاكات حقوق اإلنسان في هذا الحي 

 (.   2021)الخنادق،

يق أن تطبيق إنستغرام التابع لشركة فايسبوك، قد أزال عن طر BuzzFeed News وذكر موقع بزفيد نيوز

 .الخطأ محتوى عن المسجد األقصى في القدس، حيث اشتبكت شرطة األمن اإلسرائيلية مع المصلين في تلك الفترة 

بأن إنستغرام وتويتر ألقتا باللوم على خلل تقني في حذف المنشورات التي تشير إلى احتمال   رويترز وأفادت 

(. كما وثّقت منظمة "أكسيس ناو"، التي تدافع عن الحقوق  2021إخالء الفلسطينيين من القدس الشرقية )الجزيرة،

https://www.alkhanadeq.com/post.php?id=744
https://www.alkhanadeq.com/post.php?id=744
https://www.alkhanadeq.com/post.php?id=744
https://www.alkhanadeq.com/category.php?id=473
https://www.alkhanadeq.com/category.php?id=473
https://www.reuters.com/article/israel-palestinians-socialmedia/instagram-twitter-blame-glitches-for-deleting-palestinian-posts-idUSL8N2MU624
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وسم "المسجد األقصى" )الجزيرة   الرقمية عدة أمثلة على تقييد تطبيقات فايسبوك وتويتر وإنستغرام، الستخدام

 (. 2021مباشر،

ونتيجة استمرار التضييق على المحتويات الرقمية المناصرة للقضية الفلسطينية، تّم اللجوء إلى طرق بديلة، 

كاعتماد ترتيب مختلف للكلمات، أو الكتابة العربية من دون تنقيط لتجاوز خوارزميات مواقع التواصل، أو الكتابة 

)عتمه، عة، أو كتابة الكلمات ذاتها بالعربية مع اقتطاع أو حذف الحرف األوسط وكتابته باإلنجليزية بأحرف متقط

2021 ) 

وأعلن موقع إنستغرام التابع لشركة فايسبوك، عن إلغاء إجراءات الحظر ضد الحسابات التي ُرصدت، وبرر 

ي تّم اتخاذها بحق عدد من الحسابات عن طريق الخطأ، من خالل األنظمة مسؤول في موقع تويتر اإلجراءات الت

 ( 2021)عتمه، اآللية المبرمجة من دون تدخل العنصر البشري في مراجعة المحتوى 

 حظر الحسابات ومنع الصفحات  -ج

تّم تقييد العديد من حسابات المستخدمين العاديين وبعض الشخصيات السياسية، الداعمة للقضية الفلسطينية،      

يوما، ومنها َمن تّم حظره من البث المباشر، أو منعه   30أيام أو أكثر وصوال إلى  3منها َمن ُمنع من النشر لمدة 

أيام، وصوال إلى إغالق الحسابات بشكل  7فايسبوك لمدة من االعجاب او التعليق او النشر ومن أي تفاعل على 

مستخدمي فايسبوك بعد مشاركتهم المحتويات ، وذلك بشهادة بعض (2021)طعامنه، كامل من دون سابق إنذار 

التي تدعم القضية الفلسطينية وتستنكر الحرب على غزة. كما تّم حظر حساب حركة حماس اإلسالمية في غزة من 

 ( 2021)الجزيرة مباشر،وتّم تقييد حساب الناشطة األمريكية من أصل فلسطيني مريم البرغوثي موقع فايسبوك، 

،  2021أيار/ مايو   21" المتخصص في الدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية في قام مركز "صدى سوشال و 

بإرسال شكوى إلى مقر األمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير في العالم، يطالب فيها بمراجعة عاجلة وشرح 

لفلسطينية، والنشطاء للقرارات التي اتخذها فايسبوك بتعليق الحسابات والمنشورات التابعة لوكاالت األنباء ا

 ( 2021)صدى سوشال، الفلسطينيين 

،  2015وأشار مدير المركز إياد الرفاعي إلى أن التضييق على المحتوى الفلسطيني ليس بجديد بل يعود لعام 

بحيث تّم اعتقال مئات الفلسطينيين بتهمة التحريض على مواقع التواصل االجتماعي، تلتها مالحقة وسائل إعالم 

تلف مواقع التواصل االجتماعي لمحتويات فلسطينية ومواقع إخبارية بالحجة نفسها، وصوال إلى استهداف مخ

وساهم المركز في استعادة عدد من الحسابات الفلسطينية على . 2021تتعلق بالقدس وغزة والشيخ جراح في العام 

موقعي فايسبوك وانستغرام، بمقدمتها حساب الناشطة منى الكرد على انستغرام، وصفحة عزمي بشارة على  

 ( 2021)صدى سوشال،  فايسبوك
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 : اإلعجابات الوهمية  -ه

وهمية لصفحة تسمى فريق  (Likeتعّرضت مواقع التواصل االجتماعي النتقادات بسبب تقديم إعجابات )    

   76 صالة القدس، التي تهدف إلى فرض رقابة على المنشورات الفلسطينية. وجمعت الصفحة إعجابات بلغت 

فقد وجد  من الملفات الشخصية ألشخاص لم يكونوا على علم بوجودها، مليون إعجاب لدعم الكيان الصهيوني 

عجبين بالصفحة، مع أنهم لم يعرفوا حتى بوجودها ليسجلوا العديد من مستخدمي فايسبوك أسماءهم ضمن قائمة الم

إعجابهم، بل حتى أن بعضهم من المستخدمين العرب والمسلمين الذين ال يمكن أن يتصفحوا محتوى الصفحة  

وتتبع صفحة "صالة القدس" لمنظمة يهودية تحمل االسم نفسه  .  (samaa tv,2021) فضال عن اإلعجاب بها

إيفان، وهو مؤسس متحف "أصدقاء صهيون"، وهي مؤسسة تقوم بجمع التبرعات من اليهود أسسها الدكتور مايك 

حول العالم لدعم المنظمة الصهيونية. وهذه الصفحة تقوم بعرض إعالنات ممولة مثلها مثل أي صفحة دعائية  

 .أخرى

ت تصنيفات كثيرة  وفي شرح مختصر، تقوم عدة برامج مشبوهة مثل األلعاب وبرامج الترفيه وبرامج أخرى ذا

عند تنزيلها على الجوال بطلب اإلذن باستخدام الحساب على فايسبوك إذا تّم الدخول عن طريقه. وتنتشر بعض 

البرامج الخبيثة مثل الفيروسات على عدد كبير من األجهزة، وتتصّرف هذه الشبكة الضخمة من الفيروسات وفقاً  

 .ماليين اإلعجابات للصفحات ألوامر من مراكز تحكم، تُستعمل مثال إلعطاء 

وتّم إغالق   وتّم اإلبالغ عن الصفحة من قبل ماليين من المستخدمين حول العالم ممن كانوا ضحية هذا االحتيال،

 الصفحة بسبب ذلك من قبل إدارة فايسبوك. 

 : حملة التقييم السلبي  -و

إزاء التعتيم اإلعالمي واألصوات التي كانت تدعم القضية الفلسطينية مع إطالق وسم أنقذوا حي الشيخ جراح،     

التضييق على المحتوى الفلسطيني التحيّز، من خالل اتّهم مستخدمو منصات التواصل االجتماعي شركة فايسبوك ب

صريحة لمعايير النشر على المنصة، وفي  وحظر منشورات وحسابات بشكل جزافي من دون أن تحمل مخالفات 

 دعم إسرائيل في حربها على غزة، وفي اعتداءاتها على األراضي الفلسطينية. المقابل 

بتوظيف عالقاتها مع شركة فايسبوك لمحاربة   2019وكانت مؤسسة امباكت الدولية اتهمت إسرائيل في العام 

 2017ت قد أشارت إليه وزارة القضاء اإلسرائيلية في العام المحتوى الفلسطيني على منصة فايسبوك، وهو ما كان

% من طلبات إسرائيل إلزالة وحظر بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني على 85عن استجابة فايسبوك لما يقارب 

   (2020)أبو عيشة،  موقع فايسبوك 
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مع إصدار فايسبوك تحذيرات إلى المستخدمين تهددهم بحظر الحسابات أو حذفها بحجة أن المستخدمين خرقوا  

، قام ناشطون  community guidelinesوخالفوا القواعد اإلرشادية لمجتمع فايسبوك، وهو ما يعرف بال 

ة الفلسطينية، من خالل تنظيم  فلسطينيون في الدفاع عن المحتوى الرقمي بتقديم الشكاوى والضغط لدعم القضي

حملة للمطالبة بتخفيض تصنيف موقع الفايسبوك ووضع عالمة التقييم السلبي بنجمة واحدة في متجر غوغل 

ما اعتبروه تحيًزا من التطبيق ضد المحتوى   للعودة عن االجراءات التعسفية في حق القضية الفلسطينية، بالي،

 .الفلسطيني

، وعلى  1.7إلى  5اض تصنيف تطبيق فايسبوك للهواتف الذكية في متجر آب ستور من  أدّت هذه الحملة إلى انخف

، خالل الحرب على غزة، بالتوازي مع تراجع نسبة التصويت على  2.5إلى  4.7تصنيف متجر بالي ستور من 

 .  (samaa tv,2021)موقع فايسبوك، وسط استمرار الضربات الجوية اإلسرائيلية على قطاع غزة 

نشطاء من خالل هذه الحملة، إلى تقييم فايسبوك بنجمة واحدة فقط مع ترك تعليق يشرح سبب هذا التقييم  ودعا ال

الذين تركوا تعليقات تنتقد  القت هذه الحملة استجابة واضحة من العديد من المستخدمين،بحيث  .المنخفض 

وشارك بعض المستخدمين صورا لتقييماتهم للموقع مذيّلةً بتعليقات  محاوالت فايسبوك إسكات الصوت الفلسطيني.

مع ترك اتّهمت تلك التطبيقات بالعنصرية ضد الفلسطينيين وانحيازها إلسرائيل، وغيرها من االتهامات المشابهة، 

تعبيراً عن االعتراض على سياسة تلك زة تحت القصف" باللغة اإلنجليزية وسم مثل "فلسطين حرة" أو "غ

 .  (2021)الجزيرة نت، المنصات 

كما شارك مركز صدى سوشال في حملة تخفيض تقييم تطبيق فايسبوك عبر متجر "غوغل بالي" و"آب 

ر على تلك التطبيقات بشكل وأشار الخبير في أمن المعلومات فادي عبد الحق، إلى أن التقييم السلبي يؤث  ستور".

)عتمه،  أكثر فعالية، مع كتابة تعليقات معترضة على سياستها وعلى القيود المفروضة على المحتوى الفلسطيني 

2021 ) 

 : نتائج الحملة الدعائية -4

شّكلت حملة التقييم السلبي إحدى أدوات الضغط الفعالة وفقا لخبير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تامر      

فللتقييم السلبي آثار مباشرة قريبة المدى وأخرى بعيدة المدى، بحيث انخفضت تقييمات   (2021)فرج، محمد 

غوغل وسط أيام من الغارات الجوية اإلسرائيلية التي استهدفت الفلسطينيين في   فايسبوك بشكل كبير على متجر

قطاع غزة. وبعد انتهاك معايير مجتمع فايسبوك من قبل فايسبوك نفسه، وذلك من خالل حذف الفيديوهات التي 

حمل قضية تصّور طرد الفلسطينيين من بيوتهم من قبل االسرائيليين، ومن خالل إسكات الرأي اآلخر الذي ي

 (. 2021تتعارض مع سياسته، وعدم المساواة في حفظ كرامة الجميع من دون تحيز )الخنادق، 
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% وفق موقع ماركت ووتش لرصد أسهم الشركات الكبرى في  0،75انخفض سعر أسهم شركة فايسبوك بنسبة 

ماليين دوالر  5البورصة العالمية، نتيجة لهذه الحملة التي القت تجاوبا واسعا، فبلغت الخسائر المباشرة أكثر من 

لتدارك األمر، الذي شّكل تهديدا حقيقيا على تقارير التداول للمنصة، ما دفع بشركة فايسبوك للتحرك بسرعة  وفق

   (2021)سناجلة،   سمعة ومستقبل الشركة في محيط وسائل التواصل االجتماعي

ولكن الواقع ان سعر األسهم يتحرك عادة في اليوم بمقدار أكبر صعودا وهبوطا، ما يشير إلى عدم تأثر سعر  

على سبيل المثال شهد فايسبوك الذي أصبح اسمه ميتا   2022شباط   2على غزة، ففي األسهم بسبب الحرب 

، وتبين أن األرباح أقل 2021بالتفورم أسوأ هبوط بتاريخه بعد أن أعلن عن النتائج المالية للفصل الرابع من سنة  

صية في أبل  %، وأُرجعت األسباب إلى تغيرات سياسة الخصو22% بحيث شهد هبوطا بلغ  5من المتوقع ب 

 )ستور وزيادة منافسة منصات أخرى مثل تيك توك، إضافة إلى انخفاض عدد المستخدمين اليومي ألول مرة 

(Elizabeth culliford, Nivedita Balu, 2022) 

مسؤولياتها القانونية واألخالقية في المقابل تقدّمت دولة فلسطين بشكوى ضدّ شركة فايسبوك وتقاعسها عن تحّمل  

فتقدمت  .في احترام القانون اإلنساني الدولي، وحق الشعب الفلسطيني في التّعبير عن االضطهاد الذي يتعّرض له

ُمتعّهدة بمراجعة اإلجراءات والتّدقيق  ،إدارة شركة فايسبوك برسالة اعتذار رسمية إلى السفارة الفلسطينية في لندن

اعتماد الحظر كمبدأ أساسي، بناء على كلمات معينة، بغض النظر عن محتوى المنشور، الذي  اإلضافي من دون

 . (2021)فرج،  ال يمثل مخالفة للمعايير وال يحّض على الكراهية 

منشورات لمجّرد احتوائها وألقت شركة فايسبوك اللوم على الخوارزميات في حظر المنشورات، بحيث تّم حظر 

على كلمة من الكلمات التي ترتبط بالقضية الفلسطينية وبجهات يصنفها فايسبوك إرهابية من وجهات نظر تحيّزية، 

فتمنع نشر ما يرتبط بالحشد الشعبي أو بالمقاومة الفلسطينية وتتغاضى وتسمح بنشر المحتويات التي تحتوي على  

اإلرهابي الذي تعتبره تطبيقات فايسبوك تنظيما عاديًا ما يجعل منها خوارزميات  كلمة "داعش" المرتبطة بالتنظيم

 (. 2021منحازة )الخنادق،

تابعت شركة فايسبوك نتائج الحملة بأعلى درجات الجدية، فكشفت رسائل داخلية عن تراجع ثقة المستخدمين  

زعزع الثقة مستقبال لدى فئة الشباب، للتطبيق بسبب إحساسهم بفرض الرقابة عليهم وصوال إلى إسكاتهم، ما ي

كما رفضت شركة أبل طلب فايسبوك  .ويدفعهم للتوّجه إلى منصات تواصل اجتماعي أخرى منافسة لفايسبوك

وباءت محاوالت فايسبوك بالفشل مع غوغل لمعرفة ما إذا كان سيتم حذف   .حذف التعليقات السلبية بشأن التطبيق

 (. 2021ق )الخنادق،التعليقات السلبية بشأن التطبي 

ساعة كل أيام األسبوع،  24ونتيجة لهذه الحملة أنشأت شركة فايسبوك مركزا للعمليات الخاصة، يعمل على مدار 

فيه خبراء ينطقون باللغة العربية والعبرية، مهمته الرد على المحتوى المنشور على منصتها حول الصراع  
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، بعد انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية  2021اإلسرائيلي الفلسطيني خالل الحرب على غزة 

يراقب هذا المركز الموقف عن كثب، لتحديد على أن   .والدعوات للعنف على منصات التواصل االجتماعي

المحتوى الذي ينتهك معايير مجتمع فايسبوك، ويتيح إزالته بشكل أسرع، مع معالجة األخطاء المحتملة في التنفيذ 

(Culliford  ،2021 ) 

كما تواصلت إدارة فايسبوك مع المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين لبحث خطاب الكراهية والتحريض على  

 ( 2021)فرج،   .العنف على المنصة

 خالصة 

برز الدور السياسي للوسائط التفاعلية، جلياً بعد الحرب على قطاع غزة والمعركة التي أطلق عليها تسمية      

"سيف القدس"، ما أنتج حراكاً مطلبياً تمثّل في الشكاوى والحمالت الضاغطة لفرض تجّرد وسائل التواصل  

 في توثيق انتهاكات حقوق االنسان. و ، والتّمسك بدورها في التعبير عن الواقع ومصداقيته،االجتماعي

في كسب تعاطف الجمهور حول العالم نصرة للقضية الفلسطينية   الوسائط في المقابل نجح الفلسطينيون عبر هذه

ة وعفوية وصدق عبر بعض منصات (. وساهم نقل الحدث بتجّرد، والسماح للنشر والتغريد بتلقائي2021)الخنادق،

التواصل إلى إسقاط الرواية اإلسرائيلية التي تدّعي فيها بأنها الطرف المعتدى عليه، رغم أن سياسة التدمير 

 الممنهج كانت واضحة للمراقبين العالميين. 

اتهم وكتم وبعد أن قرر الناشطون والمستخدمون معا إسماع صوتهم من خالل الضغط على نجمة، بعد محاولة إسك

أصواتهم، القت هذه الحملة الضخمة تجاوباً من شتى أرجاء العالم، ونجحت في تخفيض ترتيب تطبيق فايسبوك  

في محركات البحث على آب ستور وغوغل بالي، وزعزعة مكانة فايسبوك في ميدان التطبيقات االجتماعية، بعد 

مصداقيته وتجّرده  بثقة مستخدمي تطبيق فايسبوك  أن أظهرت توّجهاتها السياسية وتحيّزها إلسرائيل، ما زعزع

وتطبيقه لمعايير المحتوى بدقة ومهنية بما يحفظ كرامة جميع المستخدمين وحرية التعبير التي تشكل جوهر  

 منصات التواصل االجتماعي وأساس تواجدها. 

يحّركه قيد أنملة، فلم يخسر  ولم يكن لهذه الحملة تأثير يذكر على سعر أسهم فايسبوك في البورصة العالمية ولم  

فايسبوك على الصعيد المالي، إنما تجلّت خسارته في الصورة التي ظهر فيها منحازا، رغم تقديمه االعتذارات 

 الواهية الحقا.   

بحيث شّكلت حملة التقييم السلبي بنجمة واحدة وسيلة ضغط على المنصة لتكون أكثر عدالً في التعامل مع القضية  

 حتى لو لم تنجح هذه الحملة في تحقيق هدفها في حذف تطبيق فايسبوك من المتجرين.    الفلسطينية،

https://alkhanadeq.com/post.php?id=573
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االعالم االجتماعي، من خالل تسخير تطبيقات الويب والمواقع االلكترونية، في إنشاء روابط فاتّسعت دائرة تأثير 

حض مواقع التواصل االجتماعي  تواصلية سريعة وأكثر فاعلية مع أكبر قاعدة من الجماهير والثقافات المختلفة، و

دة عن إجراءاتها التعسفية بحق القضية الفلسطينية وتحيّزها إلسرائيل،  كفايسبوك وتويتر وانستغرام، على العو

 لكسب ثقة المستخدمين من جديد والمحافظة على مركزها التنافسي على قمة مواقع التواصل االجتماعي. 

 

 المراجع: 

 

(. مالمح العامة لـ "العمليات النفسية" في حروب الجيل الرابع، 2015اتجاهات األحداث )هالة حنفاوي،  -

 يوليو.  12العدد 

بعد حملة لنشطاء.. تراجع كبير لتقييم فايسبوك بسبب سياساته المتعلقة  (.2021)  مباشر الجزيرة -

وني: بفلسطين، موقع الجزيرة مباشر اإللكتروني، فلسطين. مأخوذ من الموقع اإللكتر

mubasher.aljazeera.net/palestine  2021تموز   5بتاريخ . 

(. فايسبوك في فلسطين.. من فضاء حرية إلى سجن كبير، مجلة الصحافة، معهد الجزيرة 2020إياد الرفاعي ) -

 .2021- 11-14بتاريخ   institute.aljazeera.netلإلعالم. مأخوذ من الموقع اإللكتروني  

ا "فايسبوك"، وكالة عمون اإلخبارية، األردن. مأخوذ من الموقع اإللكتروني  (. قاطعو2011باسم سكجها ) -

www.ammonnews.net  2021تموز  12بتاريخ . 

(. دور االعالم في الحرب الناعمة، عصر الحروب النفسية االلكترونية، مركز الحرب 2018حسن الزين ) -

بتاريخ     http://softwar-lb.org/4657/296للدراسات، مأخوذ من الموقع اإللكتروني الناعمة 

22 /10/2018 . 

(. شرح تقييم التطبيقات، موقع أخبار التطبيقات. مأخوذ من الموقع اإللكتروني بتاريخ  2016)  حمادي أيوب  -

9-11 -2021 https://www.arabapps.org / 

  حمالت. مأخوذ من الموقع اإللكتروني للصفحة 2020المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي.  -حملة  -

 . 2021- 11-9بتاريخ  /https://7amleh.orgاإللكترونية 

. مؤشر العنصرية والتحريض، تقرير النشاطات النصف سنوية، مأخوذ من الموقع اإللكتروني 2019حملة،  -

amleh.org7   2021-8- 20بتاريخ . 

http://www.ammonnews.net/
http://softwar-lb.org/4657/296
https://www.arabapps.org/
https://www.arabapps.org/
https://www.arabapps.org/
https://7amleh.org/
https://7amleh.org/
https://7amleh.org/


 

27 

 

(. مواقع التواصل ساحة قتال شرسة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، موقع اندبندنت  2021رندة عتمه )  -

تموز   6بتاريخ  www.independentarabia.comكتروني عربية، تحقيقات ومطوالت. مأخوذ من الموقع اإلل

2021  . 

بتاريخ   /https://7amleh.org(. تقارير شهرية. مأخوذ من الموقع اإللكتروني  2021صدى سوشال )  -

9-11 -2021 . 

غوغل بالي سيعرض تقييم التطبيقات بناء على المنطقة الجغرافية ونوع الهاتف،  (. 2021ضياء محمود ) -

 2021-11- 9بتاريخ   /wd.com/wdموقع عالم التقنية. مأخوذ من الموقع اإللكتروني:  

(. نظريات االتصال في القرن الحادي والعشرين، اليازوري للنشر  2016عبد الرزاق محمد الدليمي، ) -

 والتوزيع. 

، عمان، دار 1(. اإلعالم الجديد: اعتمادية متصاعدة ووسائل متجددة، ط2016كاظم جياد الدعمي )غالب  -

 أمجد للنشر والتوزيع. 

النجمة الواحدة" التي هزت عرش اإلمبراطورية.. فايسبوك تواجه حملة لخفض  " (.2021محمد سناجلة ) -

مأخوذ من الموقع اإللكتروني:  تقييم تطبيقها مناصرة لفلسطين، تحليل اقتصادي، موقع الجزيرة. 

https://www.aljazeera.net/   2021- 11- 14بتاريخ. 

، موقع  Google Play(. هل انخفاض تقييم التطبيق بالنجوم يؤدي لحذفه من متجر 2021محمد طعامنه )  -

 2021-11- 7بتاريخ   www.jawal.techجوال تيك. مأخوذ من الموقع اإللكتروني:  

  عربية،  نيوز سكاي لـ"فايسبوك"؟، السلبي التقييم حمالت  نجحت  هل غزة.. بعد (. 2021محمد فرج ) -

 . 2021 حزيران 30 بتاريخ  www.skynewsarabia.com  اإللكتروني الموقع من مأخوذ  القاهرة.

  support.google.com، استخدام غوغل بالي، مأخوذ من الموقع اإللكتروني Googleمساعدة  -

 2021- 11- 7بتاريخ  

أخيرا.. فايسبوك تتحرك وتعين فريق مراقبين لحل الخالف حول المحتوى  (. 2021موقع الجزيرة، )  -

وجيا، مكة المكرمة. مأخوذ من الموقع اإللكتروني  الفلسطيني، موقع الجزيرة اإللكتروني، العالم، تكنول

www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/  2021حزيران  21بتاريخ  . 

بوك" تغلق حسابات صحفيين ونشطاء فلسطينيين. وكالة األناضول، غزة.   (. "فيس2020)  نور أبو عيشة -

 .  2021- 11- 14بتاريخ   /https://www.aa.com.tr/arمأحوذ من الموقع اإللكتروني: 

(، "سيف القدس" كيف حققت وسائل التواصل االجتماعي النصر أيضا، موقع الخنادق،  2021الخنادق ) -

 2021تموز  20في    alkhanadeq.comتقارير سياسية، مأخوذ من 
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https://7amleh.org/
https://7amleh.org/
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https://www.aljazeera.net/
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http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/
https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.aa.com.tr/ar/
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alkhanadeq.com   2021ز تمو 20في 
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 محور العدد: اإلعالم واالتصال وصناعة الوعي السياسي 

 

 توظيف اإلعالم الحكومي لإلعالم الرقمي في مواجهة جائحة كورونا 

 )وكالة الرأي نموذًجا(

 د. أحمد عرابي حسين محمد الترك

الزرد أ. محمد فؤاد حمدان   

فلسطين  -جامعة األقصى  

 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the extent to which government media are used for digital media in the 

face of the Corona pandemic. The study belongs to descriptive research, in which the media survey 

methodology was used with content analysis, the interplay approach and the case study method. Data 

was collected through the content analysis form tool. The sample was represented by the Gaza State 

Alray Agency, and the sample was between 24/8/2020 and 31/1/2020 . The study drew on the theory 

of prioritization. 

It reached a number of conclusions, notably: 

1. "Health" issues ranked first in the entire Corona Pandemic covered by the Alray agency 

(36.35%), while "Internal and Security" cases were second (23.30%), while "Economic" cases 

were third (12.22%). 

2. The "narrative" method was ranked first in the Alray Agency's total handling of Corona 

pandemic topics and issues (72%), followed by the "statistical" method with a second place 

(26.8%), followed by the "construction" method with a third and final place (1.20%). 

3. "Emotional" persuasion was the first of the total persuasion methods used with the Corona 

Pandemic topics and issues published on the Alray Agency website (46.4%), followed by 

"mixed" persuasion methods with second place (27.6%), and followed by "mental" persuasion 

methods with third place (24.4%). 

Keywords: employment, government media, digital media, the Corona pandemic.  
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 مقدمة 

 

يوهان، " في مدينة  19-ظهور أولى إصــابات كورونا "كوفيد   2019لقد شــهدت الصــين في أواخر شــهر ديســمبر  

وهو فيروس مسـتجد ينحدر من سـاللة واسـعة من الفيروسـات التي تصـيب الجهاز التنفسـي لدى الثدييات، مسـببةً 

ــخص  ــب مناعة الش ــية تتراوح حدتها حس ا تنفس ــبب للمصــاب أمراضــً ــعب الهوائية ويس التهابًا معديًا يصــيب الش

الفيروس في جميع أنحاء العالم عن طريق ، وســـرعان ما انتشـــر  (1)  المصـــاب، ويطلق عليه بالفيروســـات التاجية

 المسافرين المصابين واختالطهم مع غير المصابين، حتى أضحى جائحة عالمية.

ـــحت مـعاـناة كبيرة  ـــها في اختـبار، وتـحدم حقيقي أـمام مواجـهة ـهذه الـجائـحة، التي أضــ ووـجدت دول الـعالم نفســ

شــارها بصــورة قوية مخترقة الحدود والقارات، عطلت حياة واســتقرار الماليين من البشــر، وواصــلت الجائحة انت

وأصـــبح الوطن العربي إحدى محطاتها رغم اإلجراءات الصـــارمة التي اتخذتها بعض الدول العربية لمنع انتقال 

ــطينية في  ــحة الفلسـ ــطين أعلنت وزارة الصـ ــاف أولى حاالت   2020مارس   5العدوى إليها؛ وفي فلسـ عن اكتشـ

في مدينة بيت لحم والذي انتقل مع مجموعة من الـسياح اليونانيين كانوا قد زاروا  اإلـصابة بهذا المرض داخل فندق

 الفندق أواخر فبراير. 

ابر الـحدودـية، ـتأخير   ة التي اتبعتـها على المـع ائـي ــتـطاـعت حكوـمة قـطاع غزة من خالل اإلجراءات الوـق واســ

مجتمع ألشــهر، وفي الوقت ذاته كان وصــول الجائحة إلى داخل القطاع، والحيلولة دون ظهور حاالت من داخل ال

متوقعًا أن يصــل الفيروس بالرغم من كافة التدابير الوقائية التي تم اتباعها داخل المجتمع، وهو ما حدث فعاًل حيث 

، األمر 2020/ أغسـطس 24ظهرت أولى حاالت اإلصـابة بكورونا داخل المجتمع، في مخيم المغازي ليلة اإلثنين  

 .(2)ت مشددة جديدة، وانتقال الحكومة بغزة إلى مرحلة متقدمة في مواجهة الجائحةالذي تبعه فرض إجراءا

ــات اإلعالم الرقمي المختلفــة كـالمواقع اإللكترونيــة، ومواقع  وَعمــد اإلعالم الحكومي على توظيف منصـــ

ــتفادة من  ــل االجتماعي، وتطبيقات الهاتف المحمول، وغيرها؛ في مواجهة هذه الجائحة، باالسـ ــخامة التواصـ ضـ

جمهوره، وخصـائصـه، وإمكانياته المتعددة في إيصـال الرسـائل اإلعالمية بكل سـهولة، كما راعى تسـخير المواقع 

ة الرأي التـابع للمكتـب اإلعالمي  ــة كموقع وكـاـل ة، والوزارات المختصـــ ب الحكومـي اإللكترونيـة التـابعـة للمكـاـت

ابـعة للوزارات المختلـفة ـــحة، والـمالـية، والتنمـية االجتـماعـية،  الحكومي، والمواقع اإللكترونـية الـت داخلـية والصــ ـكاـل

والعمل، وغيرها؛ بهدف نشــر كافة القرارات، والتعليمات، واإلحصــائيات، والتوجيهات الصــادرة عن الحكومة، 

ووزارتها المختصــة المتعلقة بمواجهة الجائحة، باإلضــافة إلى نشــر اإلرشــادات التوعوية، والتحذيرية للمواطنين 

 تباع إجراءات السالمة والوقاية.الخاصة با

 
 (، موقع الكتروني.19-منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا )كوفيد(1)
 . 2020نوفمبر  15سالمة معروف، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة، قابله: محمد الزرد  (2) 
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وفي هذه الدراســـة ســـنتعرف على مدى اهتمام موقع وكالة الرأي الحكومية في تناول قضـــايا وموضـــوعات 

جائحة كورونا وترتيب أولوياتها، وأهداف نـشرها، وأـساليب تقديم المضمون، واإلقناع التي تضمنتها، ومصادرها، 

 وعناصر التدعيم والتفاعلية المصاحبة لها. واألشكال الصحفية المستخدمة في نشرها،

 الدراسات السابقة:  ❖

حرًصا من الباحثين في التعمق بالمشكلة البحثية قاما بإجراء دراسة مسحية ألهم الدراسات التي تناولت جائحة  

 كورونا، واإلعالم الحكومي، باللغة العربية واألنجليزية، وذلك على النحو اآلتي: 

هدفت الدراـسة إلى التعرف على الدور الوظيفي لإلعالم في ظل جائحة كورونا  (1)  2021دراـسة الجمل وأبو داود 

ة،  ــفـي ل، وهي تنتمي إلى البحوث الوصــ ــطيني في محـافظـة الخلـي ة من أفراد المجتمع الفلســ ة نظر عيـن من وجـه

لوب مـسح جمهور تخدمت أـس ح اإلعالمي، وفي إطاره اـس تخدمت منهج المـس ائل اإلعالم، معتمدةً على أداة   واـس وـس

( مفردة من أفراد المجتمع الفلســطيني البالغين 140االســتبانة لجمع البيانات، وطبقت على عينة عشــوائية قوامها )

عاًما، القاطنين في محافظة الخليل، ووظفت الدراســة نظرية ترتيب األولويات، وتوصــلت الدراســة إلى   18فوق 

ســـائل اإلعالم في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المبحوثين بمتوســـط حســـابي وجود دور وظيفي متوســـط لو

هدفت الدراســـة إلى رصـــد وتحليل االســـتراتيجيات االتصـــالية بوجه عام،  (2)  2021(، دراســـة الشـــيمي 3.21)

اسة  واستراتيجيات اتصال المخاطر واألزمات الطارئة بوجه خاص المستخدمة أثناء جائحة كورونا، ، وتنتمي الدر

لوب مـسح جمهور  لوب، وأـس تخدمت أـس تخدمت منهج المـسح اإلعالمي، وفي إطاره اـس إلى البحوث الوصـفية، واـس

ــتبانة لجمع البيانات، وطبقت الدراســـة   وســـائل اإلعالم، معتمدةً على أداة اســـتمارة تحليل المضـــمون، وأداة االسـ

ة كورونا المنشــورة على صــفحتي وزارة التحليلية على عينة الحصــر الشــامل لجميع المنشــورات الخاصــة بجائح

( منـشوًرا خالل الفترة 263الـصحة والـسكان المـصرية وـصفحة المتحدث الرـسمي للوزارة بموقع فيس بوك بواقع )

م، في حين طبقت الدراســة الميدانية على عينة عشــوائية 15/6/2020م وحتى  2020/ 14/2الزمنية الواقعة ما بين  

ور العام ممن يتعرضـــون لصـــفحات وزارة الصـــحة المصـــرية بموقع فيس بوك، ( مفردة من الجمه376قوامها )

ووظفت الدراســة نظرية االعتماد على وســائل اإلعالم، وتوصــلت الدراســة إلى أن "التقارير اإلحصــائية اليومية" 

تصــدرت المرتبة األولى من إجمالي المضــامين الخاصــة بجائحة كورونا المنشــورة على صــفحتي عينة الدراســة 

هدفت الدراســـة إلى التعرف على مدى متابعة النخبة العربية ألزمة  (3)  2020%(؛ دراســـة الزعبي  43نســـبة )ب

ــح  ــتخدمت منهج المسـ ــفية، واسـ ــة إلى البحوث الوصـ ــائية اإلخبارية، وتنتمي الدراسـ كورونا عبر القنوات الفضـ

ائل اإلعالم، معتمدةً  ح جمهور وـس لوب مـس تخدمت أـس تبانة لجمع البيانات، اإلعالمي، وفي إطاره اـس على أداة االـس

ــيين وأكاديميين وإعالميين من 228وطبقت على عينة متاحة قوامها ) ــياسـ ( مفردة من أفراد النخب العربية من سـ

 
 الوظيفي لوسائل اإلعالم يف ظل جائحة كوروان، دراسة ميدانية على عينة من اجلمهور الفلسطيين يف حمافظة اخلليل.اجلمل، أبو داود، الدور  (1)

 الشيميي اعتماد اجلمهور املصري على الصفحات الرمسية لوزارة الصحة كمصدر للمعلومات أثناء جائحة كوروان، دراسة حتليلية وميدانية. (2)

 دراسة ميدانية.-النخبة العربية لتغطية القنوات الفضائية اإلخبارية ألزمة كورونا العالميةالزعبي، تقييم  (3)
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ــة إلى أن   أغلب المبحوثين مختلف البلدان العربية، ووظفت نظرية إدارة اإلعالم وقت األزمات، وتوصــلت الدراس

هدفت الدراسة  ( 1)  2020%؛ دراسة جبريل  43.9لقنوات الفضائية بدرجة كبيرة بنسبة  يتابعون أزمة كورونا عبر ا

ة  ة المعرفـي ا في التوعـي ائـحة كوروـن ة بـج ة المتعلـق ديو التشــــاركـي اطع الفـي ة توظيف مـق اعلـي إلى التعرف على ـمدى ـف

عالمي، وفي إطاره والســلوكية بهذه الجائحة، وتنتمي الدراســة إلى البحوث الوصــفية، اســتخدمت منهج المســح اإل

تبانة لجمع البيانات، وطبقت على عينة كرة  ائل اإلعالم، معتمدةً على أداة االـس ح جمهور وـس لوب مـس تخدمت أـس اـس

( مفردة من سـكان المملكة العربية السـعودية الشـباب من المواطنين، أو المقيمين فيها 400الثلج الشـبكية التي بلغ )

ترنت، ووظفت نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم، وتوصلت الدراسة إلى أن من المغتربين، تم توزيعها عبر االن

ــكل يومي بلغت  ــاركية المتعلقة بجائحة كورونا بشــ ــاهدون مقاطع الفيديو التشــ ــبة األكبر من المبحوثين يشــ النســ

ــة أطبيـقة  43.5 ــة إلى التعرف على األطر الخبرـية للتـناول اإلعالمي لل (2)  2020%؛ دراســ مواقع ـهدـفت اـلدراســ

م، 2019اإللكتروني لقناة روســــيا اليوم الفضــــائية لجائحة انتشــــار مرض كورونا عالميًا منذ ظهوره أواخر عام  

وتنتمي الدراسـة إلى البحوث الوصـفية، واسـتخدمت منهج المسـح اإلعالمي، وفي إطاره اسـتخدمت أسـلوب تحليل 

انات، وطبقت على عينة عشـوائية منتظمة قوامها المضـمون، معتمدةً على أداة اسـتمارة تحليل المضـمون لجمع البي

ا اليوم 200) ـــي اة روســ ة لقـن ا في الموقع اإللكترونـي داولـه ة التي تم ـت ارير الخبرـي ار والتـق ــمن األخـب ( خبرم من ضــ

، ووظفت الدراســـة نظرية تحليل 31/3/2020، وحتى  1/1/2020الفضـــائية، خالل الفترة الزمنية الواقعة ما بين  

وتوـصلت الدراـسة إلى أن "تكتم الـصين عن ظهور فيروس كورونا" جاء من أكثر أطر األـسباب   األطر اإلعالمية؛

الواردة ضـــمن المواد الخبرية المنشـــورة بالموقع اإللكتروني بقناة روســـيا اليوم الفضـــائية لتغطية جائحة فيروس 

ــبة   ــى  22.5كورونا بنس ــة موس ــترا (3)  2020%؛ دراس ــة إلى التعرف على اس تيجيات الفضــائيات، هدفت الدراس

افي،  تكـش اليب تغطيتها لجائحة كرونا، وتنتمي الدراـسة إلى البحوث الوصـفية، واـستخدمت المنهج النوعي االـس وأـس

قنوات وهي: "ســــي إن إن"،  4معتمدةً على أداة اســــتمارة تحليل المضــــمون، وطبقت على عينة عمدية تشــــمل 

كاي نيوز عربية"، ج هر و"فوكس نيوز"، و"العربية"، و"ـس ة في خضـم جائحة فيروس كورونا بعد أـش رت الدراـس

م حتى 1/1/2020من انطالقـها، لتواـكب أســــابيع من تغطـية الفضــــائـيات اإلخـبارـية لـها في الفترة الواقع ـما بين 

م، ووظفت نظرية أزمة إعالم األزمات، وتوصــلت الدراســة إلى أن قناة "ســي إن إن" ركزت على 2020/ 31/12

املة والم اني؛  التغطية الـش تمرة لجائحة كورونا، والتركيز على الجانب اإلنـس ة عبد الحافظ ـس هدفت   (4)  2020دراـس

ــرية لجائحة فيروس كورونا  ــف عن اتجاهات الجمهور نحو المعالجة اإلعالمية المصـ ــة إلى محاولة الكشـ الدراسـ

 
 جبريل، توظيف مقاطع الفيديو التشاركية في التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها. (1)
موقع اإللكتروني لقناة روسيا اليوم الفضائية (: دراسة تطبيقية على الCOVID-19لجائحة كورونا )  اإلعالميأطبيقة، األطر الخبرية للتناول  (2)

 اإلخبارية. 
 موسى، محددات تغطية الفضائيات اإلخبارية لجائحة كورونا في عصر الرقمنة. (3)
 عبد الحافظ، اتجاهات الجمهور المصري نحو معالجة وسائل اإلعالم الجديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد. (4)
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المســتجد وتقييمه لها، وتنتمي الدراســة إلى البحوث الوصــفية، واســتخدمت منهج المســح اإلعالمي، وفي إطاره 

ـ  تبانة لجمع البيانات، وطبقت على عينة اســتخدمت أســلوب مســح جمهور وســائل اإلعالم، معتمدةً على أداة االـس

( مفردة من الجمهور المصــري غير المتجانســة في خصــائصــها الديمغرافية، 400عشــوائية غير منتظمة قوامها )

، ووظفت نظريتي ثراء المعلومات في وـسائل اإلعالم، واتـصال األزمات الموقفية، وتوـصلت 4/2020خالل ـشهر 

مات صـحيحة ودقيقة عن طبيعة الفيروس ونقل كلمة وزيرة الصـحة يوميًا" جاء الدراسـة إلى أن اتجاه " نشـر معلو

؛ 2.60في المرتبة األولى لدى المبحوثين حول معالجة المواقع اإلخبارية لجائحة فيروس كورونا المـستجد، بتوـسط  

ــة محمود   ــحافة البيانات في المواق (1)  2020دراسـ ــة إلى التعرف على طبيعة توظيف صـ ع العربية هدفت الدراسـ

والعالمية المدروســة، وتنتمي الدراســة إلى البحوث الوصــفية، واســتخدمت منهج المســح اإلعالمي، وفي إطاره 

ــتمارة تحليل المضــمون، وطبقت على عينة عمدية في  ــلوب تحليل المضــمون، معتمدةً على أداة اس ــتخدمت أس اس

ــة والتي تمثلت في  ة وعالمية، مهتمة بصــحافة البيانات، وهي )موقع مواقع الكترونية عربي 5اختيار مواقع الدراس

ــعودية، موقع عين اإلخبارية اإلماراتية، وموقع الجاردن البريطانية، وموقع  مصــراوي، موقع صــحيفة عكاظ الس

أس ايه توداي األمريكي(، واتبعت أســلوب الحصــر الشــامل لجميع أشــكال صــحافة البيانات التي تناولت فيروس 

، 2020/ 31/4، وحتى 1/1/2020( مفردة، خالل الفترة الزمنيــة الواقعــة مــا بين 1398كورونــا والتي بلغــت )

ووظفت نظرية ثراء الوســيلة اإلعالمية، وتوصــلت الدراســة إلى أن التفوق الكمي الملحوظ للمواقع العالمية على 

راسـة عاشـور %؛ د 69.1المواقع العربية في حجم اهتمامها بقصـص صـحافة البيانات حول جائحة كورونا بنسـبة  

هدفت الدراسة إلى البحث في مستوى الوعي لتأثير وسائل اإلعالم في التوعية األسرية لمواجهة فيروس   (2)  2020

، وتنتمي الدراســـة إلى البحوث الوصـــفية، واســـتخدمت منهج المســـح اإلعالمي، وفي إطاره Covid-19كورونا  

أداة االســتبانة لجمع البيانات، وطبقت على عينة اســتخدمت أســلوب مســح جمهور وســائل اإلعالم، معتمدةً على  

( مفردة من أرباب األســر الموجودة بمدينة ســوهاج، وتوصــلت الدراســة إلى تَحقق فرضــيات 470عمدية قوامها )

؛ دراســة الســريتي Covid-19الدراســة في تأثير وســائل اإلعالم على التوعية األســرية لمواجهة فيروس كورونا  

ســة إلى التعرف على دور الحمالت اإلعالمية التوعوية بقنوات األطفال الفضــائية في نشــر هدفت الدرا (3)  2020

الوعي الصــحي لدى طالب المرحلة اإلعدادية الخاصــة بجائحة كورونا، وتنتمي الدراســة إلى البحوث الوصــفية، 

ائل اإلعالم، م لوب مـسح جمهور وـس تخدمت أـس ح اإلعالمي، وفي إطاره اـس تخدمت منهج المـس عتمدةً على أداة واـس

وائية قوامها ) تبانة، وطبقت على عينة عـش ( مفردة من طالب المرحلة اإلعدادية ذكوًرا وإناثًا، وتوصـلت 300االـس

الدراسـة إلى أن قناة ماجد جاءت في المرتبة األولى من حيث درجة تعرض المبحوثين للقنوات الفضـائية المفضـلة 

 
 انات في تناول فيروس كورونا المستجد بالمواقع اإللكترونية العربية والعالمية.محمود، توظيف صحافة البي (1)
 . Covid-19عاشور، تأثير وسائل اإلعالم على التوعية األسرية لمواجهة فيروس كورونا  (2)
 طالب المرحلة اإلعدادية. السريتي، دور الحمالت اإلعالمية بقنوات األطفال في نشر الوعي الصحي عن فيروس كورونا وتأثيراتها على (3)
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  (1)  2020%؛ دراـسة عادل، وآخرون  76.58لقة بجائحة كورونا، بنـسبة  لديهم في مـشاهدة الحمالت التوعوية المتع

ــة إلى التعرف على مدى وعي الجمهور بجازان بجائحة كورونا ) (، وطرق الوقاية منه Covid-19هدفت الدراسـ

والتعامل معه، وتنتمي الدراســة إلى البحوث الوصــفية، اســتخدمت منهج المســح اإلعالمي، وفي إطاره اســتخدمت 

ــلو ــتبانة لجمع البيانات، وطبقت على عينة كرة الثلج أسـ ــائل اإلعالم، معتمدةً على أداة االسـ ــح جمهور وسـ ب مسـ

ائل اإلعالم، وتوصـلت الدراـسة 705قوامها ) ( مفردة من جمهور منطقة جازان، ووظفت نظرية االعتماد على وـس

بة  إلى أن غالبية المبحوثين لديهم وعيًا كاماًل بكل ما يتعلق جائحة كورو ة 81.8نا بنـس  Madurai2020 %؛ دراـس

ــتخدمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا  (2) ــالية المسـ ــتراتيجيات االتصـ ــة إلى التعرف على االسـ هدفت الدراسـ

COVID-19 وتنتمي الدراـسة إلى البحوث الوـصفية، واـستخدمت منهج المـسح اإلعالمي، وفي إطاره اـستخدمت ،

عتمدةً على أداة االـستبانة لجمع البيانات، وطبقت على عينة عـشوائية قوامها أـسلوب مـسح جمهور وـسائل اإلعالم، م

( مفردة من مناطق متعددة في دولة الهند؛ وتوصــــلت الدراســــة إلى أن غالبية المبحوثون يرون بأن منظمة 856)

تراتيجية الصـدمة، أو   الكارثة   بغرض التعريف بحجم Risk perceptionالصـحة العالمية اتجهت إلى اـستخدام اـس

هدفت الدراسـة إلى التعرف على مدى اعتماد الشـباب المصـري  (3)  2020التي أحدثها الجائحة؛ دراسـة الصـعيدي  

ــفية،  ــة إلى البحوث الوص على صــحافة الموبايل وتأثيراته على التوعية الصــحية بجائحة كورونا، وتنتمي الدراس

ل تخدمت أـس ح اإلعالمي، وفي إطاره اـس تخدمت منهج المـس ائل اإلعالم، معتمدةً على أداة واـس ح جمهور وـس وب مـس

( مفردة من الشـباب المصـري 474االسـتبانة لجمع البيانات، وطبقت على عينة عشـوائية متعددة المراحل قوامها )

ببعض المحافظات المصـــرية: "القاهرة، المنوفية، الدقهلية، اإلســـكندرية، بني ســـويف"، ووظفت نظرية االعتماد 

الم، وتوصـلت الدراسـة إلى أن ارتفاع اعتماد الشـباب المصـري على صـحافة الموبايل كمصـدر  على وسـائل اإلع

ــة  ــة أثناء جائحة كورونا؛ دراسـ ــاالت خاصـ ــة إلى   Kurnitha  2020  (4)ثري للمعلومات واالتصـ هدفت الدراسـ

ــال الـحديـثة في التـعاـمل مع ـجائـحة فيروس كوروـنا  ، COVID-19التعرف على ـمدى توظيف تكنولوجـيا االتصــ

وتنتمي الدراسـة إلى البحوث الوصـفية، وفي إطاره اسـتخدمت منهج المسـح اإلعالمي، الذي من خالله اسـتخدمت 

أسـلوب تحليل المضـمون، معتمدةً على أداة اسـتمارة تحليل المضـمون، وطبقت على عينة الحصـر الشـامل قوامها 

، متعلقين بجائحة كورونا والتي تم WHOلعالمية  ( تقريًرا ـصادًرا من منظمة الـصحة ا71( مقااًل وخبًرا، و)137)

 نشرها وإذاعتها في الوسائل اإلعالمية اآلتية: 

 
 ( في منطقة جازان.Covid-19عادل، وآخرون، اتجاهات الجمهور نحو جهود التوعية بفيروس كورونا ) (1)

(2) MaduraiK, Restruetured Society and environment :Areview on potential technological strategies to control the covid -
19 pandemic ,science of the total Environment. 

 الصعيدي، اعتماد الشباب على صحافة الموبايل ودورها في التووعية الصحية بجائحة كورونا في مصر. (3)
(4) KrishnaK Smart Technologies for fighting Pandemics: The techno-and human-driven approaches in controlling the 
virus transmission Govermment Information Quarterly. 
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(BBC news, CNN, The Guardian, The New York Times, Business Insider, The 

Telegraph, The Economist, Reuters , Global Times China, and China File) 

وتوصــلت الدراســة إلى أن االســتراتيجيات االتصــالية المســتخدمة تختلف في التعامل مع أزمة جائحة كورونا، من 

ة عقل   ي الموجود في كل دولة؛ دراـس ياـس ة   (1)  2020مكان آلخر، وذلك نتيجة للنظام الـس ة إلى دراـس هدفت الدراـس

ة مع انتشـار جائحة كورونا، ومسـتوى إدراكها  العالقة بين سـلوك التماس المعلومات الصـحية لدى المرأة المصـري

للمخاطر المحيطة، وتنتمي الدراســــة إلى البحوث الوصــــفية، واســــتخدمت منهج المســــح اإلعالمي، وفي إطاره 

اســتخدمت أســلوب مســح جمهور وســائل اإلعالم، معتمدةً على أداة االســتبانة لجمع المعلومات، وطبقت على عينة 

ــوائية عنقودية بلغ قوامها ــريات الالئي يبلغن من العمر أكثر من 469)  عشـ عاًما، تم   18( مفردة من اإلناث المصـ

توزيعها عبر االنترنت، ووظفت نظرية التماس معلومات المخاطر، وتوصـــلت الدراســـة إلى أن أغلب المبحوثات 

راسـة ذباح % تجاه المعلومات حول الجائحة؛ د 43.6%، والنسـبي بنسـبة  37.3عبرن عن اهتمامهن الكبير بنسـبة  

ــفحة االلكترونية للوكالة  (2)  2020 ــايا البيئة في الصــ ــة إلى التعرف على المعالجة اإلعالمية لقضــ هدفت الدراســ

ح ANDالوطنية للنفايات   تخدمت منهج المـس ة إلى البحوث الوصـفية، واـس ، على موقع الفيس بوك، وتنتمي الدراـس

اإلعالمي، وفي إطاره اســــتخدمت أســــلوب تحليل المضــــمون، معتمدةً على أداتي المالحظة، واســــتمارة تحليل 

على   ANDت  المـضمون لجمع البيانات، وطبقت على عينة عمدية تمثلت بمنـشورات ـصفحة الوكالة الوطنية للنفايا

ــهر   ــيلة اإلعالمية، 7/2019الفيس بوك، خالل الفترة الزمنية المحددة بشــ ــة نظرية ثراء الوســ ، ووظفت الدراســ

% من منشــورات صــفحة الوكالة الوطنية للنفايات تمحورت حول التعريف بدور 72وتوصــلت الدراســة إلى أن 

  (3)  2020ا في األماكن العمومية؛ دراـسة العميري  الوكالة ومجهوداتها في الحد من انتـشار النفايات بمختلف أنواعه

ــوك في  ــس ب ــى الفي ــة عل ــة المصري ــات الحكومي ــى دور اإلنفو جرافيك بالصفح ــرف عل ــى التع ــة إل هدفت الدراس

إمــداد الشــباب الجامعــي بالمعلومــات تجــاه جائحة كورونــا، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت 

ح اإلعالمي، وفي إطاره اســتخدمت أســلوب مســح جمهور وســائل اإلعالم، معتمدةً على أداة االســتبانة منهج المـسـ 

ــباب الجامعي، ذكوًرا، وإناثًا، في المرحلة 300لجمع البيانات، وطبقت على عينة عمدية قوامها ) ( مفردة، من الشـ

الفيس بوك الرســمية الحكومية، ســنة، بجامعتي ســيناء، وبورســعيد، المســتخدمين لصــفحات    20-18العمرية من  

ــباب  ــبة متابعة الش ــة إلى أن ارتفاع نس ــائل اإلعالم، وتوصــلت الدراس ــة نظرية االعتماد على وس ووظفت الدراس

الجامعي للصـفحات الحكومية المصـرية على الفيس بوك؛ حيث جاء في الترتيب األول "أتابعها دائًما" بنسـبة بلغت 

هدفت الدراسـة إلى التعرف على مدى اهتمام البرامج الحوارية بالفضـائيات  (4)  2020%؛ دراسـة عبد الدايم 85.3

 
 صرية.عقل، التماس المعلومات الصحية حول فيروس كورونا المستجد وعالقته بمستوى إدراك المخاطر لدى المرأة الم (1)
 ذباح، المعالجة اإلعالمية لقضايا البيئة عبر وسائل اإلعالم الجديد. (2)
 العميري، دور اإلنفوجرافيك بالصفحات الحكومية المصرية على الفيس بوك في إمداد الشباب الجامعي بالمعلومات تجاه فيروس كورونا.  (3)
 (.19عبد الدايم، معالجة البرامج الحوارية بالفضائيات المصرية الحكومية والخاصة ألزمة فيروس كورونا )كوفيد  (4)



 

36 

 

ــة إلى البحوث الوصــفية، واســتخدمت منهج  المصــرية الحكومية والخاصــة بأزمة جائحة كورونا، وتنتمي الدراس

ن، المســح اإلعالمي، وفي إطاره اســتخدمت أســلوب تحليل المضــمون، معتمدةً على أداة اســتمارة تحليل المضــمو

اة  اة األولى، وبرـنامج ـكل يوم على قـن ــع على القـن (، ON TVوطبـقت على عيـنة عـمدـية تمثـلت ببرـنامجي )الـتاســ

ة الواقعـة مـا بين  ة، 12/4/2020، وحتى 1/3/2020خالل الفترة الزمنـي ل األطر الخبرـي ة تحلـي ت نظرـي ، ووظـف

ل من حيث إجمالي زمن الموضــوعات وتوصــلت الدراســة إلى أن القناة األولى المصــرية جاءت في الترتيب األو

هدفت الدراـسة إلى التعرف على دور مواقع التواـصل االجتماعي   (1)2020المتعلقة بجائحة كورونا؛ دراـسة عجوة  

في "اتصـال المخاطر أثناء تفشـي األوبئة أو الجوائح"، وتنتمي الدراسـة إلى البحوث الوصـفية، واسـتخدمت منهج 

ســتخدمت أســلوب تحليل المضــمون، معتمدةً على أداة اســتمارة تحليل المضــمون، المســح اإلعالمي، وفي إطاره ا

ورة على صـفحتي المتحدث الرـسمي  كان المنـش ورات وزارة الصـحة والـس امل لمنـش وطبقت على عينة الحصـر الـش

ــكان المصــرية على موقع الفيس بوك، ووظفت نظرية  ــكان، وصــفحة وزارة الصــحة والس لوزارة الصــحة والس

ــتراتيجية توضــيح اإلجراءات الحكومية" اتصــال الم ــة إلى أن "اس خاطر للطوارئ واألزمات، وتوصــلت الدراس

  (2)  2020%؛ دراســة العنزي 96اُســتخدمت في غالبية منشــورات عينة الدراســة في مرحلة ما قبل األزمة بنســبة  

( في الموقع الرـسمي لوزارة 19هدفت الدراـسة إلى التعرف على دور العالقات العامة الخاـصة بإدارة أزمة )كوفيد 

الصـــحة والبيئة العراقية عبر "الفيس بوك"، وتنتمي الدراســـة إلى البحوث الوصـــفية، واســـتخدمت منهج المســـح 

اإلعالمي، وفي إطاره اســــتخدمت أســــلوب تحليل المضــــمون، معتمدةً على أداتي المالحظة، واســــتمارة تحليل 

رات المنـشورة على الـصفحة الرـسمية لوزارة الـصحة والبيئة المـضمون، وطبقت على عينة الحـصر الـشامل للمنـشو

ا ) الغ ـعددـه ة على موقع الفيس بوك والـب د 210العراقـي أزـمة )كوفـي ا ـب ــوًرا متعلقـً ة 19( منشــ (، خالل الفترة الزمنـي

ــة إلى أن هدف "مواجهة األزمة" بالمرتبة 20/4/2020، وحتى  21/3/2020الواقعة ما بين   ــلت الدراسـ ، وتوصـ

  (3)  2020%؛ دراسـة الجحدري 38ن ضـمن األهداف الذي تضـمنتها منشـورات صـفحة الدراسـة بنسـبة  األولى م

هدفت الدراسـة إلى التعرف على مدى اهتمام المؤسـسـات اإلعالمية اللبناني الرسـمية والخاصـة، كنموذج لإلعالم 

دراسة إلى البحوث الوصفية، العربي، في التعاطي مع األزمات الـصحية وخاـصة أزمة كورونا في لبنان، وتنتمي ال

واســتخدمت منهج المســح اإلعالمي، وفي إطاره اســتخدمت أســلوب تحليل المضــمون لجمع البيانات، معتمدة على 

أداة اســتمارة تحليل المضــمون، وطبقت على عينة عمدية تمثلت بالمنشــورات اإلعالمية المنشــورة على المواقع 

الرسـمية، والمتمثلة، بوزارة الصـحة، ومسـتشـفى الحريري، والوكالة اإللكترونية الخاصـة بالمؤسـسـات اإلعالمية  

"، خالل الفترة الزمنية الواقعة ما 24الوطنية إلعالم لبنان"، والمواقع اإللكترونية الخاصـــة المتمثلة بموقع "لبنان  

ــة إلى تفرد موق 2020/ 30/4، وحتى  2020/ 20/2بين   ـــلت الدراســ ع ، ووظـفت نظرية ترتـيب األولويات، وتوصــ

 
 ت المخاطر الصحية عبر مواقع التواصل االجتماعي إزاء جائحة كورونا.عجوة، استراتيجيات اتصاال (1)
 العنزي، العالقات العامة عبر مواقع التواصل االجتماعي وإدارة األزمة الصحية. (2)
 ك.الجحدري، تناول المؤسسات الصحية والوسائل اإلعالم الحكومية والخاصة اللبنانية ألزمة كورونا على صفحتها في الفيس بو  (3)
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" وهو موقع خاص، بمسـتوى تغطية أفضـل من مواقع المؤسـسـات الحكومية الصـحية واإلعالمية بواقع 24"لبنان  

 2020% من إجمالي منـشورات مدة الدراـسة؛ دراـسة الـشلهوب 62.3( منـشوًرا خالل مدة الدراـسة، بنـسبة  1134)

ية التي تقوم بها وزارة الصـحة السـعودية هدفت الدراسـة إلى التعرف على أهم الممارسـات اإلعالمية واالتصـال (1)

في توعية أفراد المجتمع الســـعودي بجائحة كورونا، وتنتمي الدراســـة إلى البحوث الوصـــفية، واســـتخدمت منهج 

المســح اإلعالمي، وفي إطاره اســتخدمت أســلوب مســح جمهور وســائل اإلعالم، معتمدةً على أداة االســتبانة لجمع 

( مفردة من أفراد المجتمع الـسعودي 3133تاحة باـستخدام المـسح االلكتروني قوامها )البيانات، وطبقت على عينة م

من المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية ذكوًرا وإناثًا، ووظفت نظرية التماس المعلومات؛ وتوصلت 

ــة إلى أن هناك فاعلية كبيرة الســتخدام وزارة الصــحة الســعودية للمؤتمرات الـصـ  حفية للمتحدث الرســمي الدراس

ابي  ابها في تويتر في توعية أفراد المجتمع الـسعودي بجائحة كورونا، من وجهة نظر المبحوثين بمتوـسط حـس وحـس

ــة زيدان  4.57بلغ ) ــة إلى التعرف على مدى اعتماد النخبة اإلعالمية واألكاديمية  (2)  2020(؛ دراس تهدف الدراس

لتعرف على نوعية المـضامين واألـشكال اإلخبارية المفـضلة ألفراد النخبة والطبية على وـسائل اإلعالم الرـسمي، وا

في متابعة تطورات األزمة، وتنتمي الدراســـة إلى البحوث الوصـــفية، واســـتخدمت منهج المســـح اإلعالمي، وفي 

 إطاره اســتخدمت أســلوب مســح جمهور وســائل اإلعالم، معتمدةً على أداة االســتبانة لجمع البيانات، وطبقت على

ا ) ة قوامـه دـي ة عـم ة اإلعالم 120عيـن ابـع ة، ممن يهتمون بمـت ة، والطبـي ة، واإلعالمـي اديمـي ( مفردة من النخـب األـك

، 2020/ 11/5الرســمي وقنوات االتصــال الحكومي أثناء أزمة جائحة كورونا، خالل الفترة الزمانية الواقع ما بين  

دـخل الموقفي في إدارة األز3/6/2020وحتى  ة الـم دراســـــة إلى أن "قرارات ، ووظـفت نظرـي ت اـل ـــل ة، وتوصــ ـم

الحكومة لمكافحة الجائحة" جاءت بالمرتبة األولى من حيث أهم المضــــامين التي حرص المبحوثون على متابعتها 

هدفت الدراســة إلى    Chen  2020(3)%؛ دراســة 80عبر اإلعالم الرســمي للحكومة خالل جائحة كورونا، بنســبة  

ــتراتيجيات التي  ــين فيما يتعلق بالمعالجة اإلعالمية لجائحة كورونا )التعرف على االسـ - 19تتبعها جمهورية الصـ

COVID ــمية ــفحتها الرسـ ــل االجتماعي   Healthy China( من خالل صـ ، Sina Weiboعبر موقع التواصـ

وتنتمي الدراسـة إلى البحوث الوصـفية، واسـتخدمت منهج المسـح اإلعالمي، وفي إطاره اسـتخدمت أسـلوب تحليل 

( منشــوًرا 111المضــمون، معتمدةً على أداة اســتمارة تحليل المضــمون لجمع البيانات، وطبقت على عينة قوامها )

ــفحة   ــين عبر موقع التوا Healthy Chinaعلى صــ ــل االجتماعي  التابعة لجمهورية الصــ ، Sina Weiboصــ

تراتيجيات  ة إلى أن من بين االـس يلة اإلعالمية، والتواصـل الحواري، وتوصـلت الدراـس ووظفت نظريتي ثراء الوـس

 
 الشلهوب، ممارسات االتصال الفعال في إدارة أزمة جائحة كورونا وبناء الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع السعودي. (1)
 زيدان، تقييم النخبة المصرية الستراتيجيات الحكومة وإعالمها الرسمي في إدارة أزمة كورونا. (2)

(3)Qiang Chen: Unpacking the blac box: How to promote citizen engagement 
through the covid-19 crisis. 
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( هي "محاولة اسـتخدام COVID-19التي تسـتخدمها الدول في محاولة دمج المجتمع في مواجهة جائحة كورونا )

 الجمهور" والمتمثلة في مواقع التواصل االجتماعي.  الوسائل االتصالية القريبة والمتاحة لدى

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:

باســتعراض الدراســات الســابقة تظهر جوانب من التشــابه واالختالف بين هذه الدراســة والدراســات الســابقة، 

 ويمكن رصد هذه الجوانب فيما يأتي:

 ا في انتمائها للبحوث الوصفية.اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة جميعه .1

ــمون،  .2 ــلوب تحليل المضـ ــابه في ذلك وفي إطاره أسـ ــحي، وتتشـ ــة على المنهج المسـ اعتمدت هذه الدراسـ

(، 2020، ودراســة )محمود  (2021باعتمادها على أداة اســتمارة تحليل المضــمون، مع دراســة )الشــيمي  

ــة ) ــة )ذباح  Kurnitha 2020ودراسـ ــة )عجو2020(، ودراسـ ــة )لعنزي 2020ة  (، ودراسـ (، ودراسـ

ــة )الجحدري 2020 ــة )2020(، ودراسـ ــيمي Chen 2020(، ودراسـ ــة )الشـ (، واختلفت مع مع دراسـ

 (، التي استخدمت أسلوب مسح أساليب الممارسة اإلعالمية.2021

تختلف الدراـسة الحالية مع الدراـسات جميع الدراـسات الـسابقة في إـستخدامها لمنهج العالقات المتبادلة وفي  .3

 إطاره أسلوب دراسة الحالة.

ــح الجمهور التي اعتمدت على أداة  .4 ــلوب مسـ ــتخدمت أسـ ــات التي اسـ ــة الحالية مع الدراسـ تختلف الدراسـ

(، 2020(، ودراسـة )عاشـور  2020(، ودراسـة )جبريل  2021االسـتبانة وهي دراسـة )الجمل وأبو داود 

ــة )عبد الحافظ  ــة )2020ودراس ــة )اMadurai  2020(، ودراس ــعيدي (، ودراس ــة 2020لص (، ودراس

(2020  Kurnitha  (، ودراسـة 2020(، دراسـة )المطري 2020(، دراسـة )عبيد  2020، ودراسـة )عقل

(، ودراســة 2020(، ودراســة )حافظ 2020(، ودراســة )البنا  2020(، ودراســة )كيم  2020)المرزوق 

ــة )حميد  2020)خلف  ــة )العميري  2019(، ودراسـ ــلهوب2020(، ودراسـ ــة )الشـ (، 2020ي  (، ودراسـ

 (.2020ودراسة )زيدان 

ة إلى  .5 ابقة من حيث الموضـوع الذي تتناوله، حيث هدفت الدراـس ات الـس ة الحالية عن الدراـس تختلف الدراـس

ارب في  ا، وتتـق ة كوروـن ائـح ة ـج دى توظيف اإلعالم الحكومي لإلعالم الرقمي في مواجـه التعرف على ـم

د وتحليل االـستراتيجيات االتـصالية بوجه عام، ( التي هدفت إلى رصـ 2021الموـضوع مع دراـسة )الـشيمي  

تراتيجيات اتصـال المخاطر واألزمات الطارئة بوجه خاص المـستخدمة أثناء جائحة كورونا، ودراـسة  واـس

( التي هدفت إلى التعرف على دور اإلنفو جرافيك بالصــفحات الحكومية المصــرية على 2020)العميري  

ـــباب الـجامعي بـ  ــة )عجوة  الفيس بوك في إـمداد الشــ ( التي 2020المعلوـمات تـجاه ـجائـحة كوروـنا، ودارســ

هدفت إلى التعرف على دور مواقع التواصـــل االجتماعي في "اتصـــال المخاطر أثناء تفشـــي األوبئة أو 

ــال المخاطر في المراحل  ــة باتصـ ــحة الخاصـ ــات الفعّالة من قبل وزارة الصـ الجوائح" وتحديد الممارسـ



 

39 

 

ــي الجوائح، ود  ــاتها المختلفة من تفشـ ــلوك الوقائي للجمهور إزاء الجائحة عبر منصـ ورها في تعزيز السـ

( التي هدفت إلى التعرف 2020اإلعالمية الرســمية في مواقع التواصــل االجتماعي، ودراســة )الجحدري  

على مدى اهتمام المؤســســات اإلعالمية اللبنانية الرســمية والخاصــة في التعاطي مع األزمات الصــحية 

ــة وخاصــة أزمة كورون ــتراتيجيات (Chen 2020ا في لبنان، ودراس ( التي هدفت إلى التعرف على االس

التي تتبعها جمهورية الصــين فيما يتعلق بالمعالجة اإلعالمية لجائحة كورونا من خالل صــفحتها الرســمية 

 .Sins Weiboعبر موقع التواصل االجتماعي 

نات، وهي أداة تحليل المضــمون، مع الدراســات اتفقت الدراســة الحالية في األدوات المســتخدمة لجمع البيا .6

التي اـستخدمت أـسلوب تحليل المـضمون والتي تم ذكرها ـسابقًا وذلك من حيث اـستخدام أداة اـستمارة تحليل 

المـضمون، وتختلف مع الدراـسات التي اـستخدمت أـسلوب مـسح جمهور وـسائل اإلعالم من حيث اـستخدام 

 أداة االستبانة لجمع المعلومات.

(، في 2020(، ودراسـة )الجحدري  2021هت الدراسـة الحالية مع كل من دراسـة )الجمل وأبو داود تشـاب .7

 استخدام نظرية ترتيب األولويات.

ــة التحليلية المتمثل بموقع وكالة الرأي  .8 ــابقة في مجتمع الدراس ــات الس ــة الحالية عن الدراس اختلفت الدراس

عات الدراـسة في الدراـسات الـسابقة فإن عينة الدراـسة  الحكومية، وبما أن مجتمع الدراـسة يختلف عن مجتم

 أيًضا تختلف.

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة:

 استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في تحديد مسار بحثهما، على النحو اآلتي:

اإلعالم الحكومي لإلعالم تدعيم االسـتدالل على المشـكلة وبلورتها، خاصـة أن الدراسـات التي تناولت توظيف   .1

الرقمي في مواجهة جائحة كورونا قليلة بشــكل عام، وفي مجال الدراســات الفلســطينية على وجه الخصــوص، 

 حسب علم الباحثين.

 ساعدت في تحديد المصادر والمراجع التي لجأ إليها الباحثان، واستفادا منها في الدراسة. .2

إلجراءات المنهجية المتبعة، وتحديد التسـاؤالت، وبناء اسـتمارة اسـتفادت الدراسـة من الدراسـات السـابقة في ا .3

 تحليل المضمون.

 استفاد الباحثان في التعرف على كيفية تطبيق نظريتي "ترتيب األولويات" و"وضع األجندة" في دراسته.  .4

دراـسته من   اـستفادت الدراـسة من الدراـسات الـسابقة في مناقـشة النتائج وتحليلها، وتعزيز مـصداقية بعض نتائج .5

 خالل مقارنتها بالنتائج الواردة في بعض الدراسات السابقة.



 

40 

 

 مشكلة الدراسة  ❖

ــة في التعرف على طبيعة توظيف اإلعالم الحكومي بغزة لإلعالم الرقمي في مواجهة  ــكلة الدراسـ تتبلور مشـ

ــوـعات ـجائـحة كوروـنا وتـحدـيدًا وـكاـلة الرأي الحكومـية، من خالل الوقوف على ـمدى تـناولـها  ــاـيا والموضــ للقضــ

الخاصـة بجائحة كورونا، وترتيب أولوياتها، وأهداف نشـرها، وأسـاليب تقديم المضـمون، واإلقناع التي تضـمنتها، 

 ومصادرها، والفنون الصحفية المستخدمة في عرضها، والعناصر الداعمة والتفاعلية المصاحبة لها.

 أهمية الدراسة ❖

 :تنبع أهمية الدراسة في النقاط اآلتية

(، 19األهمية الوطنية: الخطر الحقيقي الذي يؤرق صــفو دول العالم جراء انتشــار جائحة كورونا )كوفيد  .1

والدور الذي يمكن أن يقوم به اإلعالم الحكومي في توعية المواطنين وإرشـادهم من خطر جائحة كورونا، 

 وإيصال قرارات الحكومة وإجراءاتها للجمهور.

ــابـقة التي تـناوـلت دور اإلعالم الحكومي في مواجـهة الكوارث، وفي األهمـية العلمـية: قـلة اـلدرا .2 ــات الســ ســ

ــين إلجراء  ــتفتح الباب أمام الباحثين، والدارس مواجهة جائحة كورونا على وجه الخصــوص، كما وأنها س

 المزيد من الدراسات العلمية بأفكار جديدة.

ــيلة .3 ــه كوسـ ــخم   األهمية المهنية:أهمية اإلعالم الرقمي الذي يفرض نفسـ إعالمية جديدة لها جمهورها الضـ

ــتثـمار األمـثل لـهذه  ــاتـها وأدواتـها القوـية والمؤثرة، وتوجـيه الجـهات الحكومـية اإلعالمـية نحو االســ ومنصــ

 المنظومة اإلعالمية واالستفادة من أدواتها.

 أهداف الدراسة: ❖

الحكومي بغزة لإلعالم الرقمي في يتحدد الهدف الرئيســي للدراســة في التعرف على مدى توظيف اإلعالم  

 مواجهة جائحة كورونا، ويتفرع عنه أهداف فرعية تنقسم إلى قسمين على النحو اآلتي:

 أهداف تتعلق بالمضمون، وهي: .1

 التعرف على مدى اهتمام موقع وكالة الرأي الحكومية بقضايا جائحة كورونا، وأولويات االهتمام بها. -أ

حة كورونا التي ركز عليها موقع وكالة الرأي الحكومية، وأهدف التعرف على قضـــايا وموضـــوعات جائ -ب 

 نشرها.

الكـشف عن األـساليب المتبعة في تقديم مـضمون موـضوعات وقـضايا جائحة كورونا في موقع وكالة الرأي  -ت 

 الحكومية، وأساليب اإلقناع المستخدمة في عرضها.

ــادر اإلعالمية التي اعتمد عليها موقع وكالة -ث  ــوعات   التعرف على المصـ الرأي الحكومية عند تناوله موضـ

 وقضايا جائحة كورونا، والنطاق الجغرافي لها.

 أهداف تتعلق بالشكل، وهي: .2
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التعرف على الفنون الصـحفية المسـتخدمة لعرض قضـايا جائحة كورونا في موقع وكالة الرأي الحكومية،  -أ

 وعناصر التدعيم والوسائط المتعددة المستخدمة في عرضها.

ــايا جائـحة كورونا في موقع وكالة الرأي   التعرف على -ب  ــتـخدمة في عرض قضــ ــر التـفاعلـية المســ العـناصــ

 الحكومية.

 تساؤالت الدراسة:  ❖

يتحدد التساؤول الرئيسي للدراسة في: ما مدى توظيف اإلعالم الحكومي بغزة لإلعالم الرقمي في مواجهة 

 النحو اآلتي: جائحة كورونا؟، ويتفرع عنه تساؤالت فرعية تنقسم إلى قسمين على

 تساؤالت تتعلق بالمضمون، وهي: .1

 ما مدى اهتمام موقع وكالة الرأي الحكومية بقضايا جائحة كورونا؟ وأولويات االهتمام بها؟ -أ

 ما قضايا وموضوعات جائحة كورونا التي ركز عليها موقع وكالة الرأي الحكومية؟ -ب 

 الحكومية؟ما أهداف نشر قضايا جائحة كورونا في موقع وكالة الرأي  -ت 

ــايا جائحة كورونا في موقع وكالة الرأي  -ث  ــوعات وقضــ ــمون موضــ ــالـيب المتبعة في تقديم مضــ ما األســ

 الحكومية؟

 ما أساليب اإلقناع المستخدمة في عرض قضايا جائحة كورونا في موقع وكالة الرأي الحكومية؟ -ج

الحكومية عند تناوله موضـــوعات وقضـــايا ما المصـــادر اإلعالمية التي اعتمد عليها موقع وكالة الرأي  -ح

 جائحة كورونا؟

 ما النطاق الجغرافي لمعالجة قضايا جائحة كورنا المنشورة في موقع وكالة الرأي الحكومية؟ -خ

 تساؤالت تتعلق بالشكل، وهي: .2

 ما الفنون الصحفية المستخدمة لعرض قضايا جائحة كورونا في موقع وكالة الرأي الحكومية؟ .أ

تخدمة في عرض قضـايا جائحة كورونا في موقع وكالة الرأي ما عناصـر التدع .ب  ائط المتعددة المـس يم والوـس

 الحكومية؟

 ما العناصر التفاعلية المستخدمة في عرض قضايا جائحة كورونا في موقع وكالة الرأي الحكومية؟ .ت 

 اإلطار النظري للدراسة:

وتهدف هذه النظرية على إبراز أهمية   نظرية ترتيب األولويات "وضــع األجندة"اعتمدت هذه الدراســة على   

ليط  ائل اإلعالم دور في تـس كيلها بذهن الجمهور وعلى نحو مبـسط، وتقترح النظرية أن لوـس ية وتـش ياـس القضـايا الـس

ــايا المعينة وعبر تكرارها لهذه العملية ومن واقع  ــيات والقضـ ــخصـ ــوء على بعض األحداث وانتقائها أو الشـ الضـ
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ل اإلعالم، حيث يبدأ الجمهور في تبني األجندة التي تطرحها هذه الوـسائل اإلخبارية بما االتـساق بين ما تقدمه وـسائ

 .(1)يقوده للتصديق واالقتناع الفعلي بأهمية وبروز األحداث والشخصيات والقضايا دون غيرها

والمؤسـسـات التي تقدم وتعرف عملية ترتيب األولويات أو وضـع األجندة بأنها: "العملية التي تقوم بها الهيئات 

األخبار والمعلومات باالختيار أو التأكيد على أحداث وقضــايا ومصــادر معينة لتغطيتها دون أخرى، ومعالجة هذه 

القضــايا وتناولها بالكيفية التي تعكس اهتمامات هذه المؤســســات وأولويات المســؤولين الحكوميين ومتخذي القرار 

 (2)والصفوة".

ة وتفسـيرها عبر تحليل المضـمون واسـتفاد   الباحثان من نظرية ترتيب األولويات في اإلجابة على تسـاؤالت الدراـس

ات  ت على فـئ ــتمـل ب اإلعالمي الحكومي بغزة، واشــ ابع للمكـت ة الـت ة الرأي الحكومـي اـل ذي أجروه على موقع وـك اـل

البراز، كما وســاعدت النظرية الموضــوعات وأســاليب تقديم المضــمون واألســاليب اإلقناعية وعناصــر التدعيم وا

ــياغة أهداف   ــية ونوعها، وكذلك صــ ــع األجندة مثل: طبيعة القضــ الباحثين في توظيف العوامل المؤثرة في وضــ

 وتساؤالت الدراسة وتفسيرها عبر تحليل المضمون.

 نوع الدراسة ومناهجها وأدواتها  ❖

مع البيانات والحقائق عن موقف أو  نوع الدراسة: تنتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفية التي تسعى إلى ج .1

ظاهرة معين في مجتمع بذاته يغلب عليه صفة التحديد، أو تقويم خصائص مجموعة معينة، ومحاولة تحليلها  

وتفسيرها التفسير الكافي الستخالص دالالتها وللوصول إلى تعميمات ومعلومات دقيقة بشأن الموقف أو  

الدراسة إلى وصف توظيف اإلعالم الحكومي لإلعالم الرقمي   ، حيث تسعى هذه(3)الظاهرة موضع الدراسة

 في مواجهة جائحة كورونا. 

 منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة على منهجين لإلجابة على تساؤالتها، وهما:  .2

منهج المسح اإلعالمي: وهو من أهم المناهج التي تعتمد عليها البحوث الوصفية، كونه جهد علمي منظم   -أ

يل وتفسير الظاهرة موضع الدراسة، بعد جمع المعلومات الالزمة والكافية عنها من  يستهدف تسجيل وتحل 

، (4) خالل مجموعة من اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليها

 واستخدم الباحثان هذا المنهج للتعرف على مدى توظيف اإلعالم الحكومي بغزة لإلعالم الرقمي في مواجهة

جائحة كورونا، وفي إطاره استخدم الباحثان أسلوب تحليل المضمون: ويقوم هذا األسلوب على دراسة 

، وتسعى  (5)وتحليل المادة اإلعالمية التي تقدمها الوسيلة بهدف الكشف عما تريد الوسيلة أن تبلغه للجمهور

 
 (.288)ص، مكاوي والسيد، االتصال ونظرياته المعاصرة (1)
 (.398)ص ، نصر، أجندة اهتمامات المواقع اإللكترونية للجهات المعنية بشئون المرأة المصرية دراسة مقارنة (2)
 (.131)ص ،حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي: بحوث اإلعالم (3)
 (.81)ص ، عبد الحميد، بحوث الصحافة (4)
 (.153)ص ،حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي: بحوث اإلعالم (5)
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المنشورة على المواقع اإللكترونية  هذه الدراسة إلى تحليل المواد اإلعالمية الخاصة بجائحة كورونا 

 الحكومية عينة الدراسة للتعرف على طبيعة المعالجة الصحفية لها.

منهج العالقات المتبادلة: وهو المنهج الذي تتم بوساطة دراسة العالقات بين الحقائق التي تم الحصول عليها   -ب 

بصدد ما يمكن مله لتغيير الظروف    للتعرف على األسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة والوصول إلى نتائج

، وفي إطاره استخدم الباحثان أسلوب دراسة الحالة: يعتبر الكثيرون دراسات الحالة (1) والعوامل المحيطة.

ضمن الدراسات المسحية ألن كثيرا من اإلجراءات البحثية في كال النوعين متشابه إلى حد ليس بقليل ،  

عي والسيكولوجي المسح ودراسة الحالة كدراستين مكملتين لبعضهما  وكثيرا ما يستخدم في البحث االجتما 

، وتتميز بحوث دراسة الحالة بأنها أكثر قدرة على دراسة القضايا الراهنة، إذ أنها  (2) للعالقة الوثيقة بينهما

، وتسعى هذه الدراسة إلى (3))تنصب على الحاضر وتتناول أشياء موجودة بالفعل. وقت إجراء الدراسة(

 دراسة حالة راهنة تتمثل في درجة اهتمام موقع وكالة الرأي في تناول قضايا وموضوعات جائحة كورونا. 

 

أداة الدراـسة: اـستخدم الباحثان أداة اـستمارة تحليل المـضمون لجمع وتـصنيف البيانات والمعلومات الالزمة  .3

 للدراسة:

المضـمون كأداة للدراسـة، فقد أعدلها مسـتفدين اسـتمارة تحليل المضـمون: وظف الباحثان اسـتمارة تحليل   .أ

من الدراســات الســابقة، واســتمارة تحليل المضــمون تضــم مجموعة من الفئات عبارة عن مجموعة من 

التصنيفات أو الفصائل يعدها الباحثان طبقًا لنوعية المضمون ومحتواه، وهدف التحليل، لكي يستخدمها في 

ممكنة من الموضـوعية والشـمول، وبما يتيح إمكانية التحليل   وصـف هذا المضـمون وتصـنيفه بأعلى نسـبة

 (4)واستخراج النتائج بأسلوب سهل وميسور.

 فئات تحليل المضمون: فئات ماذا قيل؟ )المضمون( وهي تضم: .أ

. فئة القضـايا والموضـوعات التي تشـمل: قضـايا التعليم: )العودة للمدارس، إغالق المؤسـسـات التعليمية، التعليم 1

عد، أخرى(، وقضـايا الصـحة )إصـابات وتعافي، وفيات، المسـحات، توعية وإرشـاد، جهود مواجهة الجائحة، عن ب

ــاد، أخرى(، وقضــايا اقتصــادية  ــاجد، وعظ وإرش قرارات وإجراءات، أخرى(، وقضــايا دينية )إغالق وفتح المس

ة واألمن )حظر التجول، قرارات )السلع واألسعار، إغالق وفتح المنشآت، قطاع الزراعة، أخرى(، وقضايا الداخلي

وإجراءات، قـطاع التموين، نـقل المعلوـمات والشــــائـعات، جوالت ولـقاءات، الـخدـمات، توعـية وتـحذير، إجراءات 

ادرات  ة )قـطاع المســــاـعدات، قـطاع العـمل والعـمال، المـب ا إنســــانـي المـعابر، توقيف مـخالفين، أخرى(، وقضــــاـي

 
 (.140)ص ، المرجع السابق حسين، (1)

 (132ص ) ومناهجه، العلمي البحث عمر، 2
 (165ص ) البحث مناهج املشهداين، 3
 (.265)  ،حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي: بحوث اإلعالم (4)
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اع التنمية االجتماعية، اإليجاز الحكومي والقرارات الحكومية، والمؤســســات، أخرى(، قضــايا حكومية أخرى )قط

 لقاءات واجتماعات، أخرى(، وقضايا البلديات، وقضايا النيابة، وغير ذلك.

ــاد . فـئة األـهداف2 ــم )توعـية وإرشــ ــكالت، طرح حلول، : تضــ ، اإلعالم واإلخـبار، وـقائي وعالجي، عرض مشــ

 أخرى(.

 سلوب السردي، األسلوب اإلحصائي، األسلوب اإلنشائي )الوصفي(، أخرى(.تضم )األ. فئة األساليب المتبعة: 3

 .  فئة أساليب اإلقناع: تضم )أساليب عاطفية، أساليب عقلية، األسلوب المختلط، بدون أسلوب(.4

. فئة المصـادر األولية: تضـم )الشـخصـيات الحكومية، الشـخصـيات غير الحكومية، خبراء ومختصـون، مؤتمر 5

 صحفي، تصريح صحفي(.صحفي، بيان 

. فئة المـصادر اإلعالمية: تـضم مـصادر داخلية )المراـسل، وخاص بالموقع(، ومـصادر خارجية )وكاالت األنباء، 6

 الصحف والمجالت، اإلذاعة والتلفزيون، شبكة االنترنت(، متعدد المصادر، وبدون مصدر.

ــفة الغربية،  7 ــم محلي )قطاع غزة، الضـ ــي المحتلة ). فئة النطاق الجغرافي: تضـ ((، 48القدس المحتلة، األراضـ

 عربي، دولي.

 فئات كيف قيل؟ )الشكل( تشمل:

. فئة الفنون الصــحفية: تضــم )الخبر الصــحفي، التقرير الصــحفي، المقال الصــحفي، الحديث الصــحفي التحقيق 8

 الصحفي، القصة الخبرية(.

ــائط المرافقة للمادة الخبرية: تضــم  9 الصــورة )صــورة شــخصــية، صــورة خبرية، . فئة عناصــر التدعيم والوس

 كاريكتور، جرافيك، خرائط، شعارات(، وملف صوتي، وملف فيديو، وروابط إحالة، وأخرى.

ــل االجتماعي،  10 ــبكات التواصـ ــم )الربط بشـ ــر التفاعلية: تضـ ــال . فئة الخدمات والعناصـ ردود وتعليقات، إرسـ

 بتطبيقات الهاتف المحمول، أخرى(.الموضوع بالبريد، تقييم الموضوع، الربط 

 مجتمع الدراسة وعينتها  ❖

مجتمع الدراسة: يتحدد مجتمع الدراسة التحليلية من جميع المواقع اإللكترونية الخاصة بالوزارات  .1

 .(1) ( موقعًا إلكترونيًا27والمؤسسات الحكومية بغزة والبالغ عددها )

 عينة الدراسة .2

 المصادر بأسلوب العينة العمدية، والتي تتمثل في موقع وكالة الرأي.عينة المصادر: تم اختيار عينة  .أ

موقع وكالة الرأي: موقع وكالة الرأي الفلســـطينية هو موقع إلكتروني إخباري، ووســـيلة إعالمية تأتي  -

طينية تعكس صـورة الحكومة  طينية لإلعالم، وهي شـبكة إعالمية فلـس ضـمن منظومة شـبكة الرأي الفلـس

ن مواقفها تجاه القضـــايا المختلفة، وتعبر في ذات الوقت عن رأي الشـــعب الفلســـطيني الفلســـطينية وتبي

 
 . 2020نوفمبر  15سالمة معروف، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة، قابله: محمد الزرد  (1)
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ــهيوني وانتـهاكاته  ــح جرائم االحتالل الصــ ــاـياه وتفضــ ـــيل وتحـمل هموـمه وتتبنى مواقـفه وقضــ األصــ

 .(1)المكتب اإلعالمي الحكومي-المستمرة، تعود مرجعيتها اإلعالمية إلى وزارة اإلعالم الفلسطينية 

  اختيار عينة المواقع:   مبررات 

النافذة األكبر: يمثل موقع وكالة الرأي النافذة اإلعالمية الحكومية األكبر من ضــــمن وســــائل اإلعالم  (1

 الحكومية األخرى التابعة للحكومة بغزة.

ة  (2 ارـي ان على المواقع اإلخـب احـث ا: من خالل اطالع الـب ائـحة كوروـن ة بـج ا المتعلـق اواًل للقضـــــاـي األكثر تـن

الحظ أن هناك اهتماًما واضًحا من قبل هذه المواقع في تناول الموضوعات المتعلقة بجائحة   الفلسطينية

 كورنا كونها مواقع تتبع لمؤسسات حكومية مختصة في مواجهة هذه الجائحة.

األرشــيف والتبويب: توفر مواقع الدراســة أرشــيفًا مفتوًحا يمكن الرجوع إليه وإجراء الدراســة عليه  (3

الفترة الزمنية للدراســة بشــكل ميســر، باإلضــافة إلى أنها تفرد نافذة خاصــة تضــم كافة األخبار خالل 

 المنشورة المتعلقة بجائحة كورنا.

 العينة الزمنية:  .ب 

لجأ الباحثان الســتخدام العينة العشــوائية المنتظمة الختيار األيام التي تم دراســتها في موقع الدراســة، 

األســبوع الصــناعي، ما يعرف بأســلوب الدورة المتكررة )الســبت من األســبوع األول، باســتخدام أســلوب 

األحد من األـسبوع الثاني، اإلثنين من األـسبوع الثالث...(، يترتب على ذلك أـسبوًعا ـصناعيًا من ـسبعة أيام، 

وائيًا ثم ترك ســبع ولضــمان البعد الزمني نفســه بين األيام يتم اختيار المفردة األولى من العينة اختياًرا عـشـ 

 24اختـيار الفترة الواقـعة ـما بين    (2)مفردات، واختـيار الـثامن، بحـيث تكون المفردات على أبـعاد زمنـية ـثابـتة

ــهور تقريبًا، بعدد إجمالي  5، بمعدل 2021يناير    31، حتى  2020أغســــطس  ــتخدام   161شــ يوًما، باســ

ـسبتمبر،   2، عـشوائيًا، ثم اختيار األربعاء 2020أغـسطس   25األـسبوع الـصناعي، وتم اختيار يوم الثالثاء  

 ، حتى نهاية الفترة الزمنية.*سبتمبر، وهكذا 10ثم الخميس 

ويعود اختـيار الـباحـثان للفترة الزمنـية الـمذكورة نظًرا ألنـها تـعد فترة االهتـمام الحقيقي والملموس ـلدى 

ــاـبة بكوروـنا   ــة بـجائـحة كوروـنا حـيث ظهرت أول ـحاـلة إصــ  24داـخل قـطاع غزة بـتاريخ  مواقع اـلدراســ

، األمر الذي ـشهد نقلة نوعية في درجة اهتمام مواقع الدراـسة بتناول قـضايا وموـضوعات 2020أغـسطس 

 الجائحة.

 
 وكالة الرأي، من نحن؟، موقع الكتروني.  (1)
 .(146)ص ، إسماعيل، مناهج البحث اإلعالمي (2)
،  28/10/2020، 20/10/2020، 10/2020/ 12، 4/10/2020، 26/9/2020، 18/9/2020، 2020/ 10/9، 2/9/2020، 25/8/2020 مت اختيارها األايم اليت *
5/11/2020 ،13/11/2020 ،21/11 /2020 ،29 /11/2020 ،7/11/2020  ،15/11/2020 ،23 /11/2020 ،31/11/2020 ،8/1 /2021 ،16/1/2021 ،

24/1/2021 . 
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بوع الصـناعي، للمواد الصـحفية  لوب األـس تخدام أـس وائية المنتظمة باـس واعتمد الباحثان على عينة العـش

ــايا جائحة كورونا في موقع الدر ــة، خالل الفترة الزمنية الواقع ما بين  التي تناولت قضـ ، 2020/ 24/8اسـ

 .31/1/2021حتى 

 وحدات التحليل والقياس والعد  ❖

وحدات التحليل: اعتمد الباحثان في دراســتهما على الوحدات اآلتية: وحدة الموضــوع أو الفكرة، والوحدة  .1

 ر كأسلوب للعد والقياس.الطبيعية للمادة اإلعالمية، ووحدة العد والقياس واستخدم الباحثان التكرا

 إجراءات الصدق والثبات  ❖

 إجراءات الصدق  .1

ــه، من خالل تتطابق  ــة لقياسـ يتمثّل اختبار صـــدق األداة في مدى قدرتها على أن تقيس ما تســـعى الدراسـ

؛ ويقصـــد بصـــدق القياس بأنه تعميم نتائج البحث على مجتمع العينة أو (1)المعلومات التي ُجمعت بواســـطتها

ــاءل عن ـمدى  (2)ـله نفس المواقفمجتمع آخر  ؛ ويـجب على الـباحـثان لكي يـتأـكد من دـقة عملـية التحلـيل أن يتســ

 توافر الصدق فيها، ولتحقيق ذلك قام الباحثان باإلجراءات اآلتية:

ة  .أ تحديد فئات، وأدوات تحليل المضـمون تحديدًا دقيقًا من ثم تعريفها بـشكل واضـح، وذلك في ضـوء الدارـس

ــة، بـما يكـفل تحقق أـهدافـها،  ــافـية، من ثّم تـحدـيد وـحدات التحلـيل التي تتوافق مع طبيـعة اـلدراســ ــتكشــ االســ

 وتساؤالتها.

تصـميم اسـتمارة تحليل المضـمون، وتحديد فئاتها بدقة ووضـوح، لضـمان عدم وجود أي تداخل فيما بينها،  .ب 

 من خالل وضع تعريفات إجرائية لها.

 ختيار عينة مواقع ممثلة بالمجتمع الذي سيعمم النتائج عليه.االرتكاز على عينة حصرية، وا .ت 

إجراء اختبار أولي السـتمارة تحليل المضـمون على بعض المواد الصـحفية المنشـورة في موقع الدراسـة،  .ث 

في سبيل التأكد من مدى دقتها وصالحية االستمارة للقياس، وفي ضوء المالحظات التي رصدت تم إجراء 

 عليها. عددًا من التعديالت 

؛ واالـستفادة من عرض اـستمارة تحليل المـضمون على مجموعة من المحكمين الخبراء من أـساتذة اإلعالم .ج

 مالحظاتهم، وإجراء تعديالت عليها بما يتفق ويتناسب مع أهداف وتساؤالت الدراسة.

 
 (.314)ص ،  دراسات في مناهج البحث العلمي: بحوث اإلعالم حسين، (1)
 (.364عمر، البحث اإلعالمي مفهومه وإجراءاته ومناهجه، )ص(2)
 :أسماء المحكمين حسب الترتيب األبجدي، وهم 
 أستاذة اإلعالم المساعد، ونائب عميد كلية اإلعالم بجامعة الجنان في لبنان د. آمنة المير ( 1

 أستاذة الصحافة المساعد في كلية اآلداب بجامعة أسيوط في مصر أميمة عمرانأ. د  ( 2

 أستاذة اإلعالم المساعد في جامعة باجي مختار عنابة الجزائر د. بوقرة سامية ( 3

 أستاذ اإلعالم المشارك في الجامعة اإلسالمية بغزة د. حسن أبو حشيش ( 4

 ية اإلعالم جامعة بغدادأستاذ اإلعالم المساعد بكل د. حسين العزاوي ( 5

 أكتوبر 6أستاذ اإلعالم في جامعة الزقازيق ووكيل كلية اإلعالم بجامعة  أ. د. خالد عبد الجواد ( 6
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 اختبار الثبات  .2

(، الذي يقيس مدى Holsti"وبحـسب الثبات بين المرمزين بأكثر من طريقة من أـشهرها طريقة هولـستي )

: ( 1) الثبات في تحليل البيانات األـسمية في ـضوء نـسب االتفاق بين المرمزين" ويتم ذلك باـستخدام المعادلة اآلتية 

ثبات هولستي = 
(2 ت)

(2 ن)+ (1 ن)
 

% وهي نسبة مرتفعة في البحوث اإلعالم.97.54وكان معامل الثبات في وكالة الرأي الحكومية: 

 
 أستاذ اإلعالم المشارك بكلية اإلعالم في جامعة الجنان. د. زكريا بيتية ( 7

 بجامعة القاهرةأستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصال في كلية اإلعالم  أ. د. شريف اللبان ( 8

 أستاذ الصحافة في قسم اإلعالم كلية اآلداب في الجامعة اإلسالمية بغزة أ. د. طلعت عيسى ( 9

 أستاذ اإلعالم المساعد بكلية اإلسراء الجامعة األهلية العراق د. علي مولود فاضل ( 10

 زةأستاذ اإلعالم المساعد ورئيس قسم الصحافة في جامعة األقصى بغ د. غسان حرب ( 11

 أستاذ اإلعالم المساعد بجامعة النجاح الوطنية د. فريد أبو ضهير ( 12

 أستاذ اإلعالم المشارك بجامعة الشرق األوسط عمان األردن د. كامل مراد ( 13

 أستاذ اإلعالم المساعد بكلية اإلعالم جامعة بغداد د. ليث بدر ( 14

 صال المساعد في الجامعة العربية األمريكيةأستاذ اإلعالم اإللكتروني، وعلوم االت د. محمود خلوف ( 15
 (.159)ص ، زغيب، مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية (1)
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 مفاهيم الدراسة

يعد وضع تعريفات واضحة ومحددة لكل مفهوم، ومصطلح يستخدمه الباحثان في دراستهم مهم جدًا، 

 مات الدقة، وهو أمر ضروري جدًا في تصميم البحوث العلمية. ومن مستلز

التوظيف: هي عملية اســتخدام وتســخير كافة األدوات واألســاليب واألشــكال الخاصــة باإلعالم  .أ

 الرقمي في تناول المواد الصحفية المختلفة وعرضها.

االعالمي الحكومي وتضــم اإلعالم الحكومي: هو منظومة إعالمية متكاملة يشــرف عليها المكتب  .ب 

المكاتب واإلدارات اإلعالمية التي تتبع للمؤـسـسات والوزارات الحكومية المختلفة في قطاع غزة، 

وهي بمثابة نافذة لمخاطبة الجمهور الفلســطيني وفق رؤية حكومية، ونشــر اإلنجازات، والجهود، 

 .(1)والقرارات الحكومية ونقل نبض الرأي العام لصناع القرار

ــالية المتاحة المرتبطة اإل .ت  ــائل األدوات االتصـ ــتخدم كافة الوسـ عالم الرقمي: هو اإلعالم الذي يسـ

 .(2)بشبكة االنترنت، بهدف الوصول إلى الجمهور أينما كنا وكيفما يريد 

الـجائـحة: هي أعلى درـجات انتشــــار المرض وفق الطبيـعة الجغرافـية، وال تـكاد تخلو منطـقة من  .ث 

ــر منه؛ بح ــر منه؛ مما يتطلب تدخالت التأثير المباشـ يث أنه ال تكاد تخلو منطقة من التأثير المباشـ

ــات  ــياسـ ــراف من قبل المنظمات الدولية، لمتابعة اإلجراءات الوقائية، وتحديد السـ ــرة وإشـ مباشـ

 .(3)الصحية العالمية

كورونا: فيروس مـستجد ينحدر من ـساللة واـسعة من الفيروـسات التي تـصيب الجهاز التنفـسي لدى  .ج

ية تتراوح ال ا تنفـس بب للمصـاب أمراضـً ببًا التهابًا معديًا يصـيب الـشعب الهوائية مما يـس ثدييات، مـس

 .(4)حدتها حسب مناعة الشخص المصاب، ويطلق عليه بالفيروسات التاجية

ــابهة المرتبطة  .ح ــبكة العنكبوتية ذات الصــلة المتش المواقع االلكترونية: هي مجموعة من ملفات الش

 .(5)لتي قام بتصميمها فرد أو مجموعة من األفراد أو إحدى المؤسسات فيما بينهما، وا

ل   .خ ة المختصـــــة داـخ ات اإلعالمـي ة تتبع للجـه ة: وهي مواقع الكترونـي ة الحكومـي المواقع االلكترونـي

ــريحات والتوجيهات  ــر عليـها كافة األخـبار والتصــ ــات الوزارات الحكومـية ويتم نشــ ــســ المؤســ

 .(6)المؤسسة التي يتبع لها الموقعواإلرشادات والتعليمات الخاصة ب

 
 2020نوفمبر  15سالمة معروف، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة، قابله: محمد الزرد  (1)
 (.43وتأثيرها على بناء المنظومة القيمية للمجتمع العراقي، )صمصطاف، استخدامات وسائل اإلعالم الرقمي  (2)
 (.459المغير، السياسات اإلعالمية في الحد من مخاطر كورونا، )ص (3)
 (، موقع الكتروني.19-منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا )كوفيد (4)
 .(305)ص ، تربان، اإلنترنت والصحافة اإللكترونية: رؤية مستقبلية (5)
 شايد، أنواع المواقع اإللكترونية وتصميماتها، موقع إلكتروني. (6)
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 نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها  ❖

تمهيد: يتناول هذا الفصــل نتائج الدراســة التحليلية المتعلقة بمدى اهتمام موقع الدراســة بالقضــايا الخاصــة 

ــتمارة تحليل المضــمون التي تم إعدادها بما يتفق م ــتها، حيث وظف الباحثان اس ع بجائحة كورونا ومناقش

أهداف وتســـاؤالت الدراســـة، للحصـــول على هذه النتائج، وتم اختيار مواد التحليل من موقع وكالة الرأي 

الحكومية، باـستخدام العينة العـشوائية المنتظمة حـسب أـسلوب األـسبوع الـصناعي في المدة الزمنية للدراـسة 

 .2021يناير  31، حتى 2020أغسطس  24خالل الفترة الواقعة ما بين ما بين 

( مادة إعالمية تشــمل 250وطبق تحليل المضــمون خالل المدة الزمنية المحددة، ُرصــد خاللها )

)األخبار، والتقارير، واألحاديث، والمقاالت الصــحفية، والقصــة اإلخبارية، والصــور، والمواد المرئية(، 

 سة.المتعلقة بقضاي وموضوعات جائحة كورونا في موقع وكالة الرأي الحكومية عينة الدرا

 ويتضمن هذا الفصل ثالثة مباحث، هما:

 نتائج السمات العامة لمضمون تناول موقع عينة الدراسة ومناقشتها. المبحث األول:

 نتائج السمات العامة لشكل تناول موقع عينة الدراسة ومناقشتها. المبحث الثاني:

 النتائج والتوصيات. المبحث الثالث:

العامة لمحتوى تناول موقع وكالة الرأي الحكومية بغزة عينة الدراسة لقضايا  المبحث األول: السمات 

 وموضوعات جائحة كورونا.

يسـعى الباحثان في هذا المبحث إلى التعرف على السـمات العامة لمضـمون قضـايا وموضـوعات 

ــة، وذلك من خالل التعرف على أجندة اهتمامات الموقع ال ــلة جائحة كورونا في موقع عينة الدراســ متصــ

بتناول القضـــايا والموضـــوعات المتعلقة بجائحة كورونا، وأســـاليب تقديم المضـــمون، وأســـاليب اإلقناع 

 المستخدمة معها، إضافة إلى المصادر التي اعتمدت عليها، والنطاقات الجغرافية في التغطية.

 أواًل: ترتيب أولويات اهتمام موقع عينة الدراسة بقضايا وموضوعات جائحة كورونا 

ظهر الجدول اآلتي تكرار، ونـسب ترتيب أولويات قـضايا وموـضوعات جائحة كورونا التي تم إخـضاعها ي

 للدراسة في موقع عينة الدراسة خالل المدة الزمنية المحددة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:

 ة(: يوضح ترتيب أولويات االهتمام بقضايا وموضوعات جائحة كورونا في موقع الدراس1جدول )

 الموقع        

 الموضوعات         

 وكالة الرأي 

 النسبة  التكرار

يم 
عل
الت

 

 % 3.18 19 العودة للمدارس

 % 1.17 7 إغالق المؤسسات التعليمية 
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 % 3.85 23 التعليم عن بعد 

 1 6 اجتماعات ودورات 

 % 2.68 16 تعليم أخرى 

 % 11.89 71 المجموع 

ية 
ح
ص

 

 % 9.04 54 إصابات وتعافي 

 % 6.70 40 وفيات 

 % 5.36 32 المسحات 

 % 3.18 19 توعية وإرشاد 

 % 7.20 43 جهود مواجهة الجائحة 

 % 1.50 9 قرارات وإجراءات

 % 00 0 اللقاحات 

 % 3.35 20 أخرى 

 % 36.34 217 المجموع 

ية 
ين
د

 

 % 1.67 10 إغالق وفتح المساجد 

 % 0.67 4 وعظ وإرشاد 

 % 0.67 4 أخرى 

 % 3.01 18 المجموع 

ية 
اد
ص
قت
ا

 

 % 5.86 35 السلع واألسعار 

 % 3.01 18 إغالق وفتح المنشآت 

 % 1.67 10 قطاع الزراعة 

 % 1.67 10 أخرى 

 % 12.22 73 المجموع 

ن 
ألم
وا
ة 
خلي
دا
ال

 

 % 6.70 40 حظر التجول 

 % 2.84 17 قرارات وإجراءات

 % 0.67 4 قطاع التموين 

 % 2.01 12 نقل المعلومات والشائعات 

 % 0.50 3 جوالت ولقاءات 

 % 1.17 7 الخدمات 
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 % 2.34 14 توعية وتحذير 

 % 0.67 4 إجراءات المعابر

 % 4.85 29 توقيف مخالفين 

 % 1.50 9 أخرى 

 % 23.30 139 المجموع 

ية 
ان
س
إن

 

 % 1.34 8 قطاع المساعدات 

 % 0.83 5 قطاع العمل والعمال

 % 1.67 10 المبادرات والمؤسسات 

 % 00 0 أخرى 

 % 3.85 23 المجموع 

ية 
وم
حك

 

 % 0.67 4 قطاع التنمية االجتماعية 

 % 1.34 8 اإليجاز الحكومي والقرارات 

 % 0.67 4 لقاءات واجتماعات حكومية 

 % 1.34 8 أخرى 

 % 4.02 24 المجموع 

 % 2.17 13 البلديات 

 % 1.67 10 النيابة 

 % 1.50 9 أخرى 

 % 100 *597 المجموع 

 ( إلى ما يأتي: 1الجدول السابق رقم )تشير بيانات 

 رصد قضايا جائحة كورونا في موقع عينة الدراسة: .أ

حظيت القضـــايا "الصـــحية" بالمرتبة األولى من مجمل قضـــايا جائحة كورونا التي تناولها موقع 

ــبة ) ــايا 217%(، بواقع )36.35وكالة الرأي بنسـ ــة بالقضـ ( تكراًرا، وهو ما يعكس اهتمام موقع الدراسـ

ـ  ــة بجائحة كورونا؛ ويرى الباحثان أن هذه النتيجة منطقية جدًا كون جائحة كورونا هي الـصــ حية الخاصــ

أزمة صــحية بالدرجة األولى، ومن أمثلة القضــايا الصــحية: في موقع )وكالة الرأي( " مســتشــفى العيون 

، وتختلف هذه النتائج مع دراســـة )موســـى (1)ينظم محاضـــرة حول أســـاليب الســـالمة ومكافحة العدوى"

 
 تضمنت بعض المواد الصحفية أكثر من موضوع في مواقع عينة الدراسة. *
 م2020/ 12/ 31موقع وكالة الرأي  (1)
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تغطية ( التي توصلت إلى أن قناة "فوكس نيوز" قدمت القضايا السياسية على القضايا الصحية أثناء  2020

ــة )عجوة  (1)جائحة كورونا داخل الواليات المتحدة ــلت إلى أن 2020، كما وتختلف مع دراس (، التي توص

تراتيجية "توضـيح اإلجراءات الحكومي ة في مرحلة األحداث اـس ة" احتلت المرتبة األولى لدى عينة الدراـس

ــبة ) ــبة )41األولية لألزمة بنس ــتراتيجية "تخفيض الغموض" بنس ــتراتيجية 37%(، تالها اس %(، ثم "اس

، بينما جاءت قضـايا "الداخلية واألمن" بالمرتبة الثانية بنسـبة (2)%(22ترويج السـلوكيات الفعّالة" بنسـبة )

اول 139بواقع ) %(،23.30) ــة في تـن دراســـ دى موقع اـل ل على وجود اهتمـام ـل دـل ( تكراًرا، وهو مـا ـي

الموضـوعات الخاصـة بالقضـايا الداخلية واألمن، ويعتقد الباحثان أن هذا يعكس أهمية الدور الذي تقوم به 

ــة في تعزيز الجبـهة اـلداخلـية أـمام مواجـهة ـهذه الـجائـحة، ومن أمثـلة  ــاـيا الجـهات الحكومـية المختصــ قضــ

"الداخلية واألمن": في موقع )وكالة الرأي( " الداخلية: ما يحدد عدم الذهاب لإلغالق الشـــامل هو ســـلوك 

ـــبة )(3)األهالي" ــادية" بالمرتـبة الـثالـثة بنســ ــايا "االقتصــ ( 73%(، بواقع )12.22، في حين جاءت القضــ

ــاديـ  ــاـيا "االقتصــ ة" في المرتـبات األولى من حـيث تكراًرا، ويرى الـباحـثان أـنه من الطبيعي أن ـتأتي القضــ

ترتيب أولويات اهتمام موقعي "وكالة الرأي" كون جائحة كورونا تمس الجوانب االقتصـادية بشـكل كبير، 

وهناك بعض الدراســــات الســــابقة جاءت فيها القضــــايا االقتصــــادية في المرتبة األولى من حيث درجة 

ية على   76كالة الرأي( " االقتصـاد تنظم  االهتمام، من أمثلة القضـايا االقتصـادية: في موقع )و زيارة تفتيـش

 .(4)األسواق والمصانع"

ــايا األخرى التي جاءت بنســـب متدنية  ــة التحليلية ضـــعف االهتمام بباقي القضـ ــفت الدراسـ وكشـ

( تكراًرا، 71%(، بواقع )11.90ومتقاربة نســـبيًا حيث جاءت قضـــايا "التعليم" بالمرتبة الرابعة بنســـبة )

ـــبة )تلتـها   ــة بنســ ــايا "الحكومـية" بالمرتـبة الـخامســ ــايا 24%(، بواقع )4.02القضــ ( تكراًرا، تلتـها القضــ

ــبة ) ــة بنس ــادس ــانية" بالمرتبة الس ( تكراًرا، تلتها القضــايا "الدينية" بالمرتبة 23%(، بواقع )3.85"اإلنس

بة ) ابعة بنـس بة )  ( تكراًرا، تلتها قضـايا "البلديات" بالمرتبة18%(، بواقع )3.01الـس %(، 2.17الثامنة بنـس

( تكرارات، تلتها 10%(، بواقع )1.67( تكراًرا، تلتها قـضايا "النيابة" بالمرتبة التاـسعة بنـسبة )13بواقع )

( تكرارات، ويعتقد الباحثان أن سبب 9%(، بواقع )1.5قضايا "أخرى" بالمرتبة العاشرة واألخيرة بنسبة )

ــايا التي ــعف يرجع إلى طغيان القضـ ــحية،   هذا الضـ ــر من جائحة كورونا وهي )الصـ ــكل مباشـ تتأثر بشـ

والداخلية واألمن، واالقتصـــادية( على باقي القضـــايا المذكورة، وأن بعض القضـــايا األخرى هي قضـــايا 

 ثانوية في ظل وجود القضايا األساسية.

 
 موسى، محددات تغطية الفضائيات اإلخبارية لجائحة كورونا في عصر الرقمنة. (1)
 استراتيجيات اتصاالت المخاطر الصحية عبر مواقع التواصل االجتماعي إزاء جائحة كورونا.عجوة،  (2)
 م2020/ 12/ 23موقع وكالة الرأي  (3)
 .2020/ 12/ 31موقع وكالة الرأي  (4)
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 رصد موضوعات جائحة كورونا في موقع عينة الدراسة:  .ب 

 إلى ما يأتي: ( السابق1كما وتشير بيانات جدول رقم )

ــوعات جائحة كورونا  ــابات وتعافي" بالمرتبة األولى من إجمالي موضــ ــوعات "إصــ حظيت موضــ

( تكراًرا، ويرى الباحثان أن هذه النتيجة 54%(، بواقع )9.04المنشــــورة في موقع وكالة الرأي بنســــبة )

عالم هو مؤشــــر تأتي في اإلطار الطبيعي كون من يحدد قوة وضــــعف ومدى انتشــــار الجائحة في دول ال

اإلصــــابات والتعافي؛ ويرى الباحثان أن هذا االهتمام يرجع إلى وجود توافق حكومي بضــــرورة التعامل 

بشفافية مع المواطنين، وبأعلى درجات الصراحة، والوضوح، وأن يكون كل ما يتعلق بمستجدات الجائحة 

واء أعداد اإلصـابات، أو العينات المفحوصـة، أو الحاالت التي يتم التعامل معها،  مطروًحا أمام المواطن ـس

ات التي  دود المعلوـم ة وـح ة اإلعالن عن المعلوـم ا وتم التوافق على آلـي ة، كـم ة الطبـي اـي ا العـن دم لـه والتي يـق

يفصـح عنها، وذلك وفق اعتبارات خاصـة بخصـوصـية الناس، وأبعاد صـحية، ومهنية، وتتفق في ذلك مع 

لى أن مـضمون تقارير بيانات الحاالت اليومي المحدث المعني التي توـصلت إ  (1)  (2021دراـسة )الـشيمي 

ــبة ) ــابات، والتعافي جاء بالمرتبة األولى بنسـ ــامين المنشـــورات التي 43بعدد اإلصـ %( من إجمالي مضـ

ــة، ومن األمثلة عليها في موقع )وكالة الرأي( "مليون و ــفحتي الدراسـ ــمنتها صـ  67ألف وفاة و   542تضـ

، تلتها موضــوعات "جهود مواجهة الجائحة" بالمرتبة الثانية (2)ورونا عالمياً"ألف إصــابة بك  402مليوناً و

ـــبة ) ( تكراًرا، وـيدل ذـلك على ـمدى اهتـمام موقع اـلدراســــة على إبراز جهود 43%(، بواقع )7.20بنســ

ات والوزارات الخاصـة بمواجهة الجائحة، ومن األمثلة عليها: في موقع )وكالة الرأي(  ـس "الصـحة: المؤـس

ــالـلة الـجدـية من كوروـنا" ــة    (3)حجر الـقادمين من اـلدول التي ظهرت بـها الســ وتختلف في ذـلك مع دراســ

( التي توصـــلت إلى أن مضـــمون األعمال الرســـمية أو اإلجراءات التي تقوم بها وزارة 2021)الشـــيمي 

ي تضـمنتها صـفحتي %(، من إجمالي مضـامين المنشـورات الت17.1الصـحة جاء بالمرتبة الثالثة بنسـبة )

( 40%(، بواقع )6.70الدراســة، تلتها موضــوعات "الوفيات" و"حظر التجول" بالمرتبة الثالثة بنســبة )

ــوعات  ــبة موض ــوعات "الوفيات" عن نس ــبة موض تكراًرا لكل واحدة منهما، ويعتقد الباحثان أن تدني نس

ــابات والتعافي" يرجع إلى أنه في بداية ظهور الجائحة في قطاع ــمن   "اإلصـ غزة لم يكن هناك وفيات ضـ

بتها أقل من   ا ألن نـسب الوفيات جراء الجائحة في القطاع محدودة جدًا ونـس %، 1الحاالت المـصابة، وأيضـً

وربما تكون النسـبة األقل عالميًا، وفيما يخص موضـوعات حظر التجول فنسـبتها متقدمة تدلل على درجة 

تلتها موـضوعات "الـسلع واألـسعار" بالمرتبة الرابعة بنـسبة  ا، االهتمام العالية التي يوليها موقع الدراـسة له

%(، بواقع 5.36( تكراًرا، تلتها موـضوعات "المـسحات" بالمرتبة الخامـسة بنـسبة )35%(، بواقع )5.86)

 
 حتليلية وميدانية. الشيميي اعتماد اجلمهور املصري على الصفحات الرمسية لوزارة الصحة كمصدر للمعلومات أثناء جائحة كوروان، دراسة (1)

 .2020/ 12/ 7موقع وكالة الرأي  ( 2)
 .2020/ 12/ 23موقع وكالة الرأي  ( 3)
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( تكراًرا، ويرجع عدم تســاوي نســبة موضــوعات "المســحات" مع نســبة موضــوعات "اإلصــابات 32)

مصاحبة لها إال أن هناك بعض األخبار الصحفية خاصة التي ترصد مؤشر   والتعافي" والتي عادة ما تكون

ـــحات التي تم إجراؤـها، على عكس  ائـية في ـخارج قـطاع غزة ـجاءت دون التطرق لـعدد المســ الـحاـلة الوـب

األخبار الصــحفية التي تناولت إحصــائيات الحالة الوبائية في قطاع غزة، والتي تضــمنت أعداد المســحات 

( 29%(، بواقع )4.85ها؛ تلتها موضــوعات "توقيف مخالفين" بالمرتبة الســادســة بنســبة )التي تم إجراؤ

 تكراًرا.

وجاءت باقي الموـضوعات بنـسب متدنية ويرجع هذا التدني إلى طغيان الموـضوعات األـساـسية، والتي 

ــوعات  ــحية، والداخلية واألمن( على باقي الموضــ ــر من جائحة كورونا وهي )الصــ ــكل مباشــ تتأثر بشــ

ألخرى، بالتالي تصـبح باقي الموضـوعات ثانوية في ظل وجود الموضـوعات األسـاسـية وطغيانها، على ا

( تكراًرا، 23%(، بواقع )3.85النحو اآلتي: تلتها موضـوعات "التعليم عن بعد" بالمرتبة السـابعة بنسـبة )

ًرا، تلتها موـضوعات ( تكرا22%(، بواقع )3.68تلتها موـضوعات "تعليم أخرى" بالمرتبة الثامنة بنـسبة )

ــبة ) ــعة بنسـ ــحية أخرى" بالمرتبة التاسـ ــوعات "العودة 20%(، بواقع )3.35"صـ ( تكراًرا، تلتها موضـ

ة ) ـــب ــرة بنســ اشــ ة الـع المرتـب ة واإلرشـــــاد" ـب دارس" و"التوعـي ا 19%(، بواقع )3.18للـم ( تكراًرا، تلتـه

( تكراًرا، تلتها 18بواقع )  %(،3.01موضـوعات "إغالق وفتح المنشـآت" بالمرتبة الحادية عشـر بنسـبة )

( تكراًرا، 17%(، بواقع )2.84موضــوعات "قرارات وإجراءات الداخلية" بالمرتبة الثانية عشــر بنســبة )

( تكراًرا، والحظ 14%(، بواقع )2.34تلتها موضــوعات "توعية وتحذير" بالمرتبة الثالثة عشــر بنســبة )

برفقة موـضوعات أخرى، ولم يكن هناك تفردًا من الباحثان أن جميع موـضوعات التوعية والتحذير جاءت 

قبل موقع الدراســة بنشــر موضــوعات حصــرية خاصــة بالتوعية والتحذير، تلتها موضــوعات "البلديات" 

ة ) ـــب ــر بنســ ة الرابـعة عشــ المرتـب ــوـعات "نـقل المعلوـمات 13%(، بواقع )2.17ـب ا موضــ ( تكراًرا، تلتـه

( تكراًرا، "الصـحة تدعو لتوخي الدقة  12%(، بواقع )2.01والشـائعات" بالمرتبة الخامسـة عشـر بنسـبة )

ــاـجد"، و"قـطاع الزراـعة"، (1)في نـقل أخـبار المتعلـقة بكوروـنا" ــوـعات "إغالق وفتح المســ ، تلتـها موضــ

%(، 1.67و"اقتصـادية أخرى"، و"المبادرات والمؤسـسـات"، و"النيابة" بالمرتبة السـادسـة عشـر بنسـبة )

ــحية" و"داخلية وأمن ( تكرارات لكل واحدة م10بواقع ) ــوعات "قرارات وإجراءات صـ نها، تلتها موضـ

بة ) ر بنـس ابعة عـش ( تكرارات لكل واحدة منها، 9%(، بواقع )1.50أخرى" و"قضـايا أخرى" بالمرتبة الـس

ــاـعدات" ـبالمرتـبة  ــوـعات "اإليـجاز الحكومي والقرارات" و"حكومـية أخرى" و"قـطاع المســ تلتـها موضــ

( تكرارات لكل واحدة منها، تلتها موضوعات "إغالق المؤسسات 8بواقع )  %(،1.34الثامنة عشر بنسبة )

( تكرارات لكل واحدة منهما، 7%(، بواقع )1.17التعليمية" و"الخدمات" بالمرتبة التاســعة عشــر بنســبة )
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( تكرارات، تلتها 6%(، بواقع )1تلتها موضــوعات "لقاءات ودورات تعليمية" بالمرتبة العشــرين بنســبة )

( تكرارات، 5%(، بواقع )0.83ت "قطاع العمل والعمال" بالمرتبة الحادية والعشــرين بنســبة )موضــوعا

ــاد"، و"دينية أخرى"، و"قطاع التموين"، و"إجراءات المعابر"، و"قطاع  تلتها موضــوعات "وعظ وإرش

ــبة ) (، بواقع % 0.67التنمية االجتماعية"، و"لقاءات واجتماعات حكومية" بالمرتبة الثانية والعشــرين بنس

ة 4) ـــب ــرين واألخيرة بنســ ة والعشــ الـث ة الـث المرتـب اءات" ـب ات "جوالت ولـق ــوـع ا موضــ ( تكرارات، تلتـه

ــوعات 3%(، بواقع )0.50) ــنيفات الموضــ ــابقـًا لكثرة تصــ ( تكرارات، ويرجع هذا الـتدني كـما ذكرنا ســ

 المتعلقة بجائحة كورونا.

 نا التي تناولها موقع عينة الدراسةثانيًا: األهداف التي تضمنتها موضوعات قضايا جائحة كورو 

( األهداف التي تضمنتها موضوعات وقضايا جائحة كورونا التي تناولها  3.4يبين الجدول اآلتي رقم ) 

 موقع عينة الدراسة في المدة الزمنية المحددة، وكانت على النحو اآلتي: 

 كورونا التي تناولها موقع الدراسة(: يوضح األهداف التي تضمنتها موضوعات، وقضايا جائحة 2جدول )

 الموقع      

 الهدف 

 وكالة الرأي 

 النسبة  التكرار

 % 6.32 25 توعية وإرشاد 

 % 63.30 250 إعالم وإخبار 

 % 10.12 40 وقائي وعالجي 

 % 6.32 25 عرض مشكالت 

 % 13.92 55 طرح حلول 

 % 00 00 أخرى 

 % 100 *395 المجموع 

 السابق إلى ما يأتي:( 2تشير بيانات جدول رقم )

حظي هدف "اإلعالم واإلخبار" بالمرتبة األولى من مجمل األهداف التي تضــمنتها موضــوعات، 

ــبة ) ــايا جائحة كورونا التي تناولها موقع وكالة الرأي بنسـ ( تكراًرا، وهي 250%(، بواقع )63.30وقضـ

الطبيعي إذا ما نظرنا إلى طبيعة المواد نـسبة مرتفعة نـسبيًا، ويرى الباحثان أن هذا االهتمام يأتي في إطاره 

الصـحفية التي تناولها موقع الدراسـة والتي يغلب عليها الطابع اإلخباري وهو ما سـنتطرق له حينما نناقش 

ــة التحليلية الخاصــة بشــكل تقديم مضــامين المواد الصــحفية الخاصــة بجائحة كورونا، ومن  نتائج الدراس

 

 .تضمنت بعض المواد الصحفية على أكثر من هدف في مواقع عينة الدراسة *



 

56 

 

، تاله بنسـبة (1)ماكن األثرية والمنشــآت الســياحية تطبيقاً لقرار الطوارئ"األمثلة عليها: "الســياحة تغلق األ

ـــبة ) ( تكراًرا، تاله ـهدف "وـقائي 55%(، بواقع )13.92مـتدنـية ـهدف "طرح حلول" ـبالمرتـبة الـثانـية بنســ

ة ) ـــب ة بنســ الـث ة الـث المرتـب ــكالت" 40%(، بواقع )10.40وعالجي" ـب دف "عرض مشــ ( تكراًرا، تاله ـه

ـــبة ) ــاد" بالمرتـبة الرابـعة واألخيرة بنســ ( تكراًرا لـكل واحد منهـما، 25%(، بواقع )6.32و"توعـية وإرشــ

ــب األـهداف األخرى دون ـهدف "اإلعالم واإلخـبار" يرجع إلى طبيـعة المواد  ويرى الـباحـثان أن ـتدني نســ

حظ أن باقي األهداف الصــــحفية التي تناولها موقع الدراســــة والتي يغلب عليها الطابع اإلخباري، لكن نال

األخرى "طرح الحلول" و"وقائي وعالجي"، و"توعية وإرشــــاد" و"عرض مشــــكالت" جاءت بنســـب 

ــبيًا وهي أهداف مرتبطة بجهود مواجهة الجائحة وأن معظم المواد الصــحفية الخاصــة بجائحة  متقاربة نس

ــة كان هدف اإلعالم واإلخبار موجودًا با ــافة إلى هدف أو أكثر من كورونا التي تناولها موقع الدراسـ إلضـ

ــر ذـلك   األـهداف األخرى التي ذكرنـها والتي لـها عالـقة كـما ذكرـنا مع جهود مواجـهة الـجائـحة، كـما ويفســ

تجاوز عدد تكرارات األهداف عن عدد المواد الصــحفية التي تم تحليلها، وأن هذا يأتي في إطاره الطبيعي 

 الذي تفرضه طبيعة مضامين جائحة كورونا.

 : أساليب تقديم مضمون موضوعات وقضايا جائحة كورونا التي اتبعها موقع عينة الدراسةثالثًا 

يبين الجدول اآلتي أـساليب تقديم المـضمون المـستخدمة مع موـضوعات وقـضايا جائحة كورونا التي تناولها 

 موقع عينة الدراسة في المدة الزمنية المحددة، وكانت على النحو اآلتي:

 اليب تقديم مضمون موضوعات وقضايا جائحة كورونا التي اتبعها موقع الدراسة (: يوضح أس3جدول )

 الموقع      

 األسلوب  

 وكالة الرأي 

 النسبة  التكرار

 % 72 180 السردي

 % 26.8 67 اإلحصائي 

 % 1.2 3 اإلنشائي 

 0 0 أخرى 

 % 100 250 المجموع 

 ( السابق إلى ما يأتي:3تشير بيانات جدول رقم )

حظي األسلوب "السردي" بالمرتبة األولى من إجمالي األساليب التي اتبعها موقع وكالة الرأي في 

( تكراًرا، ويرى الباحثان أن موقع 180%(، بواقع )72تناوله لموـضوعات وقـضايا جائحة كورونا بنـسبة )

 

 . 2020/ 8/ 25( موقع وكالة الرأي 1)
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ا، وربما يرجع ذلك الدراســة أعطت اهتماًما كبيًرا لهذا األســلوب كونه حاز على أعلى نســبة اســتخدام فيه

ــاليب األخرى، ــة في نقل المعلومات أكثر من األســ  لطبيعة الطابع الخبري الذي اعتمد عليه موقع الدراســ

اع غزة" إغالق قـط ذ قراًرا ـب ة لم تتـخ ات الحكومـي ه: "معروف: الجـه ة علـي ــلوب  ،(1)ومن األمثـل تاله األســ

تكراًرا، وهي نـسبة متوـسطة تدلل على وجود (  67%(، بواقع )26.8"اإلحـصائي" بالمرتبة الثانية بنـسبة )

اهتمام من قبل موقع الدراســــة في اســــتخدام هذ األســــلوب، ويعتقد الباحثان أن ذلك يرجع نظًرا لدالالت 

ــب مع ـجائـحة كوروـنا كون اـلذي يـحدد ـمدى خطورتـها، ويـحدد طبيـعة  األرـقام في قوة الـتأثير، وهي تتـناســ

تاله األسلوب "اإلنشائي" ،  ا هو انخفاض وارتفاع المنحنى الوبائياإلجراءات التي تتخذ في سبيل مواجهته

( تكرارات، ويرجع هذا التدني إلى الطابع اإلخباري 3%(، بواقع )1.20بالمرتبة الثالثة واألخيرة بنســبة )

ــايا  ــة لقضـ ــة، ويرى الباحثان أن هذا يجعل من معالجة موقع الدراسـ ــود موقع الدراسـ ــمي الذي يسـ الرسـ

ــوـعات ـجا ئـحة كوروـنا مـعالـجة تقلـيدـية تفتقر للتنوع، والتـجدـيد، على الرغم من أن ـجائـحة كوروـنا وموضــ

 تعطي مساحة كبيرة لعرض مواضيع صحفية مختلفة بهذا األسلوب.

 رابعًا: أساليب اإلقناع المستخدمة مع موضوعات وقضايا جائحة كورونا في موقع عينة الدراسة: 

ــاليب  اإلقناعية المســتخدمة مع موضــوعات وقضــايا جائحة كورونا التي يبين الجدول اآلتي األس

 تناولها موقع عينة الدراسة في المدة الزمنية المحددة، وكانت على النحو اآلتي:

(: يوضح أساليب اإلقناع المستخدمة في موضوعات وقضايا جائحة كورونا التي اتبعها موقع  4جدول )

 الدراسة

 الموقع      

 األساليب  

 الرأي وكالة 

 النسبة  التكرار

 % 46.4 116 العاطفية 

 % 24.4 61 العقلية 

 % 27.6 69 المختلطة 

 % 1.6 4 بدون أسلوب 

 % 100 250 المجموع 

 ( السابق إلى ما يأتي: 4تشير بيانات جدول رقم ) 

ــتخدمة مع  ــاليب اإلقناع المسـ ــاليب اإلقناع "العاطفية" بالمرتبة األولى من إجمالي أسـ حظيت أسـ

ــبة ) ( 116%(، بواقع )46.4موضــوعات وقضــايا جائحة كورونا المنشــورة على موقع وكالة الرأي بنس

ير متعود على تكراًرا، ويعتقد الباحثان أن هذه النتيجة لطبيعة الجمهور المسـتهدف الذي يتميز بأن أغلبه غ

 
 . 29/11/2020( موقع وكالة الرأي 1)



 

58 

 

الـصياغات العلمية، وهو يغلب عليه الجانب العاطفي، لذلك نلج  لهذا األـسلوب في محاولة إلحداث التأثير 

( تكراًرا، 69%(، بواقع )27.6تلتها أســـاليب اإلقناع "المختلطة" بالمرتبة الثانية بنســـبة )، على الجمهور

( تكراًرا، تلتها "بدون أـسلوب" 61%(، بواقع )24.4الثالثة بنـسبة )تلتها أـساليب اإلقناع "العقلية" بالمرتبة  

( تكرارات، ويعتقد الباحثان أن اعتماد موقع الدراسـة 4%(، بواقع )1.4بالمرتبة الرابعة واألخيرة بنسـبة )

اء على الجانب العاطفي أكثر من الجوانب األخرى يعد لدور التأثير العاطفي اإلنـساني الكبير في اقناع القر

ة  ان حمـل اطفي: "األوـقاف واإلعالم الحكومي يطلـق ــلوب الـع ة على األســ ــويقهم، من األمثـل وـجذبهم، وتشــ

، ومن األمثلة على األســلوب المختلط: ""ثابت" يشــيد بإبداعات المعلم (1)الكترونية بعنوان اســتثمر وقتك"

محضــر ضــبط   21"االقتصــاد":  ، ومن األمثلة على األســلوب العقلي: "(2)الفلســطيني في التعليم عن بُعد"

ومن أمثلة بدون أســــاليب إقناع: "التعليم يتفقد مدرســــة راهبات الوردية   ،(3)محاضــــر إتالف"  8لتجار و

 .(4)لمتابعة العودة اآلمنة"

خامًسا: المصادر اإلعالمية التي اعتمد عليها موقع عينة الدراسة عند تناوله لقضايا وموضوعات جائحة 

 كورونا: 

ــة عند تناوله يبين الجدو ــادر اإلعالمية التي اعتمد عليها موقع عينة الدراسـ ل اآلتي تكراًرا ونســـب المصـ

 لقضايا وموضوعات جائحة كورونا خالل المدة الزمنية المحددة، وكانت على النحو اآلتي:

(: يوضح المصادر اإلعالمية التي اعتمد عليها موقع الدراسة عند تناوله موضوعات وقضايا  5جدول )

 ئحة كورونا جا

 الموقع                      

 المصادر 

 وكالة الرأي 

 النسب  التكرار

 مصادر داخلية
 % 1.2 3 مراسل

 % 89.6 224 خاص بالموقع 

 % 90.8 227 المجموع 

مصادر 

 خارجية 

 % 1.6 4 وكاالت أنباء 

 % 1.2 3 الصحف والمجالت 

 % 4.8 12 اإلذاعة والتلفزيون 

 % 0.8 2 االنترنت شبكة 

 
 . 27/9/2020( موقع وكالة الرأي 1)
 . 18/9/2020( موقع وكالة الرأي 2)

 . 26/9/2020( موقع وكالة الرأي 3)
 . 12/10/2020( موقع وكالة الرأي 4)
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 % 8.4 21 المجموع 

 00 00 متعدد المصادر

 % 0.8 2 بدون مصدر 

 % 100 250 المجموع الكلي 

 ( السابق إلى ما يأتي: 5تشير بيانات جدول رقم ) 

حظي مـصدر "خاص بالموقع" أي  اـسم الموقع  بالمرتبة األولى من إجمالي المـصادر اإلعالمية 

ــبة )التي اعتمد عليها موقع   ــايا جائحة كورونا بنسـ ــوعات وقضـ %(، 89.6وكالة الرأي في تناوله لموضـ

( تكراًرا، ويرى الباحثان أن ذلك يعود إلى طبيعة موقع الدراسـة كونها تمثل منصـات إعالمية 224بواقع )

ــدر "اإلذاعة  ــدر المعلومة؛ تاله مصــ ــمية تتبع لوزارات وجهات حكومية، وغالبًا ما تكون هي مصــ رســ

ــبة )والتلفزيو ــدر "وكاالت أنباء" بالمرتبة 12%(، بواقع )4.8ن" بالمرتبة الثانية بنسـ ( تكراًرا، تاله مصـ

%(، 1.2( تكرارات، تاله مصــدر "المراســل" بالمرتبة الرابعة بنســبة )4%(، بواقع )1.6الثالثة بنســبة )

كالة نفســها كاســم هي ( تكرارات، ويعتقد الباحثان أن هذا التدني الخاص بالمراســل يرجع ألن الو3بواقع )

مصدر للخبر بغض النظر عن صانع المادة اإلعالمية، وأيًضا ألن إدارة األخبار وتحريرها غلبًا يتم ضمن 

فريق، وكذلك عدم اإلفـصاح عن أـسماء المراـسلين في الـضفة الغربية خوفًا من المالحقة، منوًها إلى أنه يتم 

ير اإلخبارية، تاله مـصدر "ـشبكة األنترنت"، و"بدون ذكر اـسم المراـسل في جانب واحد وهو جانب التقار

بة ) %(، بواقع تكرارين، فيما لم يحظ "متعدد المصـادر" 0.8مصـدر" على المرتبة الخامـسة واألخيرة بنـس

على أي نسبة، ويرى الباحثان حول تفسير عدم اهتمام موقع الدراسة في االعتماد على المصادر اإلعالمية 

يا وموضـوعات جائحة كورونا؛ أن المصـادر الخارجية لم تكن لها حضـور كبير الخارجية في تناول قضـا

ويعود ذلك لوجود سياسة ومحدد رئيسي لدى المكتب اإلعالمي الحكومي بإعطاء األولوية للجهة الحكومية 

التي تشــــكل مصــــدًرا للمعلومة، فمثاًل كانت تؤخذ المعلومات الصــــحية مباشــــرة من القطاع الصــــحي 

ــطيني، و ــحة النافذة الوحيدة التي يتم من خاللها متابعة األداء المحلي فيما يتعلق الفلســ اعتماد وزارة الصــ

بالجانب الصــحي، والســبب الثاني الخروج من دائرة الحرج الذي ممكن أن تقع فيه الوســيلة اإلعالمية في 

و كان اـسمه يحمل موـضوع االعتماد على مـصدر وقد يثبت الحقًا أن هذا المـصدر غير معتد به طبيًا حتى ل

 شكل طبي.

 سادًسا: النطاقات الجغرافية لموضوعات وقضايا جائحة كورونا في موقع عينة الدراسة

ــايا جائحة كورونا التي تناولها  ــوعات وقضـ يبين الجدول اآلتي النطاقات الجغرافية لتغطية موضـ

ة المـحددة، األمر اـلذي يســــاـعد في التعر دة الزمنـي دراســــة في الـم ة اـل ف على ترتـيب أولوـيات موقع عيـن

 موضوعات جائحة كورونا بالنطاقات الجغرافية المختلفة، وكانت على النحو اآلتي:
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 (: يوضح النطاقات الجغرافية لموضوعات وقضايا جائحة كورونا في موقع الدراسة6جدول )

 الموقع                      

 النطاق     

 وكالة الرأي 

 النسب  التكرار

ي
حل
لم
ا

 

 % 92.4 231 قطاع غزة 

 % 3.2 8 الضفة الغربية 

 0 0 القدس المحتلة

 2 5 ( 48األراضي المحتلة ) 

 % 97.6 244 المجموع 

 % 0.4 1 العربي 

 % 2 5 الدولي

 % 100 250 المجموع الكلي 

 ( السابق إلى ما يأتي: 6تشير بيانات جدول رقم ) 

ــوعات حظي نطاق "قطاع غزة" المرتبة األولى من إجمالي  ــايا وموضـ النطاقات الجغرافية لقضـ

ــبة ) ــبة مرتفعة جدًا، 231%(، بواقع )92.4جائحة كورونا في موقع وكالة الرأي بنسـ ( تكراًرا، وهي نسـ

ويرى الباحثان أن ذلك يرجع لتركزي موقع الدراسة على تغطية الجهود الحكومية في قطاع غزة لمواجهة 

ـــبة )ـجائـحة كوروـنا؛ تاله بـفارق كبير نـطاق "ال ـــفة الغربـية" ـبالمرتـبة الـثانـية بنســ ( 8%(، بواقع )3.2ضــ

%(، بواقع 2"، والنطاق "الدولي" بالمرتبة الثالثة بنســــبة )48تكرارات، تاله نطاق "األراضــــي المحتلة 

ـــبة )5) ة الرابـعة واألخيرة بنســ المرتـب %(، بواقع 0.4( تكرارات لـكل واـحد منـها، تاله نـطاق "العربي" ـب

، في  حين لم يحظ نطاق "القدس" على أي نسـبة، األمر الذي يعكس عدم اهتمام موقع الدراسـة تكرارم واحدم

بالمواد الصـحفية الخاصـة بجائحة كورونا خارج نطاق قطاع غزة؛ ويعتقد الباحثان أن هذه النتيجة طبيعية 

 كون ساحة اهتمام وعمل المكاتب اإلعالمية الحكومية هو قطاع غزة.

لعامة لشكل تناول الموقع وكالة الرأي الحكومية بغزة عينة الدراسة لقضايا  المبحث الثاني: السمات ا

 وموضوعات جائحة كورونا 

يهدف هذا المبحث إلى الكشـف عن السـمات العامة لشـكل تناول موقع وكالة الرأي الحكومي عينة 

ة الدراســـة لقضـــايا وموضـــوعات جائحة كورونا ومناقشـــتها، وذلك من خالل معرفة الفنون الصـــحفي 

المسـتخدمة في تناول الموضـوعات، وعناصـر اإلبراز، والتدعيم، والخدمات التفاعلية المسـتخدمة في ذلك  

 الموقع.
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 أواًل: الفنون الصحفية لقضايا وموضوعات جائحة كورونا المستخدمة في موقع عينة الدراسة

ــتخدمة في معالجة  ــحفية المس ــب الفنون الص ــوعات يبين الجدول اآلتي تكرارات ونس ــايا وموض قض

ــتخدام الفنون  ــة، للتعرف على مدى اهتمام الموقع باس جائحة كورونا التي تم تناولها في موقع عينة الدراس

ة،  الصـحفية المختلفة أثناء تناولها لموضـوعات وقضـايا جائحة كورونا خالل المدة الزمنية المحددة للدراـس

 وكانت على النحو اآلتي:

فية المستخدمة في عرض قضايا وموضوعات جائحة كورونا في موقع  (: يوضح الفنون الصح7جدول )

 الدراسة

 الموقع                 

 الفن الصحفي  

 وكالة الرأي 

 النسبة  التكرار

 % 97.2 243 الخبر

 % 0.8 2 التقرير 

 0 0 المقال

 % 1.2 3 الحديث 

 0 0 التحقيق 

 % 0.8 2 القصة الخبرية 

 % 100 250 المجموع 

 ( السابق إلى ما يأتي: 7بيانات جدول رقم ) تشير 

حظي فن "الخبر" على المرتبة األولى من إجمالي الفنون الصــــحفية المســــتخدمة في تغطية قضــــايا 

ـــبة ) ا في موقع وـكاـلة الرأي بنســ ــوـعات ـجائـحة كوروـن ( تكراًرا، ويرى 243%(، بواقع )97.2وموضــ

ــة، وهو ـيأتي على الـباحـثان أن ـهذا ـما يعطيـنا دالـلة على أن  ــاـئد في موقع اـلدراســ الـطابع الخبري هو الســ

حسـاب وظائف أخرى مثل الشـرح، والتفسـير، وهذا األمر يحسـب على موقع الدراسـة خاصـة أن قضـايا 

وموضــوعات جائحة كورونا تتطلب وجود عمق في التحليل والتفســير للظواهر واألحداث المرتبطة بها، 

ــة بـجائـحة كوروـنا وأرجع الثوابـتة ـهذه النتيـجة لكثـ  اـفة المواد اإلخـبارـية على موقع "وـكاـلة الرأي" الـخاصــ

ــحفـية األخرى ــة )أطبيـقة (1)التي ـتأـخذ الـطابع اإلخـباري، والتي طـغت على الفنون الصــ ؛ اتفـقت مع دراســ

%( التي 93(، التي توصــلت إلى أن الخبر كان الشــكل األكثر اســتخداًما في المادة الخبرية بنســبة )2020

ا مع دراـسة (2)جائحة فيروس كورونا بالموقع اإللكتروني بقناة روـسيا اليوم الفـضائيةتناولت   ؛ واتفقت أيضـً

 
 .2021يونيو  10( إمساعيل الثوابتة، مدير وكالة الرأي احلكومية، قابله: حممد الزرد 1)
 (: دراسة تطبيقية على املوقع اإللكرتوين لقناة روسيا اليوم الفضائية اإلخبارية. COVID-19اإلعالم جلائحة كوروان ) ( أطبيقة، األطر اخلربية للتناول2)
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(، التي توصــلت إلى أن صــفحة الدراســة اعتمدت على األخبار بالمرتبة األولى كأحد أهم 2020)العنزي  

ة  ـــب ة بنســ دات األزـم ــتـج ل مســ د الجمهور بـك ة لتزوـي ه: " ، ومن ا(1)% 42.85الفنون اإلعالمـي ة علـي ألمثـل

، تاله بفارق كبير فن "الحديث" (2)مستشفى العيون ينظم محاضرة حول أساليب السالمة ومكافحة العدوى"

ــبة ) ــة الخبرية" بالمرتبة 3%(، بواقع )1.2بالمرتبة الثانية بنســ ( تكرارات، تاله فن "التقرير"، و"القصــ

حد منهما، في حين لم تحظ باقي الفنون الـصحفية %(، بواقع تكرارين لكل وا0.80الثالثة واألخيرة بنـسبة )

على أي نســبة، مما يدلل على عدم اهتمام موقع الدراســة في توظيف "الفنون التفســيرية، واالســتقصــائية" 

خالل تناوله لقضـايا وموضـوعات جائحة كورونا، ومن األمثلة على فن التقرير: " تجار وعمال وصـيادو 

ومن األمثلة على فن الحديث: "العميد ســلمان: تشــديد اإلجراءات من   ،(3)غزة يواجهون أوضــاعاً صــعبة"

، ومن األمثلة على فن القـصة الخبرية: ""ليـست النهاية" .. ـسماهر (4)طرفنا لـصالح المواطن وليس ـضده"

 .(5)تقاوم كورونا بابتسامة"

إبراز المادة الصحفية المتعلقة بقضايا  ثانيًا: عناصر التدعيم واإلبراز والخدمات التفاعلية التي استخدمت في  

 وموضوعات جائحة كورونا في موقع عينة الدراسة 

 عناصر التدعيم والوسائط المتعددة المرافقة للمادة الصحفية:  (أ)

يبين الجدول اآلتي تكرار ونسب العناصر التدعيمية والوسائط المتعددة التي استخدمت في تدعيم  

كورونا، وأي العناصر التي تم التركيز عليها خالل المدة الزمنية الموضوعات المتعلقة بقضايا جائحة 

 المحددة، وكانت على النحو اآلتي: 

(: يوضح عناصر التدعيم والوسائط المتعددة التي استخدمت في تدعيم المادة الصحفية المتعلقة  8جدول )

 بقضايا وموضوعات جائحة كورونا في موقع الدراسة

 الموقع          

 تدعيم  عناصر ال

 وكالة الرأي 

 النسب  التكرار

ر 
صو

ال
 

 % 4.31 17 صورة شخصية 

 % 54.82 216 صورة خبرية 

 % 00 0 كاريكاتور 

 % 1.27 5 جرافيك

 
 ( العنزي، العالقات العامة عرب مواقع التواصل االجتماعي وإدارة األزمة الصحية.1)

 م 31/12/2020( موقع وكالة الرأي 2)
 .2/9/2020( موقع وكالة الرأي 3)

 . 10/9/2020موقع وكالة الرأي ( 4)
 .2/9/2020( موقع وكالة الرأي 5)
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 % 00 0 رسوم وخرائط 

 % 3.04 12 شعارات 

 % 63.45 250 المجموع 

 % 00 0 ملف صوتي 

 % 00 0 ملف فيديو 

 % 00 0 فالش

 % 36.54 144 روابط إحالة  

 % 100 *394 المجموع الكلي 

 ( السابق إلى ما يأتي:8تشير بيانات جدول رقم )

حظيت "الصـور" المرتبة األولى في تدعيم المادة الصـحفية لموضـوعات وقضـايا جائحة كورونا التي 

( تكراًرا، تدلل على 250%(، بواقع )63.45تناولها موقع وكالة الرأي بوصــفها عنصــًرا إبرازيًا بنســبة )

إدراك موقع الدراســة ألهمية الصــورة الصــحفية في إبراز القضــايا والموضــوعات التي تتناولها فالموقع 

"يُسخر إمكانياته الشكلية والتأثيرية في القالب الصحفي في سبيل التأكيد على مجموعة من األفكار أو فكرة 

(، التي توصــلت 2020اســة )أطبيقة  ، واتفقت في هذه النتيجة مع در(1)معينة أثناء تناول المواد الصــحفية"

بة ) ورة كانت متوفرة بنـس وم المصـاحبة للمواد الخبرية المنـش %(، التي تناولت 100إلى أن الصـور والرـس

ــائية ــيا اليوم الفض ــة )ذباح (2)جائحة فيروس كورونا بالموقع اإللكتروني لقناة روس ؛ كما واتفقت مع دراس

عتمدت بشــكل كبير على الصــور التي تدعم بها النص ( التي توصــلت إلى أن صــفحة الدراســة ا2020

ــومات واإلعالنات وكذلك  ــبة أقل إلى جانب الصــور على المخططات والرس المكتوب، كما واعتمدت بنس

 .(3)الفيديو

ــبة ) ــور الخبرية" بالمرتبة األولى بنسـ ــورة على النحو اآلتي: جاءت "الصـ %(، 54.82وكانت الصـ

ــائد في ( تكراًرا، ويرى الب216بواقع ) احثان أن ذلك يأتي في إطاره الطبيعي كون الطابع الخبري هو السـ

موقع الدراسـة بالتالي فهو يحتاج لتوثيق بالصـور، للداللة على صـدق األخبار، واتفقت في ذلك مع دراسـة 

ــوم 2020)أطبيقة   ــور والرسـ ــتخداًما في الصـ ــورة الخبرية هي األكثر اسـ ــلت إلى أن الصـ (، التي توصـ

% التي تناولت جائحة فيروس كورونا بالموقع اإللكتروني 89مواد الخبرية المنشـورة بنسـبة  المصـاحبة لل

 
 بعض املواد الصحفية تضمنت أكثر من نوع من الصور وعناصر التدعيم والوسائط املتعددة. *
 (.184( الشريف، معاجلة املواقع الفلسطينية اإللكرتونية اإلخبارية حلصار غزة دراسة حتليلية مقارنة )ص 1)
 (: دراسة تطبيقية على املوقع اإللكرتوين لقناة روسيا اليوم الفضائية اإلخبارية. COVID-19أطبيقة، األطر اخلربية للتناول اإلعالم جلائحة كوروان )( 2)

 ( ذابح، املعاجلة اإلعالمية لقضااي البيئة عرب وسائل اإلعالم اجلديد.3)
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%(، 4.31، تالها "الـصور الـشخـصية" بالمرتبة الثانية وبفارق كبير بنـسبة )(1)لقناة روـسيا اليوم الفـضائية

ـــبة )17بواقع ) ـــعارات" ـبالمرتـبة الـثالـثة بنســ ( تكراًرا، تالـها 12%(، بواقع )3.04( تكراًرا، تالـها "الشــ

( تكرارات، في حين لم تحصـل صـور 5%(، بواقع )1.27"الجرافيك" بالمرتبة الرابعة واألخيرة بنسـبة )

 "الكاريكاتور" على أي نسبة.

ــبة ) ( 144%(، بواقع )36.54كما احتل عنصــر "روابط إحالة" بالمرتبة الثانية من عناصــر التدعيم بنس

ــبة؛ ثم تكراًرا، في حين لم تحصــل باقي ع ناصــر التدعيم )ملف صــوتي، ملف فيديو، فالش( على أي نس

%(، األمر الذي يدلل على ضـــعف 0.20تالها "ملف فيديو" بالمرتبة الثالثة لكن بفارق كبير جدًا بنســـبة )

اهتمام موقع الدراســة في نشــر الموضــوعات التي تضــم ملفات الفيديو، ومن أمثلة الفيديو: " وفي موقع 

ار كورونا")وزارة الداخلي ، من أمثلة (2)ة( "فيلم "التقصـي الوبائي" يكـشف عن جهود ُمضـنية لحصـر انتـش

 (3)الصور: "بالصور انجازات وزارة المالية في مواجهة جائحة كورونا"

 عناصر الخدمات التفاعلية المرافقة للمادة الصحفية: (ب )

المرافقة للمواد الصـحفية التي اسـتخدمها يبين الجدول اآلتي تكرار ونسـب عناصـر الخدمات التفاعلية  

 موقع عينة الدراسة في إبراز موضوعات وقضايا جائحة كورونا، وكانت على النحو اآلتي:

 (: عناصر الخدمات التفاعلية المرافقة للمادة الصحفية 9جدول )

 الموقع                       

 العنصر التفاعلي 

 وكالة الرأي 

 النسبة  التكرار

الربط بشبكات التواصل  

 االجتماعي 

250 50 % 

 % 50 250 ردود وتعليقات 

 % 00 0 إرسال الموضوع بالبريد 

 % 00 0 تقيم الموضوع 

الربط بتطبيقات الهاتف  

 المحمول

0 00 % 

 % 500 100 المجموع 

 ( السابق إلى ما يأتي:9تشير بيانات جدول رقم )

 
 (: دراسة تطبيقية على املوقع اإللكرتوين لقناة روسيا اليوم الفضائية اإلخبارية. COVID-19كوروان )  ( أطبيقة، األطر اخلربية للتناول اإلعالم جلائحة1)

 . 12/10/2020( موقع وزارة الداخلية 2)

 . 18/9/2020( موقع وكالة الرأي 3)

  مجيع املواضيع الصحفية اليت تناوهلا موقع وكالة الرأي على عنصرين من عناصر اخلدمات التفاعلية. تضمنت 
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ــل   ــبكات التواصـ ــر "الربط بشـ االجتماعي" و"ردود وتعليقات" على المرتبة األولى حظي عنصـ

واألخيرة من إجمالي عناـصر الخدمات التفاعلية المـستخدمة في تناول موـضوعات وقـضايا جائحة كورونا 

ـــبة ) ــة 250%(، بواقع )50في موقع وـكاـلة الرأي بنســ ( تكراًرا لـكل واـحد منهـما، ويتفق ذـلك مع دراســ

مواقع اإللكترونية الفلســطينية ال تســتغل اإلمكانيات الكاملة التي  ( التي توصــلت إلى أن2017)الشــريف 

ــة" ــتخداًما لبعض األدوات التفاعلية بصــورة غير مدروس ؛ (1)تتيحها الصــحافة اإللكترونية، وأن هناك اس

ويعتقد الباحثان أن هذا الضــــعف يرجع ألن جانب الخدمات التفاعلية مرتبطة بمســــألة فنية فموقع "وكالة 

ات الرأي"  انـي إمـك ذي يتمتع ـب ــوب الحكومي اـل اســ الـح ة األخرى مرتبطـة ـب ة الحكومـي والمواقع اإللكترونـي

ا لوجود قيود مرتبطة باألمن اإللكتروني، فالمواقع اإللكترونية الحكومية تتعرض بين  ــً ــعة، وأيضـ متواضـ

نصــات اإلعالم الحين واآلخر لهجمات إلكترونية، ولفت إلى أنه يتم تعويض الجوانب التفاعلية من خالل م

 الرقمي األخرى كمواقع التواصل االجتماعي.

 المبحث الثالث: خالصة نتائج الدراسة والتوصيات 

 ويتضمن هذا المبحث النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة؛ وذلك على النحو اآلتي: 

 

 : نتائج الدراسة التحليلية

يتضمن هذا المطلب النتائج التي توصلت إليها الدراسة التحليلية الخاصة بالسمات العامة للمعالجة 

الصحفية لمحتوى وشكل قضايا وموضوعات جائحة كورونا في موقع وكالة الرأي الحكومية عينة الدراسة، 

 وهي على النحو اآلتي: 

 صحفية الخاصة بجائحة كورونا.هناك اهتماٌم كبيٌر لدى موقع الدراسة لتناول المواد ال .1

حظيت القضــايا "الصــحية" بالمرتبة األولى من مجمل قضــايا جائحة كورونا التي تناولها موقع وكالة  .2

%(، 23.30%(، بينما جاءت قضـايا "الداخلية واألمن" بالمرتبة الثانية بنسـبة )36.35الرأي بنسـبة )

 %(12.22بنسبة ) في حين جاءت القضايا "االقتصادية" بالمرتبة الثالثة

ــابات وتعافي" المرتبة األولى من إجمالي موضـــوعات جائحة كورونا  .3 تصـــدرت موضـــوعات "إصـ

%( تلتها موضوعات "جهود مواجهة الجائحة" بالمرتبة 9.04المنـشورة في موقع وكالة الرأي بنسبة )

ـــبة ) ــوـعات "الوفـيات" و"حظر التجول" ـبالمرتـبة الـثالثـ 7.20الـثانـية بنســ ـــبة %(، تلتـها موضــ ة بنســ

(6.70.)% 

 
 (.187( الشريف، معاجلة املواقع الفلسطينية اإللكرتونية اإلخبارية حلصار غزة )ص 1)
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ــوـعات،  .4 ــمنتـها موضــ حظي ـهدف "اإلعالم واإلخـبار" ـبالمرتـبة األولى من مجـمل األـهداف التي تضــ

ــبة ) %(، تاله هدف "طرح حلول" 63.30وقضــايا جائحة كورونا التي تناولها موقع وكالة الرأي بنس

 %(، 10.40ة بنسبة )%(، تاله هدف "وقائي وعالجي" بالمرتبة الثالث13.92بالمرتبة الثانية بنسبة )

حظي األســلوب "الســردي" بالمرتبة األولى من إجمالي األســاليب التي اتبعها موقع وكالة الرأي في  .5

%(، تاله األســلوب "اإلحصــائي" بالمرتبة 72تناوله لموضــوعات وقضــايا جائحة كورونا بنســبة )

 %(.1.20خيرة بنسبة )%(، تاله األسلوب "اإلنشائي" بالمرتبة الثالثة واأل26.8الثانية بنسبة )

ــتخدمة مع  .6 ــاليب اإلقناع المســ ــالـيب اإلقـناع "الـعاطفية" في المرتبة األولى من إجمالي أســ جاءت أســ

%(، تلتها أـساليب 46.4موـضوعات وقـضايا جائحة كورونا المنـشورة على موقع وكالة الرأي بنـسبة )

ب اإلقناع "العقلية" بالمرتبة الثالثة %(، تلتها أســـالي27.6اإلقناع "المختلطة" بالمرتبة الثانية بنســـبة )

 %(.24.4بنسبة )

نال مصـدر "ـشخصـيات حكومية" المرتبة األولى من إجمالي المصـادر األولية التي اعتمد عليها موقع  .7

وكالة الرأي في الحصــول على مادته الخبرية بما يخص موضــوعات وقضــايا جائحة كورونا بنســبة 

%(، تاله مصـدر "تصـريح 23.76لمرتبة الثانية بنسـبة )%(، تاله مصـدر "بيان صـحفي" با52.97)

 %(.15.85صحفي" بالمرتبة الثالثة بنسبة )

حظي مصـــدر "خاص بالموقع" أي  اســـم الموقع  بالمرتبة األولى من إجمالي المصـــادر اإلعالمية  .8

بة ) ، %( 89.6التي اعتمد عليها موقع وكالة الرأي في تناوله لموضـوعات وقضـايا جائحة كورونا بنـس

ــبة ) ــدر "اإلذاعة والتلفزيون" بالمرتبة الثانية بنســ ــدر "وكاالت أنباء" 4.8تاله مصــ %(، تاله مصــ

 %(.1.6بالمرتبة الثالثة بنسبة )

حظي نطاق "قطاع غزة" المرتبة األولى من إجمالي النطاقات الجغرافية لقـضايا وموـضوعات جائحة  .9

رق كبير نطاق "الضــــفة الغربية" بالمرتبة %(، تاله بفا92.4كورونا في موقع وكالة الرأي بنســــبة )

"، والنطاق "الدولي" بالمرتبة الثالثة بنسـبة 48%(، تاله نطاق "األراضـي المحتلة  3.2الثانية بنسـبة )

(2.)% 

حظي فن "الخبر" على المرتبة األولى من إجمالي الفنون الصــــحفية المســــتخدمة في تغطية قضــــايا  .10

الدراســــة، حيث لغت نســــبته في وكالة الرأي بنســــبة   وموضــــوعات جائحة كورونا في جميع موقع

ة )97.2) ـــب ة بنســ انـي ة الـث المرتـب ث" ـب دـي ارق كبير فن "الـح %(، تاله فن "التقرير"، 1.2%(، تاله بـف

 %(.0.80و"القصة الخبرية" بالمرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة )

ا جائحة كورونا التي حظيت "الصـور" المرتبة األولى في تدعيم المادة الصـحفية لموضـوعات وقضـاي .11

%(، حيث جاءت "الصـور الخبرية" بالمرتبة األولى 63.45تناولتها جميع موقع وكالة الرأي بنسـبة )

بة ) بة )54.82بنـس %(، تالها 4.31%(، تالها "الصـور الـشخصـية" بالمرتبة الثانية وبفارق كبير بنـس
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بالمرتبة الرابعة واألخيرة بنســـبة %(، تالها "الجرافيك" 3.04"الشـــعارات" بالمرتبة الثالثة بنســـبة )

 %(، في حين لم تحصل صور "الكاريكاتور" على أي نسبة.1.27)

%(، في حين لم 36.54احتل عنصـــر "روابط إحالة" بالمرتبة الثانية من عناصـــر التدعيم بنســـبة ) .12

 تحصل باقي عناصر التدعيم )ملف صوتي، ملف فيديو، فالش( على أي نسبة.

كات التواصــــل االجتماعي" و"ردود وتعليقات" على المرتبة األولى تصــــدر عنصــــر "الربط بشــــب .13

ــايا جائحة  ــتخدمة في تناول موضــوعات وقض واألخيرة من إجمالي عناصــر الخدمات التفاعلية المس

ــبة ) ــة بنســ %(، لكل واحد منهما، في حين لم تحظ باقي عناصــــر 50كورونا في موقع عينة الدراســ

 الخدمات التفاعلية على أي نسبة.

اء عنـصري "الربط بـشبكات التواـصل االجتماعي" و"ردود وتعليقات" في المرتبة األولى واألخيرة ج .14

من إجمالي عناصــر الخدمات التفاعلية المســتخدمة في تناول موضــوعات وقضــايا جائحة كورونا في 

 %(.50موقع وكالة الرأي بنسبة )

 

 : التوصيات 

مات العامة للمعالجة  ة التحليلية الخاصـة بالـس يتضـمن هذا المطلب التوصـيات التي انبثقت عنها الدراـس

ــوعات جائحة كورونا في موقع وكالة الرأي الحكومية عينة  ــايا وموضـ ــكل قضـ ــحفية لمحتوى وشـ الصـ

 الدراسة، وتوصي الدراسة باآلتي: 

القضــايا "الصــحية، والداخلية واألمن،  ضــرورة عدم اكتفاء وكالة الرأي الحكومية بالتركيز على .1

انية،  رة بجائحة كورونا كالقضـايا "اإلنـس اب قضـايا أخرى لها عالقة مباـش واالقتصـادية" على حـس

 والتعليم".

مولية لموضـوعات جائحة كورونا وعدم إغفال أي منها كموضـوعات العمل والعمال،  .2 التغطية الـش

 االجتماعية لما لهذه الموضوعات من أهمية تستوجب تناولها.وقطاع المساعدات، والتنمية 

زيادة تضــمين قضــايا وموضــوعات جائحة كورونا بهدفي "عرض المشــكالت"، طرح الحلول"  .3

بصـــورة أكبر، كون الجائحة أزمة صـــحية تتطلب وجود عرض للمشـــكالت التي تتشـــكل جراء 

 الجائحة، ووضع حلول لها.

م األســلوب اإلنشــائي أو الوصــفي في تقديم مضــمون جائحة يرجى زيادة التركيز على اســتخدا .4

 كورونا وعدم االقتصار على األسلوب السردي، واإلحصائي.

تكثيف اـستخدام أـساليب اإلقناع العقلية مع قـضايا وموـضوعات جائحة كورونا، فاألرقام لها القدرة  .5

 على إبراز حجم خطورة الجائحة.
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لشــخصــيات غير الحكومية والخبراء والمختصــين في زيادة اعتماد وكالة الرأي على مصــادر ا .6

الحصـول على المادة الخبرية الخاصـة بقضـايا وموضـوعات جائحة كورونا، مع ضـرورة التنويع 

 في المصادر اإلعالمي واألولية التي تعتمد عليها.

يا ضــرورة زيادة اعتماد وكالة الرأي على النطاقات الجغرافية الدولية والعربية في تغطيتها لقضــا  .7

 وموضوعات جائحة كورونا، باعتبارها وكالة إخبارية.

التنوع في اســـتخدام الفنون الصـــحفية، وعدم التركيز فقط على الجانب الخبري، وإهمال الجانب  .8

 التفسيري خالل تناول قضايا وموضوعات جائحة كورونا.

ــتفادة من التقنيات التي تتمتع بها المواقع اإللكترونية كالنص الف .9 ــرورة االســ ــائط ضــ ائق، والوســ

 المتعددة، والتفاعلية، بما يتوافق مع التطورات الحديثة.

ــعة من المعلومات للقارئ  .10 ــاحة واسـ ــعبي وروابط اإلحالة التي تعطي مسـ زيادة تفعيل للنص التشـ

 وتغرس الثقة بينه وبين الموقع الحكومي.

 

 المصادر والمراجع

 أواًل: المراجع العربية:

 . مناهج البحث اإلعالمي. القاهرة: دار الفكر العربي.(2011إسماعيل، محمود حسن. )  -

(: COVID-19األطر الخبرية للتناول اإلعالم لجائحة كورونا )(. 2020أطبيقة، عبد هللا محمد. )  -

. "بحث منشور" مجلة  دراسة تطبيقية على الموقع اإللكتروني لقناة روسيا اليوم الفضائية اإلخبارية

 . كلية الفنون واإلعالم جامعة مصراتة. ليبيا. 184- 153. ص 9واإلعالم. العدد كلية الفنون  

(. االنترنت والصحافة اإللكترونية: رؤية مستقبلية. القاهرة: الدار المصرية 2007تربان، ماجد. ) -

 اللبنانية. 

محمد  . أجرى المقابلة:مقابلة مدير وكالة الرأي الحكومية(. 2021يونيو  10الثوابتة. إسماعيل. )  -

 الزرد.

توظيف مقاطع الفيديو التشاركية في التوعية الصحية بجائحة  (. 2020جبريل، محمد بسيوني. )  -

. "بحث  كورونا وطرق الوقاية منها: دراسة ميدانية على عينة من سكان المملكة العربية السعودية

م جامعة  . كلية اإلعال2291- 2227. ص 4. الجزء 54منشور" مجلة البحوث اإلعالمية. العدد 

 األزهر. مصر. 

تناول المؤسسات الصحية والوسائل اإلعالم الحكومية والخاصة  (. 2020الجحدري، أحمد مسعد. ) -

."بحث منشور" مجلة جامعة عدن للعلوم  اللبنانية ألزمة كورونا على صفحتها في الفيس بوك

 . جامعة عدن. اليمن. 222- 205. ص 3. عدد 1اإلنسانية واالجتماعية. مجلد 
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(. الدور الوظيفي لوسائل اإلعالم في ظل جائحة  2021مل، سمير سليمان. أبو داود، باسم فؤاد. )الج -

كورونا دراسة ميدانية على عينة من الجمهور الفلسطيني في محافظة الخليل. )بحث منشور(. مجلة 

،  . جامعة فلسطين التنقية. طولكرم54- 33. ص 9جامعة فلسطين التقنية خضوري لألبحاث. العدد 

 فلسطين. 

. القاهرة: عالم  3( دراسات في مناهج البحث العلمي  بحوث اإلعالم. ط2006حسين، سمير. )  -

 الكتب.

المعالجة اإلعالمية لقضايا البيئة عبر وسائل اإلعالم الجديد دراسة وصفية  (. 2020ذباح، توفيق. ) -

منشور" مجلة الدراسات  . "بحث تحليلية لصفحة الوكالة الوطنية للنفايات على الفيس بوك أنموذًجا

 . المركز الديمقراطي العربي. ألمانيا. 335- 315اإلعالمية. العدد العاشر. ص 

(. موقع وكالة الرأي 12/2020/ 30) من نحن؟.الرأي. )ال يوجد تاريخ نشر(.  -

  https://alray.ps/arالحكومية. 

م النخبة العربية لتغطية القنوات الفضائية اإلخبارية ألزمة  تقيي(. 2020الزعبي، عرين عمر. )  -

- 514. ص 11. "بحث منشور". مجلة الدراسات اإلعالمية. العدد دراسة ميدانية-كورونا العالمية

 . المركز الديمقراطي العربي. ألمانيا. 534

ات (. مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراس2009زغيب، شيماء ذو الفقار. ) -

 اإلعالمية. الدار المصرية اللبنانية للنشر. مصر.

تقييم النخبة المصرية الستراتيجيات الحكومة وإعالمها الرسمي (. 2020مال إسماعيل. ) زيدان، آ -

. الجزء 54. "بحث منشور". مجلة البحوث اإلعالمية. العدد تقييم مرحلي- في إدارة أزمة كورونا

 اإلعالم جامعة األزهر. مصر.. كلية 2433- 2353. ص 4

دور الحمالت اإلعالمية بقنوات األطفال في نشر الوعي الصحي (. 2020السريتي، والء فايز. ) -

. "بحث منشور" بحث منشور" مجلة عن فيروس كورونا وتأثيراتها على طالب المرحلة اإلعدادية

 جامعة األزهر. مصر.. كلية اإلعالم 2712- 2657. ص 4. الجزء 54البحوث اإلعالمية. العدد 

. أنواع المواقع اإللكترونية وتصميماتها.. اعرف أيها األنسب لمشروعك(.  2021/ 7/4شايد، سارة. ) -

   /https://wuilt.com(. موقع منصة ويلت. 5/2021/ 5)

إدارة أزمة جائحة كورونا  ممارسات االتصال الفعال في  (.  2020الشلهوب، عبد الملك عبد العزيز. ) -

.  وبناء الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع السعودي: دراسة مسحية لجهود وزارة الصحة السعودية

. الجمعية  175-106، ص 30"بحث منشور". المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال، العدد 

 السعودية لإلعالم واالتصال. السعودية.

https://alray.ps/ar
https://wuilt.com/
https://wuilt.com/
https://wuilt.com/
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تماد الجمهور المصري على الصفحات الرسمية لوزارة الصحة اع(.  2021الشيمي، محمد لطفي. ) -

. )بحث غير منشور(. قسم اإلعالم،  كمصدر للمعلومات أثناء جائحة كورونا: دراسة تحليلية وميدانية

 جامعة المنيا. مصر.

اعتماد الشباب على صحافة الموبايل ودورها في التووعية  (. 2020الصعيدي، طارق محمد. )  -

. "بحث منشور" مجلة البحوث اإلعالمية. العدد كورونا في مصر: دراسة ميدانيةالصحية بجائحة 

 . كلية اإلعالم جامعة األزهر. مصر. 2227-2169. ص 4. الجزء 54

-Covidاتجاهات الجمهور نحو جهود التوعية بفيروس كورونا )(.  2020عادل، دعاء وآخرون. ) -

. الجزء 54منشور" مجلة البحوث اإلعالمية. العدد . "بحث منشور" بحث ( في منطقة جازان19

 . كلية اإلعالم جامعة األزهر. مصر.2755- 2713. ص 4

تأثير وسائل اإلعالم على التوعية األسرية لمواجهة فيروس كورونا  (.  2020عاشور، وليد محمد. ) -

Covid-19شر. . "بحث منشور" مجلة الدراسات اإلعالمية. العدد الحادي ع: دراسة ميدانية

 . المركز الديمقراطي العربي. ألمانيا. 551- 534ص 

اتجاهات الجمهور المصري نحو معالجة وسائل اإلعالم الجديدة (.  2020عبد الحافظ، نادية محمد. )  -

. 4. الجزء 54. "بحث منشور". مجلة البحوث اإلعالمية. العدد لجائحة فيروس كورونا المستجد 

 هر. مصر.. كلية اإلعالم جامعة األز 2168-2093ص 

المعالجة اإلعالمية لحركة السترات الصفراء (. 2020عبد الحميد، أقصاصي. مروك، أبليلة. ) -

. جامعة 24بفرنسا من خالل المواقع اإللكترونية: دراسة مقارنة بين موقعي الجزيرة نت وفرنس 

 أحمد دراية أدرار. الجزائر.

 : عالم الكتب.. القاهرة2(. بحوث الصحافة. ط1997عبد الحميد، محمد. ) -

(. تحليل المحتوى في بحوث االعالم من التحليل الكمي إلى التحليل في 2010عبد الحميد، محمد. ) -

 الدراسات الكيفية وتحليل محتوى المواقع اإلعالمية. القاهرة: عالم الكتب.

الحكومية معالجة البرامج الحوارية بالفضائيات المصرية (. 2020عبد الدايم، ريهام مرزوق. ) -

: دراسة تحليلية. "بحث منشور" مجلة البحوث  ( 19والخاصة ألزمة فيروس كورونا )كوفيد 

 . كلية اإلعالم جامعة األزهر. مصر. 2352- 2291، 4، الجزء 54اإلعالمية. العدد 

استراتيجيات اتصاالت المخاطر الصحية عبر مواقع التواصل  (. 2020عجوة، نرمين علي. ) -

. دراسة تحليلية على الصفحات الرسمية لوزارة الصحة المصرية حة كورونا:االجتماعي إزاء جائ

. كلية اإلعالم جامعة  2494- 2433. 4. الجزء 54)بحث منشور(. مجلة البحوث اإلعالمية. العدد 

 األزهر. مصر. 
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التماس المعلومات الصحية حول فيروس كورونا المستجد وعالقته  (. 2020عقل، نشوة سليمان. ) -

. 54. "بحث منشور". مجلة البحوث اإلعالمية. العدد  دراك المخاطر لدى المرأة المصريةبمستوى إ

 . كلية اإلعالم جامعة األزهر. مصر.2093-2037. ص 4الجزء 

جه. جامعة قاريونس.  البحث اإلعالمي مفهومه وإجراءاته ومناه(. 1994عمر، أحمد مصطفى. )  -

 بنغازي: ليبيا. 

دور اإلنفوجرافيك بالصفحات الحكومية المصرية على الفيس بوك  (.  2020العميري، أحمد محمد. ) -

. "بحث منشور". مجلة البحوث في إمداد الشباب الجامعي بالمعلومات تجاه فيروس كورونا

 . كلية اإلعالم جامعة األزهر.  مصر.2536- 2495، 4، الجزء 54اإلعالمية. العدد 

العامة عبر مواقع التواصل االجتماعي وإدارة األزمة العالقات (. 2020العنزي، نهلة نجاح. ) -

عبر صفحة وزارة الصحة في فيسبوك   19الصحية: دراسة تحليلية إلدارة أزمة فايروس كوفيد 

مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم   . )بحث منشور(.2020/ 4/ 21حتى    3/2020/ 21للمدة من 

 كلية اآلداب جامعة واسط. العراق. .486-462. ص 38. العدد 3االجتماعية. المجلد 

توظيف صحافة البيانات في تناول فيروس كورونا المستجد بالمواقع  (.  2020محمود، سمير محمد. ) -

. 54. "بحث منشور". مجلة البحوث اإلعالمية. العدد اإللكترونية العربية والعالمية: دراسة تحليلية

 ر. مصر.. كلية اإلعالم جامعة األزه 2833-2755. ص 4الجزء 

استخدامات وسائل اإلعالم الرقمي وتأثيرها  (. 2019مصطاف، عبد الرزاق، نشوى، زينة سعد. ) -

على بناء المنظومة القيمية للمجتمع العراقي: دراسة ميدانية على عينة من جمهور مدينة بغداد 

 العراق.، كلية اإلعالم، جامعة بغداد. 42. )بحث منشور(. مجلة الباحث اإلعالمي عدد إنموذجا

(. مقابلة رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة. أجرى 2020نوفمبر  15معروف، سالمة. ) -

 المقابلة: محمد الزرد.

. )بحث منشور(.  السياسات اإلعالمية في الحد من مخاطر كورونا(. 2020المغير، محمد محمد. ) -

الديمقراطي العربي.   ( المركز556 - 442مجلة الدراسات اإلعالمية. العدد الحادي عشر. )ص 

 ألمانيا  

. القاهرة: الدار 1م(. االتصال ونظريات المعاصرة. ط 2012مكاوي، حسن، والسيد، ليلي. ) -

 المصرية اللبنانية.
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 محور العدد: اإلعالم واالتصال وصناعة الوعي السياسي 

 

 دور اإلعالم الجديد في تشكيل الرأي العام حول قضية القدس لدى الشباب الفلسطيني 

 دراسة وصفية ميدانية 

 د. أحمد إبراهيم حماد 

 فلسطين  –غزة  –جامعة األقصى  

 

Abstract 

This study acquires its importance as it sheds light on the city of Jerusalem, and its religious, 

historical and cultural importance, especially in the Arab and Islamic perspective, in light of 

the spread of new media, and the tremendous development in technology in particular. 

The study aimed to identify the extent to which Palestinian youth use the new media in shaping 

public opinion on the issue of Jerusalem, and to identify the most important topics that 

university youth are interested in following up. The sample of the study amounted to 200 male 

and female students from the Faculty of Mass Communication at Al-Aqsa University. The 

researcher used the field survey method for its suitability for this type of studies. 

The results showed a high percentage of the sample members’ use of the new media, and that 

the largest proportion of the sample members had followed the news of the city of Jerusalem 

through the new media, and the results of the study revealed that the majority of the study 

sample trust the news published on the new media, where the percentage of those who trust 

60% and 20% highly trusted. 

The results of the study showed that social networking sites such as Facebook and Twitter were 

among the forefront of the means through which the sample members followed the issue of 

Jerusalem and the low rate of addressing the issue of Jerusalem on the websites of the 

Palestinian political forces. The satisfaction of obtaining information and knowledge that 

university youth seeks to achieve through new media came in the first place. 

Key words: Al-Quds Al-Sharif - New media - Public opinion- Palestinian youth  
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 مقدمة

م، اـشتدت ـسياـسات االحتالل المتعاقبة بتكريس وفرض 1967منذ االحتالل اإلـسرائيلي للقدس في حزيران  

ــتيطان وتهويد   ــة؛ لما لها من مكانة خاصــة وقائع جديدة على األرض من خالل تكثيف االس المدينة المقدس

في نفوس العرب والمســـلمين، ففيها المســـجد األقصـــى الذي بارك هللا حوله، وإليه تمت معجزة اإلســـراء 

 والمعراج، وهي قبلة اإلسالم األولى، التي تشد إليها الرحال للصالة في مسجدها.

ــت مجرد ـمديـنة احتل ــلمين ليســ ــة للمســ د  الـمديـنة المـقدســ ا العربي وتـع ـها الـعدو؛ إنـما هي متحف لـتاريخـن

ــارة جمعاء؛ لذلك فإن صــراعنا مع أعدائنا أصــبح صــراًعا  ــالمي ومعرض نابض بالحيوية للحض واإلس

 حضاريًا مصيريًا.

وـشكلت األرض الفلـسطينية برمتها هدفا أـساـسيًا في فكر الحركة الـصهيونية ومخططاتها؛ لتحقيق المـشروع 

اء   محور هذا التفكير وذروة  -وال زالت  -دولة إـسرائيل الكبرى، فقد كانت القدس الصـهيوني كمقدمة إلنـش

ســنامه، وذلك بالنظر لما تشــكله هذه المدينة من أهمية روحية وتاريخية وحضــارية التباع ديانات التوحيد 

ــة فيها )حماد،  ــواهدهم المقدس ــيحيين في ضــوء تعدد ش ــلمين والمس الثالث، وعلى وجه الخصــوص للمس

2011). 

ا الحضـــــاري،  ة، ووجهـه ة العربـي افـي ا الثـق ة لتغيير هويتـه ـــع ة وواســ ة منظـم دس لحمـل ة الـق ديـن وتتعرض ـم

والتاريخي، والتراثي اإلســـالمي، والمســـيحي، من خالل ســـن القوانين العســـكرية حيث تركزت جهود 

ة إلى طم ادـف ة الـه د من اإلجراءات القمعـي دـي ذ الـع ة خالل تنفـي ديـن ــرائيلي في الـم ة االحتالل اإلســ س الهوـي

ــطـــيـــنـــي فـــي الـــمـــديـــنـــة، وفـــرض  ــطـــيـــنـــيـــة، وتـــهـــمـــيـــش الـــوجـــود الـــفـــلســــ  الـــفـــلســــ

دس هو تغيير  د الـق ام لتهوـي ا. وتـجدر اإلشــــارة إلى أن المفهوم العربي الـع ــهيوني عليـه األمر الواقع الصــ

ــيحـية إلى ـمديـنة يهودـية، ولكن الحقيـقة أن  ــالمـية والمســ الهيكلـية العمرانـية للـمديـنة، وتحوـيل األـماكن اإلســ

ف األبعد ليس تهويد المدينة فقط، وإنما تهويد اإلنسـان العربي في فلسـطين عامة، وفي القدس خاصـة، الهد 

ا  ــً ــيـ ــاســـــ ــيـ ا وســـــ ــً ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ا وتـ ــً ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ا واجـ ــً ــاديـ ــتصـــــ ــك اقـ ــذلـ ــده كـ ــويـ ــهـ  وتـ

 (.139: 2003)حتاملة، 

فقد أدركت "إســرائيل" خطورة موقع القدس على وجودها، فشــرعت منذ وقت مبكر في تهويدها، وطمس 

م التي وسـعت من سـيطرة إسـرائيل على القدس وتهويدها، 1948ا اإلسـالمية، وجاءت حرب سـنة معالمه

م، فعززت إســرائيل من قبضــتها وهيمنتها على القدس. ليس هذا فحســب؛ بل إن 1967وتلتها حرب ســنة  

ير في هذا السلوك اإلسرائيلي يهدف إلى تدمير النزعة السياسية لدى الجانب الفلسطيني؛ بحيث يصبح التفك

 إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف ضربا من الخيال، ومن الوهم الذي يصعب تحققه.
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وفي ســياق التطور التكنولوجي وثورة االتصــال أصــبح لوســائل اإلعالم دورها الكبير في التأثير، وتشــير 

ــيا ــات اإلعالمية إلى أهمية اإلعالم في تطور وتقدم المجتمعات من خالل س ــالة الدراس ــتها في نقل الرس س

اإلعالمية، وما تنقله من أفكار وقيم ومفاهيم تسـهم في صـياغة وصـقل البناء االجتماعي؛ حيث تلعب اآللة 

اإلعالمية، وخاصــة وســائل اإلعالم الجديد دوًرا اســتراتيجيًا في التأثير على المجتمعات الحديثة يتمثل في 

 دوليًا.تشكيل وتكوين الرأي العام محليًا وإقليميًا و

وعلى الرغم من ســيطرة اللوبي اليهودي على وســائل اإلعالم الدولي، وتمكنه من توظيف جزء كبير من 

ــرائيلية خير  ــبكات التلفزة اإلخبارية؛ لتبنى الرواية اإلســ ــحف الدولية وشــ وكاالت األنباء العالمية والصــ

ــطينية األو ــواهد على ذلك كثيرة بدًءا من االنتفاضــة الفلس لى وانتفاضــة األقصــى وقضــية توظيف، والش

ــنة ليس  ــرائيلي، وما يجرى من عمليات تجريف وقرص ــجون االحتالل اإلس ــطينيين في س ــرى الفلس األس

انتهاًء من محاوالت التهويد الكامل داخل المدينة المقدســـة. فإنل كل ذلك لم يســـتطع طمس هذه القضـــية؛ 

 هذه القضية بحسب ملكيتها وتوجهاتها.خاصة بعد ظهور وتطور وسائل اإلعالم الجديد التي اهتمت ب

وفى ظل هذا الواقع المرير الذى تعيشه المدينة المقدسة يتعاظم دور اإلعالم، وخاصة اإللكتروني  

منه في فضح ممارسات االحتالل تجاه أهلنا المقدسين والمدينة برمتها، والعمل على توثيق صور  

وممارساته العدوانية المخالفة لألعراف كافة والمواثيق الدولية  مكابدتهم لنيران االحتالل اإلسرائيلي  

م، بظهور  2000بحقهم. كما اشتدت ذروة اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني مع بداية انتفاضة األقصى عام 

 العديد من المواقع اإللكترونية واإلخبارية، التي لعبت دورا كبيرا في

للشعب الفلسطيني، فلم يعد تداول األخبار حكًرا على أحد، ولم خدمة القضية والدفاع عن الحقوق الثابتة 

 يعد لمقص 

الرقيب الصهيوني سيطرة على أي خبر، وأصبح بإمكان من يريد البحث عن خبر أن يجده خالل دقائق 

 (. 14:  2008)تربان،  بعد حدوثه

 أواًل/ اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 الدراسات السابقة: -

اـسي اـستجالء المفاهيم النظرية والمنهجية المتعلقة تـستهدف عملية مراجعة   التراث العلمي بـشكل أـس

بمثل هذا النوع من الدراســات بما يســهم إيجابيًا في البناء النظري والتصــميم المنهجي للدراســة، وفي هذا 

ــة الحالية؛ حيث أفاد منها الباحث في  ــوع الدراسـ ــات اقتربت من موضـ ــدد فهناك العديد من الدراسـ الصـ

ٌض ألهمها ابتداًء اال تخدمة فيها، وفيما يلي َعرأل ته ومنهجيتها واألداة البحثية المـس كلة دراـس تدالل على مـش ـس

 باألحدث منها بغض النظر عن لغتها ومكانها.
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( هدفت الدراـسة إلى كـشف مدى اعتماد الجمهور الفلـسطيني على المواقع 2021دراـسة )أبو قوطة،  

ــطينـية ــرائيلـية في مـتابـعة تغطيتـها ألـحداث الـقدس   اإللكترونـية اإلخـبارـية الفلســ والعربـية واألجنبـية واإلســ

وتطوراتها، وهي دارـسة وـصفية، اـستخدم فيها الباحث المنهج المـسحي على عينة من الجمهور الفلـسطيني 

ــفة الغربية وقطاع غزة وخارج حدود الوطن، وقد بلغ قوامها  مفردة   418بمختلف أماكن تواجده في الضــ

عاًما فأكثر، وتم جمع بيانات الدراسـة من خالل أداة صـحيفة االسـتقصـاء، وتوصـلت   18عمرية من الفئة ال

ــبة  ــة إلى عدة نتائج، أهمها: حرص الجمهور الفلســطيني على متابعة أحداث القدس وتطوراتها بنس الدراس

ــبة  76.7 ــكل دائم، بينما نســ ــكل غير منتظم. جاءت درجة اعتماد الجمهو22.7% بشــ ر % يتابعونها بشــ

الفلسـطيني مرتفعة على المواقع اإللكترونية اإلخبارية كمصـدر رئيس للمعلومات في متابعة أحداث القدس 

دس  داث الـق ابعتهم ألـح دى الجمهور نتيجـة مـت اتجـة ـل ة الـن أثيرات المعرفـي أن الـت ــحـت ـب ا. أوضــ وتطوراتـه

ة، وجاءت التأثيرات الســلوكية وتطوراتها في المواقع اإللكترونية مرتبة متقدمة مقارنة بالتأثيرات الوجداني

 بالمرتبة األخيرة.

ــة )وافي؛ واللوح،   ــة إلى التعرف على مدى اعتـماد النـخب اإلعالمية 2021دراســ ( هدفت الدراســ

الفلـسطينية على ـصحافة المواطن كمـصدر للمعلومات، ومدى ثقتهم بها، وهي دراـسة وـصفية، واـستخدمت 

اليب ا لممارـسة، تم توزيعها على عينة عـشوائية بـسيطة، قوامها منهج المـسح، وفي إطاره أـسلوب مـسح أـس

ــحيـفة 306) ــتـخدام صــ اـنات ـباســ ( مفردة، من النـخب اإلعالمـية في مـحافـظات قـطاع غزة، وتم جمع البـي

االسـتقصـاء، وقد توصـلت الدراسـة إلى عدة نتائج، أهمها: يعتمد النخب اإلعالمية على صـحافة المواطن؛ 

%، ودوافع اعتمادهم على صـحافة 90.8واألخبار دون معيقات بنسـبة   بسـبب السـرعة في نقل المعلومات 

ـــبة   المرتـبة   Facebook%. واحـتل 92.5المواطن يرجع إلى الثـقة فيـما تـقدـمه من معلوـمات وأخـبار بنســ

المرتبة األولى لتطبيقات  Whatsapp%، واحتل تطبيق  95.1األولى لـشبكات التواـصل االجتماعي بنـسبة  

 %.92.2 الهاتف الذكي بنسبة

( هدفت الدراســة إلى التعرف على دور الشــبكات االجتماعية في 2019دراســة )هدار؛ وعيســاني،  

باب الجامعي الجزائري،  باب الجزائري مقاربة ميدانية على عينة من الـش ي لدي الـش ياـس كيل الوعي الـس تـش

ــبـكات االجتـماعـية في معرـفة المعلو ــة على اعتـماد الطلـبة على الشــ ـمات والمـعارف؛ فركزت ـهذه اـلدراســ

خاصـة السـياسـية منها، وتأثيرها على المشـاركة السـياسـية لديهم، فاسـتخدم الباحثان المنهج الوصـفي لذلك 

ــبكات التواصــل  ــة على أن ش ــفرت الدراس ــتقصــاء لجمع المعلومات الالزمة، وقد أس عن طريق أداة االس

باب من خال ية لدي الـش ياـس كيل المعارف الـس اهمت في تـش ل متابعاتهم للقضـايا المطروحة االجتماعي قد ـس

سـياسـيا في العالم العربي، في حين أنها لم تسـاهم في دعم المشـاركة السـياسـية لدى الشـباب، فقد لوحظ أن 

الشــباب الجزائري ال يهتم بالمشــاركة الســياســية. فقد لعبت الشــبكات االجتماعية دورا في تشــكيل الوعي 
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لبي الذى اتخذه الشـباب نحو السـياسـي والمعرفة السـياسـية لدى الشـباب الج زائري، كما دعمت الموقف الـس

 المشاركة السياسية نظرا لظروف كثيرة.

( هدفت الدراســــة إلى معرفة دور وســــائل التواصــــل 2018دراســــة )توم؛ والعســــولي؛ وزين،  

االجتماعي االجتماعي في الترويج لنصــرة قضــية القدس، ومعرفة أنواع وآليات ترويج وســائل التواصــل  

لقضــــية القدس، واألثر الناتج عن عملية الترويج، واســــتخدم الباحثون منهج المســــح الوصــــفي والمنهج 

التحليلي، كما تم اسـتخدام صـحيفة االسـتقصـاء كأداة رئيسـة للدراسـة، وتم تطبيق أداة الدراسـة على عينة 

وتم تحليل البيانات إحصــائيًا  ( مفردة.150عمدية من مســتخدمي مواقع التواصــل االجتماعي بلغ قوامها )

تخدام برنامج الحزمة اإلحصـائية للعلوم االجتماعية ) ة إلى نتائج أهمها: أن SPSSباـس (، وخلصـت الدراـس

ــبة كبيرة بلغت ) ــي بنس ــياس ــائل التواصــل االجتماعي تروج لقضــية القدس في المجال الس %(، 73.2وس

ــية القدس في ــل االجتماعي لقضـ ــائل التواصـ ــعف ترويج وسـ ــادي، واالجتماعي،  وضـ المجال: االقتصـ

 والثقافي، والفكري، والعقدي.

( هدفت الدراـسة التعرف إلى مدى اعتماد النخبة الـسياـسية الفلـسطينية على 2016دراـسة )أبو مراد  

ـــحاـفة اإللكترونـية في أثـناء األزـمات  ومعرـفة أهم المواقع اإللكترونـية التي تلـجأ إليـها النخـبة في أثـناء  الصــ

ت  وتدخل هذه الدراســـة ضـــمن البحوث الوصـــفية  واعتمدت الدراســـة منهج المســـح  وتم تطبيق األزما

ــة على عينة قوامها ) ــتمر الذي 207الدراســ ( مبحوثم  ومن أبرز النتائج: جاءت الفورية والتحديث المســ

نت، واالعتماد تتمتع به الصحافة اإللكترونية في مقدمة األسباب التي تدفع المبحوثين الستخدام شبكة اإلنتر

%(. وجاء موقع الجزيرة في المرتبة األولى على صعيد مواقع 70على الصحافة اإللكترونية بنسبة بلغت )

ــبة ) ــحافة اإللكترونية العربية واألجنبية من حيث مطالعة المبحوثين في أثناء األزمات بنســ %(. 75الصــ

 الصـحافة اإللكترونية تزيد معرفتهم %( من عينة الدراسـة يعتبرون أنل 52وأوضـحت الدراسـة أنل نسـبة )

 بدرجة عالية.

( هدفت الدراسة إلى إظهار القوى المؤثرة في وسائل االتصال  Hassan, 2015دراسة حسان )

الحديثة، ومدى التالعب بها من قِبَل الفئات ذات النفوذ والقوى الكبرى؛ لتحقيق أهداف محددة خصوًصا  

ة للتقدم الذي أحرز حليلية تسخير وسائل االتصال الحديثاسة التفي المجتمعات النامية. وناقشت الدر

مؤخًرا في مجال التكنولوجيا واألنظمة ذات العالقة في تلفيق )فبركة( األحداث والحقائق إلقناع األفراد أو  

المجموعات العاديين، وإحباط الخصوم من أصحاب وسائل االتصال أو المتحكمين بتلك الوسائل  

صت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن وسائل االتصال الحديثة أصبحت أكثر اإلعالمية، وخل

إقناًعا من كونها )معلوماتية( أو إخبارية، والزعم بأن شعوب المجتمعات الصناعية أكثر إدراًكا لآلثار من  

تزال تعاني من   نظرائهم في المناطق الزراعية في العالم الثالث، وذلك لسبب واضح هو أن هذه األخيرة ال
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أو مجموعات، لتنفيذ  آثار الحقبة االستعمارية، إضافةً إلى تحرك األحزاب المؤثرة، سواء كانت دواًل 

 حمالت توعية وعقد األنشطة المتنوعة لمواجهة وسائل االتصال باألفعال والسلوك. 

سطينية على ( هدفت الدراسة التعرف إلى مدى اعتماد النخبة السياسية الفل2015دراسة )بربخ   

م  ومعرفة  2014شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات في أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة 

مدى المتابعة لها  وتأتي هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية؛ حيث اعتمدت الدراسة منهج المسح 

سياسيين وأكاديميين  اإلعالمي؛ إذ تم اختيار عينة حصصية من مسؤولي الفصائل وقادتها، ومحللين 

( مبحوثًا، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: جاءت  164للعلوم السياسية، وبلغ قوامها )

شبكات التواصل االجتماعي في مقدمة المصادر التي اعتمد عليها المبحوثون كمصدر للمعلومات في أثناء  

قدمة شبكات التواصل االجتماعي التي  %(. وجاءت شبكة )الفيس بوك( في م78.66العدوان بنسبة ) 

%(، وتالها شبكة  96.34اعتمد عليها المبحوثون للحصول على المعلومات في أثناء العدوان بنسبة )

 %(.  22.56%(، بينما جاء )اليوتيوب( بنسبة )31.71)تويتر( بنسبة ) 

ات 2015دراســـــة )مرـجان،  امـع ة الـج اد طلـب دى اعتـم دراســـــة إلى التعرف على ـم دـفت اـل في  ( ـه

محافظات غزة على المواقع اإللكترونية في اكتســاب المعلومات حول قضــية الالجئين الفلســطينيين. هذه 

تخدام صـحيفة  ح اإلعالمي، وتم جمع البيانات باـس تخدمة منهج المـس ة ضـمن البحوث الوصـفية، مـس الدراـس

مبحوث.   400مها االســــتقصــــاء، وتم اختيار عينة عشــــوائية طبقية من طلبة الجامعات الفلســــطينية قوا

% من الشـباب الجامعي يحرصـون على متابعة المواقع اإللكترونية 37.3وخلصـت الدراسـة إلى أن نسـبة  

% وحـصلت المواقع 3.8بدرجة عالية، بينما بلغت نـسبة من يحـصرون على متابعتها بدرجة منخفـضة جدا 

الجامعي؛ الكتســاب المعلومات  اإللكترونية على اإلنترنت في مقدمة المصــادر التي يعتمد عليها الشــباب 

 %.48.1حول قضية الالجئين بنسبة 

( هدفت الدراســة إلى التعرف علي االتجاه نحو أدوات اإلعالم 2014دراســة )الرافعي؛ والرقاص، 

الجديد في ـضوء المتغيرات النفـسية والمعرفية لدى عينة من الـشباب الـسعودي، وتكونت عينة الدراـسة من 

، وتصـنف400) هذه الدراسـة من البحوث الوصـفية التحليلية، كما اعتمد الباحثان على اسـتمارة   ( مبحوثم

البيانات األولية كأداة لجمع المعلومات، وأظهرت نتائج الدراســـة إلى أن نســـبة أفراد عينة الدراســـة الذين 

ة إلى أن %، أـشارت نتائج الدراسـ 90يحملون اتجاهات إيجابية نحو أدوات اإلعالم الجديد كانت عالية جدا 

أكثر أدوات اإلعالم الجديد اســتخداًما هي: اليوتيوب، يليه تويتر، ثم اســتخدام الفيس بوك، وأشــارت نتائج 

بته   ـساعات   10% من عينة الدراـسة يـستخدمون اإلنترنت بمعدل يومي أكثر من  70الدراـسة إلى أن ما نـس

 يوميا وأكثر.
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العادات واألنماط المتعلقة باســــتخدام   ( هدفت الدراســــة إلى التعرف على2014دراســــة )بوعلي،  

ــباعات المتحققة؛ جراء  ــائل اإلعالم التقليدية ونماذج اإلعالم الجديد، واإلش ــارقة لوس الطلبة في جامعة الش

كثرة االســـتخدام لكل نماذج االتصـــال القديمة والجديدة، وقد اســـتخدم الباحث أداة االســـتبيان على عينة 

الشـباب الجامعي بكليات الجامعة المختلفة. وقد توصـلت الدراسـة إلى:  ( مفردة من400عشـوائية قوامها )

أن القراءة والمطالعة التقليدية لدى شــريحة الطلبة تقهقرت إلى الوراء، أما فيما يخص مشــاهدة التلفزيون، 

ــريـحة الطلـبة الـجامعيين التي لم تـتأثر  ــاـهدة التلفزيونـية ـلدى شــ ـــحت النـتائج ارتـفاع حـقل المشــ فـقد أوضــ

نترنت أو تلفزيون الويب "الويب ســــات"؛ بل تشــــهد مياًل نحو االرتفاع مع ظهور القنوات الخاصــــة باإل

 والمتخصصة وانتشارها.

( هدفت الدراـسة إلى التعرف إلى اـستخدامات طلبة الجامعات الفلـسطينية 2014دراـسة )أبو ـصالح، 

لجامعات الـستخدام ـشبكات التواـصل لـشبكات التواـصل االجتماعي واإلـشباعات المتحققة، وما دوافع طلبة ا

ــل االجتـماعي  ــبـكات التواصــ ــتـفادة من شــ  .االجتـماعي، ومدى الثـقة بمعلوماتـها، وماهي المقترحات لالســ

% من أفراد العينة المســتهدفة يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعي، 90وتوصــلت الدراســة إلى أن  

% من العينة، تاله 95جتماعي اـستخداًما بنـسبة  وبينت الدراـسة أن الفيس بوك هو أكثر ـشبكات التواـصل اال

 %.27.1%، ثم التويتر بنسبة 28.8%، ثم جوجل )بلص( بنسبة 59.4اليوتيوب بنسبة 

ــة )زودة،  ــة إلى معرـفة اـلدور اـلذي لعـبه اإلعالم االجتـماعي في 2012دراســ ( ـهدـفت ـهذه اـلدراســ

قد اعتمدت هذه الدراـسة على المنهج الوـصفي ـصناعة الرأي العام التونـسي: "الثورة التونـسية أنموذًجا"، و

بكة األكثر اـستخداما لدى المبحوثين، وهذا  المـسحي، وأوضـحت نتائج الدراـسة: اعتبار موقع الفيـسبوك الـش

%. وسـاهمت مواقع اإلعالم االجتماعي في صـناعة الرأي العام التونسـي، وتوجيهه صـوب 79.68بنسـبة  

م تصــنع الثورة التونســية، وإنما ســاهمت بشــكل فعال ومباشــر في خدمة مصــالح الثورة التونســية؛ لكنها ل

 %.71.8إنجاحها. وأكثر من ثلثي المبحوثين يرون أن المدونين قادرون على تغيير النظام وهذا ما نسبته 

ــة )عابد،   ــائيات العربية لدعم الهوية العربية 2010دراســ ــة إلى تفعيل دور الفضــ ( هدفت الدراســ

ف بالتطبيق على النخبة الفلســـطينية، وإلى التعرف إلى آراء النخبة الفلســـطينية اإلســـالمية للقدس الشـــري

واتجاهاتهم نحو أداء الفضـائيات العربية، وكيفية تفعيل دورها تجاه قضـية القدس الشـريف وتهويد القدس،  

تم ودعم هويتها العربية اإلسـالمية، وهى من البحوث الوصـفية؛ حيث اسـتخدم الباحث المنهج المسـحي، و 

ــوائيــة مكونـة من ) ( مفردة من مجتمع البحــث من 60تطبيقــه من خالل بحــث ميــداني على عينــة عشــ

الممارســين؛ للعمل في جميع المجاالت المختلفة الســياســية واالجتماعية والثقافية والســياســية واإلعالمية، 

ــة إلى إمكانية تفعيل دور الفضــا ــاويا بين فئاته. وخلصــت الدراس ئيات العربية لدعم وتوزيعها توزيعا متس

 الهوية العربية واإلسالمية للقدس الشريف في حالة تخليها عن ضغوط سياسة األنظمة الحاكمة.



 

80 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

أظهرت الدراســات الســابقة اهتمامها بدراســة اإلعالم الجديد، ســواء كان ذلك في ضــوء مقارن مع  .1

التحليل المنهجي والتجريبي والميداني لوـسائل اإلعالم وتأثيراتها وـسائل اإلعالم التقليدية أو من خالل 

على الجمهور بصورة عامة أو من خالل دراسة مواقع التواصل االجتماعي التي تعد أبرز ظاهرة في 

 مجال الثورة التكنولوجية والرقمية.

الجديد في حين أن اتضـح من الدراـسات أن هناك اهتمام بحثي ضـعيف بالتكامل بين اإلعالم التقليدي و .2

ــتوـيات اعتـماد الجمهور على ـكل نمط منهـما  ــيلتين أو مســ ــبـًا على المـقارـنة بين الوســ االهتـمام منصــ

 )التقليدي، الجديد(.

ــكيل الصــورة الذهنية، وتركيزها  .3 ــابقة معرفة دور اإلعالم الجديد في تش ــات الس أهملت معظم الدراس

د إلى  على اإلعالم التقلـيدي برغم خطورة اإلعالم الـجدـيد  ــورة يمـت أثير تـلك الصــ في ذـلك، حـيث أن ـت

الســلوك واالتجاهات لدى الجمهور، حيث نجد أن الدراســات العربية تحديدًا في مجال العالقات العامة 

للمؤســســات المختلفة األنشــطة واســتفادتها من الثورة التكنولوجية المتمثلة في اإلعالم الجديد بوســائله 

م من أن اهتمام المؤسسات والهيئات بهذه النوعية من البحوث سيساعدها المختلفة قليلة جدًا، على الرغ

ــلبـيات  ــتـهدـفه، ومن ثم الوقوف على أبرز الســ ــورتـها ـلدى الجمهور اـلذي تســ على التعرف على صــ

 لمعالجتها.

ــابقة في صــياغة المشــكلة واألهداف والتســاؤالت والعينة والمنهج  .4 ــتفاد الباحث من الدراســات الس اس

تها في موضـوع اإلعالم، وكيفية تناوله لقضـايا  واألداة، وفي إلقاء الضـوء على الجوانب التي تم دراـس

 على معدل ســــاعات القدس، وبالتالي ســــاعدت في اختيار موضــــوع الدراســــة، كما تعرف الباحث 

ـــية الـقدس  ــاـئل اإلعالم الـجدـيدة والتقلـيدـية لـتأثير على الرأي الـعام نحو قضــ ــتـخدام اليومي لوســ االســ

 .الشريف

حداثة عهد البحوث اإلعالمية الفلـسطينية التي تناولت اإلعالم الجديد في تناوله لقـضايا القدس، ومقدار  .5

 ها.االعتماد عليها في اكتساب المعرفة بها، وتوجيه الرأي العام اتجاه

 مشكلة الدراسة: -

إن قـضية القدس الـشريف أـصبحت من القـضايا األكثر اهتماًما وبروًزا لدى فئات الـشعب الفلـسطيني 

كافة؛ األمر الذي يؤكد ضـرورة االهتمام بإعطاء األولوية واألهمية بدراسـة أهمية اسـتخدام الشـباب عامة 

ــائل اإلعالم الجديد للنهوض بدورها وتفعي ــريف. في في كيفية تمكين وس ــكل يخدم قضــية القدس الش له بش

إطار التـساؤل البحثي التالي: ما مدى اـستخدام الـشباب الفلـسطيني لوـسائل اإلعالم الجديدة في تـشكيل الرأي 

 العام نحو قضية القدس؟
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 أهمية الدراسة: -

 تنبع أهمية هذه الدراسة من:

ا الشـــباب الفلســـطيني،   .1 والذي يعقد عليه الكثير من الدور المهم للشـــباب في مجتمعاتهم، وخصـــوصـــً

اآلمال؛ مما يســتوجب دراســة أحواله، وكل شــؤونه، مع األخذ باالعتبار فئة الشــباب المختصــين في 

 مجال اإلعالم.

ــلط الضــــوء على مدينة القدس، وما لها من أهمية دينية،  .2 ــة أهميتها لكونها تســ تكتســــب هذه الدراســ

 سالمي. وتاريخية، وثقافية خاصة من المنظور العربي واإل

ة  .3 ــوص، والمتعلـق ام على وـجه الخصــ ة ـباإلعالم ـعاـمة، والرأي الـع دراســــات المتعلـق ات اـل إثراء أدبـي

بالمجتمع الفلسطيني، ومدينة القدس الشريف ألهميتها، وال سيما أن تلك الدراسات المتعلقة بالقدس تعد 

 قليلة نسبيا، وحديثة مقارنة بالمجاالت اإلعالمية األخرى. 

نتائج الدراســة الحالية في توجيه الشــباب كيفية اســتخدام الشــباب وســائل اإلعالم الجديد  االســتفادة من .4

لتوجيه الرأي العام المحلي واإلقليمي والدولي، وكســب تأييده لقضــية القدس الشــريف، وما يدور فيها 

 من عملية تهويد على أيدي االحتالل اإلسرائيلي. 

سات القليلة التي تتناول موضوع وسائل اإلعالم الجديد تجاه  ترجع أهمية هذه الدراسة لكونها من الدرا .5

 قضية القدس.

 أهداف الدراسة: -

 تسعى الدراسة إلى تحقيق العديد من األهداف، منها: 

التعرف على معدل ساعات االستخدام اليومي لوسائل اإلعالم الجديدة في تشكيل الرأي العام نحو   .1

 قضية القدس الشريف.

مرات استخدام الشباب الجامعي الفلسطيني لوسائل اإلعالم الجديدة لتأثير على  التعرف على عدد  .2

 الرأي العام نحو قضية القدس الشريف.

التعرف على الوسائل التي استخدمها الشباب، واألكثر تفضياًل لديهم في توجيه الرأي العام نحو قضية   .3

 القدس الشريف.

القدس عبر وسائل اإلعالم الجديدة؛ لتوجيه الرأي  التعرف إلى مدى متابعة الشباب الجامعي لقضية .4

 العام نحو قضية القدس. 

التعرف الوسيلة التي تابع الشباب الجامعي من خاللها قضايا القدس عبر وسائل اإلعالم الجديدة   .5

 لتوجيه الرأي العام نحو قضية القدس.

 معرفة أهم الموضوعات التي يهتم الشباب الجامعي بمتابعتها.  .6
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لى درجة ثقة الشباب الجامعي في األخبار والمعلومات المنشورة على وسائل اإلعالم  التعرف ع .7

 الجديدة لتوجيه الرأي العام نحو قضية القدس. 

 التعرف على مدى مصداقية وسائل اإلعالم الجديدة من وجهة نظر الشباب الجامعي.  .8

عالم الجديد؛ تبعًا لنوع:  الوقوف على مدى وجود فروق في معدل االستخدام اليومي لبعض أدوات اإل .9

 )الجنس، والسنة الدراسية(. 

الوقوف على مدى وجود فروق في معدل المصداقية لبعض أدوات اإلعالم الجديد؛ تبعًا لنوع:  .10

 )الجنس، والسنة الدراسية(. 

 تساؤالت الدراسة:  -

 ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي: 

استخدام الشباب الفلسطيني لوسائل اإلعالم الجديدة في تشكيل الرأي العام نحو قضية  ما مدى 

 القدس؟ وينبثق عن هذا السؤال الرئيس عدد من األسئلة الفرعية، وهي: 

 ما معدل ساعات االستخدام اليومي لوسائل اإلعالم الجديدة والتقليدية؟  .1

 لشباب الفلسطيني؟ ما أكثر وسائل اإلعالم الجديدة استخداًما من قبل ا .2

 ما مدى متابعة الشباب الجامعي لقضية القدس عبر وسائل اإلعالم الجديدة؟  .3

 ما الوسيلة التي تابع الشباب الجامعي من خاللها قضايا القدس عبر وسائل اإلعالم الجديدة؟ .4

 ما وسائل اإلعالم الجديدة التي تابع من خالل الشباب الجامعي قضايا مدينة القدس؟  .5

 الموضوعات التي يهتم الشباب الجامعي بمتابعتها؟ ما أهم  .6

 ما أهم اإلشباعات المتحققة لدى الشباب الجامعي؟  .7

 ما درجة استخدام الشباب الجامعي لوسائل اإلعالم الجديدة؟  .8

 ما درجة ثقة الشباب الجامعي في األخبار والمعلومات المنشورة على وسائل اإلعالم الجديدة؟ .9

 عالم الجديدة من وجهة نظر الشباب الجامعي؟ ما مدى مصداقية وسائل اإل  .10

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معدالت االستخدامات لوسائل اإلعالم الجديدة تعزى  .11

 لمتغيرات: )النوع، والسنة الدراسية(؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مصداقية وسائل اإلعالم الجديدة تعزى لمتغيرات: )النوع،   .12

 دراسية(؟ والسنة ال

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معدل االستخدام لوسائل اإلعالم الجديدة،  .13

 واإلشباعات المتحققة لدى الشباب الجامعي؟ 

 فرضيات الدراسة: -
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 بناًء على األهداف السابقة يمكن صياغة الفرضيات التالية: 

االستخدامات لوسائل اإلعالم الجديدة الفرض األول: هناك فروق ذات داللة إحصائية بين معدالت 

 والنوع. 

الفرض الثاني: هناك فروق ذات داللة إحصائية بين معدالت االستخدامات لوسائل اإلعالم الجديدة والسنة  

 الدراسية.

 الفرض الثالث: هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مصداقية وسائل اإلعالم الجديدة والنوع. 

 ذات داللة إحصائية بين مصداقية وسائل اإلعالم الجديدة والسنة الدراسية. الفرض الرابع: هناك فروق  

الفرض الخامس: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معدل االستخدام لوسائل اإلعالم الجديدة 

 واإلشباعات المتحققة لدى الشباب الجامعي. 

 حدود الدراسة: -

 غزة. الحد المكاني: جامعة األقصى في قطاع 

 الحد الموضوعي: استخدام الشباب لوسائل اإلعالم الجديد لتوجيه الرأي العام نحو قضية القدس الشريف.

 م. 2022/ 4/ 1م حتى  3/2022/ 1الحد الزماني: من  

 ثانيًا/ اإلطار النظري للدراسة: 

 اإلطار النظري والنظرية المفسرة للدراسة: -

ت واإلشباعات التي تهتم بالطبيعة الديناميكية  تعتمد الدراسة في بنائها على نظرية االستخداما

والعالقة بين األفراد في المجتمع وبين وسائل االتصال، وبناًء على هذه النظرية فإن وسائل اإلعالم ليست  

هي التي تحدد للجمهور نوع الرسائل اإلعالمية التي يتلقاها؛ بل إن استخدام الجمهور لتلك الوسائل  

رجة كبيرة في مضمون الرسائل اإلعالمية التي تعرضها وسائل اإلعالم، إلشباع رغباته يتحكم بد 

فالجمهور يأخذ ما يريده من الرسائل المتاحة ليحقق إشباعاته المختلفة، وما ال يتحقق يحاول إشباعه 

بخبرات أخرى من خالل وسائل االتصال المتاحة أو يشبعه من مصادر أخرى غير وسائل االتصال. لذلك 

االستخدامات واإلشباعات أن الجمهور يستخدم المواد اإلعالمية إلشباع رغبات معينة لديه قد ترى نظرية 

تكون الحصول على معلومات أو الترفيه أو التفاعل االجتماعي، أو حتى تحديد الهوية )الرضيف، 

1994  :26.) 
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فع ( إلى التعرف على الدواSanjit, 2007وهدفت نظرية االستخدامات واإلشباعات حسب )

والحاجات النفسية التي تشكل األسباب التي يستخدم الناس من أجلها وسائل االتصال وتدفعهم إلى سلوك  

معين. وشرح كيفية استخدام الجمهور وسائل االتصال؛ إلشباع احتياجاتهم. باإلضافة إلى تحديد النتائج  

 اإليجابية والسلبية الستخدام الجمهور لوسائل االتصال. 

 ستخدامات واإلشباعات على االفتراضات التالية: وتقوم نظرية اال

 يختار الجمهور وسائل االتصال عن عمد، وبقصد، ومبادرة إلشباع حاجاته التي يعرفها. .1

 الجمهور نشط؛ ألنه يختار ما يشبع حاجاته من بدائل مختلفة، ووسائل اتصال مختلفة. .2

ي غالبا ما يكون قد مر بخبرات سابقة  يُدفع الجمهور الختيارات تحفزه الستخدام وسائل االتصال الت .3

 (. 2008معها، وأشبعت حاجاته )درويش، 

يُعد استخدام وسائل االتصال طريقة أساسية؛ إلشباع احتياجات الجمهور في الحياة اليومية، مع   .4

 االعتراف بأن هناك طرقا أخرى غير وسائل االتصال إلشباع هذه االحتياجات. 

الثقافية السائدة من خالل استخدامات الجمهور لوسائل االتصال، وليس من  االستدالل على المعايير  .5

 (. 143:  2013خالل محتوى الوسائل التي تقدمها وسائل االتصال )الدليمي، 

وقد تعددت وسائل اإلعالم الجديد التي يعتمد عليها الشباب الفلسطيني كمصدر للمعلومات؛ لتوجيه  

أو غيرها من القضايا، ومن أهم هذه الوسائل كما نقل )الرافعي؛ الرأي العام سواء تجاه قضية القدس 

 (: 2009والرقاص، عن أمين، 

(، ويعد أكبر مواقع الشبكات االجتماعية من ناحية سرعة االنتشار، ونقطة  Facebookالفيسبوك ) •

القوة األساسية في الفيس بوك هي "التطبيقات" التي أتاحت الشبكة فيها للمبرمجين من برمجة  

أكواد برمجية   APIطبيقاتهم المختلفة. وسهل العاملون في الفيسبوك المهمة للمبرمجين بإنشاء ت

مساعدة في الوصول إلى الملفات الشخصية، وبناء تطبيق تستفيد منه، وتنبع أهمية الفيسبوك من حجم  

 & Acquistiعضوية األفراد الذين يستخدمونه، وحجم المعلومات الهائلة الموجودة على صفحاته )

Gross, 2006 .) 

(: ويعد شبكة اجتماعية تقدم خدمة التدوين؛ بحيث يمكن لمستخدميه إرسال تحديثات  Twitterتويتر )  •

حرفًا؛ سواء عن طريق تويتر مباشرة، أو عن طريق التطبيقات الخارجية التي يقوم   140ال تتعدى 

 (. (Feely & Gill, 2011 2006بها المطورون، يذكر أن موقع تويتر افتتح للعامة في سنة 

(: وتقوم فكرة الموقع على إمكان إرفاق أية ملفات تتكون من مقاطع الفيديو  YouTubeاليوتيوب )  •

على شبكة اإلنترنت دون أية تكلفة مالية، من خالله يتمكن المشاهدون من إدارة حوار جماعي حول  

مقطع الفيديو من خالل إضافة التعليقات المصاحبة؛ فضاًل عن تقييم ملف الفيديو من خالل إعطائه  
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(، وانطلق  2009ة مكونة من خمس درجات لتعبر عن مدى أهمية ملف الفيديو )أمين، قيمة نسبي

 .2005موقع اليوتيوب عام  

 خصائص وسمات وسائل اإلعالم الجديد:  -

أدى تداخل كثير من العوامل التقنية واالقتصادية والسياسية بصورة غير مسبوقة إلى جعل 

را لنقاشات متخصصة وعامة حول مدى تأثيره على موضوع اإلعالم الجديد قضيةً شائكةً جدًا، ومحو

وسائل االتصال التقليدية وأشكال التواصل االجتماعي والعالقات االجتماعية، وحقيقة العالقة بين الجديد 

والتقليدي. وكذا مدى فعاليته في مناقشة القضايا اإلنسانية، والتعريف بها، وتوصيلها إلى الجماهير الكونية 

ن اتساع رقعة االهتمامات اإلنسانية المشتركة. وتفيد العديد من الدراسات أن استخدام  بالشكل الذي يضم 

وسائل اإلعالم الجديد لم يبدأ بالتناول السياسي المباشر بقدر ما بدأ بالحوارات والدردشات االجتماعية 

ي استخدام  العادية، لكن وطأة الواقع السياسي والدور القمعي للحكومات واألنظمة العربية اسمه ف

"اإلنترنت" ومن ثم مواقع التواصل االجتماعي كمنفذ حرية جديد يمكن من خالله تبادل األفكار، ومن ثم 

 (. 125:  2013مواجهة السلطات الحاكمة )عبد العظيم، 

فاإلعالم الجديد وإن كان يحمل في طياته أساليب اتصالية جديدة سمحت للكثيرين بوجود عالم 

 مفتوح على 

فكار بمختلف أشكالها، وألغى إلى حدّم ما بعض القيود التي كانت مفروضة على وسائل اإلعالم  اآلراء واأل

 التقليدية، 

إال أنه لم يكن بالضرورة معاديًا لإلعالم التقليدي أو مهددًا لمكانته، فالمعروف أنه رغم تعدد الوسائل  

بل كل أداة ظلت محافظة على   االتصالية وكثرة االكتشافات لم تلغِ أي وسيلة اتصال وسيلة أخرى،

خصوصيتها وجمهورها، فالراديو لم يلغِ الصحافة المكتوبة، والتلفزيون لم يلغِ الراديو، واعتقد أيًضا أن  

أدوات اإلعالم الجديد لن تشكل تهديدًا على وسائل اإلعالم التقليدية، فالعالقة بينهما ستصل مستقباًل إلى  

ف باتت تعتمد على أدوات اإلعالم الجديد في نقل األخبار، وكذلك  كونها عالقة تكامل وتداخل، فالصح

القنوات التلفزيونية، وعلى الجانب اآلخر ال يمكن إنكار أن وسائل اإلعالم الجديدة تعتمد في كثير من  

 (،http://tadwen.net/media/?pاألحيان على ما يتم بثه ونشره من خالل قنوات اإلعالم التقليدي ) 

لذا البدل أن يكون الطرح البحثي وكذلك اإلعالمي لمفهوم اإلعالم على أنه ليس بدياًل بل مكماًل لإلعالم 

 السائد 

 (. 40: 2009)بيلي؛ وكاميرتس؛ وكارينتيير، 

إلعالم التقليدية،  وتتميز وسائط اإلعالم الجديد بالعديد من الخصائص والسمات التي تميزيها عن وسائل ا

 وأهمها اآلتي: 

http://tadwen.net/media/?p
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التفاعلية: أي القدرة على تبادل األدوار بين مرسل الرسالة ومستقبلها؛ إذ يتحول من يتعامل مع   .1

وسائط اإلعالم الجديد من مجرد متلقم سلبي إلى مشارك متفاعل يرسل ويستقبل المعلومات في الوقت 

المواجهي، في حين كان االتصال الجماهيري  ذاته. وهذه السمة لم تكن تميز سوى أشكال االتصال

 (. 298:  2014التقليدي يفتقدها تماًما )عيساني، 

في إطار متزامن   –أكثر من مرسل وأكثر من متلقم  –تعدد المشاركين في عملية االتصال عن بعد  .2

  ( مع تبادل األدوار خالل عملية االتصال طبقًاVideo Conferencesمن خالل مؤتمرات الفيديو ) 

 لحركة الحوار واتجاهاتها. 

لم تعد المؤتمرات عن بعد أو مؤتمرات الفيديو التفاعلية قاصرة على المشاركين فيه فقط؛ بل تحولت  .3

إلى وسيلة مضافة إلى االتصال الجماهيري بوسائله المتعددة يشارك فيها المتلقي بالحوار، كما شاهدنا  

 لتلفزيونية الفضائية العربية واألجنبية.تطبيقاتها أثناء الحرب على العراق في القنوات ا

( بناًء على  Activeترتب على خاصية التفاعلية أنه لم يعد يكفي أن نصف المشاهد بأنه نشط )  .4

( بناًء على رفضه أو قبوله  Obstinateاختياراته من بين وسائل االتصال المتعددة أو عنيد )

تصالية الكلية يؤثر فيها وفي عناصرها  للمحتوى؛ بل أصبح مشارًكا، ومتفاعاًل في العملية اال 

 ونتائجها. 

اتسع مفهوم ديمقراطية االتصال ليشمل المشاركة اإليجابية والفعالة في عمليات االتصال لتلبية   .5

حاجاته االجتماعية المختلفة، وليس مجرد توفير وسائل اإلعالم االتصال، وزيادة عدد المستفيدين  

 منها في المجتمعات المختلفة.

ول من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي؛ حيث يتم نقل المعلومات على شكل أرقام منفصلة هي التح .6

صفر وواحد، وعند وصول المعلومة إلى المستقبل يقوم بدوره بترجمتها إلى صوت وصورة أو غير  

 (. 444:  2010ذلك، بينما في النظام التماثلي يتم نقل المعلومة على شكل موجة )شيخاني، 

( أهم سمات هذا التطور التكنولوجي االتصالي في المرحلة 292:  2014دت عيساني )وأور

 اإللكترونية والمتمثلة في اآلتي: 

أن هذه الوسائل االتصالية الجديدة مع تطورها وقدرتها القائمة في جلب الجمهور واالستحواذ عليه لم   .1

وجودها، وساهمت في تطويرها؛ تستطع أن تقض على الوسائل التقليدية القديمة؛ بل عززت من 

فاإلمكانيات المتوفرة في اإلنترنيت مثاًل قدمت خدمات مميزة لجميع وسائل اإلعالم الجماهيري، 

 وعملت على تطويرها وعولمتها. 

ا وبأساليب متنوعة في تحصيلها ومعالجتها ونقلها وبثها؛ لتشكل   .2 زيادة حجم المعلومات المتاحة كمًّ

 بناء وعي الفرد وشخصيته في مجتمعات المعلومات.  بذلك الروافد المهمة في
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 التكامل واالندماج بين كافة وسائل اإلعالم الجماهيري وتكنولوجيا االتصال والمعلومات. .3

ويمكن القول أن حجم المعلومات المتاحة زاد من فرص الحصول على التكنولوجيا االتصالية  

واستقبالها، وأن هذه التكنولوجيا تسعى إلى تحطيم الحواجز، الجديدة في عملية إرسال المعلومات 

وتخليص اإلعالم من التلقي السلبي إلى التلقي اإليجابي أي عملية التفاعل، فالمشارك لم يعد سلبيًا؛ بل هو  

 إيجابي انتقالي. 

 فعالية وسائط اإلعالم الجديد في التعريف والتوعية بقضية القدس:  -

نفوذ في عصر ثورة االتصال، والحق أن مكانة اإلعالم تحمل في ال شك أن لإلعالم سطوة و 

طياتها فرًصا؛ ألن يكون التأثير إيجابيًا لصالح اإلنسان ورقيه، إذا أحسن توظيف الوسائل اإلعالمية، كما  

تحمل في طياتها مخاطبة أن يكون التأثير سلبيًا إذا وظفت قوى الهيمنة اإلعالم الستقالب الهوية وتقييم  

يم الهابطة. وإذا نظرنا إلى عالقة اإلعالم بالثقافة هي  وجودها  عالقة النوع بالكل. وكما وتحقق هذه  الق

 (.155: 2010العالقة نوع التكامل االجتماعي )حلس؛ ومهدي، 

إن القراءة العلمية والواقعية لخصائص ومميزات وسائط اإلعالم الجديد السابقة تدلل على أنها  

ية األساسية لالضطالع بدور مهم وكبير في التعريف والتوعية بقضية القدس، وذلك تمتلك عوامل الفعال

  2014نظرا الرتفاع نسبة االستخدام الكبير والواسع لوسائط اإلعالم الجديد: ففي تقرير صدر شهر يناير  

،  تناول حالة استخدام وانتشار كل من اإلنترنت، والشبكات االجتماعية "We Are Social"عن مؤسسة 

والهواتف الذكية من بين أهم األشياء التقنية التي تشهد تطوًرا وزيادة كبيرين من حيث نسب اعتمادها أو 

 استخدامها من قبل المستخدمين. 

لذا نجد أن هذا االهتمام واإلقبال المتزايد على استعمال شبكات التواصل االجتماعي، يدفع بأهمية  

ة المستخدمة لهذه الشبكات، سواء على مستوى األفراد أو على  دراسة خصائص الفئات الفلسطينية المختلف 

 مستوى الهيئات والشركات.

وفي الوقت الذي تشهد فيه المدينة المقدسة تصعيداً خطيراً في وتيرة عمليات التهويد اإلسرائيلية، 

ني في  واالقتحامات المستمرة للمسجد األقصى، واستهداف المقدسيين، وعزل القدس عن محيطها الفلسطي

الضفة الغربية. تغيب القدس تماما عن صفحات اإلعالم، وال سيما اإلعالم المطبوع واإلعالم اإللكتروني، 

ويكاد يقتصر التعاطي مع القضية بشكل موسمي، وحدثي دون وجود خطة إعالمية واحدة للتعريف 

حتلة، حيث تقلصت حجم  بالقضية، مقابل اهتمام اإلعالم اإلسرائيلي بكل صغيرة وكبيرة تخص القدس الم

التغطية من صفحات متخصصة ألخبار وتقارير صغيرة، واختفت أخبار القدس في الصفحات الداخلية 

 لمعظم الصحف العربية، لصالح قضايا أخرى مستجدة.
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إال أن رواد اإلعالم الرقمي في القدس يعملون لكشف ممارسات االحتالل وفضح جرائمه 

مقدسات، حيث أن هناك مؤسسات إعالمية نشطت في القدس مثل ميدان  وانتهاكاته بحق المقدسيين وال

 .القدس، والقسطل، فوق إمكانياتهما وهو جهد محمود منهما، وأوصال قضية القدس إلى العالم أجمع

 ويمكن التركيز على سلوك االحتالل الرقمي في المدينة المقدسة، والهيمنة "اإلسرائيلية" الرقمية،

تطوير اإلعالم الرقمي كماً وكيفاً ومصطلحات الخطاب الفلسطيني وخاصة المقدسي  ومواجهتها من خالل 

(https://paltoday.ps/ar/post/438268). 

 العوامل التي تعمل على تشكيل الرأي العام الفلسطيني:  -

في  أواًل: التراث الثقافي والتعليم: تتميز الشعوب وخاصة ذات التاريخ العريق التي تنتمي إلى موروث ثقا

واجتماعي والمتمثل في العادات والتقاليد باحترامها لتلك العادات والتقاليد والقيم وتتعلق بها، فالتقاليد 

والقيم السائدة أحد العوامل المؤثرة في الناس، والدافعة إلى تكوين رأي عام حول أي موضوع عندما  

رد في كثير من الحاالت منها ما يحدث ما يمس أو يتناقض أو يهدد بعض هذا الموروث، حيث يستلهم الف

يكون رأيه حول أي قضية هامة مطروحة للنقاش وتكون ضمن واقعهم المعيشي، كما تعمل لمدرسة 

 والجامعة عند تلقي التعليم تعمل على تشكيل اتجاهات التالميذ نحو القضايا المختلفة 

 (. 139- 129:  2014)عابد، 

بمجموعة من العوامل الداخلية التي يمكن تصنيفها   وهنا يمكن الوصول إلى أن الرأي العام يتأثر

 (: Kull, 2007: 14إلى عاملين )

العوامل الشخصية: إذ يخضع الرأي العام لتأثيرات متغيرات عديدة ترتبط بالفرد من حيث مستواه   -1

التعليمي والثقافي واالقتصادي، وطريقة تنشئة الفرد من حيث التزمت والتحرر، والمشاركة، 

 بأفكاره المسبقة وما إلى ذلك.والتسامح و 

العوامل المجتمعية: إذ يخضع الرأي العام لمجموعة من العوامل المجتمعية، مثل: نوع القيادة   -2

وطبيعتها في المجتمع، ودرجة الحرية والديمقراطية المتاحة، وأساليب االتصال الشخصي والجمعي  

المحاضرات، وغيرها. كذلك يخضع والجماهيري المتاحة لألفراد من وسائل اإلعالم والندوات و

 الرأي العام لتأثير الجماعات واألحزاب والمؤسسات التي تؤدي دور الجماعات الضاغطة.

ويؤدي الموروث الفكري واالجتماعي في المجتمع دوًرا مهًما في التأثير في الرأي العام، مثل:  

 الدين، والقيم السائدة، واإلشاعات، والخرافات، وغيرها. 
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ى جانب ذلك عوامل خارجية دوًرا في التأثير في الرأي العام، وأهم هذه العوامل الرعاية  وتؤدي إل

األجنبية أو الخارجية التي تتدفق عبر أقنية االتصال الدولي من اإلذاعات والفضائيات والصحف والكتب  

 ي العام وبروزه. والسياحة، فضاًل عن األحداث الطارئة التي يمكن أن تكون عاماًل حاسًما في تكوين الرأ

وهكذا يتبين أن عوامل التأثير في الرأي العام كثيرة ومتشابكة، كما أنها تتفاعل، بعضها بالبعض  

اآلخر مع بعضها البعض تفاعاًل ديناميكيًا، بمعنى أن كل واحد منها يؤثر في اآلخر ويتأثر به، حيث أن  

كة، وال يمكن فهمها إال باعتبارها مؤثرات  كل عامل من تلك العوامل هو قوة فعّالة في مجال نابض بالحر

متكاملة. فاالتصال الجماهيري واالتصال المواجهي هي عوامل ضمن قوى كثيرة ذات تأثيرات نفسية  

واجتماعية وثقافية في الرأي العام. يضاف إلى ذلك أن هناك عوامل أخرى كالحوادث، والزعامة، والنخبة  

تأثيراتها في الرأي العام. وتثبت دراسات الرأي العام واستطالعاته  أو الصفوة والثقافة االجتماعية تحدث 

 (. 149: 1995المستمرة توالي التأثيرات في الرأي العام بفعل تلك العوامل )أبو اصبع، 

 ثالثًا/ الدراسة التحليلية: 

 نوع الدراسة ومجتمعها وأداتها:  -

 نوع ومنهج الدراسة:  .1

الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، والذي يحاول من  من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام 

 خالله

وصف الظاهرة التي يمكن أن تصف الموقف الراهن، والباحثون في هذه الدراسات يصفون ما  

 يالحظونه، 

 ويحرصون على أن يكونوا أكثر دقة ومن ثم تهدف دراساتهم إلى أن تكون كمية؛ بهدف وصف الظاهرة، 

ا مع بيان أسبابها، وبيان العالقات بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها، واآلثار  ويحاولون أن يفسروه

 التي تحدثها 

 (. 104:  2010)أبو حطب؛ وصادق، 

 أداة الدراسة: .2

 األداة المستخدمة في هذه الدراسة هي االستبانة، وقد تكونت من ثالثة محاور علي النحو التالي: 

 البيانات األولية الخاصة بطالب كلية اإلعالم في جامعة األقصى بغزة. القسم األول: يحتوي علي  •

 القسم الثاني: دوافع استخدام الشباب لإلعالم الجديد لتوجيه الرأي العام نحو قضية القدس الشريف. •

 القسم الثالث: دور اإلعالم الجديد في توجيه الرأي العام نحو قضية القدس الشريف.  •
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ت المتحققة لدى الشباب الفلسطيني من جراء استخدام وسائل اإلعالم الجديد القسم الرابع: اإلشباعا •

 أثناء توجيه الرأي العام نحو قضية القدس الشريف.

 القسم الخامس: االستغالل األمثل لإلعالم الجديد لكسب الرأي العام نحو قضية القدس الشريف. •

 : وثبات األداةصدق  -

الباحث بعرض أداة الدراســة في صــورتها األولية على مجموعة من صــدق المحكمين لالســتبانة: قام  .1

والخبراء من أـساتذة   *()( محكمين، مختـصين، وقد طلب الباحث من المحكمين5المحكمين بلغ عددهم )

ــياغة  ــوح صــ ــعت ألجله، ومدى وضــ اإلعالم إبداء آرائهم في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضــ

ــبة كل عبار ة للمحور الذي ينتمي إليه، ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور العبارات، ومدى مناس

من محاور متغيرات الدراســة األســاســية، هذا باإلضــافة إلى اقتراح ما يرونه مناســبًا وضــروريًا من 

تعديل صــياغة العبارات أو حذفها، أو إضــافة عبارات جديدة ألداة الدراســة، وكذلك إبداء آرائهم فيما 

ت الديموغرافية، إلى جانب أبعاد المقياس وفقراته المســـتخدمة في االســـتبانة، وبذلك يتعلق بالمتغيرا

خرج االســتبيان في صــورته النهائية. وتركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول االســتبانة؛ حيث 

كانت تحتوى على بعض الفقرات المتكررة، كما أن بعض المحكمين نصـحوا بضـرورة تقليص بعض 

 بعض األبعاد، وإضافة بعض العبارات إلى أبعاد أخرى.العبارات من 

صــدق الوجاهي لمقياس االســتبانة": للتحقق من صــدق بناء مقاييس الدراســة، طبقت المقاييس على  .2

تطالعية مكونة من ) اق الوجاهي، لــــــمحاور 70عينة اـس تخدم صـدق االتـس ة، واـس ( من مجتمع دراـس

، والتأكد من فهم صياغة ومعني الفقرات، وبذلك خرج األساسية، من خالل عرض األسئلة عليه العينة

ــتبانة حيث كانت  ــورته النهائية. وتركزت توجيهات العينة على انتقاد طول االســ ــتبيان في صــ االســ

ــة نصــحوا بضــرورة تقليص بعض  تحتوى على بعض الفقرات المتكررة، كما أن بعض عينة الدراس

 إلى أبعاد أخرى. العبارات من بعض األبعاد، وإضافة بعض العبارات 

ثبات األداء: ويقصـد به الخاصـية التي تعبِّر عن تقارب درجة االتسـاق العالية لألداة بما يتيح قياس ما  .3

يمكن قياســـه من ظواهر بنســـب مرتفعة الدقة، والحصـــول على نتائج متشـــابهة أو متطابقة إذا تكرر 

ها، أو في قياس ال تخدامه أكثر من مرة في جمع المعلومات نفـس واء اـس ها ـس ظاهرات أو المتغيرات نفـس

 من المبحوثين أنفسهم أو من مبحوثين آخرين.

 
 أ. د. أمين وافي، أستاذ الصحافة واإلعالم، الجامعة اإلسالمية بغزة. (*)

 تربان، أستاذ الصحافة واإلعالم، جامعة األقصى بغزة.أ. د. ماجد 
 أ. د. زهير عابد، أستاذ العالقات العامة، جامعة غزة.

 د. نبيل الطهراوي، أستاذ العالقات العامة المساعد، جامعة األقصى بغزة.
 د. عمرو أبو جبر، أستاذ اإلعالم المساعد، جامعة فلسطين.
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( لحســاب الثبات، فقد تم حســاب الثبات Cronbach Alphaاســتخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ )

( عن Cronbach Alphaالكلي لالســـتبانة ولمجاالتها المختلفة عن طريق حســـاب معامل ألفا كرونباخ )

 ، كما هو موضح في الجدول التالي:SPSSلحاسوب طريق برنامج ا

(: معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل فقرات المقياس1)جدول   

 معامل ألفا كرونباخ  المجال

 0.708 جميع فقرات االستبانة 

ثبات مرتفع (، وهو معامل 0.708يتـضح من الجدول الـسابق أن معامل ألفا كرونباخ للمقياس ككل )

 .0.05ودال إحصائيًا عند مستوى داللة 

 مجتمع وعينة الدراسة: -

ــى، حـيث بلغ ـعدد الطلـبة  ــة من جميع طلـبة كلـية اإلعالم في ـجامـعة األقصــ يتكون مجتمع اـلدراســ

ــجلين بكلية اإلعالم بجامعة األقصــى ) ــجيل في جامعه 774المس ( طالبًا وطالبة )طبقًا لعمادة القبول والتس

 م(، كما يوضح ذلك الجدول التالي:2022ام األقصى للع

 

 

 (: توزيع طالب كلية اإلعالم حسب التخصص والنوع 2جدول )

 التخصصات 

 المجموع  إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور

المستوى  

 األول 

المستوى  

 الثاني 

المستوى  

 الثالث 

المستوى  

 الرابع
 الكلي إناث  ذكور

 439 279 160 61 51 71 40 70 37 77 32 اإلعالم 

إذاعة 

 وتلفزيون 
1 0 17 24 13 32 20 19 51 75 126 

 75 46 29 12 10 7 9 22 7 5 3 صحافة 

عالقات 

 عامة 
0 1 9 23 18 32 21 30 48 86 134 
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المجموع  

 الكلي
36 83 70 139 80 142 102 122 288 486 774 

 والتسجيل في جامعة األقصى، غزة، فلسطين.المصدر: عمادة القبول 

يتضــح من الجدول الســابق بأن أفراد مجتمع الدراســة من اإلناث أكثر من الذكور، حيث شــكلوا ما 

%( من طلبة كلية اإلعالم، وذلك يعبر عن مدى 37.21%( في حين شـكلت نسـبة الذكور )62.79نسـبته )

لطالما انحـسرت على الذكور، وباإلـضافة إلى تنوع التخـصـصات انخراط اإلناث في المهنة اإلعالمية التي 

 والمتطلبات في مهنة اإلعالمي أو اإلذاعي التي ال تعتمد على نوع اإلعالمي ذكر أم أنثى.

أما عينة الدراســـة فقد اعتمد الباحث على العينة العشـــوائية البســـيطة من طلبة كلية اإلعالم بجامعة 

دة، حيث قام الباحث بتوزيع االسـتبانة على طلبة كلية اإلعالم من خالل ( مفر200األقصـى، وذلك بواقع )

ــتبانة إلكترونية عبر   ــباب (Google Drive)اســ ، وقد قام الباحث اختيار هذه الفئة؛ ألنها أكثر جيل الشــ

 الجامعي تفاعاًل واستخداًما لكل ما هو جديد ومتطور في اإلعالم الجديدة العتبار الدراسة والتعلم؟

 حات الدراسة:مصطل -

: هو خالصة أراء مجموعة من الناس، أو الرأي الغالب، أو االعتقادات السائدة، واالتفاق العام الرأي العام

لدى الغالب، أو االعتقادات السائدة، واالتفاق العام لدى غالبية الشعب تجاه موضوع ما، أو ظاهرة ما، أو  

كما قد تكون ذات طابع محلي، أو إقليمي،  و اقتصادية قضية من القضايا قد تكون اجتماعية، أو سياسية، أ

أو قومي، أو دولي. ويحتدم حولها الجدل، وإن هذا اإلجماع له قوة وتأثير على القضية أو الموضوع الذي  

(. 199:  2018يتعلق به )مالح؛ وبن جدي،   

، وهي  ²كم19.331حوالي  هي عاصمة الدولة الفلسطينية؛ حيث تبلغ المساحة الكلية لها : القدس الشريف

 مهد الديانات السماوية الثالثة، ومحتلة اآلن من قبل االحتالل اإلسرائيلي. 

يعرفها ليستر " : وسائل اإلعالم الجديد  Lester  اإلعالم الجديد باختصار هو مجموعة من تكنولوجيات "

 االتصال 

لطباعة والتصوير الفوتوغرافي  التي تولدت من التزاوج بين الكمبيوتر والوسائل التقليدية لإلعالم، ا

 والصوت والفيديو 

(. 5:  2019)صادق،   

: هم الفئة العمرية التي تمتد من سن الخامسة عشر وحتى سن التاسعة والعشرين؛ حيث تتسم هذه  الشباب 

المرحلة بالعديد من الخصائص البيولوجية، والسلوكية، واالجتماعية، والنفسية، وتتحدد بداية هذه المرحلة 
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تها على أساس طبيعة األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية التي يمر بها المجتمع ونهاي

(. 260: 1999)زكريا،   

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية: 

 التكرارات، والنسب المئوية.  .1

 المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري.  .2

 عينيتين مستقلتين.( ل(Tاختبار   .3

4. One way Anova .اختبار تحليل التباين األحادي 

 معامل االرتباط سبيرمان لبيان داللة العالقة االرتباطية.  .5

 نتائج الدراسة التحليلية:  -

 فيما يلي استعراض تفصيلي لنتائج تحليل وسائل اإلعالم الجديدة واإلعالم التقليدية: 

 أواًل: النتائج العامة للدراسة:

 (: معدل االستخدام اليومي لوسائل اإلعالم الجديدة واإلعالم التقليدية 3) جدول

 معدل االستخدام 

وسائل اإلعالم  

 الجديد 
 الصحف اإلذاعة  التلفزيون 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

 62.5 125 26.5 53 12.5 25 15 30 أقل من ساعة 

 35 70 20 40 25 50 10 20 من ساعة ألقل من ساعتين 

من ساعتين ألقل من ثالث  

 ساعات 
90 45 80 40 70 35 5 2.5 

 - - 18.5 37 22.5 45 30 60 ثالث ساعات فأكثر 

 100 200 100 200 100 200 100 200 المجموع 

من خالل الجدول السابق تدل النتائج بأن على نسبة لوسائل اإلعالم، التي تعرض لها عينة الدراسة 

%( لمعدل االستخدام أقل من ساعة، وهي وسيلة الصحف، ويليها وسيلة اإلذاعة  62.5بنسبة ) قد جاءت 

%(، أما وسيلة التلفزيون فقد جاءت 15%(، في حين جاءت نسبة وسائل اإلعالم الجديد )26.3بنسبة ) 

 %( من عينة الدراسة.12.3بنسبة ) 
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من ساعة لوسائل اإلعالم هي وسيلة  وهذا يدل على أن أكثر النسب لمعدل االستخدام اليومي ألقل 

 الصحف، ثم اإلذاعة، ثم اإلعالم الجديد، ووسيلة التلفزيون. 

% من طلبة كلية اإلعالم عينة الدراسة تتعرض أقل من 15تدل نتائج الجدول السابق على أن نسبة 

ًرا بلغ معدل  % لإلذاعة وأخي26.5% للتليفزيون، وما نسبته 12.5ساعة لوسائل اإلعالم الجديدة، ونسبة 

% 10%، بينما جاء االستخدام من ساعة ألقل من ساعتين وفق اآلتي: 62.5االستخدام للصحف ما نسبته 

% للصحافة، وجاء االستخدام من ساعتين  35% لإلذاعة، 20% للتلفزيون، 25لوسائل اإلعالم الجديدة، 

% لإلذاعة، 35تلفزيون، % لل40% لوسائل اإلعالم الجديدة، 45ألقل من ثالث ساعات كما يأتي:  

% للصحف، وجاءت وسائل اإلعالم الجديدة في مقدمة الوسائل التي يتعرض لها المبحوثون في عينة  2.5

%، في حين كان معدل استخدام التلفزيون  30الدراسة؛ حيث بلغت نسبة ثالث ساعات فأكثر ما نسبته 

صفح الشباب الجامعي للصحف % على الترتيب، في حين أشارت معدالت ت18.5%، 22.5واإلذاعة  

%، وربما يرجع ذلك إلى طبيعة الحياة السريعة التي يعيشها الشباب في هذا  0ألكثر من ثالث ساعات إلى 

العصر، إذ يكتفي بقراءة بعض الموضوعات التي تهمه فقط، أو يكتفي بقراءة العناوين الرئيسة فقط. 

ارت إلى أن الشباب الفلسطيني يقضي ساعات  ( التي أش2011وتتفق هذه الدراسة مع دراسة )حماد، 

 ,Vasquezطويلة في المتوسط أسبوعياً أمام التلفزيونات والمحطات الفضائية، بينما كشفت دراسة )

ساعة   10.6إلى   10.1( التي أشارت إلى أن الطلبة الجامعيين في الواليات المتحدة يقضون ما بين  2007

 أسبوعيًا.أمام شاشة التلفزيون 

 (: عدد مرات استخدام وسائل اإلعالم الجديد: 4جدول )

 %  ك عدد مرات االستخدام

 َ  20 40 مرة واحدة يوميا

 َ  47.5 95 أكثر من مرة يوميا

 15 30 عدة مرات في األسبوع 

 17.5 35 في أوقات األحداث المهمة فقط

 100 200 المجموع 

%( من أفراد عينة الدراسة يستخدمون أكثر من مرة يومياَ  47.5بيانات الجدول السابق أن )تشير 

% في حين أشارت النتائج  20وسائل اإلعالم الجديد، أما من يستخدمونها مرة واحدة يوميا بلغت نسبتهم 

ة  %(، في حين بلغت نسبة من يستخدمون عد 17.5أن من يستخدمونها وقت األحداث المهمة بلغت )

 %، وهذا يشير إلى ارتفاع نسبة استخدام أفراد العينة لوسائل اإلعالم الجديدة.15مرات في األسبوع  
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( حيث كان نسبة من يتعرضون  2021وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )أبو قوطة، 

 %.48للمواقع اإلخبارية أكثر من مرة يوميًا بنسبة  

 وسائل اإلعالم الجديدة األكثر استخداًما  (:5جدول )

 النسبة  التكرار اسم الموقع 

 40 80 الفيس بوك 

 7.5 15 الصحف اإللكترونية 

 10 20 المدونات والبريد اإللكتروني

 22.5 45 توتير 

 20 40 يوتيوب 

 100 200 المجموع 

 

الجديدة استخداًما هي الفيس بوك، كما  تشير نتائج الجدول السابق بأن أكثر تطبيقات وسائل اإلعالم 

% من أفراد العينة، في حين بينت النتائج على تقارب نسبة اشتراك الشباب الفلسطيني 40أشار ما نسبته 

% للمدونات والبريد  10%، وجاء ما نسبته  20%، 22.5لموقعي توتير ويوتيوب، وجاءت على الترتيب 

%. وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع ما 7.5ونية بنسبة اإللكتروني، يليها استخدام الصحف اإللكتر 

%( من الطلبة الفلسطينيين  52(، والتي أظهرت بأن حوالي ) 2010توصلت إليه دراسة )المصري، 

 يستخدمون الفيس بوك لمدة تصل إلى ساعتين يوميًا. 

 وسائل اإلعالم الجديد (: مدى متابعة الشباب الجامعي لقضية القدس عبر  6جدول )

 %  ك مدى المتابعة 

 55 110 دائًما

 40 80 أحيانًا 

 5 10 نادًرا

 100 200 المجموع 

يتضح من الجدول السابق أن ما يزيد عن نصف عينة الدراسة، يتسم بالمتابعة الدائمة لوسائل  

%، تاله في المرتبة الثانية عينة الدراسة التي تتسم بالمتابعة  55اإلعالم الجديدة حول قضايا القدس بنسبة 

عة نادًرا. وهو ما يدل % من عينة الدراسة تتسم بالمتاب 5%، في حين جاءت نسبة  40غير المنتظمة بنسبة 
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على اهتمام أفراد العينة بما يجرى في المدينة المقدسة من تهويد واستيطان وانتهاكات من قبل قوات 

 االحتالل اإلسرائيلي، ويعكس حرصهم على متابعتها، والتعرف ما يدور فيها من أحداث.

 الجامعي من خاللها قضايا القدس عبر وسائل اإلعالم الجديد (: الوسيلة التي تابع الشباب 7جدول )

 %  ك الوسيلة 

الوسائل التقليدية: )الصحف، مجالت، تلفزيون، 

 إذاعة(
79 35 

 65 130 وسائل اإلعالم الجديدة

 100 200 المجموع 

القدس وأهلنا  كشفت نتائج الجدول السابق أن النسبة األكبر من أفراد العينة قد تابعت أخبار مدينة 

المقدسيين من خالل وسائل اإلعالم الجديدة؛ حيث بلغت نسبة الذين تابعوا قضية القدس عبر هذه الوسيلة  

% من إجمالي أفراد العينة في حين تابع أخبار القدس عبر وسائل اإلعالم التقليدية بقية الشباب  65

%. وتعكس هذه النتائج أهمية وسائل  35والتلفزيون( بنسبة  –الراديو  –المجالت  –الجامعي: )الصحف  

اإلعالم الجديدة كمصدر للمعلومات، فيما يتعلق بأخبار القدس؛ خاصة في ظل تعدد الوسائل المستخدمة  

عبر اإلنترنت، والتطبيقات التقنية المختلفة، والتي تقدم من خاللها المعلومات إلى جانب تعدد المؤسسات 

تي تقدم من خاللها المعرفة والمعلومات حول هذه القضية الهامة للشعب  الفلسطينية الرسمية واألهلية، وال

الفلسطيني، وتتوزع هذه المؤسسات ما بين أفراد ومؤسسات إعالمية ومؤسسات مقدسية مجتمعية وإلى  

 جانب مؤسسات السلطة الفلسطينية والقوى واألحزاب السياسية الفلسطينية الوطنية واإلسالمية. 

( أن جمهور النخب الفلسطينية يعتمدون على 2021مع دراسة )وافي؛ واللوح،   وتتفق هذه الدراسة

%( من النخب يعتمدون  95.1شبكات التواصل االجتماعية كمصدر للمعلومات، حيث تبين أن ما نسبته )

 على موقع فيس بوك.

 

 

 خاللها الشباب الجامعي قضايا مدينة القدس(: وسائل اإلعالم الجديدة التي تابع من 8جدول )

 %  ك المصدر م 

 Twitter, Facebook. 70 35مواقع التواصل االجتماعي مثل  1

 19 38 المواقع اإلعالمية الفلسطينية مثل وكالة وفا أو وكالة معا. 2
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 23 46 مواقع إخبارية فلسطينية مثل دنيا الوطن. 3

4 
الفلسطينية مثل: صحف القدس، الحياة الجديدة، المواقع اإللكترونية للصحف 

 األيام، فلسطين. 
20 10 

 5 10 مواقع المؤسسات المقدسية ومدونات النشطاء المقدسيين.  5

 BBC. 10 5 مواقع وسائل اإلعالم غير الفلسطينية مثل الجزيرة أو 6

 3 6 مواقع القوى واألحزاب السياسية الفلسطينية.  7

 100 200 المجموع  

كانت من   Twitterوموقع   Facebookتدل النتائج السابقة أن مواقع التواصل االجتماعي كموقع 

% من  35مقدمة المواقع التي تابع من خاللها أفراد العينة قضية القدس، ومثلت نسبة متابعة هذه المواقع 

تفاعلية، وتمكن المستخدم  أفراد العينة، وتعكس تلك النتيجة أهمية هذه المواقع، والتي تتيح قدر كبير من ال

في إنشاء صفحات خاصة به يتحكم في مضمونها، حيث تمكنت العديد من المؤسسات المقدسية والمدونيين  

المهتمين بالقدس من إنشاء صفحات لهم عبر هذه المواقع لتتابع من خاللها أخبار أهلنا المقدسيين، وتعبر  

اء استخدام مواقع إخبارية فلسطينية مثل دنيا الوطن في عن مواقفها، وأحيانًا لكي تحشد التأييد لها. وج

%. وهي أيًضا نسبة تعكس أهمية هذه النوعية من المواقع لدى الجمهور كمصدر 23المرتبة الثانية بسنبة  

للمعلومات حول قضية القدس، وفي الترتيب الثالث تصدرت المواقع اإلخبارية لوكاالت األنباء الفلسطينية  

%، وقد حصلت المواقع اإللكترونية للصحف الفلسطينية على ما  19ووكالة معًا ما نسبته  مثل وكالة وفا،

%، وفي الترتيب الخامس تساوت نسبتا مواقع وسائل اإلعالم غير الفلسطينية مثل الجزيرة،  10نسبته 

ع  %، وأخيًرا مواق5، ومواقع المؤسسات المقدسية، ومدونات النشطاء المقدسيين، وذلك بنسبة  BBCو

%، 3القوى واألحزاب السياسية الفلسطينية التي تولى القدس اهتماًما عبر وسائل اإلعالم الجديد بنسبة 

ويرى الباحث أن سبب ذلك يرجع إلى تدني نسبة تناول قضية القدس في المواقع اإللكترونية للقوى  

ي الخطاب اإلعالمي بشكل  السياسية الفلسطينية لتركيزها علي االنقسام الفلسطيني الداخلي وتداعياته ف

 متواصل، باإلضافة إلى أن الفصائل الرئيسية هي التي يوجد لها مواقع إلكترونية ناطقة باسمها.

 (: أهم الموضوعات التي يهتم الشباب الجامعي بمتابعتها 9جدول )

 %  ك أهم الموضوعات 

 20 40 تهويد المدينة المقدسة 

 20 40 المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

 11.5 23 االستيطان اإلسرائيلي وأعمال المصادرة
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المواجهات والمسيرات ضد االحتالل في المدينة  

 المقدسة
27 13.5 

 16 32 االعتقاالت وقضايا األسرى المقدسيين 

 14 28 فعاليات ثقافية وتربوية واجتماعية 

 5 10 مواضيع أخرى 

 100 200 المجموع 

تشير بيانات الجدول السابق إلى أن أهم الموضوعات التي يتابعها المبحوثون عبر وسائل اإلعالم  

% من تهويد المدينة  20الجديد كانت موضوع لالهتمام البالغ من أفراد عينة الدراسة؛ حيث بلغت نسبتها  

وطبيعة ما يحدث داخل األراضي المقدسة والمقدسات اإلسالمية والمسيحية بالتساوي، وهذا يتفق  

الفلسطينية من أحداث وقضايا متشابكة ومتسارعة بصفة يومية، وهذا يؤكد دور وسائل اإلعالم الجديد 

ومسئوليتها تجاه القدس، وبناء أجندتها اإلعالمية في ضوء اهتمامات الشباب الفلسطيني بما يتوفر لهم من  

لسطيني، والتعبير عن همومة. ثم جاءت القضايا المتعلقة  حرية تتيح لهم التعامل مع قضايا شعبهم الف

%؛ نظًرا ألهمية قضية األسرى في 16باالعتقاالت وقضايا األسرى المقدسيين في المرتبة الثانية بنسبة 

 المجتمع الفلسطيني باعتبارها قضية وطنية تحضي باالهتمام الشعبي والرسمي. 

( أن وسائل التواصل  2017)توم؛ والعسولي؛ وزين،  وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة

 %(. 73.2االجتماعي تروج لقضية القدس في المجال السياسي بنسبة بلغت )

%، وجاء اهتمام  14أما القضايا المتعلقة بالفعاليات الثقافية والتربوية واالجتماعية فبلغت نسبتها   

%، وجاء اهتمام  13.5االحتالل في مدينة القدس بنسبة  أفراد العينة بقضايا المواجهات والمسيرات ضد 

المبحوثين بقضايا أخرى مثل، المفاوضات حول القدس والموقف العربي والدول حول ما يجري في  

%، وذلك للنظرة التشاؤمية لدى الشباب الفلسطيني من مواقف الدول العربية واإلسالمية  5القدس بنسبة 

 دس.والمجتمع الدولي اتجاه قضية الق

 (: اإلشباعات المتحققة لدى الشباب الجامعي 10جدول )

 %  ك اإلشباعات 

 19 38 وسعت مدركاتي فيما يتعلق بقضية القدس 

 10 20 االنخراط في قضايا المجتمع 

الحصول على المعلومات والمعرفة 

 الجديدة
70 35 



 

99 

 

 5 10 القدرة النقدية للموضوعات المختلفة 

 7.5 15 القدرة على النقاش مع األخرين 

القدرة على ملء أوقات الفراغ وحسب  

 التسلية 
35 17.5 

 6 12 جعلتني اجتماعيا أكثر 

 0 0 الحصول على المعلومات والمعرفة

 100 200 المجموع 

يتضح من خالل الجدول السابق أن اإلشباع الخاص بالحصول على المعلومات والمعرفة التي 

%،  35الشباب الجامعي إلى تحقيقها من خالل وسائل اإلعالم الجديدة جاء في المرتبة األولى بنسبة يسعي 

(، حيث كان أهم دوافع استخدام 1998وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات )عبد السالم، 

انت أهم  (، حيث ك2000%، ودراسة )طايع، 72.7الشباب لإلنترنت "الحصول على المعلومات" بنسبة 

%، وجاء في المرتبة الثانية  91المجاالت استخدام الشباب لإلنترنت كونه مصدر للمعلومات بنسبة 

%(، وجاءت بعدها إشباعات القدرة على  19"وسعت مداركنا فيما يتعلق بقضية القدس" وذلك بنسبة ) 

%، وفي  10نسبة % تلتها االنخراط في قضايا المجتمع ب 7.5ملء أوقات الفراغ وحب التسلية بنسبة  

%، فيما حصل اإلشباع "جعلتني اجتماعيا  17.5المرتبة الرابعة القدرة على النقاش مع اآلخرين" بنسبة  

%، وربما  7.5%، وأخيًرا جاء إشباع القدرة النقدية للموضوعات المختلفة بنسبة  6أكثر" على نسبة 

األخرى إلى طموح الشباب  يعزى السبب في تقدم اإلشباع المعرفي علي ما دونه من اإلشباعات 

الفلسطيني وسعيه نحو االستزادة المعرفية والعلمية عبر الدراسة في الخارج بالرغم من الصعوبات 

 والعراقيل التي تفرضها إسرائيل وسياسة الحصار والعزلة المفروضة على قطاع غزة.

 اإلعالم الجديد (: درجة استخدام الشباب الجامعي لوسائل 11جدول )

 %  ك درجة االعتماد 

 55 110 اعتبرها مصدًرا أساسيًا للمعلومات 

 35 70 اعتبرها مصدًرا ثانويًا للمعلومات 

 10 20 ال اعتبرها مصدًرا للمعلومات 

 100 200 المجموع 

يوضح الجدول السابق أن الشباب الفلسطيني من أفراد عينة الدراسة يعتمدون على وسائل اإلعالم  

% من عينة  35%، في حين أوضح 55الجديد؛ حيث بلغت نسبة من اعتبرها مصدًرا أساسيًا للمعلومات 

% من  10ه الدراسة أنهم يعتبرونها مصدرا ثانويا للمعلومات في حين كشفت نتائج الدراسة أن ما نسبت
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الشباب الجامعي ال يعتبرها مصدرا للمعلومات، وتظهر هذه النتيجة أن النسبة األكبر من الشباب 

 الفلسطيني يعتبر وسائل اإلعالم الجديد مصدرا أساسيا للمعلومات.

 اإلعالم الجديد  (: درجة ثقة الشباب الجامعي في األخبار والمعلومات المنشورة علي وسائل12جدول )

 %  ك درجة الثقة 

 20 40 أثق بشدة 

 60 120 أثق 

 20 40 ال أثق 

 100 200 المجموع 

تبين من خالل نتائج الجدول السابق أن غالبية أفراد عينة الدراسة يثقون في األخبار المنشورة علي  

% 20وأخيًرا نجد أن نسبة %، 20%، ومن يثق بشدة 60وسائل اإلعالم الجديد حيث بلغت نسبة من يثق  

 من عينة الدراسة ال تثق في ما تقدمه وسائل اإلعالم الجديد.

 (: مقياس عام لمدي مصداقية وسائل اإلعالم الجديدة من وجهة نظر الشباب الجامعي13جدول )

 النسبة  التكرار مستويات المصداقية 

 53 106 متوسط 

 41.5 83 مرتفع 

 5.5 11 منخفض 

 100.0 200 اإلجمالي 

%( من عينة الدراسة تمتع بمستوي مصداقية متوسط نحو 53يكشف الجدول السابق عن أن نسبة )

%( من عينة الدراسة بمستوي مصداقية مرتفع نحو وسائل  41.5وسائل اإلعالم الجديدة، تاله تمتع نسبة )

من الشباب الجامعي تتمتع بمستوي مصداقية منخفض %( 5.5اإلعالم الجديد، وأخيًرا نجد أن ما نسبته ) 

 نحو وسائل اإلعالم الجديد.

 اختبار فروض الدراسة:  -

الفرض األول: هناك فروق ذات داللة إحصائية بين معدالت االستخدامات لوسائل اإلعالم الجديدة 

الجدول التالي: فرض أجرى الباحث اختبار "ت" الذي يوضحه والنوع، والختبار مدى صحة هذا ال  

(: اختبار ) 14جدول ) T لبيان الفروق بين النوع االجتماعي واستخدام وسائل اإلعالم الجديد ) 
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 ( 100إناث )ن=  ( 100ذكور )ن=  مقياس 
  Tقيمة 

 المحسوبة 

درجة 

 الحرية 

مستوى  

 المعنوية 
 االستخدام 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري 

2.8 6122 2.3 688 9.22 198 0.001 

 توضح بيانات الجدول السابق: 

( وجود فروق دالة إحصائياً بين معدالت استخدام وسائل اإلعالم الجديدة  Tأظهر استخدام اختبار )

وذلك لصالح الذكور حيث جاء  (،  0.001( عند مستوى المعنوية ) 9.22والنوع؛ حيث كانت قيمة "ت" )

( لصالح اإلناث، وفقاً للنتيجة السابقة يقبل الفرض. 2.3( في مقابل )2.8المتوسط الحسابي الخاص بهم )

ويعزو الباحث ذلك إلى أن طلبة كلية اإلعالم من الذكور تفاعاًل على وسائل التواصل االجتماعي، وتتفق  

% من  83( عن أن نسبة  60) 2005يل سويلم وآخرين  هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة مروة نب 

 % من اإلناث. 68الذكور يستخدمون اإلنترنت بشكل كثيف في مقابل  

وتعد هذه النتيجة أيًضا منطقية في ضوء البيئة المحلية، فالبيئة الفلسطينية بيئة حرب وعنف وتوتر، 

 كذلك في ضوء الظروف العنيفة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. 

لفرض الثاني: هناك فروق ذات داللة إحصائية بين معدالت االستخدامات لوسائل اإلعالم الجديدة والسنة  ا

ANOVA one-wayالدراسية، والختبار مدى صحة هذا الفرض أجرى الباحث اختبار "ف"   الذي   

 يوضحه الجدول التالي: 

ن مستويات االستخدام والسنة الدراسية (: اختبار )ف( لمعنوية الفروق بي 15جدول )  

 مستوى المعنوية  قيمة ف درجة الحرية المتوسط الحسابي  ن  السن

 2 2.95 64 سنة ثانية 

197 

199 

 2.57 91 سنة ثالثة  0.000 66.1

 1.75 45 سنة رابعة 

 توضح بيانات الجدول السابق ما يلي: 

أظهر استخدام اختبار "ف" عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين معدالت االستخدام لوسائل اإلعالم  

(، ويتضح من الجدول  0.000( عند مستوى المعنوية ) 66.1الجديدة والسنة الدراسية؛ حيث كانت "ف" )

م الجديدة، وكان  السابق أن الشباب الجامعي في السنة الدراسية الثانية هم األكثر تعرًضا لوسائل اإلعال 
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الفروق لصالح طلبة السنة الثانية، وفقاً للنتيجة السابقة يقبل الفرض، ويعزو الباحث ذلك إلى أن السنة يبدأ  

 التخصص، وبالتالي يبدأ طلبة السنة الثانية باالهتمام، والتخصص بمجاالت اإلعالم المتنوعة.

ية وسائل اإلعالم الجديدة والنوع، والختبار  الفرض الثالث: هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مصداق

 مدى صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار "ت" الذي يوضحه الجدول التالي: 

 (: اختبار )ت( لمعنوية الفروق بين النوع واستخدام اإلعالم الجديد 16جدول )

 ( 100إناث )ن=  ( 100ذكور )ن=  مقياس 

 قيمة ت 
درجة 

 الحرية 

مستوى  

 المعنوية 
 االستخدام 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري 

2.3 480 2.5 650 17.7 198 0.000 

 توضح بيانات الجدول السابق ما يلي: 

والنوع؛ حيث  أظهر استخدام "ت" وجود فروق دالة إحصائيًا بين مصداقية وسائل اإلعالم الجديدة 

(، وذلك لصالح اإلناث؛ حيث جاء المتوسط  0.001( عند مستوى المعنوية )17.7كانت قيمة "ت" ) 

( لصالح الذكور، وفقًا للنتيجة السابقة يقبل الفرض الفرعي 2.3( في مقابل ) 2.5الحسابي الخاص بهم )

 السابق.

اإلعالم الجديدة والسنة الدراسية،   الفرض الرابع: هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مصداقية وسائل

الذي يوضحه   ANOVA one-wayوالختبار مدى صحة هذا الفرض أجرى الباحث اختبار "ف" 

 الجدول التالي: 

 (: اختبار )ف( لمعنوية الفروق بين مستويات االستخدام والسنة الدراسية 17جدول )

 مستوى المعنوية  قيمة ف الحريةدرجة  المتوسط الحسابي  ن  السن

 2 2.7 64 سنة ثانية 

197 

199 

 2.4 91 سنة ثالثة  0.000 23.4

 2.0 45 سنة رابعة 

 توضح بيانات الجدول السابق ما يلي: 

أظهر استخدام اختبار "ف" عن وجود فروق دالة إحصائياً بين وسائل اإلعالم الجديدة والسنة  

(، ويتضح من الجدول السابق أن  0.000( عند مستوى المعنوية ) 23.4الدراسية، حيث كانت قيمة "ف" )
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سابقة يقبل الفرض األفراد في السنة الثانية هم األكثر مصداقية لوسائل اإلعالم الجديدة، وفقاً للنتيجة ال

 السابق، ويعزو الباحث ذلك إلى أن طلبة السنة الثانية أكثر شغفًا الستخدام وسائل اإلعالم الجديدة. 

 

الفرض الخامس: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معدل االستخدام لوسائل اإلعالم الجديدة 

 واإلشباعات المتحققة لدى الشباب الجامعي. 

(: معامل االرتباط بين معدل االستخدام لوسائل اإلعالم الجديدة واإلشباعات المتحققة لدى  18جدول )

 ≥ α 0.05الشباب الجامعي عند مستوى داللة 

 اإلحصاءات  الفرضية 
اإلشباعات المتحققة لدى الشباب 

 الجامعي

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  

االستخدام لوسائل اإلعالم بين معدل 

الجديدة واإلشباعات المتحققة لدى الشباب 

 الجامعي.

 0.325 معامل االرتباط 

القيمة  

 االحتمالية 
0.000 

 200 حجم العينة 

تم استخدام اختبار سبيرمان إليجاد العالقة بين بين معدل االستخدام لوسائل اإلعالم الجديدة 

الجديدة والتقليدية، وتبين النتائج في الجدول السابق أن قيمة معامل االرتباط  ومصداقية وسائل اإلعالم 

؛ مما يدل على وجود عالقة  0.05، وهي أقل من 0.000، والقيمة االجتماعية تساوي  0.325يساوي 

ارتباطية موجبة بين معدل االستخدام لوسائل اإلعالم الجديدة لتوجيه الرأي العام نحو قضية القدس  

اعات المتحققة لدى الشباب الجامعي. أي كلما تم استخدام وسائل اإلعالم الجديدة، كلما اتضح واإلشب

إشباعات الطلبة )الشباب الجامعي( من قضية القدس. ويعزو الباحث ذلك إلى الزيادة في التعمق والبحث  

ك لوجود من  من خالل وسائل اإلعالم الجديدة يزيد من معرفة الشباب الجامعي من قضية القدس، وذل

 المؤسسات والمواقع الداعمة لقضية فلسطين عامة وقضية القدس خاصة. 

 النتائج العامة: 

أوضحت النتائج أن استخدام العينة لوسائل اإلعالم الجديد من ساعتين ألقل من ثالث ساعات، جاءت  -1

% من طلبة كلية اإلعالم عينة الدراسة 15% لإلذاعة، وبنسبة  35% للتلفزيون،  40%، و 45بنسبة 

%  26.5% للتليفزيون، وما نسبته 12.5تتعرض أقل من ساعة لوسائل اإلعالم الجديدة، ونسبة  

%، بينما جاء االستخدام من ساعة ألقل 62.5لإلذاعة وأخيًرا بلغ معدل االستخدام للصحف ما نسبته 
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% 35% لإلذاعة، 20% للتلفزيون، 25% لوسائل اإلعالم الجديدة، 10من ساعتين وفق اآلتي:  

 للصحافة.

% من  40نسبة بينت الدراسة بأن أكثر تطبيقات وسائل اإلعالم الجديدة استخداًما هي الفيس بوك ب -2

أفراد العينة، في حين تقارب نسبة اشتراك الشباب الفلسطيني لموقعي توتير، ويوتيوب، وجاءت على  

% للمدونات والبريد اإللكتروني، يليها استخدام 10%، وجاء ما نسبته  20%، 22.5الترتيب 

 %. 7.5الصحف اإللكترونية بنسبة  

كانت من   Twitterوموقع   Facebookقع  أوضحت الدراسة أن مواقع التواصل االجتماعي كمو -3

%  35مقدمة المواقع التي تابع من خاللها أفراد العينة قضية القدس، ومثلت نسبة متابعة هذه المواقع 

من أفراد العينة، وجاء استخدام مواقع إخبارية فلسطينية مثل دنيا الوطن في المرتبة الثانية بسنبة 

ع اإلخبارية لوكاالت األنباء الفلسطينية مثل وكالة وفا  %. وفي الترتيب الثالث تصدرت المواق23

%، وقد حصلت المواقع اإللكترونية للصحف الفلسطينية على ما نسبته  19ووكالة معا ما نسبته  

10 .% 

جاءت الموضوعات المتعلقة بقضية تهويد المدينة المقدسة والمقدسات اإلسالمية والمسيحية بالتساوي   -4

%(، ثم جاءت 20تابعها المبحوثون عبر وسائل اإلعالم الجديد وبنسبة ) من أهم الموضوعات التي ي

%، أما القضايا 16القضايا المتعلقة باالعتقاالت وقضايا األسرى المقدسيين في المرتبة الثانية بنسبة  

%، وجاء اهتمام أفراد العينة 14المتعلقة بالفعاليات الثقافية والتربوية واالجتماعية، فبلغت نسبتها 

% وجاء اهتمام المبحوثين  13.5ضايا المواجهات والمسيرات ضد االحتالل في مدينة القدس بنسبة بق

بقضايا أخرى مثل، المفاوضات حول القدس والموقف العربي والدول حول ما يجري في القدس 

 %. 5بنسبة 

جامعي  بينت الدراسة أن اإلشباع الخاص بالحصول على المعلومات والمعرفة التي يسعي الشباب ال -5

%، وجاء في المرتبة  35إلى تحقيقها من خالل وسائل اإلعالم الجديدة جاء في المرتبة األولى بنسبة 

%(، وفي المرتبة الرابعة القدرة 19الثانية "وسعت مداركنا فيما يتعلق بقضية القدس" وذلك بنسبة ) 

 %. 10بنسبة  %، تلتها االنخراط في قضايا المجتمع 17.5على النقاش مع اآلخرين" بنسبة 

أظهرت الدراسة أهمية االهتمام اإلعالمي في هذا الملف، وما يمكن أن يكون لإلعالم من دور في   -6

تسليط الضوء على جميع المستويات على قضية المقدسات اإلسالمية والمسيحية، ونستطيع القول بأن  

مية والمسيحية مع  ما ينطبق بالعموم على قضية فلسطين ينطبق على قضية القدس والمقدسات اإلسال

شيء من الخصوصية؛ ألن القدس تشكل محوًرا رئيًسا من محاور التاريخ والهوية واالنتماء  

 والحضارة، والرواية الفلسطينية التي طالما حاربها االحتالل اإلسرائيلي. 
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% من عينة الدراسة أكدوا على أن الوسائل الجديدة تمتع  74.5أكدت نتائج الدراسة أن هناك نسبة   -7

 % من العينة أنها من سمات الوسائل التقليدية. 42.5السرعة في نقل األحداث، بينما رأى نسبة ب

% فقط من عينة الدراسة يتمتعون بدرجة مصداقية كبيرة لوسائل 19تشير نتائج الدراسة إلى أن   -8

 % من عينة الدراسة لوسائل اإلعالم الجديدة.43.5اإلعالم التقليدية في مقابل نسبة 

الدراسة استخدام الشباب الفلسطيني لوسائل اإلعالم الجديدة كمصدر للمعلومات حول قضية  بيلنت  -9

القدس يتبين حجم وأهمية هذا الموضوع ومركزيته في القضية الفلسطينية، والصراع مع االحتالل  

 اإلسرائيلي. 

 التوصيات:  -

د، وأن هذه الوسائل أداة العمل على توعية الشباب الجامعي الفلسطيني بأهمية وسائل اإلعالم الجدي .1

 فعالة في التواصل مع اآلخرين من أجل اكتساب المعرفة، وتبادل المعلومات. 

أن يتم إعداد دراسات جديدة في مجال اإلعالم الجديد من الدراسات التجريبية والتحليلية، وعدم   .2

هاتهم نحو قضية  االقتصار على الدراسات الميدانية بهدف قياس تأثير متابعة عينة الدراسة على توج

أو حدث ما، حيث أنه البد من االهتمام بإعداد دراسات تتناول قضايا القدس وغيرها لكيانات أو  

 أحداث في اإلعالم الجديد.

اء على ما تثيره وسائل   .3 البد من اهتمام المؤسسات التنفيذية بالدولة بالتعرف على ردود فعل القرل

ه من صور معبرة عن الواقع الفعلي للمجتمع الفلسطيني، اإلعالم الجديد من قضايا أو على ما تنشر

حيث أن هذه الردود التي تمثل تفاعل الشباب الفلسطيني مع وسائل اإلعالم الجديد، تعطي دالالت  

 ومؤشرات لتوجهات الرأي العام في المجتمع الفلسطيني. 

المقدسات اإلسالمية   العمل على رصد وتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية في كافة قضايا القدس بحق .4

 والمسيحية وتوثيقها وبلورتها وتعميمها. 

دعوة الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية على أفراد مساحات واسعة كقضية القدس في المواقع  .5

 اإللكترونية التابعة بها. 

ضرورة إعادة النظر في أسلوب عمل المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية، والخروج عن   .6

 مطية والرتابة فيما يعرض حول القدس.الن

زيادة مساحة النشر اإلعالمي على وسائل اإلعالم في أشكال إعالمية مختلفة، وتناول جوانب مختلفة  .7

 من حياة المقدسيين، وتأثير السياسات العنصرية اإلسرائيلية عليها. 

وبين الشباب الفلسطيني  تشكيل فرق من الشباب النشطاء في وسائل التواصل االجتماعي؛ للربط بينهم  .8

 في المهجر؛ لفضح الممارسات اإلسرائيلية بحق القدس والمقدسيين. 



 

106 

 

العمل على إنتاج مواد إعالمية عن القدس الشريف وتوزيعها على المؤسسات اإلعالمية المحلية   .9

 والعربية والدولية، ونشرها على وسائل اإلعالم الجديد. 
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Abstract 

The main goal of this research is to study the forms of digital reception, which also represents 

a new problem in showcasing the relation between social and standard media that is bound to 

affect the behavior of the individual and the society. Some researchers found that it's still too 

early to rule out any conclusions when it comes to digital reception, as it is crucial to await the 

results of the many surveys and studies that are yet to be made, in a way that allows us to collect 

further data and come up with suitable conclusions  

However, certain phenomena have began to heavily influence the relation established between 

the receiver (the individual) and the device of digital reception especially when it comes to the 

drama genre, and all its series and films. This study has shown through examining the case of 

one platform that has a big viewership, that the behavior of receiving is individual and not 

related to group of people, even while being physically amongst them, and that is because every 

person has their very own mobile screen that accompanies them wherever they go: alone, or in 

a group, doesn't matter, because this individual still has access to his screen and to any drama 

content, regardless of the opinions, preferences or influence of other people, and therefore is 

able to keep up with a huge amount of content (episodes) without having to wait for the episode 

to come out on TV.  

Digital reception has also affected the production of digital Arabic content in drama, where 

certain productions have become exclusive to certain platforms, or to certain recent fashions 

trends, which is cheaper than a standard television show, and doesn't require long episodes.  
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This form of reception has been accompanied with a number of expressive behaviors, where 

the receiver can react to the content through commenting and sharing their opinions, also 

through discussions with other viewers, as well as liking and subscribing to the platform, and 

this expression of opinion is manifested separately, without any influence from its 

surroundings.  

Nonetheless, most of these comments, as shown by this study, are not directly related to the 

content of the drama, such as the story and the plot, instead, these comments start a discussion 

concerning the public opinion of the viewers, from religious, to political and cultural, and 

sometimes even containing curse words and a hate speech towards certain characters or people, 

which transforms this interactive platform into a platform filled with unwanted and unrelated 

drama content, caused by what is known as "the cyber flies", who are constantly aiming to 

change the narrative and redirect the public opinion and controlling the viewer, all while 

promoting its own ideas and opinions and propaganda, on all levels.  

In general, this viewing experience, regardless of the interactive discussions that happen in the 

comment section, remain free of any kind of social interaction, which makes it isolated and 

limited, and with an effect linked to a short period of time.  

 

 مقدمة 

 

الدراما منتج ثقافي فني اعالمي، اصبحت تُرصد له الموازنات الكبرى في الفضائيات العربية، في اآلونة 

ع الحكومية والخاصة. ان الدراما االخيرة وتعكف على صناعته وترويجه من دور االنتاج وشركات التوزي

بما تملكه من قوة في الصوت والصورة، في النص وفي الشخصيات، في االزياء وفي الموسيقى وغيرها  

من المؤثرات المشهدية، اصبحت تشكل في مجتمعاتنا المعاصرة جزءا من صناعة الرأي العام، وتُسهم  

ا، كما اصبحت اداة من أدوات القوة الناعمة التي  بشكل كبير في تشكيل الوعي الفردي والجمعي في آن مع

تستخدمها الحكومات في عالقاتها وتوجهاتها مع دول اخرى، تتوخى من خاللها استمالة مجتمعات هذه 

 الدول وشعوبها نحو افكار وقضايا  واحداث محددة دون سواها. 

إحدى الفنون العريقة التي قدمت  هيبما تمتلكه من تأثير نفسي وعقلي وعاطفي على المتلقي،  ،الدراماو

الحكمة والفلسفة بأشكال تعبيرية ارتكزت على الشخصية الدرامية وعلى النص الدرامي المليء بالثنائيات  

خيانة وغيرها الكثير، ثم  المترافقة والمتضادة كالخير والشر والقديم والجديد والحب واالنتقام والوفاء وال
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تطورت بالتزامن مع التطور التكنولوجي لتصبح ظاهرة قادرة على المحاكاة وااليحاء واالقناع بالصوت 

والصورة وغيرها من المؤثرات، في هذا التاثير، تكمن قيمة الدراما كفن يقدم المتعة في الظاهر مدججا 

عية والتعبيرات السلوكية واالفكار السياسية والدعاية، النها  برسائل فيها  الكثير من القيم الثقافية واالجتما

تتكىء على القصة التي تدخل الى العقل والقلب، بحيث تذكرنا بحكايات الجدات واالمهات، التي تعيدنا في  

 الذاكرة الى امثولة القصة ومتعة االستماع والتخيل.

ير بالسياسة وبالتطور المجتمعي لالنسان،  الدراما هذا الفن الضارب في التاريخ، المرتبط الى حد كب

وبالتعبيرات عن القيم االجتماعية السائدة في اي مجتمع، الدراما كنظرية متكاملة استقت من الفنون االخرى  

ادواتها، من الموسيقى والرسم والتصوير الفوتوغرافي ومن االزياء والهندسة الى غيرها من الفنون، لتصبح  

داة في منظومة السيطرة من قبل الدول العظمى والدول النامية على حد سواء، في هذه الظاهرة بذاتها، ا

عصرنا الحالي، تحت مسمى القوة الناعمة التي تستطيع ان تشكل وتؤثر في توجيه الرأي العام وبالتالي  

 احداث سيطرة ناعمة هادئة بمنتوج ثقافي فني ترفيهي على الجمهور الواسع.  

الدراما عرض يحاكي حدثا كامال وبالتالي لديه القدرة على تطهير نفوس المتفرجين    منذ ارسطو الذي وجد ان

. ان السياق الدرامي 1عن طريق اشفاقهم على الشخصية التراجيدية والخوف من الوقوع بنفس المصير " 

يخلق حالة من التشوق او التمني في الوقوع بمصير الشخصيات التي تعيش  قصص الحب والغرام 

 ية وقصص الثراء والنجاح بنشوة. برومنس

مع بريخت الذي اراد من الدراما ان تكون هي العالم الحقيقي امام المتفرج ال ان يتماهى مع الممثل فيفقد  

قدرته على اعمال عقله، فيقع ضحية مؤامرة الكاتب والمخرج والممثل الذين ارادوا له ان يرى العالم كما 

التي اصبحت محل اهتمام الباحثين والمنظرين السيما الدراما  يرونه.تطورت النظرة الى الدراما،

المسرحية، التي تم تصنيفها ضمن مدارس ومذاهب متعاقبة، متعالقة مع الظروف والمراحل التاريخية من  

الطبيعية الى الرومنسية الى ...  لتبقى الدراما التلفزيونية منقوصة االهتمام من ناحية البحث االكاديمي  

 رغم االنتاج  الكبير الذي طال مسلسالت الدراما العربية، وذلك بفعل تحولين كبيرين:   والعلمي،

اولهما: نشوء الفضائيات العربية التي اصبحت بحاجة الى مادة تلفزيونية تجذب الجماهير، وتخصيص 

 قنوات للدراما التي حظيت بنسب مشاهدة عالية ، رافعة بذلك مداخيل االعالنات لمحطات العرض.

وثانيهما: التفات الدول المنتجة الى اهمية هذا المنتج السوسيوثقافي في التأثير الرأي العام وفي تزويده بالقيم   

 التي تحفظ مصالح الطبقات الحاكمة والثقافة المسيطرة.  

 

 
،  1984، تصدر عن وزارة االعالم، الكويت، 4، العدد 14لة عامل الفكر، االعالم والرأي العام، اجمللد العيوطي امحد، املسرح السياسي، جم 1
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 : االطار النظري لدراسة الدراما -1

يقى العديد من النظريات الغربية  قد استخدم الباحثون في الدراما وفي تحليل مؤثرات الصورة والنص والموس 

ومنها نظرية الغرس الثقافي وهي النظرية االجدى كإطار باراديغمي للدراسة العلمية لموضوع الدراما 

التلفزيونية، علما انها نظرية مستوردة من الغرب منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، والمنتج الدرامي 

وهنا يكمن القصور في ايجاد االطار النظري المناسب   الخاضع لهذا االطار هو منتج محلي اي عربي،

 والخاضع لخصوصيات البلد المنتج  ومعايير ثقافة صناع هذه السلعة الفنية الثقافية. 

 كما ان نظرية النقد الثقافية تفيد في هذا المجال.

لمنظر بحاجة الى  ، يعتبرون ان االنسان المفكر وا1اذا كان منظرو الغرب، ومنهم الفرنسي دومينيك وولتون 

البطء في التفكير والمساحة الزمنية المناسبة لهضم المتغيرات والتحوالت، وهو صانع ومنتج ألحدث 

 التقنيات فكيف بمجتمعاتنا المستوردة والمستهلكة لها. 

انطلق من هذه الفرضية ألدخل الى موضوع ورقتي البحثية هذه، حيث نحن هنا في بالدنا وفي منطقتنا، 

تصفعنا التطورات التكنولوجيا بشكل متتال وتضعنا امام تحديات، قلما نواجهها السباب اصبحت معروفة، 

 ليس اقلها اننا ال نصنع اي ال نفعل بل ننفعل باالشياء الجديدة.

االنترنت، اصبحت امكانية  واليوم امام الفضاء السبراني وفي اتصالنا مع الشبكة العنكبوتية من خالل تقنية 

المشاهدة الجماعية للسينما والتلفزيون، التي كانت تتم بين افراد لقي متاحة بشكل مختلف وبسرعة كبيرة، فالت

العائلة ومجموعة االصدقاء كنشاط جماعي ترفيهي، تتقلص يوما بعد يوم، ليحل محلها التلقي الفردي 

متلقين،  بحكم النشاهد التلفاز نكون  "عندما ويصبح استهالك األفالم والمواد الدرامية نشاطاً فردياً بامتياز.

لكن عند استخدامنا لالنترنت، نحس بأننا اصحاب القرار واالختيار. اما في الواقع، االنترنت تقدم وتعرض  

 .2"  لنا ما سبق ان استهلكه ماليين غيرنا. وبالتالي، هي مدرسة تنشر منتجات متطابقة ومتشابهة

وتجدني اوافق وولتون وستورا على ان االنترنت جعل العالم مجّزأ و "قسمنا الى جماعات"، النه معادي  

لكل ما هو مجتمعي واجتماعي. والمشكلة األخرى امام هذا الشكل من اشكال التلقي الذي يجعلنا بعيدا عن  

ننا"، ولكن في حقيقة االمر،  اي تفاعل حسي "تكمن في انه يُنظر اليها على انها مساحة حرية لكل فرد بي 

نحن ورغم قدرتنا الكاملة في امتالك اآللة الذكية الموصولة الى االنترنت، واشباعنا الختيارتنا من مواد 

. 3غافا" )اي غوغل، ابل، فايسبوك وامازون( "فيلمية وثقافية وترفيهية، نحن "تحت سيطرة مطلقة لحوت الـ  

 نترنت المتحكمة بالداتا المتدفقة عبر منصاتها.  الشركات المالكة والمشغلة لشبكة اال 

 
وطين للبحث العلمي يف فرنسا عامل اجتماع فرنسي، لديه العديد من االحباث واملؤلفات العلمية حول العالقة ما بني االتصال واجملتمع والثقافة والسياسة وهو مدير ال 1

CNRS. 
 . Vivre c'est eteindre son ordinateur "le 15 octobre 2016من مقابلة اجراها فيليب مينارد على موقع لو تلغرام الفرنسي حتت عنوان " 2
 حتت عنوان " ان تعيش يعين ان تغلق حاسوبك". alhoukoul.comراجع نص املقابلة مع دومينيك وولتون مرتمجة اىل العربية يف موقع  3



 

114 

 

هناك تناقض كبير بين ايديولوجية الحرية الفردية التي تحاول نظريات التفاعل الرقمي والتواصل االجتماعي  

اقناعنا بها، فيما الواقع يبدو مخيفا اذ انها تسيطر وتراقب وتتّبع كل تفاصيل حياة الفرد، فتصبح على دراية 

ي فترسل له مقترحات بمواد فيلمية مشابهة لما يهتم به، ناهيك عن معرفة وجهته في السفر من بذوقه الفن

 خالل شراء بطاقة السفر وعن مشترياته اونالين وعن اصدقائه عبر فيس بوك وغيرها الكثير من االمثلة.

غم صغر سنه احيانا، نراها  اليوم من منا ال يملك الهاتف الذكي وااللواح الذكية، َمن من اوالدنا ال يمتلكها ر

نوعا من التماشي مع العصر ونوعا من الموضة في االبتكار التي تتحول مع الوقت واالنتشار الى حاجة: 

اما التكيف مع التحوالت او البقاء خارج الزمن، بعيدا عن مجريات االحداث وبعيدا عن اي تاثير اجتماعي  

   وعن اي تفاعل اجتماعي.

 

 المنهجي: اإلطار  -2

ان متابعة الدراما عبر اليوتيوب عدا عن انها تؤثر وتغير في عاداتنا االجتماعية، فهي توهم البعض بمساحة  

من الحرية عندما يجد انه قادر على االختيار وتلبية احتياجاته من هذه االعمال الفنية الثقافية، اال ان الواقع  

ت محددة، هو من يختار عناوين المسلسالت تبعا لحركة يبين ان ناشر الدراما على المنصات وتحت تسميا

السوق وما توفره هذه السلعة من ربحية. وليس ظاهرة انتاج افالم ومسلسالت سريعة تتناسب واليوتيوب 

اال تماشيا مع فكرة خلق احتياجات جديدة على وسيلة التواصل االجتماعية هذه، حيث يستطيع المشاهد ان 

دة على رمز اليك اي اعجاب من عدمه. وهذه الخاصية تبين عدد المشاهدين من  يبدي اعجابه بكبسة واح

حيث ارتفاعه، مما يشجع على فعل المشاهدة او العكس، اضافة الى اهم شيء يؤمنه هذا النوع من التلقي  

 وهو امكانية تسجيل رأي وتعليق والتفاعل مع المعلقين اآلخرين.  

 الفرضيات:  

 

لرسالة الدرامية التي تتناسب مع حركة السوق وليس مع حاجات المتلقي السيما  يختار صاحب المنصة ا -

 في ظل توسع المدينة ووصول خدمة االنترنت الى اماكن نائية في عدد كبير من  اقاليم الدول العربية. 

نخضع    ان الشعور بهامش الحرية في االختيار  هو شعور اقرب الى االستقاللية  منه الى الحرية الننا نحن  -

 لقائمة مشتريات يعدها لنا صاحب المنصة. 

ان المواقع الكبيرة استطاعت ان تدرس سلوكيات المستهلك وفيما يخص الدراما تجد نفسك دائما عندما  -

 تدخل الى اليوتيوب انه يعرض عليك ما هو جديد في هذا الشأن.

لوسائل التواصل في نشاطات  درجت الشعارات ان االفتراضي يغير الواقعي ابان االستخدام الناشط -

 اعتراضية وتحركات مدنية. لكن التجربة تثبت ان الواقع هو في خدمة االفتراضي. 
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 اسئلة البحث 

 بناء لما سبق يطرح هذا البحث، االسئلة التالية: 

 ما هو مصير هذا التفاعل المعزول؟  

 وما معنى ان يبقى فيه المتلقي موصوال مفصوال عن العالم في وقت واحد، يعيش حالة من االنفصام؟   

 وهل قدمت لنا الرقمنة فضاء من الحرية ام انها قيدتنا بأشكال من التلقي غير االجتماعية ؟  

موظفين الذين يمارسون  ما نسبة التعليقات الملفقة التي نقرأها تحت شعار التفاعل، بعد ان ظهرت فئة من ال  -

 هذا العمل.

ان هذه االسئلة ومعها االشكالية ، تستحق ان نقدم من اجلها جهود البحث العلمي، في ظل انتشار الرقمنة، 

 وتوجه االجيال الجديدة نحو هذه الخاصية بإقبال غير موجه وغير آمن.  

 

 في الدراسة االجرائية: التحليل

 

التكنولوجية، اصبحت المنصات الرقمية وقنوات اليوتيوب بشكل خاص منافسا قويا مع انتشار االبتكارات 

للتلفزيون والسينما، ولم تعد العروض الدرامية حكرا على القنوات التلفزيونية، فقد دخل العديد من المنصات 

جات الدرامية اهم االنتا 2019الرقمية على خط المنافسة مع القنوات التلفزيونية، وقدمت هذه السنة مثال 

التي تعرض الول مرة وبشكل حصري، على شاهد وشوف دراما وهناك منصات اعادت عرض بعض 

 المسلسالت التي سبق ان ُعرضت على شاشة التلفاز.

 

 : التحول في شكل التواصل والتلقي -3

باشر لقد افضى الفضاء السيبراني الى شكل جديد ولكن انتقالي من التواصل، تجاوز االسلوب الشفهي الم

الذي يرتكز على التعبير واالنفعال والمواجهة الكالمية، وهذا الشكل من التواصل " يطلق عليه اسلوب 

واليوم، نحن امام تواصل " ما بعد الكتابة الذي يمتزج فيه المكتوب مع المسموع،   1الكتابة المحضة " 

  2الية كثيفة المعلومات" باالضافة الى المرئي من الصور الثابتة والمتحركة ، مكونا رسالة اتص

 
،  المجلس الوطن للثقافة والفنون واآلداب، 256المعرفة، العدد الثقافة العربية وعصر المعلومات، عالم  نبيل، علي 1

 .234،  ص 2001الكويت، 
 املرجع السابق. 2
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ان طريقة التواصل هذه افضت ايضا الى تغير وتحول في شكل التلقي كما ذكرنا التي اصبحت فردية 

معزولة عن الجماعة وكأن التواصل عبر االنترنت كوسيط هو ايضا تواصل مع اآللة ، مع ما يمكن ان 

 يخلقه هذا التواصل من آثار نفسية ولغوية واجتماعية. 

يقن مشغلو وسائط االتصال الجديد اهمية تحميل المنصات االلكترونية للمنتجات الدرامية وبثها إلى وقد ا

جمهور واسع ال سيما من مستخدمي اليوتيوب كواحدة من قنوات البث الرقمي، التي تتيح للمتلقي العديد من  

 االمتيازات عدا عن المشاهدة وهي: 

 االشتراك بالمنصة.   -

 ع اشارة االعجاب.التفاعل عبر وض -

التفاعل على صفحة التعليق المتاحة اسفل الشاشة والتي تمكن المعلق من التحاور مع معلقين آخرين   -

 يشاهدون المحتوى نفسه.

 التحادث او الدردشة مع غيره من المعلقين والمنتسبين الى القناة.  -

 تيوب.ابداء رأي مقروء وفوري بالدراما التي يشاهدها المتلقي عبر يو  -

ان هذه المميزات في المشاهدة جعلت من هذه المنصات، الوسيلة الثالثة بعد السينما والتلفزيون، ومن ضمن  

وسائط البث لألفالم والمواد الفيلمية، وبالتالي كان من الطبيعي ان تحدث هذه  التقنية الجديدة، آثاراً اجتماعية  

 دها والتحدث عنها.  على غرار سابقاتها، يجد بعض المنظرين انه من المبكر رص

ان تقنية تلقي هذا النوع من المواد الثقافية والفنية، قد غيلرت من عادات المشاهدة التي اصبحت مشاهدة  

معزولة عن المحيط الواقعي، فهي تعيش اجواء المشاهدة مع محيط افتراضي وتتصل معه وتحادثه وتسأله  

مستغرقا في جهازك الذكي  وقد يحدث ان تكون بين المجموعة ولكنك منفصال عنهاوتعلق على التعليق، 

تتابع محتوى درامي محدد، وقد لفتني في تتبع تعليقات المشاهدين للمسلسل السوري وهو بعنوان " الوهم"، 

ان المعلقة وهي فتاة تقول على موقع التواصل الذي يتيحه اليوتيوب انها ال تستطيع البكاء على مشهد موت 

في غرفة الجلوس ومن حولها اهلها وهي بالتالي ال تريد ان  احد شخصيات المسلسل النها تشاهد المسلسل 

تلفت نظرهم، بينما كانت غرفة الجلوس شاخدا على دموع افراد االسرة الذين يتابعون احد المسلسالت امام 

  شاشة التلفزيون.

 

 : بين الرسالة والتلقي -4

 

إنترنت وتحسن بنيتها وزيادة  لقد استفادت شركات اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني من توسع خطوط شبكة 

سرعاتها، ومن تطور تكنولوجيات الفردنة عبر اإلنترنت بواسطة التطبيقات، ومن إمكانيات صناعة أجيال  
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جديدة من الهواتف الخلوية، والحواسيب واأللواح الحاسوبية في استقبال وتخزين المواد الفيلمية بسرعات 

 الفرد، مباشرة.  -لى  شاشة المشاهد وبأحجام كبيرة، لكي تبث إنتاجها الدرامي ع

هذا التطور جعل صاحب منصة التواصل االجتماعي قادراً على اختيار الرسالة االعالمية الدرامية التي  

تتناسب مع وجهة نظره من ناحية ومع حركة السوق من ناحية اخرى ومع امكانياته المادية ايضا، وليس  

العمرية وثقافته وسلم القيم االجتماعية السائد في مجتمعه، السيما  مع حاجات المتلقي التي تتناسب مع فئته 

في ظل توسع المدينة ووصول خدمة االنترنت الى اماكن نائية في عدد كبير من اقاليم الدول العربية  

 والمنطقة ككل.

السنوات انتقل التنافس على بث المحتوى الدرامي الى قنوات اليوتيوب واستمر على الفضائيات ال سيما في  

اعمال درامية عربية وتطبيق "وياك"   4،  2019االخيرة، حيث وجدنا  موقع "نتفلكس"، يقدم في العام 

اعمال، اما  4اعمال وشوف دراما  4عمل، ومنصة في آي يو  15اعمال، وموقع " واتش إت"  5يقدم 

جان مسلسالت موقع شاهد فقد عرض مسلسالت محطة ام بي سي. واليوم اصبحت شاهد كما وياك ينت

 حلقة.  12خاصة لمنصتهما ال تتجاوز  

، ثم سوريا 2016بدأ البث الدرامي العربي الرقمي بشكل متفاوت، حيث بدأته مصر ودول الخليج منذ العام  

 .  2017وتونس في العام 

ت ان التحول في اشكال التلقي للدراما، جعل المشاهد قادرا على ابداء رأيه وعلى االنتقال بين المسلسال

ونقدها والسخرية منها ودعوة المتابعين الى تركها واالنتقال الى مسلسل آخر، بكبسة زر، وللوقوف على  

 الفرد.  -اهمية هذا التحول نعرض لمحاور التعليقات التي يدلي فيها المشاهد 

 

 محاور التعليقات على االعمال الدرامية: -5

 

حتوى الدرامي بين المشاهدين الذين ينتشرون في  تحولت هذه المنصات الى مواقع البداء الرأي حول الم

اصقاع االرض كل عبر هاتفه المحمول الذكي، يجتمعون على هذه المنصة في مشاهدة موحدة وفي عزلة  

فردية لكل منهم، لذا نجد انهم كثيرا ما يسألون من اين تشاهدون، فتبدو امامنا الفضاءات الواسعة الشاملة 

ى العراق الى الجزائر الى مصر الى كندا والمانيا والسويد والدنمرك، وهي دول لبلدان العالم من تركيا ال

اللجوء واالغتراب والشتات العربي وال سيما الشتات السوري والعراقي وقبلهما الفلسطيني. و بذلك تتجاوز  

يمية  التعليقات المحتوى الدرامي، حيث تحتل مساحات كبيرة منها القضايا والمسائل االجتماعية والق

والسياسية الخالفية العربية، كما تتحول الى فسحة تعارف واعالنات ال توفر المنتوجات الجنسية، ودعوات  

الى الدين والكف عن حضور الدراما، ويصل االمر الى تعليقات تحريضية على شخصيات دينية لها قدسيتها 

 في بيئتها او شخصيات سياسية او تاريخية. 
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ليل، اعتمدت الباحثة على دراسة الحالة، واستقراء نتائج متابعة مسلسل عربي ولالستدالل على هذا التح

سوري على احدى المنصات الرائجة على يوتيوب " شوف دراما" التي يعبر اسمها عن اهتمام المنصة  

 وهدفها.  

اشكال  وسجلت من خالله عددا من المالحظات كدراسة حالة عن    1تابعت الباحثة المسلسل السوري " الوهم" 

التلقي الرقمي وتفاعالته، وكانت ابرز التعليقات التي رصدتها في هذا المسلسل المعروض على قناة 

 اليوتيوب "شوف دراما": 

 التعليق االول دائما للقناة عبر طلب اشارة اليك من المشاهد واالشتراك بالقناة .  -

 مدح اختيار القناة للمسلسل .  -

 الدراما ال سيما السورية. االعجاب بنوع  -

 االعجاب بالنص.  -

تقييم شخصيات العمل وقدراتهن التمثيلية وتحوالتهن الجمالية لدى الممثالت بشكل خاص وما طرأ عليهن    -

بين فالنة  7من تغييرات بفعل عمليات التجميل. واحيانا بشكل ساخر، على طريقة اكتشاف الفوارق ال

 وفالنة. 

 التنبؤ باالحداث. -

االختالف حول االزمة السورية. من خالل طرح آراء مع وضد، تبادل شتائم، واطالق لعنات لشخصيات   -

 واسماء عامة معروفة. 

 نقاش قضية المرأة والرجل وموضوع الخيانة والعالقة بين الجنسين في الزواج وخارجه.  -

واللباس الجريء، والسرقة والخيانة  االعتراض على ظواهر يكرسها المسلسل في مشاهده كالتدخين،  -

 والخمرة.

 اطالق النكات. -

 طلب اليك لكل من يحضر من مكان محدد. -

 ارسال تحيات مثال من الجزائر والعراق لسوريا وطلب الفرج ألهلها.   -

محاكاة الممثلين في كالمهم وتكرار تعليقاتهم، مثال: والد خالتي، عم نهز الحبق حتى نشمو.  -  

عن الشوق الى بلدهم ال سيما السوريين بعد الهجرة الى الخارج.  التعبير -  

 
وقاف، متثيل صفاء سلطان وحممد االمحد وزهري رمضان ، اتليف سليمان عبد العزيز، اخراج حممد 2018دراما سورية من انتاج شركة سريايان لالنتاج الفين والتوزيع للعام  1

 .وغريهم، يتناول املسلسل موضوع هجرة الشباابلتيتتحول اىل وهم خالصي بعد ما يتعرضون له من استغالل لتحقيق احللم يف السفر اىل اخلارج
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اسئلة من المشاهدين حول اسماء اشياء ) الريغار( او مشاهد ال يفهمونها.  -  

التعليق على االعالنات التي تمر خالل العرض. -  

عشنا وشفنا مرا تشرب قهوة ورجال يشرب عصير تعليق تهكمي على احد  المشاهد. -  

ق بتهكم على مشهد نشاط الشرطة، مثال مشهد التحقيق بجريمة سرقة من قبل قوى االمن: "تاركين  التعلي -

 اللي عم يصير وعم تحققوا بسرقة".

تعليق.   36المالحظ انه قد يصل التعليق على التعليق الى    

  :اللغة العربية والتلقي الرقمي

افكارنا ومواقفنا وفهمنا لالمور، وجدت الكثير من   وفاء مني الى لغتنا االم، اللغة التي نعبّر من خاللها عن

االخطاء اللغوية العربية والتعبير بالطريقة المحكية التي ال توصل الفكرة لمعلقها، والكتابة باالحرف االجنبية  

او الالتينية او لغة الهاتف كما نقول. وهذا يؤكد ان اشكال التفاعل هذه ليست فقط افتراضية وبعيدة عن 

الحسي بين المشاهدين، هي ايضا مسيئة ألداة التعبير نفسها، ما يجعلنا امام سؤال كبير اذا لم نمتلك   التواجد 

اللغة فكيف نعبّر؟ وكيف نثبت حضورنا؟ وهل سيفقد االتصال الرقمي اللغة العربية قيمتها ووظيفتها في 

 ظل تكنولوجيا مستوردة؟ اسئلة برسم الباحثين والمتخصصين. 

 

سالت على المنصات الرقميةاختيار المسل  

يخضع اختيار المسلسل على منصات العرض الرقمية الى اعتبارات عدة، فيتم االختيار على اساس ان:     

المسلسل جديد، اي عرض اول وخاص بالمنصة وال يتجاوز االثني عشرة حلقة: منتج خصيصا للموقع   -

 الدرامي الرقمي.

العرض حصري، ال يُعرض على اي قناة اخرى. -   

عرض المسلسل القديم النه  حاز على نسبة مشاهدة عالية في التلفزيون وحقق نجاحا ملحوظا وحصد   -

 الجوائز. 

 مالحظات عامة على محاور التعليقات :  -6
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 تصل التعليقات الى ضعفها في الحلقات االخيرة من المسلسل.  -

تتعرض بعض القنوات الى المساءلة من مشاهديها عبر تطبيق التعليقات كما حصل مع موقع شوف دراما   -

حول مسلسل "كونتاك" السوري في احدى حلقاته التي تحاكي مشهد الموت بالغاز بشكل ساخر، وقامت 

قناة رغم بيان الشرح واالعتذار من قبل القناة الذي نشر على يوتيوب، وايضا حملة  على اثره حملة على ال

 على الممثلة امل عرفة بشكل خاص لدورها في هذه الحلقة. 

محاولة تميز منصة شوف دراما عن باقي المنصات من خالل وضعها هذا العام خدمة بروميير اعالن   -

لتفاعل والمحادثة بشكل مفتوح، قبل العرض وليس فقط عن توقيت العرض. وهذا مكن المشاهدين من ا

 اثنائه.  

تدخل االدمن اي المشغّل في باب التعليقات، من خالل طرح سؤال على المشاهدين يتعلق بسير احداث  -

المسلسل، مما ينعش التفاعل ويزيد نسبة المشاهدة والمتابعة من جمهور اليويتوب وبالتالي يزيد من نصيب  

 عالنات.القناة من اال

أربعة مسلسالت مهمة استحوذت عليها نتفلكس لتضيفها إلى قائمتها، في خطوة هي األولى من نوعها،   -

في تاريخ المنصة العالمية، التي آثرت هذا العام دخول المنافسة، إلرضاء الماليين من متابعيها، ليظل  

المسلسالت األربعة، والتي تفيد »حلقة   الالفت في طبيعة اإلشارة التي أرفقتها إدارة الموقع على بوسترات 

 جديدة يومياً«، لتسير بذلك على نسق القنوات التلفزيونية. 

بروز فئة عمرية جديدة تحت العشرين تتابع المسلسال ت على يوتيوب السيما االجنبية منها.   -  

شخاص غير  تتعرض فضاءات التواصل اثناء مشاهدة المحتوى الدرامي الى نوع من الهجوم من قبل ا -

منتسبين الى القناة يطلقون السباب على الدين وعلى الدولة المنتجة وعلى رئيسها، وهو ما اصبح معروفا  

بالذباب االلكتروني او الجيش االلكتروني الذي يوظف تعليقاته للتشويش واالساءة وحرف المشاهدة عن 

 المحتوى، وبث الشائعات او الصور النمطية عن شخصيات وشعوب.

ية الذائقة الشخصية من خالل تعليقات المشاهدين ونسبة المشاهدة.تنم  -  

 مستخلصات من مقابلة مع مشغّل منصة "شوف دراما" حول احوال البث الدرامي على يوتيوب:  -7

وهي المنصة الثانية بعد شاهد من حيث عدد المشاهدين، وتأتي هذه المقابلة في سياق تعميق البحث، بوصفه  

 من االبحاث الجديدة التي تحتاج الى المزيد من ادوات التحليل واالستدالل واالستقراء.
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 : 2019محتوى المقابلة بلسان مشغلها التي اجريت في آيار من العام 

مشاهدة، لدينا عائدات من االعالنات وفقا لمؤشرات متوفرة    1630مليون مشترك في  القناة و  3.5لدينا اليوم  

 عبر غوغل. 

هناك تطور اليوم على هذا الصعيد، اذ في السنوات السابقة كانت المواد الدرامية متحررة اكثر من حيث 

كان هناك نوعا من البث على االنترنت وما حصل مع الفضائيات يحصل اليوم مع قنوات اليوتيوب، 

الفوضى المضبوطة والمطلوبة في مرحلة الحراك السياسي في المنطقة العربية. اليوم الشركات االعالمية  

الكبيرة هي المسيطرة على البث الرقمي، لالمساك باالنتاج والبث الدرامي المصري كشركة ايغل ايجيبت 

 من ضمنها لالمساك باالنتاج الدرامي الخليجي.   في مصر والهيئة العامة للترفيه في السعودية، منصة شاهد 

نتبع العلمية قي اختيار المحتوى ما بين سوري ومصري واحيانا خليجي، ونجري تقييما كي نبني توقعات  

 .1حول ما اذا هذا العمل سيضرب 

تبر  عندما نريد ان نشتري اي منتج درامي نقوم بعملية جدل حول المحتوى، ونعمد الى شراء الجديد، وتع

 قناتنا الثانية عربيا بعد شاهد من حيث نسبة المشاهدة.  

طبعا هناك احتكار للدراما في وسائط االعالم العادي والرقمي.  فاالعمال المعدّة بشكل خاص ليوتيوب  

 مغامرة وحرق مال النها لم تكن مربحة، فاالجدى الشراء من التلفزيون. 

اتنازل شخصيا عن الربح امام اعمال كبيرة فيها رسالة وقيمة فنية واخالقية  وبالعودة الى اختيار المسلسالت،  

وتاريخية تفيد جمهور المنطقة متل "التغريبة الفلسطينية" و"ربيع قرطبة"، سأبقى رابحا حتى لو تخليت  

عن نسبة من الربح، هذه هي المعادلة على ان يكون في مكتبة "شوف دراما" اعمال بهذا الوزن. مثال  

من حيث المشاهدة لدينا، النه انطبع في وجدان المشاهد العربي   1لسل " يوميات مدير عام" هو رقم مس

 كما مسلسل "غوار الطوشي".

هناك خطوط حمراء نراعيها: ال نبث عمال يشجع على آفة القمار، على االغتصاب ، على تفشي العصابات  

رض علينا مسلسل تركي بسعر رخيص جدا وشروط  والمافيات، المسيئة لمعنويات الجمهور العربي، مثال ع

 ال نحلم بها حتى، لم اقبل عرضه النه يتناول عمليات الوحدات التركية الخاصة في االراضي السورية. 

هناك معوقات من حيث االعالنات امام بعض المحتوى الدرامي الذي نختاره والذي يتناول القضية  

غل بثها بل تمنع عنها االعالنات. تماما كما يمنع "فيس بوك" الفلسطينية، حركات المقاومة، ال تمنع غو 

نشر المواضيع الجدلية او الخالفية. مثال معلن "شوكوال كيت كات"، ال يقبل بعرض اعالنه على محتوى  

درامي حول المقاومة. تواجه المحتوى الدرامي السوري اليوم، بعض التعديات في البث بسبب االزمة  

 الدائرة والحصار.

 
 عينه. اي سيحظى ابهتمام املشاهدين الرقميني وسيحظى بنسبة مشاهدة وعائدات للمنصة يف القوت 1
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الحظ ان المطلوب في المشاهدة الرقمية، مسلسالت كوميدية بال مغزى، خالية من اي رسالة اال االضحاك  ن

 والترفيه. 

 

 :اليوتيوب بديل جديد لتلقي الدراما -8

 

 نلحظ من مضمون هذه المقابلة، تأثير اليوتيوب على العرض وعلى اختيار المحتوى. 

بينهم المخرج المصري محمد فاضل، ان توجه المشاهد  ويجد بعض نقاد وصناع الدراما العرب، ومن 

الدرامي الى يوتيوب "طامة كبرى" على االسرة المصرية وان هناك قوانين في الصين وبي بي سي بمنع  

قطع حلقات الدراما باالعالنات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية واالدبية ويحل ما يشبه التداخل او االعاقة  

 .1ال اعالن راقص على مشهد مأساوي لفكرة الكاتب: مث

 هناك تخوف من التفكك االسري بسبب شكل التلقي على يوتيوب.   

 يبدو ان اليوتيوب هو وسيط عرض اقل ازعاجا من شاشات التلفزة.

 . 2اما االنترنت فهي العب جديد في السوق الدرامية اكثر تحكما بحركة البث والتوقيت والكم االعالني 

واألهم من ذلك كله، ظهور أجيال جديدة ال تمتلك أي "نوستالجيا" او إرث عاطفي؛ تربطها بشاشة التلفاز،  

 . 3بل تبحث عن بديل أكثر ألفة وتداوال 

من المؤكد، أن كل موسم رمضاني يشهد نسب مشاهدة مضاعفة عن سابقاته، ومقارنة ببقية العام، إال أن  

ة في التلفاز، بل انتقلت إلى الالعب الجديد المؤثر بامتياز: توجد عشرات  نسب المشاهدة هذه لم تعد محصور

مواقع القرصنة المجانية التي تعرض المسلسل بعد ساعات قليلة من عرضه على الشاشات، ولفتت نسب 

  المشاهدة المرتفعة عبر اإلنترنت؛ المنتجين في السنوات األخيرة، وبدأوا يعون أن ذلك المدخل الجديد يقتطع 

   .من نسب مشاهدتهم، وبالتالي من رأس المال اإلعالني الموجه إلى منتجاتهم

وفي تقرير آخر لموقع دويتشه فيله األلماني، فإن الشعوب العربية، تقضي ما يقرب من مليوني ساعة يوميا  

على منصة "فيسبوك" موقع التواصل االجتماعي األشهر خالل شهر رمضان، ووفقا لشركة "جوجل"  

ية، يعتبر شهر رمضان موسم الذروة لإلعالنات في منطقة الشرق األوسط، وتحصل الشركة خالله  العالم

في المائة في عدد المشاهدين على موقع يوتيوب. وأوضح التقرير أيضا، أن شركة  151على زيادة بنسبة 

ة المرتفعة على  "جوجل" بدأت االحتفال بإيرادات إعالناتها خالل شهر رمضان، الفتة إلى أن نسب المشاهد 

  ."يوتيوب" التابع لها تتركز في المقام األول؛ من مصر والسعودية واإلمارات 

 
 مقابلة مع حممد فاضل على موقع شروق نيوز. 1
 .21فاطمة رؤوف، الوعي الرقمي واخرتاق القبضة االمنية، على موقع عريب  2

 املرجع السابق. 3
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، وفي  2017اما مشاهدات "روتانا خليجية" على موقع يوتيوب، فوصلت الى نحو ربع مليون مشاهدة عام  

 130رنة بنحو مليون مشاهدة للمضمون والتفاعل، مقا 244الموسم الرمضاني لهذا العام، حققت اكثر من 

 . 1، بسبب اختياراتها لالعمال الدرامية، السيما الكوميدي منها والديني 2016مليون في العام 

وتقول فاطمة رؤوف :من الالفت لالنتباه، القفزة العمالقة التي أحدثتها الشبكة العنكبوتية، في الوعي      

الجمعي العربي. على سبيل المثال؛ يقدم موقع يوتيوب مواد تلفزيونية كالسيكية لم تعد قنوات التلفزيون 

مهور العام؛ مصحوبة بتعليقاتهم عليها، المعروفة تبثها، كما أنه يحتوي على مواد تلفزيونية رفعها أفراد الج

وأحيانا تعديالتهم في محتواها، إما النتقادها، أو لدمجها مع مواد أخرى، وربطها باألحداث في سياقات 

مختلفة، وهو ما يعني أن المواد التلفزيونية المتاحة عبر موقع يوتيوب تحمل طابعا إنسانيا واضحا وثريا  

 .2صبح هو ايضا منتجا للمادة اإلعالمية، وليس متلقيا او  مستخدما لهابالتفاعل مع الجمهور؛ الذي أ

وتضيف: اعطى ما سبق، ميزة كبيرة ومهمة لموقع يوتيوب، وما يشبهه من مواقع نشر ومشاركة مواد 

الفيديو، واألجدر من ذلك كله، رفع مقص الرقيب، وسمح، بمساحة كبيرة من الحريات عبر ضوابط الموقع،  

ر بشكل كامل عن أفكار منتج المادة، وخاصة في اختراق عالم الصمت السياسي، وحرية التعبير  في التعبي

المكبلة في العالم العربي، والتفلت من القبضة األمنية، أحد األسباب الرئيسية، في هدم حركات التنوير  

 .3الممتدة عبر سنوات بال فائدة ترجى 

االفتراضي ،في ظل الرقمنة التي غزت مجتمعاتنا من خالل لكن الواقع يبين ان الواقعي اصبح في خدمة 

تحكم شركات كبرى في تطبيقات وسائل التواصل السيما غافا اي غوغل وابل وامازون وفيسبوك. فإن هذه 

الن "طموح االنترنت هو في    الشركات استطاعت ان تنّمط مختلف نواحي حياتنا واذواقنا وعاداتنا الثقافية.

" وليس فقط الى مشاهدي التلفاز ومستمعي االذاعة. .!ليارات شخص، الى كل البشرالوصول الى سبع م

ان عمق المشكلة، تكمن في اعتقادنا بأنه كلما كان   "كما يقول وولتون في مقابلته على لوتلغرام، معتبرا  

  .4ي التنوع"هناك العديد من الوسائل كلما كان هناك تنوع اكثر. وهذا خطأ . الجماهير تقوي التنميط وتلغ

 

 : اختبار الفرضيات واالجابة عن االسئلة -9

يختار صاحب المنصة الرسالة الدرامية التي تتناسب مع حركة السوق وليس مع حاجات الفرضية االولى: 

المتلقي السيما في ظل توسع المدينة ووصول خدمة االنترنت الى اماكن نائية في عدد كبير من  اقاليم الدول  

 العربية. 

 
 .محمد سعود، محطة اخيرة، موقع عكاظ  1
 . 2019يونيو  9يف  com m. arabi.21فاطمة رؤوف ، الوعي الرقمي واخرتاق القبضة االمنية، 2
 املرجع السابق. 3

 مقابلة وولتون، مرجع سابق. 4
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بينت الدراسة ان معظم مشغلي المنصات، يختارون المحتوى الدرامي الذي يحقق نسب مشاهدة عالية  

وبالتالي يمكنهم من االستفادة من االعالنات رغم ان اختيار بعض  المشغلين مثل منصة "شوف دراما"،  

 عية.  يختارون ما يتناسب مع مجموعة من المعايير السياسية واالخالقية واالجتما

الفرضية الثانية: ان الشعور بهامش الحرية في االختيار  هو شعور اقرب الى االستقاللية  منه الى الحرية  

 الننا نحن نخضع لقائمة عروضات يعدها لنا صاحب المنصة. 

اتضح لنا مما ورد في نص المقابلة ومن خالل مراجعة عدد كبير من المسلسالت ان المتلقي هو يختار  

 ما هو معروض وما قد اختير له. ضمن قائمة 

الفرضية الثالثة: ان المواقع الكبيرة استطاعت ان تدرس سلوكيات المستهلك وفيما يخص الدراما، تجد نفسك 

 دائما عندما تدخل الى اليوتيوب انه يعرض عليك ما هو جديد في هذا الشأن.

 ن ومن بينهم الباحثة.وقد تم اختبار العرض المرتبط بالسلوك من خالل العديد من المتلقي 

الفرضية الرابعة: درجت الشعارات ان االفتراضي يغير الواقعي ابان االستخدام الناشط لوسائل التواصل  

 في نشاطات اعتراضية وتحركات مدنية. لكن التجربة تثبت ان الواقع هو في خدمة االفتراضي. 

رة المتلقي على االبحار بين المحتويات  خلصت الدراسة الى ان الواقع سابق لالفتراضي، وذلك من خالل قد 

بدون اي حاجز، ما يجعل التأثير واالنطباع آني وسريع، بينما التجارب الواقعية هي التي تترك ىثرها  

 االطول وتساهم في تشكيل وجهات النظر والسلوكيات.   

 اما االجابات على اسئلة البحث:

 ما هو مصير هذا التفاعل المعزول؟ 

 نقطاع عن التجربة الحسية واالجتماعية.المزيد من اال -

 وما معنى ان يبقى فيه المتلقي موصوال مفصوال عن العالم في وقت واحد، يعيش حالة من االنفصام؟  

قد ال يشعر المتلقي انه في حالة من االنفصام، السيما المدمنون على استخدام الشبكة العنكبوتية والذين  -

قاء الفيزيائي بلقاء الكتروني على نشاط هو المشاهدة لمسلسل درامي استعاضوا في ظروف معينة عن الل

 في الوقت عينه ومن اماكن مختلفة. لكن ظاهرة االنفصام هي حاصلة كنتيجة مننتائج التلقي االلكتروني.

 وهل قدمت لنا الرقمنة فضاء من الحرية ام انها قيدتنا بأشكال من التلقي غير االجتماعية ؟ 

قمية، هي فعل حر وفردي في آن معا ومستقل لكن بدون شك انعكست على عالقاتنا  المشاهدة الر -

االجتماعية التي اصبحت نادرة ومستبدلة بنوع من التفاعل االلكتروني والحوار االلمتروني من خالل  

 خاصية التعليقات على منصات المشاهدة الرقمية. 

تفاعل، بعد ان ظهرت فئة من الموظفين الذين يمارسون  ما نسبة التعليقات الملفقة التي نقرأها تحت شعار ال

 هذا العمل.
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تحتل التعليقات الملفقة او غير المرتبطة بالمحتوى الرقمي نسبة كبيرة، السيما بعد ان اتضح دور الذباب  

 االلكتروني على هذا الصعيد. 

 

 نتائج عامة:   -10

 

 ا في حالة التلفزيون. التلقي الرقمي هو تلقي فردي معزول عن اي تفاعل حسي كم -

ال يمكن للمشاهدة عبر المنصات الرقمية الغاء الُمشاهدة التلفزيونية الجماهيرية، فهي تتعايش معها كما   -

 حصل بين االذاعة والتلفزيون في مرحلة سابقة على ظهور الرقمنة. 

كارات الجديدة وتطبيقاتها  المشاهدة الرقمية تنتشر في اوساط الشباب الضالعين بالتلقي والتعامل مع االبت -

 المحدثة عبر االنترنت. 

تستفيد منصات العرض االلكترونية من المحتوى التلفزيوني السيما العمل الدرامي، الذي حقق نجاحا  -

 ونسبة مشاهدة عالية، فتعرضه معتمدة على سمعة العمل. 

تستفيد المنصات في عرض الدراما التي توفر لها كما من االعالنات التجارية وهي بذلك تحقق اهداف   -

 هور منتسب الى المنصة ومتابع لها، معلنون، ارباح، ومنافسة للمنصات الشبيهة. عدة في الوقت عينه: جم

المشاهد التلفزيوني اكثر وفاء من المشاهد الرقمي، الذي يتنقل سريعا بين االعمال المتوافرة على هاتفه   -

 او حاسوبه، وبالتالي قد يشده مسلسال آخر فيتحول عن مسلسل كان قد تابع اولى حلقاته. 

ن تحميل الدراما على يوتيوب ومنصات شبيهة، وفر للمشاهد فرصة اختيار المسلسل الذي يريده ا -

 ومشاهدته في الوقت الذي يريده وفي المكان الذي يستهويه وبمفرده. 

فقدان فرصة الحوار بين مشاهد وآخر التي توفرها مشاهدة الدراما على شاشة التلفزيون وعلى شاشة   -

 من فرصة الخروج الى فضاء عام والتمتع باالختالط الحسي.  السينما، كما تحرمه

 

 الخاتمة 

اختم  مساهمتي البحثية هذه برأي ملهم لعالم االجتماع وولتون في مقابلته مع فيليب مينارد، الذي يقول :"  

، فمن  اجل انها يوتوبيا. الن كل فرد يحلم بقناة يستطيع التعبيرمن خاللها، لكن، حين يقوم الجميع بالتعبير

سيستمع اليهم؟ وهو ما اشبهه بحقل من العزلة التفاعلية، حيث الجميع متصل باالنترنت، والكل يرسل 

 .…"الرسائل ولكن دون ان يلتقوا او ان يعيشوا، او يحبوا، او يعملوا

هرة  ما زالت اشكال التلقي الرقمي في اوجها، نحاول اكتناه مفاعيلها وتأثيراتها بشكل اولي، لكننا امام ظا

في طور التكون وبالتالي نحن امام رحلة طويلة من تقصي آثارها النفسية واالجتماعية، التي وان بانت 

 عناوينها اال انها بحاجة الى المزيد من الدراسات واالحصاءات والتحليل. 



 

126 

 

 

 قائمة المراجع 

 

 . 2019يونيو   9في   com  m. arabi.21رؤوف فاطمة، الوعي الرقمي واختراق القبضة االمنية،  -

 

 سعود محمد ، صفحة محطة اخيرة، على موقع عكاظ.  -

 

،  المجلس الوطني للثقافة  256الثقافة العربية وعصر المعلومات، عالم المعرفة، العدد  علي نبيل ، -

  .2001والفنون واآلداب، الكويت، 

 

، تصدر 4، العدد 14العام، المجلد العيوطي احمد، المسرح السياسي، مجلة عالم الفكر، االعالم والرأي  -

 . 1984عن وزارة االعالم، الكويت، 

 

 فاضل محمد، مقابلةعلى موقع شروق نيوز.  -

 

 قناة " شوف دراما" على يوتيوب.  -

 

-https//www.letelegramme.fr, Dominique wolton: 

Vivre c'est eteindre son ordinateur "le 15 octobre 2016, recueillis par Philippe Minard. 
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Rhétorique de la Tolérance dans le film D’un Mur à l’autre 

de Berlin à Ceuta, 

Farida Gad El Hak 

Université du Caire 

 

 

Introduction    

 

« Un rapport du Conseil de l’Europe s’inquiète ‘du recul de tolérance’ en France » : c’est ce 

que relate le journal  Le Monde, dans un article publié le 17 février 2015.  Il faut toutefois 

attirer l’attention sur le fait que cette situation dramatique n’est pas particulière à la France, 

puisqu’on  retrouve, et de plus en plus fréquemment, des situations similaires dans d’autres 

pays européens1.   

 A l’heure du discours sur le ‘vivre ensemble’, et de l’éloge de ce que l’on appelle ‘ la culture 

de la tolérance ‘, une réflexion sur la notion même de ‘tolérance’ s’impose. Réflexion 

devenue encore plus nécessaire avec le contexte actuel de la ‘ crise migratoire ‘ que connaît 

l’Europe. Cette ‘crise’ est présentée par un discours médiatique véhiculant à longueur de 

journée un flot d’images, lesquelles s’ancrent dans l’esprit des récepteurs, et contribuent à 

construire une certaine représentation de cet Autre qu’est le migrant.   La présente recherche 

se propose donc de mieux cerner cette notion, et ce,  à travers l’analyse d’un film, medium 

transmettant à la fois un discours verbal et un discours visuel .Cette recherche tentera 

d’explorer les rhétoriques de la tolérance à travers le film d’un mur l’autre. De Berlin à 

Ceuta, sorti en 2008. Il s’agit d’un documentaire franco-belge, œuvre du cinéaste belge Patric 

Jean. 

Par définition, la fonction du documentaire est de « rendre compte de  », tout en tenant 

compte du fait que le point de vue du réalisateur est primordial dans ce genre d’œuvre. En 

l’occurrence, le point de vue véhiculé à travers ce film est intéressant  à analyser, car 

l’émetteur y propose un discours différent de celui habituellement tenu sur les immigrés. 

 
1La tolérance des Européens pour l’islam va s’épuiser  Vandecasteele Mylène, «A titre d’exemple, cf.   

rapidement », dans Express.be, mis en ligne le 24 août 2015, consulté le 5 mars 2016. Et aussi : « Crise des 

, www.atlantico.fr»,  : comment l’image de tolérance des pays scandinaves se fissure sérieusement migrants

entretien avec Théophane Le Méné, mis en ligne le 9 novembre 2015, consulté le 26 mars 2016   

http://www.atlantico.fr/
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Comme l’indique le nom de l’œuvre, c’est  surtout de murs qu’il sera question. Mais de quoi 

s’agit-il au juste ?  

Grâce à un voyage que Patric Jean entreprend à partir de Berlin – lieu qui a vu s’élever 

pendant près de trente années un mur symbolisant l’intolérance même-, jusqu’à Ceuta- autre 

lieu marquant la frontière difficilement franchissable entre le Nord et le Sud-, le réalisateur 

donne la parole à divers immigrés. Ces derniers relatent des récits de vie poignants, où 

s’entremêlent espoir en un avenir meilleur et souffrances endurées, entre autres, à cause du 

regard négatif porté sur eux dans le pays d’accueil. 

Du  décryptage du discours filmique, se dégage une certaine image de Soi et de l’Autre, 

reflétant d’une part, les rapports complexes entre Européens et migrants(ou immigrés), et 

d’autre part, une conception assez  particulière de la notion de ‘tolérance ’.  

A travers le récit-témoignage d’une dizaine de personnes provenant de divers horizons, le 

spectateur est confronté à la réalité du monde contemporain, réalité qu’il ignorait, ou du 

moins, qu’il ne connaissait pas assez. En allant à la rencontre de ces hommes et de ces 

femmes, il s’agit donc d’acquérir un certain savoir, savoir nécessaire comme base à toute 

appréhension de cette fameuse ‘question de l’immigration’. Ce savoir constituant une étape 

première, avant de passer à l’étape ultime de l’évaluation, du jugement à porter sur. 

Mais avant d’aborder le film, il est nécessaire de mentionner l’éditorial du numéro 46 de la 

revue Cités, numéro publié en 2011, et intitulé « Immigration. Fantasmes et réalités » : une 

question fondamentale y est posée par Yves Charles Zarka, question qui constitue le titre 

même de cet éditorial, à savoir, « dans quel monde voulons-nous vivre ? ». Question à 

laquelle l’auteur s’efforce de répondre en reconsidérant la question de l’immigration à la 

lumière du contexte historique : 

« L’un des paradoxes du problème de l’immigration tient au fait qu’il est perçu à des périodes 

différentes, dont la nôtre, comme nouveau et d’une urgence encore inconnue, alors qu’il 

reproduit un schéma quasi identique du problème, jusqu’au vocabulaire employé, depuis les 

dernières décennies du XIXème siècle. Il y a, en quelque sorte, une structure identique du 

problème et des arguments récurrents. Ce qui changerait d’une époque à une autre, c’est le 

groupe social, ethnique, culturel stigmatisé 1 ».  

 
1Ce qui en dit long sur l’évolution des mentalités. 

ZARKA Yves Charles, «  Dans quel monde voulons-nous vivre ? » dans Cités, n° 46, dossier : « Immigration, 

fantasmes et réalités  », Paris, PUF, 2011, p.3 

Cf. également les travaux de Gérard Noiriel  à propos de la question de l’immigration.  Voici un extrait  

d’une conférence publiée par le site de la section de Toulon de la LDH (Ligue des droits de l’homme) : « 

[…] le clivage entre nationaux et étrangers s’enracine dans un clivage plus fondamental et plus général, 

fondé sur l’opposition entre « eux » et « nous », clivage que l’on rencontre dans toutes les sociétés et à toutes 
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Dans notre monde d’aujourd’hui, une importante part du savoir provient essentiellement des 

medias. C’est probablement la raison pour laquelle le réalisateur  choisit de commencer son 

film par un extrait de journal télévisé (JT), celui de France 3, lequel débute ainsi : « Ils 

voulaient entrer en Europe à tout prix 1 ». Le pronom personnel « ils » renvoie à des centaines 

d’Africains qui avaient tenté  le 29 septembre 2005,  de franchir la barrière de Ceuta, et ce, à 

l’aide d’échelles de fortune. Ils ont payé cher leur tentative, puisque selon le reportage, « […] 

cinq d’entre eux ont perdu la vie. Quatre ont été tués par des balles que ni les Marocains ni 

les Espagnols ne reconnaissent avoir tirées2 ».        

Dès les premières séquences du film, le décor est planté. Il est important de souligner le fait 

que ce premier extrait de JT comporte la seule allusion faite à  l’un des mots de la même 

famille de ‘tolérance’, à savoir ‘intolérance’. En effet, ce terme désignant le contraire est 

énoncé par la présentatrice du JT, tout de suite après le récit de la mort de ces migrants : « Et 

justement Nicolas Sarkozy qui prône l’intolé…. ». Le réalisateur choisit ici de couper court 

aux propos tenus, même si le récepteur arrive à reconnaître le terme ‘intolérance’, facilement 

identifiable. Par ailleurs, ce même récepteur- téléspectateur suivant l’actualité, est familier 

avec ce genre de discours politique, tenu à diverses reprises par Nicolas Sarkozy, ministre de 

l’Intérieur à l’époque. Comment expliquer ce choix opéré par le réalisateur ? En fait, ce 

dernier semble vouloir attirer l’attention du spectateur sur le terme, mis en relief grâce à ce 

procédé. Il établit également de la sorte un lien direct de cause à effet : ainsi l’intolérance 

serait-elle la raison principale de la violence commise à l’égard de ces personnes qui 

voulaient franchir la barrière3 . Et son film s’inscrivant comme un hymne à la tolérance, il 

choisirait de ne pas faire entendre à son public le mot opposé, rêvant d’éradiquer cette 

attitude négative qu’est l’intolérance. Il est intéressant de mentionner le fait que le titre du 

film, D’un mur l’autre. De Berlin à Ceuta, apparaît tout de suite après cette séquence 

rappelant le discours de Sarkozy, ce qui peut être lu comme la réaction du réalisateur, 

réaction à l’origine de l’œuvre cinématographique en question.  

Une thématique du déplacement 

 
les époques de l’histoire. Ce qui a changé au cours du temps, ce sont les formes prises par ce clivage et aussi 

le fait qu’à partir du XVIIIe siècle, il ait été dénoncé au nom de la raison et de l’universalité de la condition 

humaine »,  ldh-toulon.net /le-modele-francais-d-immigration.html, mis en ligne le 31 mai 2011, et consulté 

le18 août 2016 
1Le JT de France 3, en date du 30 septembre 2005.   

2Idem. 
3

, “ Un racisme qui vient d’en haut. A propos de la Sylvie TISSOTet  Pierre TEVANIAN. à ce sujet Cf 
fabrication politique, médiatique et savante d’un consensus anti-immigrés ”, lmsi.net, mis en ligne le 10 

décembre 2015, et consulté le 4 février 2016  
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Comme le film se présente à la manière d’un road-movie, la thématique du déplacement y est 

hautement mise en relief. Tout en suivant le réalisateur dans son voyage, le spectateur voit 

défiler devant les yeux routes, villes et pays, ainsi que de multiples moyens de transport : 

voitures, trains, métros, bateaux, mais aussi des fils barbelés, des clôtures qui  entravent, 

voire arrêtent en quelque sorte son regard. Le trajet entre Berlin et Ceuta est long : 3500 km, 

mais le chemin parcouru dans la mémoire des migrants et immigrés est encore plus long, avec 

tous les souvenirs qui sont bien ancrés dans les esprits et qui rejaillissent dans le cadre de 

l’interview. Ceux-ci relatent le récit de leur déplacement, en expliquant les raisons de la 

décision prise, celle de quitter leur pays d’origine et de venir s’installer ailleurs.  

De manière générale, le déplacement, le mouvement est dans l’ordre ‘normal’ des choses, de 

la vie. Se déplacer, se mouvoir pour aller à la découverte/ rencontre d’autres contrées, 

d’autres peuples, d’autres cultures, s’inscrit non seulement dans la normalité, mais constitue 

une richesse. C’est cet élan optimiste qui avait poussé Patric Jean à entreprendre ce voyage. 

Comme il l’affirme au début du film, « auparavant, l’Europe se rêvait blanche et pure. Mais 

ni les murs, ni les drapeaux, ni les clôtures ne parviennent plus à nous séparer. Le monde 

entier s’installe chez nous. Telle est notre richesse ». 

Du côté des migrants, il s’agit d’un déplacement de nature particulière, puisqu’à l’origine, ce 

n’est pas vraiment un déplacement qu’ils souhaitaient. Ils sont néanmoins mus  par un noble 

objectif, à savoir, celui de subvenir aux besoins des leurs. Au cours de leur périple, ils vont 

devoir affronter des murs. Réussiront-ils à les surmonter ? 

 

De la typologie du mur  

Au début du film, le réalisateur constate : « Un mur tombe. Une clôture se construit ». Le 

mur, c’est celui de Berlin, surnommé ‘le mur de la honte’ par les Allemands de l’Ouest. Erigé 

en 1961 par la République démocratique allemande afin d’arrêter  l’exode croissant des 

habitants vers la République fédérale d’Allemagne, il a symbolisé le clivage idéologique de la 

guerre froide. Lors de la chute du mur en 1989, ‘ le monde libre’, qui s’était apitoyé sur le 

nombre considérable de victimes qui avaient tenté de franchir le mur au cours de ses 28 

années d’existence, salue vivement cet événement capital marquant la fin de la guerre entre 

l’Est et l’Ouest. Or voilà qu’un nouvel affrontement surgit sur la scène, celui entre le Nord et 

le Sud, affrontement concrétisé par la construction des barrières de Melilla et de Ceuta aux 

frontières de l’Europe. Alors que  le ‘ monde libre ’ avait affirmé ne plus permettre que cela 

se répétât  à l’avenir -« plus jamais ça »-, comment expliquer que ces nouvelles barrières  

soient érigées par ce même monde indigné par le ‘ mur de la honte ’ ? 
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En entreprenant le voyage à partir de Berlin, Patric Jean désire- comme il le dit explicitement 

au début du documentaire 1  – « […] célébrer joyeusement […] cette victoire sur l’Histoire ». 

Une victoire sur l’intolérance, symbolisée par le mur. Or sa destination finale est la barrière 

de Ceuta, clôture construite par l’Espagne à partir de 2001, et financée en partie par l’Union 

Européenne. Le but étant de mettre un terme à l’immigration illégale et à la contrebande. 

Pour contourner cet obstacle, ce nouveau mur, un nombre considérable de personnes tente de 

gagner l’Europe dans des embarcations de fortune, ce qui cause la mort de milliers d’entre 

eux. 

Ainsi, et quel que soit le cas- mur de Berlin ou barrière de Ceuta- s’agirait-il uniquement 

d’une Histoire qui se répéterait tristement ?Ou bien faudrait-il appréhender les choses selon 

l’interprétation ‘culturelle’  que proposent Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau ? 

« La tentation du mur n’est pas nouvelle. Chaque fois qu’une culture ou qu’une civilisation 

n’a pas réussi à penser l’autre, à se penser avec l’autre, à penser l’autre en soi, ces raides 

préservations de pierres, de fer, de barbelés, de grillages électrifiés ou d’idéologies closes se 

sont élevées, effondrées, et nous reviennent encore avec de nouvelles stridences 2 ».  

L’historien Claude Quétel, lui, met à nu  le mythe d’un monde représenté dans le discours 

occidental contemporain comme étant plus ouvert, plus tolérant, le mythe d’un monde sans 

murs : 

« Force est de constater que c’est tout le contraire qui s’est produit. Loin d’aller 

historiquement vers leur disparition, les murs d’interdiction se sont multipliés : murs de 

frontières conflictuelles, murs contre l’immigration clandestine, contre le terrorisme3  ». 

En fait, à travers le film, on découvre l’existence de divers types de clôtures spatiales : outre 

les murs et les barrières, le spectateur voit défiler devant lui des fils barbelés, non seulement à 

la frontière, mais à l’intérieur même d’une ville comme Marseille, ces barbelés servant à 

protéger les ‘new settlements’,  les ‘gated communities’, à entendre zones résidentielles 

murées où s’installent des citadins aisés. Mais une question s’impose ici : protéger ces 

citadins contre quoi ou contre qui ?  En fait, contre les habitants marginalisés du « quartier le 

plus pauvre de France », selon l’expression de l’un de ces habitants qui vont tristement suivre 

la construction de ces zones dans le voisinage. Ce qui a pour conséquence directe le fait 

d’accaparer une partie de l’espace urbain déjà si étroit que l’Etat leur avait octroyé, ou plutôt 

 
1le réalisateur  Patric Jean remplit également la fonction de narrateur dans le film. Soulignons le fait que 

2, p.132007 Quand les murs tombent,GLISSANT Edouard et CHAMOISEAU Patrick,    
3Perrin, 2012, p.7 Murs. Une autre histoire des hommes,QUETEL Claude,    
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assigné. L’habitant interviewé parlera de nouveaux ‘ bébés’, comparant ces clôtures au mur 

de Berlin.  

Des barbelés cloisonnant l’espace de ces ‘gated communities’,  le spectateur passe à un autre 

type de fils barbelés, entourant l’enclave espagnole de Ceuta. Là surgit une autre pratique 

spatiale, composée de  check-points. Autant de clôtures spatiales auxquelles viennent 

s’ajouter un type de mur bien particulier : la porte du voisin, qu’il est interdit de franchir.1 

Toutes ces pratiques spatiales mettent en relief la symbolique du mur, constituée d’images à 

charge connotative négative : fermeture, ségrégation, séparation, cloisonnement, frontière, et 

qui plus est, infranchissable. Le mur devenant alors symbole de peur, de xénophobie, de rejet, 

de repli sur soi,…. 

 

De l’anthropologie du migrant 

Les principales dénominations relevées dans le discours  occidental /européen contemporain 

à propos des personnes qui ne sont pas d’origine européenne et qui sont venues (ou qui 

essayent de venir) s’installer en Europe sont les suivantes : migrants, immigrés, émigrés, 

clandestins, sans-papiers, réfugiés,…. Il est important de souligner  la connotation négative 

des deux dénominations de ‘clandestins’ et de ‘sans-papiers’, le discours mettant l’accent sur 

leur situation illégale. A rapprocher, dans le cas français, de l’appellation‘ jeunes issus de 

l’immigration’, la représentation de ceux-ci étant souvent liée à celle des ‘délinquants ’. 

Quant aux ‘réfugiés’, il s’agit d’une dénomination  plus récente, en rapport avec la situation 

syrienne, même si ces réfugiés ne viennent pas exclusivement de Syrie, mais de divers pays, 

comme l’Afghanistan, les pays de l’Afrique subsaharienne, l’Irak,…. Le discours médiatique 

portant sur ces réfugiés  suscite chez les récepteurs des sentiments très diversifiés,  voire 

opposés, ceux-ci pouvant  aller de la compassion à la peur. Tout dépend du discours 

véhiculé, ainsi  que du contexte. 

Le terme ‘immigré’ s’avère avoir un statut bien spécifique, comme le démontrent Tevanian et 

Tissot dans leur étude : 

« Le mot ‘ immigré ’ lui-même fonctionne, dans le débat politique, comme une catégorie 

raciale, puisqu’on appelle ainsi certains enfants d’origine africaine ou maghrébine qui sont 

nés en France – et qui n’ont par conséquent jamais immigré – et qu’inversement un cadre 

allemand ou américain qui arrive en France n’est jamais appelé ‘ immigré ’ – du moins s’il 

est blanc. Tout le monde ne va certes pas aussi loin dans l’absurdité que ‘ l’expert ‘ Jean-

 
1On le verra plus loin en traitant l’exemple du village belge.   
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Claude Barreau, qui parle d’’immigrés nés en France’1 ; mais l’usage du mot ‘immigré’ 

comme catégorie raciale se retrouve dans une expression désormais courante : ‘ immigrés de 

la seconde génération ’. L’immigration n’est alors plus un acte qu’on accomplit, mais un 

stigmate transmissible de père en fils2. 

Ainsi une simple dénomination peut-elle  déjà contenir une évaluation négative, reflétant une 

intolérance de la part de l’Européen envers cet Autre non-européen. 

De manière générale, on pourrait répartir les migrants en deux catégories principales : ceux 

qui ont perdu la vie avant d’arriver à bon port, et ceux qui ont eu plus de chance, ceux qui 

sont parvenus à l’Eldorado- pour reprendre le titre du roman de Laurent Gaudé, paru en 

2006, et dont le sujet est inspiré par le triste événement survenu à la barrière de Ceuta 

quelques mois auparavant3. La première catégorie, on en parle dans les JT, mais ces ‘ils’ sont 

réduits à de simples chiffres, objets de statistiques : 5 morts (parmi les 600 Africains qui 

avaient tenté de franchir la barrière), ….ce qui leur ôte en quelque sorte leur humanité. Face 

au récit médiatique  implacablement froid, se dresse celui des compagnons de route dans 

cette aventure périlleuse consistant à franchir les frontières de l’Europe. Comme exemple, les 

deux jeunes Sénégalais relatant ces moments de peur intense vécue, tout en souffrant encore- 

et peut-être à jamais- du traumatisme engendré par l’expérience de la mort  qui s’est déroulée 

devant leurs yeux ahuris. Tout le long de l’entretien, ils n’arrêtent pas de mastiquer du 

chewing-gum, ce qui pourrait contribuer à faire baisser le niveau de stress permanent dans 

lequel ils vivent. Le réalisateur met en relief ce recours à la mastication, afin de communiquer 

aux spectateurs l’état d’âme de ces migrants qui continuent à souffrir. Cette seconde 

catégorie, les survivants, acceptent dans la majorité des cas des métiers précaires (éboueurs, 

vendeurs dans la rue, femmes de ménage, ….) ou pénibles (mineurs,….) pour subvenir à 

leurs besoins et ne pas se trouver réduits au chômage. 

Il est important de souligner le fait que le réalisateur a choisi de ne pas présenter les noms des 

personnes interviewées, comme c’est la norme dans les documentaires constitués de 

témoignages. Bien que ces noms défilent rapidement dans le générique à la fin du film, on 

constate que ce qui est essentiel, en fait, ce sont les récits de vie, échantillon représentatif de 

milliers d’autres récits de migrants. 

 
1du 28 avril 1995 le Monde Claude Barreau dans -Cf. l’article de Jean   

2Un racisme qui vient d’en haut. A propos de la fabrication   TEVANIAN Pierre et TISSOT Sylvie, «  

politique, médiatique et savante d’un consensus anti-immigrés », op.cit. Nous reproduisons les mots en 

italique tels qu’ils sont transcrits dans le texte. 
3Evénement  qui avait fait la Une du JT (France 3), présenté au début du film.   

   GAUDE Laurent , Eldorado, Actes Sud, 2006. 
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Afin de pouvoir identifier plus facilement ces personnes, nous allons les présenter selon leur 

pays d’origine, même si certaines d’entre elles ont déjà été naturalisées. Ainsi le premier 

immigré est-il un Pakistanais, vendeur de souvenirs dans la rue : vivant à Berlin depuis 1981, 

il a été témoin de la chute du fameux mur. Ayant vécu dans cette ville depuis 27 ans, il 

affirme avec fierté : « Je suis Berlinois ». Il parle couramment l’allemand, nous le voyons en 

train d’interpeler les étrangers avec un grand sourire, il leur raconte l’histoire de ce site 

historique devenu lieu d’attraction touristique. Sa philosophie pleine de sagesse, acquise au 

fil des expériences vécues, pourrait se résumer ainsi : essayer de résoudre tous les problèmes 

« [..] pacifiquement, et avec le sourire [...] ». C’est ce qui permet d’ « [...] avancer, il ne faut 

pas se laisser aller [..] ». 

A partir de Berlin, Patric Jean entame son voyage, nous emmenant en Belgique, où nous 

faisons connaissance avec la deuxième personne, un Congolais émigré dans  ce pays. Il s’agit 

d’un artiste de stand-up. Son récit est un va-et-vient entre l’entretien et le spectacle qu’il 

présente, les deux se complétant. Il y relate son histoire de ‘Black’, tel qu’il est surnommé par 

les habitants du village dans lequel il vit. C’est la seule personne dont nous connaissons le 

nom : Pie Tshibanda.  La troisième personne à prendre la parole, est un Italien, originaire de 

Sardaigne, et ayant émigré en Belgique « pour travailler dans le charbonnage ». Les propos 

de cet homme âgé  vont droit au cœur, l’expression du visage et  le ton grave dévoilent la 

souffrance vécue. L’accent est fortement mis sur l’émotionnel, stratégie discursive 

contribuant à mieux faire passer le message du film, comme on le verra ultérieurement. A 

travers son récit de vie, l’ex-mineur se souvient : la mémoire a tout retenu, ou presque, du 

long et dur périple. 

 De Belgique, le voyage se poursuit jusqu’en  France, où nous rencontrons une jeune Rom. 

Avec sa famille, elle s’est beaucoup déplacée en Europe après avoir dû quitter son propre 

pays, la Roumanie, où les siens avaient souffert de racisme. Ceux-ci n’ont comme logement 

qu’une caravane à Paris, mais ils rêvent de lendemains meilleurs dans ce «  pays libre » 

qu’est la France. 

Le cinquième témoin interviewé représente un cas bien particulier. Il s’agit d’un handicapé- il 

est aveugle- qui est en pleine campagne électorale : il est candidat aux élections législatives 

françaises. Il est l’exemple type d’une intégration bien réussie. Plein d’enthousiasme, il relate 

sa vie dans le pays d’accueil, tout en mettant en relief le fait que sa cécité a été une aubaine 

pour lui, car il a été perçu tout d’abord comme handicapé , et non comme Arabe(d’origine 

algérienne), ce qui lui aurait valu probablement un parcours tout à fait différent. Alors que le 

handicap physique constitue , à l’origine, une sorte de ‘barrière’ quant à ses rapports avec 
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autrui, il lui a permis, au contraire, de surmonter les divers obstacles que la plupart des jeunes 

issus de l’immigration rencontrent en général.  

Et le réalisateur de nous présenter deux de ces jeunes, habitants d’une cité à Marseille. Ils 

habitent « le quartier le plus pauvre de France », et assistent, impuissants, à la construction 

d’une zone pavillonnaire, laquelle vient empiéter sur leur espace à eux. A la question posée à 

l’un d’eux à propos de son identité, il affirme : « Je suis Français », alors que son père est 

originaire du Maroc, et sa mère, de l’Algérie. Ces jeunes des banlieues  représentent cette 

« France d’en bas », séparée de la « France d’en haut » par une clôture spatiale, un « bébé » 

mur de Berlin.  

De France, le voyage se poursuit en Espagne, où nous faisons connaissance avec une 

Bolivienne qui travaille comme aide ménagère. Alors qu’elle possédait une entreprise dans 

son pays, elle a dû quitter son pays à cause des dettes qu’elle ne parvenait plus à payer. Afin 

de subvenir aux besoins de ses enfants, elle a accepté ce métier précaire, mais elle vit 

perpétuellement dans un état de stress continu, de peur de l’avenir. 

Toujours en Espagne, une autre femme est interviewée : elle travaille comme sentinelle, elle a 

quitté la Bulgarie alors qu’elle n’est plus jeune, car le salaire touché par son mari au pays ne 

permet pas de joindre les deux bouts.  

Il est important de mettre ici l’accent sur le fait que le réalisateur choisit d’intercaler entre ces 

deux personnes présentées – la Bolivienne et la Bulgare – un militant espagnol d’extrême-

droite , lequel se souvient avec nostalgie du bon vieux temps de Franco, quand l’Espagne 

était aux Espagnols, et qu’elle n’était pas encore ‘envahie’ par ces masses d’Arabes et 

d’autres migrants représentés très négativement ,  comme étant la source de tous les maux1. 

C’est au tour de deux jeunes Sénégalais qui ont réussi à atteindre l’Europe, après une 

traversée de la Méditerranée en pirogue. Ils sont toujours au chômage, n’ayant pas réussi à 

trouver du travail alors qu’ils sont titulaires de diplômes universitaires. Mais ils ne regrettent 

pas d’être venus malgré la situation difficile dans laquelle ils se trouvent, rêvant de 

lendemains meilleurs. 

Quant à la dernière personne présentée dans le documentaire, c’est un Béninois qui a été 

,comme le déclare le reportage d’un autre JT de France 3, abandonné en plein désert, après 

avoir été refoulé ,avec beaucoup d’autres Africains ,de la frontière hispano-marocaine. Sa 

situation est désastreuse, il est dans un état d’extrême détresse, ne sachant que faire pour 

 
1

L’ensemble du discours de ce militant est empreint d’intolérance, et la rhétorique utilisée est intéressante à  
analyser. 
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survivre. Son père est mort au Bénin, sa mère est dans un camp de réfugiés, et lui, il n’arrive 

pas à franchir la frontière de l’Eldorado, et qui plus est, est maltraité par les forces montant la 

garde. Le sort qui l’attend, ainsi que les autres, est très inquiétant, comme le démontrent ses 

propos sur lesquels nous allons revenir ultérieurement. 

Ainsi à travers le documentaire, est-on à l’écoute de ces divers personnages, chacun d’eux 

constituant en quelque sorte un ‘type’, représentatif de milliers d’autres migrants. Ceux-ci 

sont en quête de travail, mais surtout de dignité et de liberté. Relevons le fait que 

contrairement à l’idée reçue, il ne s’agit pas uniquement de non-Européens, puisque parmi 

ces immigrés, il y a des Italiens, des Bulgares, des Roumains,…..et donc des Européens. Mais 

dans le discours occidental portant sur ces migrants, il est surtout question de Maghrébins et 

d’Africains, ce qui fausse la perception correcte de ce phénomène migratoire. Le Sarde  

rappelle dans son interview un pan de l’histoire de l’immigration : des Italiens, mais aussi des 

Grecs et des Espagnols ont émigré en Belgique et sont venus travailler dans les mines. Ce 

n’est que plus tard que les Turcs sont arrivés , affirme-t-il, tout en mettant en relief le fait que 

contrairement à une autre idée reçue, c’est le pays d’accueil qui a besoin de ces migrants car 

il manque de main d’œuvre et souffre d’une carence démographique. La version relatée de 

l’histoire correspond à la réalité historique, alors que le discours politico-médiatique 

dominant la scène présente une version assez illusoire, mettant l’accent sur cette menace 

potentielle que constitue le phénomène de l’immigration.  

  

 De la pratique spatiale à la clôture mentale 

Grâce au film, les personnes interviewées ont droit non seulement à la parole, mais à une 

importante visibilité. Toutes ces personnes- sauf la dernière- sont des migrants qui ont réussi 

à franchir les frontières de cette ‘Europe forteresse’, mais elles ont dû affronter d’autres murs, 

des clôtures cette fois mentales. Ce qui a engendré des sentiments comme la solitude, le 

manque d’affection, l’inquiétude, voire la peur, l’angoisse. En effet, face au  discours 

européen jouant sur les affects et insistant sur la peur comme sentiment principal vis-à-vis de 

ces sources  potentielles de danger que sont les migrants, les immigrés ou même les jeunes 

Européens /Français issus de l’immigration, jaillit la véritable peur, celle dont on ne parle pas 

(ou presque pas), à savoir, celle que ressent réellement cet Autre stigmatisé. Peur ressentie 

dans le passé durant le voyage périlleux entrepris, où le migrant avait frôlé la mort à diverses 

reprises, et avait assisté, impuissant, à celle  ayant frappé des compagnons de route. Peur dans 

le passé (et  qui continue pour ceux qui n’ont pas cessé de travailler) de devoir affronter 

quotidiennement la menace de mort, comme dans le cas du mineur italien. Peur dans le 
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présent : comme exemple, le cas de la Bolivienne émigrée en Espagne, et qui craint qu’il 

n’arrive un malheur à ses enfants laissés au pays, ou que ce travail d’aide ménagère qu’elle 

exerce ne soit interrompu pour une quelconque raison….Ce qui la fait vivre dans un état de 

perpétuelle insécurité. Peur de ces Sénégalais qui sont au chômage. Peur de l’avenir aussi, 

comme c’est le cas de ces laissés –pour-compte de la société, ces habitants des banlieues qui 

voient une partie importante de leur Cité, de leur espace à eux, réduite, envahie, occupée par 

ce nouveau quartier qui vient s’installer à leurs portes. Des clôtures s’élèvent, en 

l’occurrence, des fils barbelés, avant que ceux-ci ne soient remplacés par des murs. Peur 

ressentie vis-à-vis du discours médiatique véhiculée dans la société d’accueil qui semble 

avoir des difficultés à les accepter, alors qu’ils sont en réalité déjà intégrés. Comment peut-on 

arriver à venir à bout de ces peurs ? Et comment briser le clivage établi entre  ‘nous’ et ‘eux’, 

clivage servant à alimenter le climat d’intolérance qui va s’accroissant ? 

 

L’humour comme arme rhétorique 

Certains immigrés comme le Congolais ou le handicapé (d’origine  maghrébine)  ont recours, 

dans leurs discours respectifs, à l’humour, ils en usent comme procédé rhétorique, stratégie 

éducative,  outil de communication et même comme outil de survie. Il est vrai que le rire est 

un langage universel, mais l’artiste congolais de stand-up se sert des registres de l’humour à 

l’occidentale pour pouvoir mieux communiquer avec autrui. L’Arabe, lui,  se tourne en 

dérision et se met dans la peau d’un Français, adoptant son langage : « mais qu’est-ce qu’il 

est con, cet aveugle ! », afin de susciter le rire, et par conséquent, persuader, convaincre. En 

fait,  l’intolérance est tournée en dérision. 

En réalité , de par son métier, le Congolais est le seul à relater- avec humour , il est vrai- le 

contact avec l’Autre dans le village belge où il avait débarqué, contact qui s’avère difficile , 

alors que pour lui, c’était dans la norme des choses de faire connaissance avec ses voisins ( en 

fait, il avoue qu’il s’attendait – selon l’usage dans son propre village- à ce que ces derniers 

fassent, eux, le premier pas, étant lui le nouveau venu) . Grâce  à la situation de 

communication qu’offre le spectacle, il invite le public à se mettre à sa place : «  Imaginez 

qu’on vous emmène en Chine… », afin de leur donner l’occasion de mieux appréhender la 

situation difficile dans laquelle lui-même  s’était trouvé. Comme tout orateur qui se respecte, 

l’artiste manie avec dextérité la rhétorique employée,  démontrant à quel point il connaît la 

mentalité de son auditoire. Il est à rappeler que la troisième notion centrale en rhétorique- 

avec le logos et l’ethos- est le pathos, lequel est clairement représenté ici : l’auditoire doit être 

charmé, séduit, et le moyen employé est l’humour, voire l’ironie. Se moquer de soi, mais 



 

138 

 

aussi parfois des autres, de leur peur irrationnelle, de leur inquiétude face à l’étranger qu’il 

est. 

 

La redondance comme figure de rhétorique   

Le réalisateur use habilement de la redondance comme procédé discursif, permettant de la 

sorte de mettre l’accent sur le message à véhiculer. Ainsi, à la question habituellement posée 

par les tenants du discours occidental/ européen «  Pourquoi ils partent de chez eux ? », il 

donne la réponse suivante , réponse déclinée en diverses variantes stylistiques : selon le 

Congolais, «  c’est un père de famille qui s’en va, qui laisse sa famille dans un  pays en 

guerre ….c’est un cadre qui brise une carrière…c’est quelqu’un qui a fini de construire sa 

maison, maison qu’il ne va pas habiter….il ne s’est pas réveillé un matin et a dit à sa femme : 

au revoir, je pars, car il fait meilleur en Belgique ! » L’Italien, lui, déclare : « C’est simple, 

pour travailler dans le charbonnage…..c’est la misère qui fait partir les gens ». Et la 

Bolivienne d’affirmer : « La seule raison d’émigrer, ce sont mes enfants » : ne pouvant 

parvenir à payer ses dettes, alors qu’elle possédait une petite entreprise (usine de meubles), 

elle est obligée de partir, d’autant plus que la grave crise économique affectant son pays  ne 

lui laisse aucun espoir.  

Ces migrants se trouvaient donc dans une impasse, chacun d’eux a été obligé de quitter son 

pays, sa famille. Ils ne constituent point de menace pour la société d’accueil, tout ce qu’ils 

désirent, c’est de travailler afin de subvenir à leurs besoins et à ceux des leurs, de vivre en 

paix, tant intérieurement qu’extérieurement.  Alors que par définition, la redondance désigne 

ce qui est dit en trop par rapport à ce qui est strictement indispensable pour l’appréhension du 

sens par le récepteur, le recours à ce procédé s’avère nécessaire selon Patric Jean : à cause des 

pratiques et représentations engendrées par l’intolérance vis-à-vis de l’immigré, et bien que le 

contenu du message soit évident, il faut répéter, inlassablement, ce mécanisme de production 

de sens, afin que la réalité de la situation soit bien perçue par tous. Jusqu’à présent,  les 

récepteurs semblaient ne rien « entendre » : ainsi le Congolais s’adressant à l’auditoire et lui 

posant la question suivante : « est-ce que vous m’entendez ? » ne reçoit-il aucune réponse. A 

entendre  le verbe ‘entendre’ dans les deux sens du terme : percevoir par le sens de l’ouïe,  et 

comprendre.  Pour attirer l’attention du public, il raconte l’épisode du chant à l’église du 

village, puis commente : « c’est pas tombé dans les oreilles d’un sourd ! ». 

 

Une rhétorique religieuse  
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 Comme  le Congolais l’a raconté au début de son entretien, souffrant de solitude dans le 

village où il habite, il va frapper à la porte de ses voisins. Son argument est le suivant : « Ils 

ne sont pas venus vers moi. Moi, je vais vers eux ». Tout comme il avait auparavant pris 

l’initiative- courageuse- de partir s’installer dans un pays inconnu-, il prend l’initiative- 

généreuse- de faire le premier pas dans ce contact qu’il recherche, et qu’il trouve ‘normal’. 

 A travers son spectacle, il rappelle à son public l’un des fondements de la civilisation 

européenne, à savoir, la culture chrétienne, celle-ci valorisant au plus haut degré  l’amour du 

prochain, voire de l’étranger. En effet, cette valeur religieuse fondamentale  de l’amour du 

prochain met l’accent sur une attitude beaucoup plus louable que celle de la tolérance. 

 Les migrants, eux, sont mus par une forte croyance en Dieu. Le film comporte plusieurs 

séquences où le discours reflète la foi de ces migrants. A titre d’exemple, le chant à l’Eglise 

dans le village belge, et dont les paroles sont rappelés par le Congolais dans son spectacle : 

« Laisserons-nous à notre table un peu de place  à l’étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra 

un peu d’espace et d’amitié ?1  ». Le récit humoristique  présenté par l’artiste attire l’attention 

du public sur l’immense écart existant entre le discursif/ le chanté et le réel/ le vécu (attitude 

du village vis-à-vis du nouveau venu). Le Congolais souligne le fait qu’après avoir chanté ces 

paroles, « tout le monde reprend le refrain : ‘ Ne laissons pas mourir la terre’». Refrain à la 

signification hautement révélatrice de ce qui pourrait attendre les êtres humains s’ils 

persistent à enfreindre ces principes religieux appelant à l’amour et à la compassion, et non 

au fanatisme et à l’intolérance. 

L’exemple de l’Espagne, pays européen où la foi catholique est assez prégnante, se prête à 

merveille à cette rhétorique. Suivons les propos de la religieuse espagnole qui aide les 

femmes immigrées à trouver du travail : « Peu importe notre religion, notre pays d’origine,  

nous sommes tous les enfants de Dieu ». Dans la rue, un prêcheur espagnol  invite les gens à 

appliquer les valeurs religieuses : « La loi de Dieu doit être enseignée à nouveau ». Lors de la 

prière du soir, face à une bougie, la Bolivienne souhaite de tout son cœur  que ses vœux 

soient exaucés : après avoir remercié Dieu pour la journée qui vient de s’achever, elle implore 

son aide non seulement pour  elle, mais aussi pour tous ceux qui n’ont pas de travail. Elle 

demande protection divine et liberté pour ses  enfants : « Libère-les de tout, Seigneur ». Enfin 

 
1un peu  » et « un peu de place : ainsi au lieu de « Ce chant religieux est présent sous diverses variantes  

d’espace »,  on trouve respectivement  «  une place » et « un peu de pain ». Le choix fait par le Congolais 

pourrait être expliqué par le fait que c’est de l’espace qu’il s’agit en priorité dans le cas des immigrés. 

Partager l’espace avec eux, leur accorder une place, c’est surtout de cela qu’ils ont besoin…et  bien sûr 

« d’amitié » aussi . 
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l’exemple du  jeune Sénégalais, l’un des survivants, avec son ami, de la traversée de la mer 

en pirogue : « Grâce à Dieu, nous sommes là ». 

Patric Jean a recours à cette rhétorique religieuse qu’il parsème dans le documentaire, afin de 

faire connaître aux spectateurs la mentalité de ces migrants : que ces derniers soient chrétiens 

ou musulmans, leur foi en un dieu clément et miséricordieux  leur permet de tenir bon malgré 

tous les problèmes rencontrés. Il use également de cette rhétorique pour rappeler aux 

Européens  les principes gouvernant la religion chrétienne. Le film s’inscrit ainsi comme un 

hymne non seulement à la tolérance, mais aussi et surtout, à l’amour, et à la compassion 

humaine. 

 

Les mots de la stigmatisation 

Rappelons  la dénomination toute raciste de ‘ Black’, employée  par les habitants du village 

belge pour désigner le nouveau venu, originaire du Congo, au lieu de l’appeler par son nom. 

Et comme il le dit si bien dans l’entretien, si l’on ne connaît pas le nom d’une personne, c’est 

comme si celle-ci avait perdu son identité. En fait, la personne en question à qui on a attribué 

cette dénomination est en réalité victime d’une sorte de ‘violence sémantique1’. 

Dans son article, Alain Morice attire l’attention sur le discours des sondages d’opinion, 

l’analyse permettant de dévoiler les partis-pris. Ainsi l’énoncé «l’immigration est la 

principale cause de l’insécurité » figurant dans l’un des questionnaires de sondage, comporte-

t-il en soi un jugement raciste, ce qui pourrait par conséquent engendrer un comportement 

négatif.2 

Entre  les propos de la jeune Rom et le cri de détresse du jeune Béninois, se faufile la source 

du mal : le racisme. Faite de fanatisme et d’intolérance, cette attitude dont souffre les 

migrants est clairement dénoncée par les deux personnages : la jeune fille traduit le récit de sa 

grand-mère, laquelle relate les actes racistes subis déjà dans le pays d’origine, la Roumanie, 

où elle et les siens étaient traités de ‘sales Roms’. Les petits à l’école se comportaient de la 

même  manière intolérante avec ses petits-enfants. Il n’empêche que la jeune fille garde toute 

sa confiance en elle-même, elle est résolue à réaliser son rêve alors qu’elle vit dans une 

 
1cultures’ des zones d’habitat -: les ‘sous nce’‘Identité’ et ‘viole Cf.  à ce propos GAD EL HAK Farida, «  

informel à travers le discours cinématographique », dans LANDRY Tristan, Identités. Constructions, 

négociations, négations, Presses de l’Université Laval, 2014, p.136 
2op.cit., pp.  » tolérance au racisme banal, ou les avatars de l’opinion fabriquéeDu seuil de  «Morice Alain,   

392 
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situation de précarité (caravane, accès difficile à l’eau, travail précaire,….). Elle est confiante 

surtout dans la France ‘pays de liberté’1 . 

Le jeune Béninois, lui, à qui on a refusé l’accès à l’Europe, et qu’on2 refoule à la frontière 

entre l’Espagne et le Maroc, ne peut se retenir de fondre en larmes, il se sent tout désemparé. 

Il a été  mis en quelque sorte ‘ dos au mur ’, sans aucune issue de secours. Dans son 

désespoir, il lance un cri de détresse, cri que le réalisateur présente, à son tour, aux 

spectateurs, afin que ces derniers se rendent compte de la réalité toute crue : « Toi tu es blanc, 

moi je suis noir….C’est à cause de ça que vous faites ça !... C’est pas bon ! ». Et c’est par 

cette évaluation – « c’est pas bon ! »-émise par le Béninois, résumant à elle seule l’attitude à 

éviter à tout prix, que Patric Jean choisit de clore son film. 

 

Le visuel au service de la rhétorique  

Tout le long du documentaire, on peut relever de nombreux exemples de rhétorique visuelle, 

ce qui démontre  à quel point Patric Jean manie avec virtuosité les outils cinématographiques. 

A titre d’exemple, lorsqu’il atteint à la fin de son voyage l’enclave espagnole de Ceuta, il se 

contente de promener  longuement sa caméra dans cet espace particulier que constitue cette 

frontière de l’Europe. Une longue barrière, des fils barbelés, mais aussi et surtout des check-

points, avec une omniprésence de l’armée, donnant l’impression d’un contexte guerrier : des 

patrouilles  de militaires montant la garde- la caméra s’attardant  sur les armes qu’ils portent-, 

des chiens à l’attitude hostile,- on voit l’un d’eux en train d’aboyer, et sur le point d’attaquer, 

mais il est retenu par la laisse. Il est important de souligner le fait que le chien se trouve à 

droite de l’image et qu’il se dirige vers la gauche. Rappelons que la lecture occidentale d’une 

image se fait, comme pour le texte, dans le sens de la lecture, c’est-à-dire, de gauche à droite. 

Le fait que le chien se trouve dans cette position connote une fermeture, celle installée avec la 

barrière de Ceuta. Défense de franchir cette barrière donc.  

La rhétorique de l’image s’inscrit dans la construction du sens, parallèlement à celle du 

discours verbal. On le constate à travers divers exemples dont le suivant. Ainsi, témoignant 

de son expérience de mineur en Belgique, l’Italien originaire de Sardaigne rapporte ce qu’il 

avait écrit à sa mère dans une lettre envoyée il y a très longtemps : « Si l’enfer existe, il est ici 

au fond de la mine ». Enoncé  hautement révélateur de la pénible tâche assumée tout au long 

 
1Le discours tenu remonte à 2008. Rappelons le changement  dramatique quant à la situation des Roms en   

France quelques années après, notamment avec l’arrestation  en 2013 de la jeune lycéenne Leonarda  lors 

d’une sortie scolaire, et son expulsion. 
2[…]  les forces  : « la faute incomberait aux Marocains de France 3 présentée à la fin du film, JT Selon le  

marocaines qui les ont abandonnés en plein désert après les avoir refoulés […].” 
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de sa carrière professionnelle dans ce pays. Le calvaire enduré est bien symbolisé par le choix 

des éléments du décor : la maison est meublée sobrement, elle ne comporte que l’essentiel. 

La salle où se trouve le Sarde baigne dans  une semi-obscurité, ce qui reflète la vie dure 

menée, et contribue à mettre l’accent sur les souvenirs assez douloureux. Souvenirs partagées 

avec sa femme que l’on voit à l’arrière-fond, celle-ci se contentant de sourire parfois, et de 

hocher la tête sans prononcer une parole. Par contraste, la salle louée le temps d’une soirée 

afin de célébrer l’anniversaire de leur mariage, entourés des leurs (famille et belle-famille), 

est, elle,  inondée de lumière. Ce qui est tout à fait logique, puisqu’il s’agit d’un moment de 

bonheur, rare il est vrai, par rapport à la vie de tous les jours. Il faut souligner le fait que ce 

moment solennel de bonheur est survalorisé, car partagé par tous ceux qui l’aiment et le 

respectent. Amour, respect, sympathie,….un ensemble de sentiments ‘positifs’, d’autant plus 

appréciés que c’est grâce à cet entourage qu’il a réussi à survivre, malgré toutes les 

souffrances endurées. Celles-ci sont bien rendues par le réalisateur. A titre d’exemple, la 

séquence où le personnage est assis sur un  siège chez lui. Une serviette posée sur le haut du 

dossier du siège attire les regards, la forme et les couleurs rappelant ceux d’un damier (noir et 

blanc). Rappelons que le damier constitue un signifiant récurrent dans les tableaux du 

Moyen-âge, renvoyant au Bien et au Mal. Le choix du réalisateur n’est donc pas fortuit, et 

pourrait être interprété de la manière suivante : paradis perdu- celui du village natal  au nom ô 

combien significatif, Benetutti- , et enfer vécu- avec ce travail « épouvantable » à la mine ? Il 

est néanmoins intéressant de noter le fait que malgré la tristesse du regard, le Sarde ne ressent 

aucune amertume. Et c’est avec un léger sourire qu’il déclare à propos de ses enfants : « Huit 

enfants…On a bien travaillé pour la Belgique ! Huit Belges…et ils sont de bons Belges ». 

Les spectateurs se trouvent donc face à un exemple de’ bon citoyen ‘, qui a accompli sa 

mission envers son pays, même s’il s’agit d’un pays d’accueil. Ses enfants constituent un 

exemple parfait de l’intégration, voire de l’assimilation, mise en valeur par le discours 

politico-médiatique. 

Un autre exemple de rhétorique visuelle peut être relevé avec le Congolais de Belgique. A la 

fin de l’entretien, la caméra s’attarde longuement sur sa main droite tendue, puis nous voyons 

l’autre main qui se joint à la première, elle aussi tendue vers…l’Autre, ce qui connote ici une 

invitation à la communication, au rapprochement. Mais le Congolais se trouve à droite de 

l’image,  ses mains peinant à se tendre vers la gauche. Les doigts sont tellement étirés qu’ils 

transmettent au récepteur  une impression de souffrance. Une fois de plus, l’image connote 

une fermeture, voire une rupture, en l’occurrence, en matière de communication et de 

dialogue. Le réalisateur prend le spectateur à témoin de cette absence de contact, de tolérance 
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de la part de l’Européen, grâce à cette séquence qui vient corroborer le récit de la ’peur’ 

ressentie par les voisins belges.  

Avec l’exemple du Congolais, c’est « le seuil de tolérance » entendu comme « la proportion 

d’étrangers, dans une région ou un secteur, au-delà de laquelle l’accommodation se fait 

difficilement, provoquant des risques de tension 1 », qui est poussé à l’extrême, puisque le 

récit-témoignage présenté démontre que les Belges du village tolèrent difficilement sa 

présence, alors qu’il s’agit d’une seule et unique personne. 

 

 De  la normalité à l’anormalité 

L’une des isotopies que l’on peut dégager  de la représentation de l’identité et de l’altérité est 

celle de la normalité, opposée à celle de l’anormalité. A travers le couple de contraires [nous 

vs. eux], le regard porté par l’Européen /l’Occidental sur l’Autre est gouverné par un 

égocentrisme séculaire : il est le point de référence, la norme, et tout ce qui est différent ou 

étranger2 est par conséquent ‘anormal’, et donc difficilement tolérable, voire non-toléré. Ainsi 

pourrait-on regrouper  sous l’isotopie de la normalité, les Blancs ou Européens, les valides, 

les habitants des zones pavillonnaires,  les riches ou aisés, la France d’en haut,…Face à eux, 

on pourrait classer les non-Blancs ou non-Européens (Africains, Arabes, Latino-

américains,…), les handicapés, les habitants des cités ou banlieues, les pauvres ou 

défavorisés, la France d’en bas,…. 

Comme d’habitude, c’est le plus fort qui impose ses critères de normalité, c’est lui qui fixe 

les normes.  Alors que l’intolérance a été perçue comme réaction « normale » vis-à-vis de ces 

flux migratoires lorsque ceux-ci dépassaient une certaine limite, le film viserait à démontrer 

que cette intolérance est en fait « anormale ». Intolérance  très bien représentée par le militant 

espagnol d’extrême droite, rêvant de ces temps nostalgiques lorsque Franco gouvernait et 

œuvrait pour la ‘grandeur’ de l’Espagne. Face à ce discours, s élève celui du Pakistanais de 

Berlin, discours empreint de sagesse et de logique : «  C’était très bizarre de voir un pays 

divisé par un mur ».  Un autre exemple de clôture, celle constituée par la porte du voisin : elle 

sert de repoussoir au ‘Black’ qui vient se présenter au seuil. L’acte du Congolais, à l’origine 

 
1dans  » Du seuil de tolérance au racisme banal, ou les avatars de l’opinion fabriquée MORICE Alain, «  

Journal des anthropologues, sop.cit.  
2Rappelons  le qualificatif de ‘barbare’ attribué à l’étranger par l’Européen.   

 Cf. à ce sujet  RUFIN Jean-Christophe, L’Empire et les nouveaux barbares, Paris, J.C. Lattès, 2001 

A replacer également dans ce contexte la dénomination plus récente attribuée par le discours médiatique 

français aux camps d’accueil des migrants : on y parle de ‘la jungle ‘ de Calais. 
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tout à fait ‘normal’- faire connaissance avec ses voisins étant un acte de civilité- est perçu par 

les habitants du village belge comme un acte ‘anormal’, inspirant de la crainte, ou du moins 

de l’inquiétude, de la méfiance vis-à-vis de cet étranger qui essaye de s’introduire dans leur 

espace à eux. La clôture mentale érigée dans l’esprit des Occidentaux est très bien rendue par 

le dialogue relaté par le Congolais. 

L’un des mérites du film est d’avoir fait prendre conscience, grâce à la parole de ces 

immigrés, que ce qui est en réalité « anormal », c’est de devoir subir le regard intolérant de 

l’Autre, à savoir, l’Européen. Ce qui est anormal, c’est le fait que des cadres- comme le 

Congolais- ou des diplômés universitaires – comme le Sénégalais- soient obligés d’accepter 

des métiers précaires ou de devoir subir le chômage . Ce qui relève de l’anormal, c’est le fait 

que le discours politico-médiatique occulte les raisons majeures derrière l’accueil européen 

de migrants, à savoir le besoin de main-d’œuvre et la carence démographique. Ce qui est 

normal, c’est le fait que toutes ces personnes interviewées sans exception sont en réalité 

dignes non seulement de sympathie, mais aussi d’admiration. En effet, le réalisateur a réussi 

avec virtuosité à amalgamer rhétorique verbale et rhétorique visuelle, ce qui a permis d’offrir 

en fin de compte aux spectateurs un éventail de héros, puisque, par définition, le héros 

accomplit des exploits, des actes extraordinaires dignes d’être admirés. Traverser  la 

Méditerranée en pirogue, quitter son pays et sa famille afin de subvenir aux besoins de celle-

ci, supporter les pénibles travaux à la mine, et «  ne rien regretter du tout », comme l’affirme 

le Sarde, vivre dans la peur et l’insécurité (perpétuelle pour certains), surmonter son handicap 

physique et en arriver à se présenter comme candidat aux élections, accepter le regard 

intolérant de l’Autre, cela relève certainement de l’héroïque, comme nous le démontre le 

documentaire. Ces héros méritent d’être glorifiés, car ils ne ressentent ni amertume ni 

rancune, alors que ce serait un sentiment ‘normal’, étant donné tout ce qu’ils ont enduré. Ils 

acceptent sereinement, pacifiquement- comme le disait le Pakistanais au début du film- leur 

destin. Certains gardent toute leur énergie, et rêvent ambitieusement de lendemains meilleurs, 

et pour les leurs, et pour eux-mêmes : la jeune Rom l’affirme, «  toute ma famille veut faire 

une vie normale….comme tout le monde….. ». 

 

Conclusion 

Rappelons les propos du réalisateur-narrateur au début du film lorsqu’il se retrouve à Berlin, 

dans une ville où règnent paix et liberté, après la chute du Mur.  Il avait présenté aux 

spectateurs l’objectif premier de son film en déclarant : « C’est cette victoire sur l’Histoire 

que je voudrais célébrer joyeusement par ce film ». Parti à la rencontre d’hommes et de 
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femmes faisant partie de cette catégorie sociale transformée en catégorie raciale- celle des 

immigrés-, la célébration n’est pas aussi joyeuse qu’il le souhaitait, même s’il garde – tout 

comme ses personnages- l’espoir en un avenir meilleur, où l’on deviendrait plus ouvert à 

l’Autre, plus ‘tolérant ‘. 

Grâce au message véhiculé à travers cette œuvre cinématographique, il apporte quelques 

éléments de réponse à  l’interrogation posée par Yves Charles Zarka : « Dans quel monde 

voulons-nous vivre ? »1. Certainement dans un monde où le vivre ensemble deviendrait une 

réalité, et non une notion qui apparaît  uniquement sur la scène discursive. Les procédés 

rhétoriques employés constituent un moyen susceptible d’agir sur les représentations 

collectives, mais avec la déferlante machine médiatique, il est à craindre qu’un tel film ne 

puisse affronter le ‘mur’ de pratiques et de représentations empreintes d’intolérance et de 

racisme. Il n’empêche que la dimension testimoniale du film est à saluer grandement, même 

si les murs continuent à être érigés, symbole de cette intolérance que le réalisateur rêve de 

surmonter, grâce à un discours comme celui du film, un « discours sur le monde »2. D’un mur 

l’autre est un exemple concret de contribution à la ‘ culture de la tolérance’. Grace à ces 

récits-témoignages, c’est l’histoire de ces immigrés qui est propulsée au devant de la scène 

discursive. Et cette histoire relatée devrait servir à quelque chose…. Ainsi le film  avait-il 

débuté avec une séquence présentant ce qui suit : on  se trouve dans une salle de séjour-

bibliothèque, et on est  en train de suivre le JT, lequel  rapporte l’incident de Ceuta. C’est de 

l’Histoire immédiate, celle du temps présent. A côté de l’écran téléviseur, on peut distinguer 

sur l’une des étagères de la bibliothèque, un livre dont la reliure est de couleur rouge, et sur 

lequel est inscrit en caractères gras et gros le titre ‘HISTOIRE’. A la fin du film, un autre JT 

relate un autre incident à la frontière Maroc-Espagne. La caméra s’attarde plus longuement 

cette fois sur le même ouvrage. La boucle est bouclée. C’est l’Histoire qui est en train de se 

faire, et qui se répète. Et il faut faire face à cet état de choses en assimilant les leçons du 

passé, afin de ne pas répéter les mêmes erreurs….. . 
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Abstract 

This study aimed to examine the impact of physical sports activities on self-esteem among 

students in the third cycle of a private school in Lebanon. Two hundred twenty-three students 

completed the Rosenberg self-esteem scale questionnaire in addition to some questions 

developed to gather demographic data. Other questions investigated the weekly hours spent 

playing sports, the type of sports played the most, the reason behind choosing a specific kind 

of sports, and the partners with whom they usually play sports. The researcher used the SPSS 

program to analyze the data of the study. Results showed a significant impact of age and the 

reason for choosing a specific type of sports on self-esteem, but not for gender, weekly hours 

of playing sports, and the kind of sport they play the most. The researcher suggests further 

expansion on the reason behind choosing certain types of sports over others and linking this 

choice to body image and body mass index. 

Keywords: physical activity, self-esteem, Rosenberg, type of sports, weekly sports activity 

hours. 

 

Introduction 

Self-esteem, a term applied in psychology to manifest the degree to which individuals feel 

positive about themselves (Sonstroem, 1998), is a part of mental health, one of the most 
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significant issues currently affecting general public health and government policies (Vergnano 

et al., 2011). It reflects how a person views their physical appearance, accomplishments, and 

abilities and believes they are successful in living up to them. It also reflects how others view 

and respond to that person. The more positive people think you are overall, your self-esteem 

will be higher. A relatively high degree of self-esteem is essential to mental health. In contrast, 

low self-esteem and a sense of uselessness are common depression symptoms (APA Dictionary 

of Psychology, 2022).  

In particular, the prevention and treatment of psychological problems in children and young 

people represent an issue that has recently received considerable attention (Ekeland, 2005). In 

some countries, around 10% to 20% of children and adolescents suffer from psychological and 

behavioral problems, 7% of which require psychological treatment (Ekeland, 2005). However, 

in Lebanon, the social isolation imposed by the Corona pandemic has caused high prevalence 

rates of anxiety and depression due to restrictions imposed on individuals' ability to work, 

move, and engage in communities. That called for physical activities to promote and protect 

mental health through participating in some sports activities regularly, improving the quality 

of life of people suffering from mental disorders, and reducing stress, anxiety, and 

psychological problems (Peirce et al., 2018). Interventions aimed at improving global self-

esteem among Lebanese populations and suggesting that depression, anxiety, burnout, stress, 

low emotional intelligence, suicide ideation, alcohol dependence, and many other factors can 

be prevented or reduced by interventions that increase self-esteem (Obeid et al., 2019). 

Today, treating a patient's physical health has received more attention from mental health 

services (Commission, 2012). Researchers have suggested several ways to improve self-

esteem. One of them is physical activity, which helps us to acquire a higher degree of mental 

and physical power and prompts us to feel better about our quality of life. Studies have shown 

that because mobility and exercise improve an individual's adequacy and efficiency, physical 
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activity and exercise positively affect self-esteem (Sepah Mansour et al., 2013). Therapies that 

rely on exercise have significant positive effects as they improve the quality of life, acquire 

social skills, reduce stress, enhance self-confidence and self-esteem, prevent or alleviate 

symptoms of depression, and stimulate memory and creative thinking. Also, exercise reduces 

anxiety and stress (Malm et al., 2019). Physical activity provides the student spaces to create 

many social relationships, freedom of decision-making, expression of self, and bearing the 

consequence. It gives freedom of choice in various sports situations, which enhances one's 

sense of independence. Also, having self-reliance and learning essential values such as 

discipline, adaptation, cooperation, and resistance, increases confidence and self-esteem 

(Batista et al., 2016, p. 298). In addition, good participation in sports is associated with higher 

rates of happiness and lower social and emotional difficulties (Booker et al., 2015) 

An individual's physical activities have been shown to have robust positive effects on his or 

her mental health (Blair et al., 1995; Erikssen et al., 1998). Moreover, previous studies have 

indicated that physical activities are beneficial in managing psychological issues, such as 

anxiety, depression, anger, tension, reaction to stress, self-efficacy, and self-esteem (Goodwin, 

2003; Hansen et al., 2001). Good self-esteem improves mental growth and plays an outstanding 

role in an individual's thoughts, feelings, values, and goals. People with higher levels of self-

esteem evaluate themselves positively and have an appropriate, positive attitude toward 

themselves (Ghafari & Mazloom, 2007). It is clear then that physical activity can be an essential 

factor in developing self-esteem, especially in adolescence (Syropoulou et al., 2021, p. 934).  

Researchers concluded that self-esteem is positively associated with sports participation 

because sports increase feelings of competence and satisfaction with physical appearance and 

that individuals who participate in sports activities have higher self-esteem than non-

participants (Qurban et al., 2018, pp. 29-30). They practice sports with an optimistic attitude, 

self-reliance, and desire to overcome obstacles and win. They feel that everything depends on 
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their strength, skills, and abilities as well as their self-discipline and strongly believe in their 

effectiveness, flexibility, and perseverance (Tomczak & Nowak, 2019, p. 85). Previous results 

also showed that people who exercise regularly have higher self-esteem (Çakoyun, 2018), 

lower shyness (Dobersek & Arellano, 2018), and they are happier compared those who do not 

exercise (Ruseski et al., 2014). In addition, there has been a long historical association between 

self-esteem and exercise behavior (Dembeck, 2011). Some studies have indicated a positive 

correlation between physical activity and self-esteem in adults (Opdenacker et al., 2009) and 

that exercise has a significant emotionally positive therapeutic effect on adolescent anxiety 

(Horn et al., 1993). Findlay et al. showed that elite, competitive athletes have a higher athletic 

competence, a more attractive physical appearance, and greater self-esteem than non-athletes 

(Findlay & Bowker, 2009). Pangrazi (1982) found that engaging in physical activity and sports 

can generate a feeling of success. Success in sports provides an immediate positive perception, 

which can create competence and self-acceptance in athletes. 

In Lebanon, few studies investigated Lebanese youth's activity levels (Faraj, 2017). Low levels 

of physical activity were revealed among obese adolescents in Lebanon, and an alarming trend 

toward a sedentary lifestyle was observed among them (Fazah et al., 2010). However, the 

correlates of physical activity and self-esteem of the Lebanese adolescent population remain 

unknown. Henceforth, promoting physical activity among youth can serve as a foundation for 

interventions to enhance their self-esteem.  

The present study aims to examine the impact of physical sports activities on self-esteem 

among a large sample of third-cycle Lebanese students in a private school, investigate the 

association between weekly sports activity hours and the type of sports exercised with the self-

esteem of the study sample and finally examine the socio-demographic correlates of self-

esteem in terms of age and gender. 
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Research hypothesis 

In order to provide an appropriate answer to the research questions, the study seeks to test the 

validity of the following hypotheses: 

H1: There is a significant impact of Physical sports activities (demonstrated by: the number of 

weekly hours, the purpose of playing sports, preferred type of sports, the reason behind 

choosing this sport specifically, sports partners) on the level of self-esteem.  

H2: There is a significant impact of demographic parameters (Gender, age) on self-esteem. 

Methodology 

In this paper, we opted for quantitative research to assess the impact of physical sports activities 

on the self-esteem of third-cycle students from a particular private school in Lebanon.  

Participants 

The study population consists of 269 students enrolled in the middle school, of which 109 

students were in the seventh grade, 85 in the eighth grade, and 75 in the ninth grade. 

Instruments 

In order to measure the impact of physical activity on self-esteem, a questionnaire was prepared 

based on Rosenberg Self-Esteem Scale in addition to some questions developed to gather 

demographic data and some questions investigated the weekly hours spent playing sports and 

the type of sports played in the most. 

Rosenberg scale (Rosenberg, 1965) was used to measure the factors that most affect students' 

self-esteem at school. Questions focused on gender, age, hours of exercise, and the type of 

sports they practice.  

The general Self-Esteem scale for each student is obtained based on their responses for the 10 

items; by the sum of the 10 corresponding codes (scale over /30). The scale ranges from 0-30; 

the highest the values are, the highest self-esteem is. Rosenberg score (the self-esteem scale) 
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values between 15 and 25 are within the normal range; scores below 15 propose low self-

esteem, and scores above 25 have high self-esteem (Rosenberg, 1965). 

Procedures 

A consent form was prepared to inform the participants about the critical elements of the 

research study and the importance of their involvement. Participants signed the consent form 

prior to answering the actual survey in which they were required to read the instructions before 

starting to answer. Later, an online questionnaire was administered to 269 students through 

Google forms on the physical sports activities and their impact on school self-esteem. Data 

were collected from 223 respondents, which form a statistically representative sample of the 

community. 

Data Analysis  

Data were analyzed using the Statistical Package of Social Sciences (SPSS). Means, standard 

deviation, Pearson Correlation Coefficient, ANOVA and Independent Sample T-test were 

performed to examine the significance of the effect of demographic and personal information 

on the score self-esteem. 

Also, regression analysis was used to study the effect of all the demographic and personal 

information on the self-esteem score.  

The SPSS software generated the statistical values necessary for the data analysis, including 

the means and the standard deviation for the numeric variables, frequencies, and percentages 

for the nominal variables.  
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Descriptive Statistics 

A. Demographic and Personal information of students 

 

The results in Table 1 demonstrate that 38.57% of the students are aged 13 years, 31.84% are 

14 years and above, and 29.60% are aged between 11 and 12 years. Moreover, 52.47% of the 

students are males, and 47.53% are females. For the weekly hours that students spend playing 

sports, the results reveal that 39.91% of the students spend between 1 and 3 hours weekly 

playing sports, 27.80% between 4 and 6 hours, 15.70% between 7 and 9 hours, 8.52% the 

students spend 10 hours and more weekly in playing sports, whereas 8.07% of the students do 

not spend any hours in playing sports. 

Regarding the purpose of playing sports, 35.43% of the students play sports to feel good and 

have fun, 27.80% to maintain good health, 16.59% to compete and challenge, 10.76% to 

learn new skills, while 9.42% of the students play sports to be part of a team or group. 

 

Table 1 

Demographic information of students 

 

 

Frequency Percent 

Age 11-12 years 66 29.60% 

13 years 86 38.57% 

14 and above 71 31.84% 

Mean ± SD 13.09 ± 0.93 

Gender Female 106 47.53% 

Male 117 52.47% 

Weekly hours in playing 

sports 

0 Hours 18 8.07% 

1-3 Hours 89 39.91% 
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4-6 Hours 62 27.80% 

7-9 Hours 35 15.70% 

10+ Hours 19 8.52% 

Purpose of playing sports Feeling good and having fun 79 35.43% 

Maintaining Good health 62 27.80% 

Competing and challenging 37 16.59% 

Learning new skills 24 10.76% 

Being part of a team or group 21 9.42% 

For the type of sports that students play the most, the results in Table 2 indicate that 30.04% 

play Basketball the most, 25.56% Football, 8.97% Dance, 8.52% Swimming, and 8.07% Run 

or Walk. The results also demonstrate that the majority of students, 82.51%, have chosen their 

preferred type of sports because they love it, 8.97% for other reasons, 5.38% because their 

friends play it, and 3.14% because it is their parents’ decision. 34.98% of the students play 

sports with their friends, 30.04% with teammates, 20.18% alone, and 14.80% play sports with 

family members. 

Table 2 

Preferred type of sports, reasons for choosing it and partners 

 

  Frequency Percent 

Type of sport Basketball 67 30.04% 

Football 57 25.56% 

Dance 20 8.97% 

Swimming 19 8.52% 

Running / Walking 18 8.07% 

Other 17 7.62% 

Martial Arts / Boxing 13 5.83% 
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Tennis 12 5.38% 

Reason behind choosing this type of 

sports 

I chose it because I love it 184 82.51% 

Other 20 8.97% 

My friends play this sport 12 5.38% 

My parents' decision 7 3.14% 

Sports partners Friends 78 34.98% 

Teammates (club) 67 30.04% 

Alone 45 20.18% 

Family members 33 14.80% 

 

Rosenberg Self-Esteem 

The results in Table 3 show that the mean Self-Esteem is equal to 9.73, which indicates that 

the level of the students is very low (SD = 5.91). 

 

Table 3 

Results of Self-Esteem score 

Mean 9.73 

SD 5.91 

Minimum 0.00 

Maximum 28.00 

 

1. Inferential statistics 

 

In this section, we used the ANOVA test and Independent sample t-test to study whether the 

demographic information of participants has an effect on Self-esteem or not. 
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The Pearson correlation test is used to study the relationship between the Age of students and 

Self-esteem. 

Usually, we compare Sig or P-value with Alpha, which is the error rate, where Sig is a 

probability between 0 and 1, and Alpha (α) is a constant value equal to 0.05.   

In the correlation, we recall that a Sig value less than 0.05 connotes a significant relationship 

between two variables and vice versa. 

The results in Table 4 demonstrate a significant correlation between Age and Self-esteem. 

According to the Pearson correlation, this relation was positive and weak, which indicates 

that the Self-esteem score increases when the ages of students increase by 0.158 (Pearson r = 

0.158, p < 5%).  

ANOVA test indicates that the reason behind choosing the type of sports has a significant 

effect on Self-esteem score, where the students who chose their favorite sport because their 

friends play it has the lowest Self-esteem score (8.83), also the students who chose their 

favorite sport because they love it has low Self-esteem score (9.18). In contrast, the students 

who chose their preferred sport because of their parents or for other reasons have the highest 

score on Self-esteem, 13.29 and 14.05, respectively (F = 5.316, p < 1%). 

The other independent variables did not have any significant effect on Self-esteem. 

 

Table 4 

Effect of demographic information on Self-Esteem scores 

Age 

Pearson r 0.158 

p-value 0.018* 

 Mean SD t or F p-value 

Gender Female 9.91 5.83 

0.442 0.659 

Male 9.56 5.99 

0 Hours 12.00 6.62 0.991 0.413 
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Weekly hours in 

playing sports 

1-3 Hours 9.94 6.04 

4-6 Hours 9.32 5.40 

7-9 Hours 9.40 5.70 

10+ Hours 8.53 6.57 

Purpose of 

playing sports 

Being part of a team or group 9.86 6.13 

1.536 0.193 

Competing and challenging  8.16 5.48 

Feeling good and having fun 10.56 6.13 

Learning new skills 8.21 6.07 

Maintaining Good health 10.16 5.62 

Type of sport Basketball 8.85 5.61 

1.206 0.301 

Football 10.54 5.69 

Swimming 9.26 5.87 

Dance 10.20 5.59 

Running / Walking 11.61 7.21 

Martial Arts / Boxing 6.69 5.72 

Tennis 10.33 6.21 

Other 10.35 6.37 

Reason behind 

choosing this type 

of sports 

I chose it because I love it 9.18 5.60 

5.316 0.001** 

My parents' decision 13.29 5.74 

My friends play this sport 8.83 6.10 

Other 14.05 6.81 

Sports partners Alone 10.76 5.69 

2.256 0.083 

Family members 7.52 5.70 

Friends 10.24 6.02 

Teammates (club) 9.54 5.85 
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* Significant at 0.05 level, ** Significant at 0.01 level 

 

2. Regression analysis 

In the end, multiple regression was conducted to study the effect of all the demographic 

information on Self-esteem scores, the nominal variables were converted into dummy 

variables, and the stepwise method was used for selecting the variables. 

R squared is the proportion of variation in the dependent variable explained by the regression 

model. The values of R squared range from 0 to 1. Small values indicate that the model does 

not fit the data well. The sample R squared estimates how well the model fits the population 

optimistically.  

The F statistic is the regression mean square (MSR) divided by the residual mean square 

(MSE). If the significance value of the F statistic is small (smaller than, say, 0.05), then the 

independent variables do a good job explaining the variation in the dependent variable. If the 

significance value of F is larger than 0.05, then the independent variables do not explain the 

variation in the dependent variable, and the null hypothesis that all the population values for 

the regression coefficients are 0 is accepted. 

For the coefficients, a t-test was used to study whether the demographic variables affect self-

esteem. 

Table 5 reveal that R-square was equal to 0.140, and the p-value for the Anova test was 

significant. For the coefficients, regression analysis demonstrates that age positively affects 

self-esteem (B = 1.111, p-value < 1%). For the reasons behind choosing this type of sports, 

the students who chose their favorite sport because they love it, as compared with the 

students who answered other reasons, will realize -4.972 units decrease in Self-esteem (B = -

4.972, p-value < 1%), also those who chose their favorite sport because their friends play it 

will have less Self-esteem by -5.833 as compared with the students who answered other 
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reasons (B = -5.833, p-value < 1%), also the students who play sports with their family 

members as compared with the students who play sports with their teammates will realize -

2.830 units decrease in Self-esteem (B = -2.830, p-value < 1%). In the end, the students who 

play to feel good and have fun as compared with those who answered maintaining good 

health will realize +1.558 units increase in Self-esteem (B = 1.558, p-value < 5%) 

  Table 5 

Regression between demographic information and Self-esteem 

 

Model Summary Anova 

Dependent variable R R Square F p 

Self-esteem 0.374 0.140 7.064 0.000** 

Coefficients B t p  

I chose it because I love it -4.972 -4.344 0.000**  

Family members -2.830 -2.705 0.007**  

My friends play this sport -5.833 -2.997 0.003**  

Age 1.111 2.762 0.006**  

Feeling good and having fun 1.558 1.981 0.049*  

  * Significant at 0.05 level, ** Significant at 0.01 level  

Discussion 

Generally speaking, the sample considered in this research revealed different results 

concerning self-esteem; the mean self-esteem level is 9.73, where, according to Rosenberg 

(1965), any score under 15 is considered to have low self-esteem. People with low self-

esteem got the highest percentage in this study, while people with medium or high self-

esteem were almost the same.  
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The hypothesis tests revealed four critical points worth mentioning: the first is that sports 

practice did not significantly show an impact on self-esteem. The findings are inconsistent 

with other studies that found a change in the variable self-concept in the positive direction 

with increasing the number of weekly sessions of physical activity. Also, students who do not 

register for any physical activity session show lower self-concept (Batista et al., 2016).  

Second, despite weekly hours of practice, some studies identify that specific types of sports 

can increase self-esteem (Gilani & Dashipour, 2016). In our research, even the type of sports 

participants practice regularly did not show a difference in its impact on their self-esteem. In 

contrast, Sözen et al. (2013) argued that the benefits of basketball exercise increase children's 

self-esteem. The same is true for Muhamad et al. ( 2013), who found that swimming benefits 

children and adults directly related to self-efficacy and self-esteem from a psychological 

perspective. Furthermore, learning and mastering a new skill, such as martial arts, has 

psychological benefits, including increased feelings of self-esteem and self-efficacy 

(Finkenberg, 1990). However, the only group of participants that showed a higher level of 

self-esteem than other groups was those who practiced a sport that their parents chose.  

 

Third, the demographic variable also significantly impacts self-esteem, especially age. 

Contrary to previous research, which suggests that age has a limited influence on self-esteem 

or that self-esteem increase with age, Ann McMullin  & Cairney found that levels of self-

esteem are lower in older age groups for both males and females (Ann McMullin  & Cairney, 

2004). This study supports our results that revealed a positive relationship between the age of 

students and their self-esteem. As age increases, students' self-esteem increases. Further 

investigation is done on the possibility of an impact of age on the weekly hours of practice.  

The study suggests that the weekly practice hours decrease as a person ages. The results 

showed no impact of age on weekly practice hours for an unknown reason. All student ages 
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practice sports in the same weekly hours with an average of 13 hours. However, age is 

considered an essential factor for self-esteem.  

Finally, gender had no effect as both male and female students had similar self-esteem. 

Hence, our Results are supported by previous research that showed that male and female 

students did not have significantly different levels of self-esteem (Qurban et al., 2018). 

Further examination was employed to detect the reason behind this result. Examined results 

exhibited that the percentage of males and females who have high self-esteem practicing the 

top sports, namely martial arts, basketball, and swimming, is closely the same, which may 

explain the absence of the difference between gender and self-esteem. As for football, we can 

notice that the difference is high because boys prefer this sport while girls prefer aerobics, but 

this does not affect self-esteem, which may explain the non-significance. 

In conclusion, the results obtained in this study did not show significant statistical results that 

increased weekly practice hours will increase self-esteem. Hypothesis tests also show that the 

increase in students' age is associated with increased self-esteem. 

 

Conclusion 

As today's youths face many psychological, social, and emotional issues, coaches and teachers 

are given opportunities to support them in coping with their evolving lives. Young people need 

to feel good and to be good, which will assist them in achieving a safe and healthy lifestyle 

(Mousavi Gilani & Dashipour, 2017). The lack of an elevated level of self-esteem may cause 

adolescents and young adults to deviate from their life paths (Ferdowsi, 2010). A review of the 

literature reveals that regular exercise and physical activity effectively increase self-esteem. 

However, the researcher found that the age and the reason behind choosing a specific type of 

sports have a positive effect on self-esteem. The researcher also found that: there are no 
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differences in self-esteem among individuals according to their gender, their weekly hours 

practicing sports, and the type of sports they play. 

In conclusion, findings proved that age have positive impact on students' self-esteem. The older 

the participants are, the higher their self-esteem will be. The reason for choosing a specific type 

of sports positively affects self-esteem: students whose parents have decided on their behalf to 

practice a particular kind of sports have higher self-esteem than those who chose by themselves. 

As for gender, the study revealed that this factor has no impact on student self-esteem. 

Limitations and Directions for Future Research 

One limitation of this study is the frequent disruption of schools due to the Covid-19 pandemic 

and the economic and social crises, which led to a decrease in sports activities in schools 

and clubs which resulted in a decline in the interest of some students in physical activities. 

Another limitation is that the sample profile belongs to the same school; therefore, the 

study population's social and economic backgrounds are somehow identical. Therefore, 

research results would be more valid if there was a wider variety in the sample profile. 

However, the findings cannot be generalized to worldwide schools. Accordingly, future 

research should include more schools with diverse perspectives that can apply to the 

worldwide educational sector. Moreover, future studies should expand further on the 

reason behind choosing certain types of sports over others and linking this choice to body 

image and body mass index. 
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En conclusion 

Le récepteur est Roi ! 

Hayssam Kotob 

 

Le temps où les médias avaient leur influence et leur impact sur le récepteur est 

révolu. La revanche est de mise. Il est temps de s’interroger sur le poids du récepteur 

et son influence sur les médias. 

A une époque où le récepteur a l’embarras du choix entre les multiples applications 

que l’on lui propose pour s’informer, réagir et communiquer, un nouvel ordre 

commence à s’instaurer dans le paysage médiatique. Désormais, les médias ne 

peuvent plus imposer leurs règles du jeu comme d’antan. De plus en plus les 

applications se mettent au service du récepteur. Les nouvelles technologies 

associées à l’intelligence artificielle, permettent de détecter la tendance de chaque 

visiteur. Elles peuvent ainsi savoir le site qu’il visite, la fréquence de ses visites, et le 

temps passé sur tel ou tel thème. De cette manière, l’application s’adapte aux 

attentes des uns et des autres de leurs clients. Un simple tour sur des applications 

telles que TikToc, Instagram ou Twitter nous permet de nous rendre compte de la 

rapidité de ces applications pour satisfaire le désir de chaque visiteur (humour, 

animaux, beauté, sensualité, religion, arts, etc.) tout y est.  

Aujourd’hui, Le récepteur réclame une information éclaire, qui demanderait moins 

de temps et d’effort. Il y a peu de temps on parlait de l’imposition de l’image au 

détriment du texte. Mais cette image qu’elle soit fixe ou mobile, doit, à son tour, 

répondre aux exigences de la rapidité et doit être chargée d’informations. Ainsi, les 
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émoticônes sont de plus en plus nombreux, les vidéos sont de plus en plus brèves. 

Sinon, elles seront boudées par le récepteur.  

Il va de soi que qui « dit communication, dit réception ». Sinon la communication 

est inexistante. De là, le récepteur est vu comme un Roi, à qui les nouveaux médias 

viennent satisfaire ses besoins et ses désirs plus que jamais. Après les reportages 

qui duraient entre une minute et une heure, le temps est aux vidéos qui ne 

dépassent pas les secondes. 

Cet article est à l’image des exigences de sa majesté le nouveau récepteur, nous 

l’avons voulu bref, rapide et chargé d’informations. Il reste une constatation sur sa 

validité, car les choses avancent à une vitesse vertigineuse de sorte que nous nous 

interrogeons sur la durée de son espérance de vie. 
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