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مفهوم الوحدة بالوعي  تتمثل مشكلة الدراسة في معرفة دور وسائل اإلعالم في تعزيز : الملخص

يندرج البحث تحت إطار البحوث الوصفية  و،الوطنية لدي طالبات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
تسعى للتعرف علي دور وسائل اإلعالم في تعزيز مفاهيم معينة لدي شريحة من شرائح المجتمع التي 

 أداة ت واستخدم.واستخدم الباحث منهج المسح بالعينة للوصول إلي النتائج المطلوبة، الفلسطيني 
جهات هدف التعرف علي حقائق أو وب وذلك ،مباشرة من العينة المختارة، االستقصاء لجمع البيانات 

 المختلفة لوسائل اإلعالم في فهم و تعزيز الوعي لمفهوم الوحدة الوطنية األدوارنظر المبحوثين إزاء 
  .لدي طالبات الجامعات

 مفردة تمثل الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ثم اختيارها بطريقة 407عينة الدراسة في وجاءت 
  ةلتجانس مجتمع الدراسالعينة لعشوائية البسيطة نظرا 

  :خرجت الدراسة بالعديد من النتائج يتمثل أهمها في
 للكالطالبات من عينة الدراسة تتابع وسائل اإلعالم الفلسطينية وهو ما يشير إلي متابعة % 92.1_ 

   .التطورات التي تحدث علي الساحة الفلسطينية أو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
 ،الم الفلسطينية غير قادرة علي تعزيز الوحدة الوطنيةمن عينة الدراسة أن وسائل اإلع% 60.4 ىير

  . ذلكأنها قادرة علي% 20.6 ىوير
 أن اإلعالم المستقل هو اإلعالم األكثر حرصا علي تعزيز الوحدة ىمن عينة الدراسة تر% 37.3

أن إعالم حركة % 10.1 ويري ،أن إعالم حماس هو األكثر حرصا% 23.6 في حين يري ،الوطنية
 .ألكثر حرصا علي تعزيز الوحدة الوطنيةفتح هو ا

اتضح من خالل الدراسة أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة ال تري في المصطلحات المستخدمة في 
  .وسائل إعالم فتح وحماس مصطلحات مقبولة
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Abstract: The problem of the study lies in recognizing the role of the 

Palestinian media in enhancing the awareness of the concept of national 

unity among the female Palestinian university students . 

This research comes as descriptive one which aims at recognizing the role of 

the media means in enhancing certain concepts among one section of the 

society . 

The researcher used the method of sample survey to reach the required 

findings (results). 

He used the questionnaire in order to recognize the students points of view 

as regards (regarding ) the different roles of media in understanding and 

enhancing the concept of the national unity among female university student  

Universities in Gaza strip . 

These students were randomly chosen owing to the homogeneity of the 

society of student . 

The most important findings of the study came as follows : 

92% of the sample students of the study follow the Palestinian media means 

, which shows the students interest  in pursuing the developments in the 

Palestinian field. 

60% think that the Palestinian media means are unable to promote the 

concept of national unity  

37.3% think that the independent media means are much more carful to 

promote this concept ,whereas 23.6% think that Hamas media means are 

,and only 10% think that Fatah media means are . 

The study obviously showed that a large percentage of the sample of the 

study think that the terms and expressions used in both Fatah media and 

Hamas media are unacceptable. 

  مقدمة

منذ بداية الحركة الوطنية الفلسطينية والعامل األهم في ضـمان اسـتمرارية الـزخم              
الجماهيري للقضية الفلسطينية مستمد من الوحدة الوطنية التي تجسدت بشكل كبيـر فـي              

أما الدم الفلسطيني فهـو خـط        ، بعض األوقات الفتور في   اعتراها  و، كثير من المواقف    
 وسائل اإلعالم الفلـسطينية فـي        أسهمت وقد ،  يمكن تجاوزه  أحمر في جميع األوقات ال    

هذا األمر لـم يـدم فقـد        إال أن   ، تعزيز الوحدة الوطنية خالل المسيرة النضالية الطويلة        
التي أدت إلـي سـيطرة       ، 2007 بشرخ كبير بعد أحداث يونيو       أصيب الجسم الفلسطيني  

حكومة تسيير ، حكومتين حماس علي قطاع غزة وفصل الضفة عن غزة من خالل وجود          
والحكومـة  ، األعمال في رام اهللا والتي تشكلت بعد أحداث يونيو ويرأسها سالم فيـاض              
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وبدأت وسائل اإلعالم لدي كل من االتجـاهين        ، المقالة في غزة ويرأسها إسماعيل هنية       
والحكومتين في رام اهللا وغزة في تبادل االتهامات والتشكيك في شـرعية            ، فتح وحماس   

وأما اإلعالم فقد وجد نفسه أيضا ضمن دائرة الصراع حيث منعت حكومة            ، ود كليهما   وج
غزة  صحيفة األيام من الدخول إلي غزة ومنعت حكومة الضفة صحيفة فلـسطين مـن                

  .الدخول إلي الضفة أو التوزيع فيها

كانت هناك دعوات متعددة لتحييد     ،  بين طرفي الوطن     دموفي ظل هذا الصراع المحت    
والعمل ، الم من الصراع واالبتعاد عن تراشق االتهامات في وسائل اإلعالم المختلفة          اإلع

كمقدمة لتجسيد الوحدة   ، علي تعزيز الوحدة الوطنية  من خالل وسائل اإلعالم الفلسطينية           
خاصة وأن الوحدة الوطنية تجسدت بشكل كبير في أرض         ، الوطنية علي الواقع السياسي     

 تـشكلت   حيث ،2008دوان الصهيوني علي غزة في نهاية ديسمبر        المعركة عندما بدأ الع   
  .غرفة عمليات لفصائل المقاومة بما فيها كتائب القسام وشهداء األقصى

 وسائل اإلعالم الفلسطينية في تعزيـز        تقوم به وتأتي هذه الدراسة لمعرفة الدور الذي       
  .الوحدة الوطنية لدي طالبات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

  المبحث األول

  اإلجراءات المنهجية للدراسة

  :الدراسات السابقة أهم 

 .1"هنا القدس"الدور الوطني لإلذاعة الفلسطينية  -1

 اإلذاعة الفلسطينية موضحا األهميـة الكبـرى لإلذاعـة          هدفت الدراسة لتوثيق تاريخ     
ـ       1950 وحتى عام    1936الفلسطينية منذ بدايتها عام      شكيل  حيث كانت النواة األولـى لت

قد استخدم الباحث المـنهج  تعتبر الدراسة ضمن الدراسات التاريخية وو، اإلذاعة األردنية  
  : التاريخي في دراسته وتوصل للعديد من النتائج أهمها 

كان لإلذاعة دور مميز في كشف المخططات البريطانيـة الراميـة إلقامـة الكيـان                -
لصهيونية في االستيالء علي لمخططات ااالصهيوني علي األراضي الفلسطينية وفضح 

                                                 
 ، مجلـة البحـوث اإلعالميـة      ،"هنا القدس " الدور الوطني لإلذاعة الفلسطينية      ،حسين أبو شنب   1

  .1997 يوليو ،القاهرة
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 .األراضي الفلسطينية

وكان لها دور فعال في     ،  إذاعة القدس في مساندة الحركة الوطنية الفلسطينية         أسهمت -
 .تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية

   :1دور اإلعالم العربي في إبراز انتفاضة األقصى -2

ـ       إلي معرفة هدفت الدراسة    صال وتوضـيح انتفاضـة      دور وسائل اإلعالم العربية في إي
وجاءت الدراسة ضمن الدراسات الوصـفية حيـث         .األقصى لدي الرأي العام الفلسطيني    

كـأداة  صحيفة االستقـصاء    لجمهور وسائل اإلعالم واختار      منهج المسح    استخدم الباحث 
 مفردة من مدن وقرى ومخيمات قطاع غزة  وتوصلت          400بواقع  للدراسة وتمثلت العينة    

  :ائج أهمهاللعديد من النت
 أن التلفزيون الفلسطيني من أفضل المحطات األرضية التي يشاهدونها و            ونير% 77 -

 . أن تلفزيون إسرائيل هو األفضلونير%  16

 وتليها العربية بواقـع     ،من تفضيل المشاهدين للفضائيات   % 57حصلت الجزيرة علي     -
45.% 

وحـصلت  ، ين  من تفضيل المـستمع   % 64حصلت اإلذاعات الفلسطينية علي نسبة       -
 ، B.B.C، مونت كارلو   ، وتليها اإلذاعات الموجهة    % 25إذاعة إسرائيل علي نسبة     

 .سوا

 .2دور وسائل اإلعالم في تعزيز االنتماء الوطني لدي أمهات شهداء انتفاضة األقصى -3

 العالقة  بين وسائل اإلعالم وأمهـات شـهداء انتفاضـة            إلي معرفة  الدراسة   هدفت
، سائل اإلعالم للتأثير في تنمية الوعي السياسي والوطني لـديهن           ومدي قدرة و  ، األقصى

وأداة بالعينة   منهج المسح     الباحث للدراسات الوصفية واختياره من ضمنها      وذلك باستخدام 
 120 من أمهات الشهداء مكونة من عمديةستقصاء لجمع المعلومات علي عينة  الدراسة اال 

  :ن النتائج أهمها وقد توصلت الدراسة إلى العديد م،مفردة

                                                 
 رسالة ماجـستير غيـر      ، دور اإلعالم العربي في إبراز انتفاضة األقصى       ،جمال حسين النجار   1

 .2003 ، الجزائر، جامعة وهران، قسم االتصال الجماهيري،منشورة
 دور وسائل اإلعالم في تعزيز االنتماء الوطني لدي أمهات شـهداء انتفاضـة              ،حسين أبو شنب  2

 ، جامعة القـاهرة   ، كلية اإلعالم  ،الم وحقوق اإلنسان   اإلع ، المؤتمر العلمي السابع   ،األقصى
2001. 
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تعزيز وسائل اإلعالم المرئية لروح االنتقام عند أم الـشهيد نتيجـة الـصورة               -
 .التلفزيونية التي تكشف عمق الحقد اإلسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني

أوضحت الدراسة األهمية البالغة لوسائل اإلعالم في زيـادة الـوعي الـوطني              -
 .والسياسي لدي أمهات الشهداء

و والتلفزيون في تشكيل اتجاهات الرأي العام المصري نحو تطبيع العالقات           أثر الرادي  -4

 .1مع إسرائيل

 مناخ الرأي الذي تروج له وسائل اإلعالم المـصرية مـن             إلي تحليل   الدراسة هدفت
، وصحف األهرام   ، معلومات حول التطبيع مع إسرائيل وذلك بالتطبيق علي القناة األولي           

وجـاءت    باستخدام أداة تحليل المضمون الكمـي والكيفـي،        وفدالو، األهالي  و، الشعب  و
الدراسة ضمن البحوث الوصفية حيث استخدم الباحث عدة مناهج أهمهـا مـنهج المـسح               

 مفردة لتطبيق الدراسة الميـداني باسـتخدام أداة   350واختيار عينة من    ، والمنهج المقارن 
  :  وقد توصلت الدراسة لنتائج أهمها .االستقصاء

 .اتجاه عام معارض للتطبيع مع إسرائيلوجود  -

 .وجود صورة سلبية لدي الرأي العام عن إسرائيل -

 بين إدراك األفراد لالتجاه السائد في المجتمع نحو تطبيـع      ارتباطيهوجود عالقة    -
 .العالقات مع إسرائيل واالتجاه نحو التطبيع

 

تنمية السياسية في   اعتماد الصحافة الحزبية الفلسطينية علي اإلشاعة وأثرها علي ال         -5

 .2الضفة الغربية وقطاع غزة

تحليل مضمون الصحافة الحزبيـة الفلـسطينية ومعرفـة مـدي           إلي   الدراسة   هدفت
اعتمادها علي اإلشاعة في نشر موضوعاتها وكيفية تأثير هذا االتجاه علي الـدور الـذي               

لـضفة الغربيـة    يمكن أن تلعبه الصحافة الحزبية  في عملية التنمية السياسية في كل من ا             

                                                 
 أثر الراديو والتليفزيون في تشكيل اتجاهات الرأي العام المصري نحو تطبيع            ،عادل عبد الغفار   1

  .2000، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، رسالة دكتوراه غير منشورة،العالقات مع إسرائيل
الحزبية الفلسطينية علي اإلشاعة وأثرهـا علـي التنميـة           اعتماد الصحافة    ،جمال خلف جمال   2

 قـسم العلـوم     ، رسالة ماجستير غيـر منـشورة      ،السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة     
  .2008 ، جامعة النجاح،السياسية



  ------------------------------------------------موسى علي طالب 

  )B(1العدد، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر ------- ) 942(

التطبيق استخدام الدراسة لمنهج المسح ضمن الدراسات الوصفية ب        وذلك من خالل     ،وغزة
علي عينة من الصحف الحزبية التابعة لكل من فـتح وحمـاس مـستخدمة أداة تحليـل                 

  :لعديد من النتائج ومن أهمها إلي ا  الدراسة وقد توصلت.المضمون
لتنمية السياسية والمتمثلة باالندماج الوطني الصحافة الحزبية غير حريصة علي أسس ا -

 . في فلسطين كافةوسيادة القانون وخلق حوار بناء بين أطياف العمل السياسي

الصحافة الحزبية رسخت الفرقة بين أطراف الحياة السياسية  حول القواسم الوطنيـة              -
لتخوين أحلت مبدأ التشهير مكان المساءلة واستخدمت أسلوب التجريح وا        و ،المشتركة

 .والتشكيك بدال من النقد البناء

 .1 في قطاع غزة وتأثيرها علي المشروع الوطني الفلسطيني2007أحداث حزيران  -6

 االنقسام الحادث نتيجة لالنقالب الذي قادتـه حركـة          تأثيرمعرفة  إلي   الدراسة   هدفت
طيني  علي المشروع الوطني الفلس    2007حماس ضد السلطة الوطنية الفلسطينية في يونيو        

مستخدمة أسلوب تحليل الخطاب السياسي علي      وجاءت الدراسة ضمن الدراسات الوصفية      
إلـي   وقد توصلت الدراسـة      .عينة من الخطابات السياسية لقادة حماس والحكومة المقالة       

  :لعديد من النتائج وأهمهاا
 المتمثلة بسيطرة حركة حماس علي قطـاع غـزة فكـرة        2007هددت أحداث يونيو     -

الوطني الفلسطيني حيث كشفت النقاب عن  وجود رؤية سياسـية منافـسة             المشروع  
 .لرؤية حركة فتح

 األمر الذي تسبب بإرباك مبـدأ       ،استطاعت حماس أن تفرض نفسها كسلطة أمر واقع        -
 وأدي إلى انقسام  الضفة وغـزة وتـشتيت الهويـة الوطنيـة           ،وحدة الصف الوطني  

 .الفلسطينية
دراسات السابقة في سعيها لمعرفة طبيعة الدور الذي يلعبـه  وتختلف الدراسة الحالية عن ال 

اإلعالم الفلسطيني في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية في حين تناولت الدراسـات الـسابقة              
ظاهرة االنقسام وتأثيرها السياسي واإلشاعات ودورها السلبي على المجتمـع الفلـسطيني            

  .شعب المصري مع إسرائيلواثر اإلعالم على الرأي العام في قضية تطبيع ال
                                                 

 وأثرها علي قطاع غزة وتأثيرهـا فـي المـشروع           2007 أحداث حزيران    ،كفاح حرب عودة   1
 ، جامعـة النجـاح    ، قسم العلوم السياسية   ،ستير غير منشورة   رسالة ماج  ،الوطني الفلسطيني 

2009.  
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 الباحث من الدراسات الفلسطينية السابقة في تحديد المحـاور الموضـوعية            أفادوقد  
 وتعميق التصور البحثي حول دور اإلعالم في تعزيز مفاهيم معينة لـدي     ،للدراسة الحالية 

وهو ما طبقه في هذه الدراسة علي دور وسائل اإلعالم          ، شريحة من الجمهور الفلسطيني     
  .ي تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدي طالبات الجامعةف

  :مشكلة الدراسة 

تعزيـز   وسائل اإلعالم الفلسطينية فـي       تؤديهتعمل الدراسة علي معرفة الدور الذي       
وذلك من خالل تحديد دورها في مد الجماهير الفلسطينية      مفهوم الوحدة الوطنية الفلسطينية     

ودورها في العمل على تقريب وجهـات       ة الصحيحة   بالوعي الالزم لمفهوم الوحدة الوطني    
 وتتمثـل   .النظر لدى األطراف الفلسطينية المختلفة من اجل المساهمة في إنهاء االنقـسام           

في تعزيز الوعي لمفهوم الوحدة     الفلسطينية  مشكلة الدراسة في معرفة دور وسائل اإلعالم        
  .الوطنية لدي طالبات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

  :همية الدراسةأ

تتمثل أهمية الدراسة في كونها تتعرض لقضية هامة وحساسة فـي هـذه المرحلـة               
الحرجة من تاريخ الشعب الفلسطيني ومحاولتها الوصول إلي معرفة الدور الـذي تلعبـه              
وسائل اإلعالم في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية في إطار االنقسام الذي تعيـشه الـضفة               

على واقع المجتمع الفلسطيني وقدرته على الصمود ومنح االحتالل         وغزة مما انعكس سلبا     
مبرر للتنصل من التزاماته وممارسة سياساته القمعية بحق شعبنا تحت مفهـوم االنقـسام              

  ووجود حكومة إرهابية في غزة

  :أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة إلي معرفة دور وسائل اإلعالم الفلسطينية في تعزيز مفهـوم الوحـدة             
ويندرج تحت هذا الهدف عدد من األهـداف الفرعيـة          ، وطنية لدي طالبات الجامعات     ال

  :تتمثل في
 .الرأي العام الفلسطينيعلي معرفة دور وسائل اإلعالم في التأثير  -
التعرف على دور اإلعالم الفلسطيني في تعزيز مفهوم الوحـدة الوطنيـة لـدى      -

 طالبات الجامعة
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لبي لإلعالم الفلسطيني ومدى تـأثيره علـى        التعرف على الدور االيجابي والس     -
 .الطالبات في مفهومهن للوحدة الوطنية

 .معرفة توجه الطالبات نحو الوحدة الوطنية -

  :تساؤالت الدراسة

  ما هو دور اإلعالم الفلسطيني في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالبات - 1
 نية لدى الطالباتهل يؤدي اإلعالم الحزبي دورا في تعزيز مفهوم الوحدة الوط - 2
 هل يؤدي اإلعالم المستقل دورا في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالبات - 3
هل يؤثر االنتماء السياسي على طبيعة فهم الطالبات لمفهوم الوحدة الوطنية الذي             - 4

 تقدمه وسائل اإلعالم الفلسطينية
  هل يؤثر التخصص الدراسي في فهم الطالبات لمفهوم الوحدة الوطنية -5

  :فروض الدراسة

 . بين اإلعالم الحزبي وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينيةارتباطيههناك عالقة  -

 . بين اإلعالم المستقل وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينيةارتباطيههناك عالقة  -

 بين ما تقدمه وسائل اإلعالم الفلسطينية وتعزيز القيم الـسلبية           ارتباطيههناك عالقة    -
 لدي الطالبات 

جد فروق معنوية دالة  إحصائيا بين التخصص الدراسي وتعزيز وسائل اإلعالم            تو -
 .لمفهوم الوحدة

توجد فروق دالة إحصائيا بين االنتماء السياسي ورأي المبحـوثين نحـو الوحـدة               -
 .الوطنية

توجد فروق دالة إحصائيا بين المـستوي الدراسـي والمـشاركة فـي الفعاليـات                -
  .وطنيةالجماهيرية لتعزيز الوحدة ال

  :مناهج الدراسة واألساليب البحثية المستخدمة

يندرج البحث تحت إطار البحوث الوصفية التي تسعى للتعرف علي دور وسائل اإلعـالم             
وهـي طالبـات    في تعزيز مفاهيم معينة لدي شريحة من شرائح المجتمـع الفلـسطيني             

  .ج المطلوبةواستخدم الباحث منهج المسح بالعينة للوصول إلي النتائ، الجامعات
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 :أداة الدراسة

 وذلـك   ،مباشرة من العينة المختـارة    ، استخدم الباحث أداة االستقصاء لجمع البيانات       
 المختلفـة لوسـائل     األدواريهدف التعرف علي حقائق أو وجهات نظر المبحـوثين إزاء           

  .اإلعالم في فهم و تعزيز الوعي لمفهوم الوحدة الوطنية لدي طالبات الجامعات

  :لدراسةمجتمع ا

  .تمثل مجتمع الدراسة بطالبات الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

  :عينة الدراسة

 مفردة تمثل الجامعات الفلسطينية في قطاع غـزة ثـم           407تتمثل عينة الدراسة في     
نظرا لتجانس مجتمع الدراسـة المتمثـل فـي         اختيارها بطريقة العينة لعشوائية البسيطة      

  .بقطاع غزةطالبات الجامعات الفلسطينية 
  
  
  

  خصائص عينة الدراسة: )1(جدول رقم 

                   التكرار
  السمات الشخصية

  اإلجمالي  %  ك

    %100  407  إناث  النوع

  97,5  397  عزبة

  2  8  متزوجة

  _  _  أرملة
  الحالة االجتماعية

  0,5  2  مطلقة

407  

18 - 20  131  32,2  

20 - 22  206  0,6  

22 - 24  59  14,5  
  العمر

  2,7  11   فأكثر24

407  

  مكان الدراسة  32,7  133  األزهر

  27,5  112  اإلسالمية

407  
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  22,8  93  القدس المفتوحة

  17  69  األقصى

  28  114  األول

  19,2  78  الثاني

  26,8  109  الثالث
  المستوي الدراسي

  26  106  الرابع

407  

  55  224  مدينة

  مكان اإلقامة  38,3  156  مخيم

  6,7  27  قرية

407  

  

  
  التكرار النسبي

  اإلجمالي  %  ك

  20,9  85  اآلداب والعلوم اإلنسانية

  8,4  34  العلوم

  8,8  36  الصيدلة

  17,4  71  التجارة

  27,3  111  التربية

  15,2  62  الحقوق

  التخصص الدراسي

  2  8  الطب

407  
  

  24,1  98  فتح

  9,1  37  حماس

  2,7  11  جبهة شعبية

  2,2  9  جهاد إسالمي

  1  4  جبهة ديمقراطية

  59,4  242  مستقل

  االنتماء السياسي

  1,5  6  أخري

407  
  

 :اختبار الصدق

 وتم إجـراء    ∗∗ عرض االستمارة علي عدد من المحكمين      تمللتحقق من صدق أداة البحث      
                                                 

∗∗
  : أسماء المحكمين���

  غزة–أستاذ العلوم السياسية بجامعة األزهر    إبراهيم ابراش . د.أ -1
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  .التعديالت المطلوبة لتصبح االستمارة في صورتها النهائية

 :باتاختبار الث

وقـد بلـغ    ،تم حساب معامل الثبات لجميع فقرات االستبانة عن طريق معادلة كرونبـاج             
  .وهو معدل ثبات يمكن االطمئنان إليه% 89معامل الثبات المحسوب بهذه الطريقة 

 :المعالجة اإلحصائية

 الستكمال البيانات والتحقـق مـن استقـصاء         "راجع الباحث صحائف االستقصاء مكتبيا    
للوصول " spss" وتم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي المعروف اختصارا         االستمارات

  .للنتائج المطلوبة

  الدراسة الميدانية :المبحث الثاني

يستعرض هذا المبحث نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث على عينـة مـن              
  .طالبات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

  انيةنتائج الدراسة الميد: أوال

  يبين متابعة عينة الدراسة لوسائل اإلعالم الفلسطينية: )2(جدول رقم 

                  التكرار
  متابعة وسائل اإلعالم

  %  ك

  92,1  375  نعم

  _  _  ال

  7,9  32  أحيانا

  100  407  اإلجمالي

                                                                                                                   

 .وكيل وزارة اإلعالم بغزة    الدكتور حسن أبو حشيش -2

  غزة–قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية     الدكتور طلعت عيسي  -3

 .أستاذ اإلعالم بجامعة األقصى  لدكتور نبيل الطهراوي       ا -4

 الدكتور ماجد تربان       أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصال المساعد بجامعة األقصى -5

  .الدكتور سالح الدواوسة            أستاذ اإلذاعة والتلفيزيون المساعد بجامعة البحرين -6
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من عينة الدراسة تتابع وسائل اإلعالم % 92.1أن نسبة ) 2(يتضح من خالل الجدول 
وهو شيء طبيعي ، يتابعونها أحيانا% 7.9وباقي العينة المتمثل في ، نية بشكل دائملسطيالف

 ومتابعة ،في ظل الحاجة الماسة لمعرفة كل المعلومات المتعلقة باألحداث في فلسطين
  . التطورات المتالحقة خاصة في ظل الوضع االستثنائي الذي يعيشه سكان قطاع غزة

  ل التي تتابعها عينة الدراسة مرتبة حسب األهميةيبين أهم الوسائ: )3(جدول رقم 

  رابعا  ثالثا  ثانيا  أوال  

            التكرار

  الوسائل
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  50,6  206  27,2  111  5,7  23  16,5  67  الصحف

  10,8  44  14,2  58  27,2  111  47,8  194  التلفزيون

  27,8  113  17,7  72  26,5  108  28  114  الراديو

  10,8  44  40,8  166  24,5  165  1,9  32  االنترنت

يتضح أن عينة الدراسة تفضل في المقام األول متابعة ) 3(من خالل الجدول رقم 
 في حين تختلف اهتمامات المتابعة لدي ؛واالنترنت؛  ثم الصحف؛يليه الراديو؛التلفزيون 

 ثم ؛لفزيون يليه الت؛حيث يحتل االنترنت المرتبة األولي؛عينة الدراسة في المرتبة الثانية 
أتي ت وأما في االهتمام الثالث ف؛ وفي النهاية تأتي الصحف ؛اإلذاعة بفارق بسيط جدا

 وأما في االهتمام الرابع فتأتي ؛ ثم الصحف ؛ ويليه التلفزيون؛ثم الراديو؛االنترنت أوال 
  . ويأتي االنترنت والتلفزيون في نفس الدرجة؛ثم الراديو؛الصحف أوال 

ات المتابعة عبر وسائل اإلعالم يوضح  بعض الخصائص المميزة  إن ترتيب اهتمام
  :لعينة الدراسة في عملية متابعة وسائل اإلعالم 

إن االهتمام األكبر لدي الطالبات منصب علي متابعة التلفزيون والحصول علي األخبار _  
ويوسف  ، 1 2001والمعلومات منه وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من يسري 

 للصور ه وذلك لما للتلفزيون من قدرة علي شد انتباه المشاهد من خالل عرض؛20012

                                                 
 مجلة بحوث   ،المصري عن أحداث انتفاضة األقصى     مصادر معلومات الجمهور     ،جيهان يسري  1

 .2001ابريل ، المجلد الثاني،جامعة القاهرة، كلية اإلعالم،الرأي العام
 ، كلية اإلعـالم   ،إيناس يوسف، الصورة الذهنية لالنتفاضة الفلسطينية، مجلة بحوث الرأي العام          2

 .2002 اكتوبر، العدد الرابع،المجلد الثاني، جامعة القاهرة 
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  .والمشاهد المختلفة لألحداث
 ويرجع ذلك 1 وهي تتفق مع دراسة تربان،تفضيل الطالبات لالنترنت في المرتبة الثانية_  

 اتصال كونها وسيلةالنتشار التكنولوجيا وتفضيل جيل الشباب التعامل مع االنترنت 
 للدردشة أو المشاركة في المنتديات ارغم أنهم في أغلب األحيان يتعاملون معه، لعصر ا

ال في المرتبة الثانية من ناحية تز ال ا رغم االستخدام الواسع لها وهو ما يجعله،المختلفة
  .التفضيل كوسيلة إخبارية

 وذلك لطبيعة ؛يأتي الراديو في مرتبة متوسطة دوما في مجال تفضيل الطالبات للمتابعة_  
البرامج المقدمة عبر اإلذاعة وفقدان اإلذاعة لجاذبيتها مقارنة بالوسائل األخرى إال في 

أو في حال انقطاع ، حال األخبار العاجلة من قطاع غزة ألنها األسرع في التغطية 
برغم كل التطورات الحاصلة  التيار الكهربائي وما أكثره في غزة مما يجعل اإلذاعة 

  .تحتل مكانة جيدة في تفضيل الطالبات لمتابعة وسائل اإلعالم  االتصالفي مجال
وتحتل الصحف المركز األخير في التفضيل بالعموم والمركز الثالث في التفضيل _  

حيث أظهرت الدراسة أن ؛ 2الرئيس للطالبات وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الشيخ خليل 
 فاألسباب عائدة التجاه الجيل الجديد ؛ الدراسة في عدد القراء وحسباً كبيراًهناك تراجع

إلى جانب اختفاء ؛لكترونية علي الصحافة الورقية للتكنولوجيا وتفضيل الصحافة اإل
من قبل أكان الصحف الفلسطينية من أسواق غزة بسبب منع دخوله للقطاع سواء 

ة أن معظم خاصوب أو من قبل حماس نتيجة للمناكفات السياسية ،االحتالل اإلسرائيلي
  .الصحف الفلسطينية تطبع في الضفة الغربية

 الفلسطينية –يوضح مدي متابعة عينة الدراسة لتطورات العالقات الفلسطينية : )4(جدول رقم 

  عبر وسائل اإلعالم الفلسطينية

           التكرار
     المتابعة

  %  ك

                                                 
 معهـد  ، القـاهرة ، رسالة دكتوراه غير منـشورة ، الصحافة االلكترونية الفلسطينية ،ماجد تربان  1

 .2007البحوث والدراسات العربية، 
عماد الشيخ خليل، عالقة الصحافة الورقية بالصحافة االلكترونية في إطار التطور التكنولـوجي           2

 ينــاير ،دد الرابــع مجلــة المــستقبل العربــي، العــ،وتأثيرهــا علــي الجيــل الجديــد
 .261،289،ص2005
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  95,8  398  نعم

  _  _  ال

  4,2  9  أحيانا

  100  407  اإلجمالي

تتـابع العالقـات الفلـسطينية      % 95.8أن نـسبة    ) 4( من خالل الجدول رقم      يتبين
وهـي  ؛ "وباقي العينة تتابع العالقات الفلسطينية الفلسطينية أحيانـا        ،الفلسطينية بشكل دائم  

مسالة طبيعية في ظل ارتباط كل ما يتعلق بحياة المواطن الفلسطيني فـي قطـاع غـزة                 
وتواصل كل من حكومة غزة ورام اهللا اتهام ، لكهرباء بالمصالحة في ظل االنقطاع الدائم ل

وفي مسألة حجاج قطاع غزة تواصـل       ، بعضهم البعض بالمسؤولية عن انقطاع الكهرباء       
ن أ حيـث    ،كل من حكومة غزة ورام اهللا تحميل الطرف اآلخر مسؤولية تأخير القرعـة            

 من قرعـة    تعلن كل  وكان من المفترض أن      ،قرعة حجاج الضفة أعلنت في شهر رجب      
 إال أن الخالف علي الجهة المسؤولة عـن إصـدار           حجاج غزة والضفة في وقت واحد؛     

العالج فـي   كذلك  ، الجوازات لحجاج غزة جعل قرعة حجاج غزة تؤجل لما بعد رمضان          
 وهو ما يجعل الجمهور الفلسطيني في غـزة يتـابع           ،الخارج وخالفه من القضايا الحياتية    

 صعيد طالبات الجامعات فإن معادلة الـشهادة        كما أنه على   بشكل دائم المصالحة الوطنية   
حيـث تعتـرف غـزة      ،الجامعية تدخل في نطاق التجاذبات السياسية بين غـزة ورام اهللا          

بشهادات الجامعة اإلسالمية واألقصى وال تعترف بشهادة األزهر وبالتالي في التعيين في            
  . الوظائف بغزة يواجه الطالب مشكلة تصديق الشهادات

  مدي مصداقية وسائل اإلعالم الفلسطينية لدي عينة الدراسة: )5(جدول رقم 

           التكرار
     المصداقية

  %  ك

  31,2  127  نعم

  48,2  196  ال

  20,6  84  أحيانا

  100  407  اإلجمالي

التـي بلغـت     يتضح أن حوالي نصف عينـة الدراسـة          ) 5( رقم   من خالل الجدول  
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 وهذا عائد بشكل رئيسي     ؛عالم الفلسطينية أي مصداقية   ال تري أن لدي وسائل اإل     48.2%
لما تتبادله أغلب وسائل اإلعالم الفلسطينية المحسوبة علي فتح أو حماس مـن اتهامـات               

ومحاولة كل منهم تشويه اآلخـر مـن خـالل تقـديم            ، وتلفيق القضايا لبعضهم البعض     
رى أن لـدى اإلعـالم      من المبحوثات ت  % 31.2 وان ما نسبته     ،معلومات مغلوطة أحيانا  

" ترى أن اإلعالم الفلـسطيني يكـون أحيانـا        %20.6وان ما نسبته    ،الفلسطيني مصداقية 
  .فيما ينقله عن الوحدة الوطنية" صادقا

  طالبات علي وسائل اإلعالم الفلسطينية في متابعة الوحدة الوطنيةاليبين اعتماد : )6(جدول رقم 

            التكرار
     االعتماد

  %  ك

  23,6  96  مد بدرجة كبيرةاعت

  9,6  39  اعتمد بدرجة متوسطة

  18,2  74  أعتمد بدرجة قليلة

  48,6  198  ال اعتمد

  100  407  اإلجمالي

ال تعتمـد  % 48.6التي بلغـت  أن نصف عينة الدراسة تقريبا      ) 6(يبين الجدول رقم    
ائـد لعـدم     وذلـك ع   ؛ وسائل اإلعالم الفلسطينية في متابعتها لقضية الوحدة الوطنية        ىعل

 فـي بعـض القـضايا       الحظـه  وهو ما يمكن أن ن     ،مصداقية هذه الوسائل لدي الجمهور    
حيث يلقي كل طرف اللوم     ،الورقة المصرية : المرتبطة بالوحدة الوطنية والمصالحة مثل      

 وبالتالي عدم تحقيـق المـصالحة       ،علي الطرف اآلخر في إعاقة توقيع الورقة المصرية       
تعتمد بشكل كبير على وسائل اإلعالم الفلسطينية       % 23.6بته   في حين أن ما نس     ،الوطنية

  .في متابعة قضايا الوحدة الوطنية

  مقدرة وسائل اإلعالم الفلسطينية علي تعزيز الوحدة الوطنية: )7(جدول رقم 

            التكرار
  تعزيز الوحدة الوطنية

  %  ك

  20,6  84  نعم

  60,4  246  ال
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  19  77  أحيانا

  100  407  اإلجمالي

من عينة الدراسة بـأن وسـائل اإلعـالم          % 60.4 يوضح أن ما نسبته   ) 7(الجدول  
 وذلك يرجع حسب رؤية الباحث لعـدم     ؛الفلسطينية غير قادرة علي تعزيز الوحدة الوطنية      

مصداقية هذه الوسائل وبالتالي عدم اعتماد الجمهور عليها وهو عائد بالدرجـة األولـي              
إما محسوبة علي فتح أو حمـاس أو لـديها           ،نية لجهات ما  لتبعية وسائل اإلعالم الفلسطي   

واإلعالم المستقل يبتعد بنفسه عن الـدخول فـي معتركـات           ، ارتباطات وتحالفات معها    
 الحكومتين بالتعرض لـه أو      من" التجاذبات السياسية بين غزة ورام اهللا حتى ال تقوم كال         

سائل اإلعالم والهبوط في مستوي     ومع كثرة االتهامات بين الطرفين في و      ، التضييق عليه   
 الجمهور الفلسطيني أي قناعة بأن  ى لم يعد لد   ،الخطاب لدي الجانبين في كثير من األحيان      

 في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنيـة لـدي         اًوسائل اإلعالم الفلسطينية يمكنها أن تلعب دور      
  .الشارع الفلسطيني

  
  

زيز الوحدة الوطنية من وجهة نظر طالبات أكثر وسائل اإلعالم قدرة على تع: )8(جدول رقم 

  الجامعات

             التكرار
  الوسيلة

  %  ك

  28,7  117  الصحف

  11,1  45  االنترنت

  41,3  168  التلفزيون

  18,9  77  الراديو

  100  407  اإلجمالي

% 41.3 كبيرة من عينة الدراسة تصل إلى        إلى أن نسبة  ) 8(تشير نتائج الجدول رقم     
 في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية  متى        ماًهم اًلعب دور يون هو أكثر وسيلة     أن التلفزي ترى  

 لما يراه الجمهور الفلسطيني من دور سلبي للتلفزيون فـي         اً وقد يكون هذا عائد    ،أراد ذلك 
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، وأنه ال يري في غزة إال تلفزيـون وفـضائية األقـصى              ،تعزيز مفهوم الوحدة خاصة   
  .وفضائية القدس، وفضائية فلسطين 

وعدم ، في حين أن أغلب تلفزيونات الضفة ال تشاهد في غزة بسبب ضعف اإلرسال            
 والتـي   ،1) أبو شـنب   (وجود محطات تقوية داخل غزة وتتماشي هذه النتيجة مع دراسة           

وخاصة فـي   ، في الجمهور الفلسطيني   "أشارت إلى أن التلفزيون هو الوسيلة األكثر تأثيرا       
  .القضايا الفلسطينية

يوضح وسائل اإلعالم األكثر حرصا علي تعزيز الوحدة الوطنية حسب رؤية  :)9(جدول رقم 

  عينة الدراسة

             التكرار
  نوعية اإلعالم

  %  ك

  15,8  64  اإلعالم الرسمي في الضفة

  2,9  12  اإلعالم الرسمي في غزة

  23,6  96  إعالم حركة حماس

  10,1  41  إعالم حركة فتح

  7,6  31  إعالم الفصائل األخرى

  37,3  152  اإلعالم المستقل

  2,7  11  أخري

  100  407  اإلجمالي

 تري في وسائل اإلعالم المـستقلة الوسـائل         الطالباتأن  )9(رقم  يتضح من الجدول    
 ،%37.3 حيث حـصلت علـى نـسبة     األكثر حرصا علي تعزيز مفهمو الوحدة الوطنية      

بتعاد عن اإلساءة والتشويه    وتحاول اال  ، محايداً ويرجع ذلك لكون هذه الوسائل تلعب دوراً      
 .إلي جانب كونها تري أن الوحدة الوطنية هي الضمان الحقيقي لإلعالم الفلسطيني الحـر             

وعلي الصعيد الوطني فإن التمسك بالثوابت الوطنية ال يأتي إال من خالل إنهاء االنقـسام               
 فقد بلغـت    سوتأتي في المرتبة الثانية وسائل إعالم حركة حما       ، وتعزيز الوحدة الوطنية    

                                                 
 تأثير التغطية اإلخبارية في وسائل اإلعالم الفلسطينية علي الجمهور الفلـسطيني        ،علياء أبو شنب  1

 .2008 الجزائر ، رسالة ماجستير غير منشورة،نحو قضايا الثوابت الوطنية
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إلي  اً وقد يكون ذلك عائد    1 وهي نتيجة تختلف مع دراسة أمجد عطا اهللا          ،%23.6نسبتها
 إعالم حركة فتح هو المسيطر بعكس       حيث دراسة عطا اهللا أجريت في الضفة الغربية         أن  

هذه الدراسة التي أجريت في غزة حيث ال يوجد إعالم لفتح إال ما هو قادم من الضفة وإن 
يجة مستغربة بعض الشيء كون كل من إعالم حركة فتح وحماس يمارس سياسة      كانت النت 

القذف والتشويه ضد الجهة األخرى مما يجعلهم غير حريصين علي تعزيز مفهوم الوحدة             
إلى جانب أن هذه النتيجة ال تتماشى ونسبة كبيرة مـن            ،الوطنية لدي الجمهور الفلسطيني   

أكثر ما يستقبله المواطن الفلسطيني في غزة مـن          وإن كنت أعيدها إلى أن       ،نتائج البحث 
إعالم فلسطيني هو إعالم تابع لحماس بحكم الوضع  الذي تعيشه غزة من سيطرة حماس               

 وكون إعالم الفصائل األخرى يـأتي فـي         ،على الحكم وانقالبها على السلطة الفلسطينية     
ألخرى فـي الكـم    فهو دليل علي ضعف إعالم الفصائل ا      ،%7.6 بنسبة   المرتبة الخامسة 

 لحـرص   ،%15.8الطالبات بنـسبة    وأما رؤية   ، والكيف وضعف تأثيره علي الجمهور      
كإعالم للوطن بشقيه غزة والضفة فذلك عائد        يمارس دوره     أن اإلعالم الرسمي في الضفة   

عتباره ممثال للرئاسة الفلسطينية التي ال زالت تعتبر نفـسها مـسؤولة عـن الـشعب                ال
في حين يغلب التوجـه الحزبـي فـي اإلعـالم          ، الضفة والشتات   الفلسطيني في غزة و     

 اًوتستقبل كثير، الرسمي في غزة كون الحكومة في غزة ال تمثل إال إدارة قطاع غزة فقط   
، وجوازات الـسفر  ، من الموازنات واإلمدادات من الضفة مثل األدوية والعالج بالخارج          

ن والمستنكفين باستثناء ما تم تعيينهم فـي        ورواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملي    
  .فترة سلطة حماس علي غزة

الفرق في نوعية المعلومات المقدمة من قبل وسائل اإلعالم الرسمية والحزبية : )10(جدول رقم 

  والمستقلة حسب وجهة نظر طالبات الجامعات

            التكرار
  الفروق...... 

  %  ك

  45,7  186  نعم

                                                 
 مجلـة دراسـات     ،ية تأثير اإلعالم الحزبي علي المصالحة الوطنيـة الفلـسطين         ،أمجد عطا اهللا   1

 .74-47 ص ،2008صيف ،72 العدد ،فلسطينية
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  27,8  113  ال

  26,5  108  اناأحي

  100  407  اإلجمالي

 اً أن هناك فرق   المبحوثات ترى من   % 45,7 نسبة   أن) 10(توضح نتائج الجدول رقم     
 ، في طبيعة المعلومات المقدمة في وسائل اإلعالم المستقلة والحزبيـة والرسـمية            اًواضح

 ويرجع ذلك لكون وسائل اإلعالم المستقلة تحاول أن تبتعد عن الـدخول فـي الـسجال                
في حين  ، اإلعالمي بين فتح وحماس لذلك فهي تقدم األخبار والمعلومات بصورة حيادية            

يغلب الصراع السياسي علي طبيعة المعلومات المقدمة في اإلعالم الحزبي حيث يعمد كل             
إعالم للدفاع عن تنظيمه واتهام التنظيم اآلخر بالمسؤولية عمـا يعـاني منـه الجمهـور                

وفي الجانـب الرسـمي     ، اء المعاناة الحقيقية ألهالي قطاع غزة       الفلسطيني أنه السبب ور   
يعمل اإلعالم في الضفة الغربية للتأكيد علي أن غـزة جـزء ال يتجـزأ مـن الـسلطة                   

في حين  ،  وأن حكومة رام اهللا والرئاسة لن تتخلي عن مسؤوليتها اتجاه غزة             ،الفلسطينية
 والتغييـر الـذي     ،ات حكومة غزة  تحاول وسائل اإلعالم الرسمية في غزة توضيح انجاز       

  .حدث منذ استيالء حماس علي السلطة

رأي طالبات الجامعة في  المصطلحات المستخدمة في وسائل اإلعالم : )11(جدول رقم 

  الفلسطينية

  سلبية  مقبولة  ايجابية           الموقف

            التكرار
  المصطلح

  %  ك  %  ك  %  ك

  79,1  322  13,3  54  7,6  31  أجهزة عباس

  13.5  55  22,6  92  63.9  260  حكومة تسيير األعمال

  63,9  260  16,2  66  19,9  81  مليشيا حماس

  18,4  75  55  224  26,5  108  الحكومة المقالة
  82,8  337  7,1  29  10,1  41  الحكومة الشرعية في غزة

  70,5  287  18,7  76  13,3  54  حكومة دايتون
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  67,6  275  19,4  79  13  53  عصابات األمن الوقائي

 طالبات الجامعات الفلسطينية في قطـاع غـزة         مدي قابلية    )11( رقم   يوضح الجدول 
أن إطـالق مـصطلح     % 79.1 حيث يري    ،  للمصطلحات المستخدمة في وسائل اإلعالم    

 وأنها تـسمية  ،أجهزة عباس علي األجهزة األمنية في الضفة الغربية هو شيء غير مقبول  
 أن إطالق   ونيرمن طالبات الجامعة    % 63.9 سبة ن نوأسلبية وتسيء للشعب الفلسطيني     

 وهو ما يدل علي عـدم قابليـة الجمهـور           "مصطلح ميليشيا حماس هو أمر سيء أيضا      
 ألنهم يرون أن هذا األمر يسيء إلـي          ؛ هاناتاال و الفلسطيني لتبادل الطرفين االتهامات     

ـ   و، صورة الشعب الفلسطيني ويحول دون تحقيق المصالحة الوطنيـة            ا نـسبته  تـرى م
أن تسمية حكومة غزة بالحكومة الشرعية هي تسمية سلبية         من طالبات الجامعة    % 82.2

يرون أن تسمية حكومة الضفة بحكومة دايتـون هـي تـسمية          % 70.5وفي المقابل فإن    
 ويسلم به كـأمر واقـع بحيـث         االنقسام كون الجمهور الفلسطيني ال يمكن أن يقر         .سلبية

 في الضفة ويتناسى قضية فلسطين بإيجاد دويالت فـي          يصبح لديه وطن في غزة ووطن     
غزة والضفة وتعدد الحكومات لتكون حكومة شرعية في غزة وحكومة لفياض في الضفة             

لذلك فهو يري في التسميات التي توصف الواقع وتبقي األمر في إطار انقسام بحاجـة                ، 
الحكومـة المقالـة    وذلك يتضح من خالل حصول مصطلح     ،إلى إنهاء بالتسميات المقبولة   

كتسمية مقبولة لدي عينة الدراسة وتسمية حكومة تسيير األعمال علـى           % 55علي نسبة   
  %.63.9نسبة

أكثر القضايا التي تدعم الفرقة واالنقسام وركزت عليها وسائل اإلعالم من : )12(جدول رقم 

  وجهة نظر طالبات الجامعة

            التكرار
  القضايا

  %  ك

  37,4  274  ياالعتقال السياس

  34,2  251  المشادات الكالمية

  6,4  47  انتهاء والية عباس

  22  161  الممارسات القمعية للطرفين

  100  733  اإلجمالي
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 أنهـا   طالبات الجامعة أن أكثر القضايا التي تري      ) 12(رقم  يتضح من خالل الجدول     
بنـسبة بلغـت     تدعم االنقسام وتركز عليها وسائل اإلعالم هي قضية االعتقال الـسياسي          

حيـث يـري     ،كونها األكثر ممارسة من قبل األجهزة األمنية في الضفة وغزة         % 37.4
 الطرفين يتحدث بشكل دائم عن اختطاف وتعذيب عدد من عناصر   "الجمهور أن إعالم كال   

وقد كانت قضية االعتقال السياسي من القضايا الرئيسية في تأجيل التوقيع علي            ، كل منهم   
 وتـأتي قـضية     ، للمصالحة حسب زعم حركة حماس في أكثر من مرة         الورقة المصرية 

تبادل االتهامات لتحتل المرتبة الثانية حيث تركز وسائل إعالم كال الطرفين علي قـضايا              
 وتعمل علي توجيه االتهامات لبعضهم البعض وتحميل كـل طـرف            ،الفساد في الجانبين  

ر وسائل إعالم حماس والحكومة في      حيث تشي  ،اآلخر بالمسؤولية عن عدم إنهاء االنقسام     
غزة إلى أن حكومة الضفة وفتح ترفض المصالحة إال حسب إمالءات وشروط إسرائيلية             

وتتهم الضفة حكومة غزة وحماس بعدم إتمام المصالحة بنـاء علـي رغبـة              ، وأمريكية  
وتـأتي هـذه   % 6.4 وجاء انتهاء والية عباس في المرتبة األخيرة بنسبة      إيرانية وسورية 

النتيجة في إطار تركيز الطالبات أوال على إنهاء االنقسام وانه ال يمكن إجراء انتخابـات               
  .رئاسية وتشريعية في ظل االنقسام الحاصل بين الضفة وغزة

  

أهم القضايا التي يجب أن يركز عليها اإلعالم الفلسطيني لتعزيز الوحدة : )13(جدول رقم 

  .الوطنية من وجهة نظر طالبات الجامعة

           التكرار
  القضايا 

  %  ك

  23,2  298  وحدة الوطن

  28,6  367  ممارسات االحتالل

  6,5  84  المقاومة

  5,5  71  الديمقراطية

  7,2  92  وحدة الدين والعقيدة

  3,2  41  وحدة الفكر السياسي

  23,5  302  الثوابت " القضايا الوطنية
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  2,3  30  أخري

  100  1285  اإلجمالي

 أن  طالبـات الجامعـة   من  % 28.6 شير نتائجه إلي إن ما نسبته     ت) 13(الجدول رقم   
ممارسات االحتالل هي القضية الرئيسية التي يجب التركيز عليها لتعزيز مفهوم الوحـدة             

شعر ت ويرجع ذلك لكون التركيز علي ممارسات االحتالل يجعل جميع األطراف            ،الوطنية
حيـث   ،مارساته بين حماس وفـتح     في خندق واحد ضد االحتالل الذي ال يفرق في م          اأنه

كما أن ممارساته   ، النتماء  ادون تمييز   بجميع فئات الشعب    علي   قذائفه صواريخه و  تطلق
ضد المقدسات واألسري تزداد شراسة في ظل انشغال حكومتي رام اهللا وغزة بالمناكفات             

   .لالسياسية بينهم وتركيز إعالم كل منهم علي ممارسات اآلخر وتناسي جرائم االحتال

 من طالبات   %23.2  ما نسبته  وتأتي في المرتبة الثانية قضية وحدة الوطن حيث يري        
 يجـب   اً واقع اً ال يصبح االنقسام أمر     حتى ، أنها قضية هامة يجب التركيز عليها      الجامعات

 ويصبح الحديث عن فك الحصار عن غزة هو المطلب          ،  التعامل معه والتعايش من خالله    
 من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف خاصة في ظل ما            "الرئيسي بدال 

، تتعرض له القدس من ممارسات شرسة  تستهدف تهويدها وتفريغها من سكانها العـرب       
 ألنـه ال     ؛ %23.5وهو ما جعل قضية الثوابت الوطنية تأتي في المرتبة الثانية بنـسبة             

 "ز قضية الفساد السياسي و األخالقي لدي كـال        يمكن أن يتم تجاهل قضية الالجئين إلبرا      
ومن المالحظ تراجع قضايا أساسية في قائمة أولويات عينة الدراسة مثل قضية             ،الطرفين

 ويعـود ذلـك ألن قـضية         ؛ %6.5المقاومة التي حصلت علي المرتبة الخامسة بنسبة        
 وهو مـا     ،س لدي كل من فتح وحما     "المقاومة تحمل في شكلها ومضمونها توجها مختلفا      

يجعلها عامل فرقة أكثر من كونها عامل وحدة باستثناء وقت العدوان اإلسرائيلي والـذي              
 أما  ،تتجلي فيه الوحدة الوطنية بين فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة في ساحة المعركة           

تراجـع  كمـا أن    ، في األوقات األخرى فيختلف مفهوم المقاومة لدي األطراف المختلفة          
 كونها قضايا يمكن الحديث عنهـا       طالبات الجامعات يعود   الفكر والديمقراطية لدي     قضايا

حيث حصلت على ما ومناقشتها وتعزيزها بعد االنتهاء من االنقسام وليس في ظل االنقسام     
وهو ما يشير إلى أن مفهوم الديمقراطية مفهوم مشوش       ، على التوالي  5.5، % 3.2نسبته  

 2006ب الفلسطيني خاصة بعد تجربة االنتخابات التشريعية عام لدي الكثير من أبناء الشع
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  .2007وما آلت إليه األمور من انقالب عسكري في غزة عام 

 القيم التي عززتها وسائل اإلعالم الفلسطيني لدي المواطن الفلسطيني حسب :)14(جدول رقم 

  رؤية طالبات الجامعات

             التكرار
  القيم

  %  ك

  5,3  61  وةالمحبة واألخ

  8  92  التضحية

  9,9  114  حب الوطن

  30,2  346  الكراهية

  25,6  294  العداء

  19  218  االنقسام

  2  23  أخري

  100  1148  اإلجمالي

 لدي الجمهور   " أن القيم السلبية هي األكثر تعزيزا      )14( رقم   يتضح من خالل الجدول   
حيث حصلت الكراهيـة    ،ةطالبات الجامع الفلسطيني من خالل وسائل اإلعالم حسب رؤية        

في حـين أن     ،%19 واالنقسام   ؛%25.6 وحصلت قيمة العداء علي      ،%30.2علي نسبة   
حيث جاء حب الوطن في المرتبة الرابعة بنسبة        ؛القيم االيجابية حصلت علي نسبة متدنية       

ويرجع ذلك كون    ،%5.3ثم المحبة واألخوة بنسبة     ؛  % 8تالها التضحية بنسبة    ؛  % 9.9
 الطرفين اتجاه اآلخر مـن خطـف    من الم تركز علي الممارسات السلبية لكل     وسائل اإلع 

 ،وهو ما يعزز من القيم السلبية التي فرضتها طبيعة االنقسام          ،واعتقال وتعذيب ومضايقات  
وما نتج من كراهية وعداء بين عناصر ومناصري كال الطرفين نتيجة لالقتتال الـداخلي              

  . والضفةوما نتج عنه من قتل وتعذيب في غزة

  رؤية طالبات الجامعة  للمسئول عن االنقسام الفلسطيني: )15(جدول رقم 

             التكرار
  المسؤول عن االنقسام

  %  ك
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  6,9  28  فتح

  16,2  66  حماس

  32,9  134  فتح وحماس

  4,2  17  الفصائل الفلسطينية

  30,4  124  االحتالل اإلسرائيلي

  7,9  32  الدول العربية

  1,5  6  أخري

  100  407  اإلجمالي

ان الطالبات الجامعيات يحملن حركتي فـتح وحمـاس         ) 15(تشير نتائج الجدول رقم     
 منهمـا مـسؤول عمـا       حيث يري أن كالً   % 32.9بنسبة بلغت   المسؤولية عن االنقسام    

 ترى طالبات الجامعة   كما   ،وصلت إليه األوضاع من اقتتال داخلي أدي ذلك إلى االنقالب         
 .مل مسؤولية عدم الوصول إلي اتفاق مصالحة واالستمرار في االنقسام          منهما يتح  أن كالً 

أن % 16.2ري تحيث ، لكل من فتح وحماس في المسؤوليةطالبات الجامعةوتختلف رؤية 
اً وقد يكون هذا عائـد    ؛  أن فتح هي المسؤولة     % 6.9ري  تحماس هي المسؤولة في حين      

 وأن من يرفض التوقيع علي الورقة ، في غزة هي حركة حماسباالنقسام كون من قام إلي
مـن عينـة   % 30.4ري ت و،المصرية للمصالحة وإنهاء االنقسام هي أيضا حركة حماس   
 وقد يرجع هـذا لمحـاوالت       ،الدراسة أن االحتالل اإلسرائيلي هو المسئول عن االنقسام       

 التاريخية  كون القيادات  ،االحتالل الدائم لبث الفتنة بين الفصائل الفلسطينية وفشله في ذلك         
والشيخ عبد العزيز    ،والشيخ أحمد ياسين  ،الرئيس ياسر عرفات  :مثل  ،للحركات الفلسطينية 

خط أحمر ال يمكن تجاوزه مهما كانـت      علي أنه   لدم الفلسطيني   إلي ا  كان ينظر    ،الرنتيسى
 أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيـد        نوكانوا يرو ، االختالفات بين الفصائل الفلسطينية   

أنها البوصلة التي ال تخطـئ الهـدف        و، ق األهداف الفلسطينية  والثوابت الوطنية       لتحقي
وتختلف هذه الدراسة مع دراسة عطا اهللا التي تحمل حماس المسؤولية في المرتبة األولي              

وفتح في المرتبـة     ،ثم االحتالل اإلسرائيلي في المرتبة الثالثة       ، األطراف اإلقليمية  تليها ،
  1 .الرابعة

                                                 
 . المرجع السابق،أمجد عطا اهللا 1
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  يوضح الجدول أسباب االنقسام من وجهة نظر عينة الدراسة: )16( رقم جدول

     التكرار
  سبب االنقسام

  %  ك

  35,9  164  المصلحة الحزبية

  17,4  71  التدخالت اإلقليمية

  14,7  60  التدخالت األمريكية

  31,2  127  التدخالت اإلسرائيلية

  0,8  3  أخري

  100  407  اإلجمالي

 الـسبب   نيـرجح من طالبات الجامعة    % 35.9ان ما نسبته    يبين  ) 16(الجدول رقم   
 من التنظيمـين   حيث يرون أن كالً ،لمصلحة الحزبية لكل من فتح وحماس     اوراء االنقسام   

 وهو ما جعله يتخذ خطوات قد تعيد القضية         ،قدم مصلحته الحزبية علي المصلحة الوطنية     
 الجمهور  إلي أن   قد يرجع ذلك     و ؛الفلسطينية إلى الوراء في مقابل تحقيق مصالح حزبية         

الفلسطيني يري تركيز وسائل اإلعالم الرسمية والحزبية في غزة والضفة  علي ممارسات        
كل من الجانبين اتجاه اآلخر أكثر من تركيزها علي الممارسات اإلسرائيلية اتجاه الـشعب    

حيث يري   ،يةوجاءت التدخالت اإلسرائيلية كسبب لالنقسام في المرتبة الثان       ، والمقدسات  
هـا  ئالجمهور الفلسطيني أن إسرائيل وراء الفتنة التي أدت لالنقـسام مـن خـالل عمال              

وجـاءت  ، ومحاوالتها المستمرة للدس بين الفصائل الفلسطينية وإثارة النعرات الحزبيـة           
طالبـات  التدخالت اإلقليمية في المرتبة الثالثة كسبب الستمرار االنقسام نتيجـة لرؤيـة             

 هناك مصالح لبعض األطراف اإلقليمية في استمرار االنقسام وعـدم تحقيـق              أن الجامعة
 وهو ما يجعلها تضغط علي حركة حماس لمنعها من التوقيـع علـي              ،المصالحة الوطنية 

من عينـة الدراسـة   % 14.7وهي نفس النظرة التي يراها     ، الورقة المصرية للمصالحة    
  .ة واستمرار االنقسامفيما يتعلق بالتدخالت األمريكية لمنع المصالح

  مفهوم طالبات الجامعة للوحدة الوطنية: )17(جدول رقم 
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             التكرار
  مفهوم الوحدة الوطنية

  %  ك

  26,3  191  وحدة الدم

  13,8  56  وحدة العمل المشترك

  50,7  368  وحدة الوطن

  9,8  71  وحدة الهدف

  1,7  12  وحدة الرؤية السياسية

  3,7  27  أخري

  100  725  اإلجمالي

 أن  طالبات الجامعة تـرين   من  % 50.7 أن ما نسبته  ) 17(توضح نتائج الجدول رقم     
 وقد يرجع ذلك لرؤية الجمهور بأنه ال معني          ؛ مفهوم الوحدة الوطنية يتمثل بوحدة الوطن     

 وهو ما يجعل ،للوحدة الوطنية بدون وجود وحدة للوطن وفى ظل تقسيم الوطن إلى أجزاء   
ة العمل الوطني ووحدة الرؤية السياسية كلها أشياء ال معني لها فـي             وحدة الفصائل ووحد  

 لذلك نري أن وحدة الرؤية      ؛مجال الوحدة الوطنية في وطن مقسم إلى دويالت وحكومات          
ن الجمهور يتفهم اختالف    إالسياسية كمفهوم للوحدة الوطنية يقبع في المرتبة األخيرة حيث          

 أنها حالة صحية في ظل وطن واحد حيـث  ن ويري،ية السياسية للتنظيمات الفلسطين الرؤى
وتأتي في المرحلة الثانية وحدة الدم وهي المفهوم الـذي          ،  وتتوحد الثوابت    الرؤىتختلف  

كان يتمسك به قادة الفصائل في الفترة األولي النطالقتها كصمام أمان للقـضية وللوحـدة         
 تعاملوا ألنهم  ؛لوحدة الوطنية وهو ما جعل عينة الدراسة تصف كمفهوم موازي ل،الوطنية

معه منذ البداية كضمان حقيقي لعدم االنجرار وراء الفتنة وتقسيم الوطن وتـشتيت جهـد               
  .العمل الوطني

   وجهة نظر طالبات الجامعات الفلسطينية في الوحدة الوطنية:)18(جدول رقم 

             التكرار
  الوحدة الوطنية

  %  ك

  6,6  27  قوية جدا

  7,9  32  قوية
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  25,5  104  ضعيفة

  55,3  225  ضعيفة جدا

  4,7  19  ال أعلم 

  100  407  اإلجمالي

تتـراوح  طالبا الجامعـة    من  % 80.8 يتضح أن نسبة     ) 18( رقم   من خالل الجدول  
 وهو انعكاس لالنقسام علـي األرض  ،رؤيتهم للوحدة الوطنية ما بين ضعيفة وضعيفة جدا       

 جدية علي نية الطرفين التوصل إلـى اتفـاق          ما بين الضفة وغزة وعدم وجود أي دالئل       
مصالحة واستمرار حاالت التراشق اللفظي وتبادل االتهامات والممارسات القمعيـة لكـال      

التي أشـارت إلـى أن الوحـدة الوطنيـة           1وتتفق النتيجة مع دراسة األسود    ، الطرفين  
من عينة  %62بة  أن نس و، الفلسطينية في أضعف مراحلها منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي         

  .الدراسة ال تعترف بمفهوم الوحدة الوطنية في الوقت الحالي

  

  

  

  المشاركة في الفعاليات الجماهيرية لتعزيز الوحدة الوطنية: )19(جدول رقم 

            التكرار
  المشاركة

  %  ك

  10,1  41  بشكل كبير 

  27,8  113  بشكل متوسط

  45,9  187  بشكل قليل

  16,2  66  لم أشارك

  100  407  جمالياإل

 في الفعاليات التـي تـدعم       طالبات الجامعة  مدي مشاركة    )19( رقم   يوضح الجدول 

                                                 
 رسالة ماجستير   ،حنين األسود، دور االحتالل اإلسرائيلي في تأجيج الصراع الحزبي الفلسطيني          1

  .2009 ،جامعة النجاح، قسم العلوم السياسية،غير منشورة
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ما ن أ جدا حيث ةأن نسبة المشاركة في الفعاليات قليلحيث أشارت النتائج  ،الوحدة الوطنية
 وقد يكـون    ، بشكل بسيط جدا   نشارك% 45.9وأن  ، لم يشاركوا بالمطلق    % 16.2نسبته

ف الجمهور الفلسطيني من المشاركة في الفعاليات التي تفهم بشكل مختلـف   لخو اًهذا عائد 
 وبالتالي التعرض لألذى والمساءلة خـصوصا وأن        ،مما يؤدي إلى تدخل األجهزة األمنية     

أو تمنع مـن     ،معظم الفعاليات التي تدعو لها القوي الوطنية تتعرض للمداهمة والتخريب         
  .لية معينةأساسها في حال طلب ترخيص إلقامة فعا

  كيفية تحقيق الوحدة الوطنية حسب وجهة نظر طالبات الجامعات الفلسطينية: )20(جدول رقم 

            التكرار
  طرق تحقيق الوحدة الوطنية

  %  ك

  20,4  137  تطبيق اتفاقيات المصالحة

  4,8  32  تدخل جامعة الدول العربية

  28  188  االتفاق المباشر بين فتح وحماس

  33,9  228  اهيريةالهبة الجم

  7,7  52  وساطات إقليمية ودولية

  3,6  24  التدخل العسكري

  1,6  11  أخري

  100  672  اإلجمالي

 أن تحقيق   طالبات الجامعة يرن  من  %33.9تبين أن ما نسبته     ) 20(نتائج الجدول رقم    
تم إال من خالل هبة جماهيرية تعيد األوضاع إلى سـابق           تالمصالحة الوطنية ال يمكن أن      

 أن االتفاق المباشر بين فتح وحماس هو من طالبات الجامعة %28ما نسبته    ىرت و ،هدهاع
 وذلك من مبدأ الخوف علي الجماهير من االصطدام مع        ؛ الوسيلة األمثل لتحقيق المصالحة   

قوات األمن لدي الطرفين في حال الهبة الجماهيرية خصوصا وأن هناك حاالت سجلت في 
% 20.4نـسبة ري  تو، خالل فعاليات سابقة تدعو للوحدة الوطنية       االعتداء علي الجماهير    

أن تحقيق المصالحة يتم من خالل تطبيق اتفاقيات المصالحة بـين الطـرفين      من الطالبات   
 وذلك بناء علي اللقاءات السابقة التي كانت تنتهي  ؛لرؤيتهم صعوبة اتفاق الطرفين لوحدهم

 حيث رفضت حماس قدوم وفد من حركة فتح         وصعوبة االلتقاء ، بخالف أكبر من السابق     
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ويتضح من الجدول رفض الجمهور الفلـسطيني       ،  ما بعد أحداث أسطول الحرية       في فترة 
 وذلك من خالل حـصول      ،اللجوء لمبدأ الحل العسكري النهاء االنقسام وتحقيق المصالحة       

ا حدث في ألن الجمهور استاء جدا مممن الطالبات  % 3.6فئة التدخل العسكري علي نسبة      
ويري أن أبناء فتح وأبناء حماس هم أبناء الـشعب الفلـسطيني وال             ، االنقالب العسكري   

وتـري نـسبة    ، يمكن أن يحدث اقتتال داخلي آخر بينهم إلعادة الوضع إلي سابق عهده             
 وذلـك راجـع     ،ضئيلة أن الوساطات اإلقليمية والدولية يمكن أن تحقق المصالحة الوطنية         

لتي عاشها الجمهور الفلسطيني من خالل التدخل السعودي وتوقيع اتفـاق           للتجربة السيئة ا  
مكة بين فتح وحماس إلنهاء االقتتال الداخلي ومن ثم الوصول إلى االنقالب العسكري بعد              

 وبعـد   ،وتجربة الوساطة المصرية وما آلت إليه في النهاية       ،  من توقيع االتفاق   أشهرثالثة  
ة بوضع ورقة مصرية للمصالحة والمطالبة بتوقيـع        وقت وجهد طويل من تجميد الوساط     

  .حماس وفتح والفصائل الفلسطينية عليها

  نتائج اختبارات الفروض : ثانيا 

  :  الفرض األول

 بين مدي حرص وسائل اإلعالم علي تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية     ارتباطيههناك عالقة    -
  وبين اعتماد الطالبات علي اإلعالم الفلسطيني

 صحة هذا الفرض تم استخدام معامل االرتباط بيرسون حيث بلغ معامـل             لتحقق من ل
االرتباط بين معدل حرص وسائل اإلعالم علي تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية وبين اعتماد             

وهي قيمة موجبة دالة إحصائيا عنـد مـستوي         ) 0,723(الطالبات علي اإلعالم الفلسطيني   
  .0,05داللة 

راسة تلجأ إلى اإلعالم الفلسطيني وتعتمد عليه فـي حـال           وهو ما يشير إلى أن عينة الد      
شعورها بأن اإلعالم الفلسطيني يعمل علي تعزيز الوحدة الوطنية بين فتح وحماس وباقي             

وتعمل علي إيجاد إعالم بديل في حـال لجـوء           ،الفصائل وتبتعد عن اإلعالم الفلسطيني    
وهو ما يتضح من خالل تحليل      ؛  ة  اإلعالم الفلسطيني إلى تبادل االتهامات وتشويه الصور      

معامل االرتباط لكل من إعالم السلطة في الضفة الغربية وإعالم فتح وإعالم حكومة غزة              
حيث نجد أن هناك عالقة قوية جدا بين االعتماد وحرص هذه الوسـائل علـي                ،وحماس
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ت وهو ما يوضح الجدول الذي أشار إلى ضعف اعتماد الطالبـا          ، تعزيز الوحدة الوطنية    
علي اإلعالم الفلسطيني نتيجة لشعورهن من خالل المتابعة بعدم حرص وسائل إعالم فتح             

  .وحماس وما يمثالنه من سلطة الضفة وغزة علي تعزيز الوحدة الوطنية

  : الفرض الثاني

 بين ما تقدمه وسائل اإلعالم الفلسطينية وتعزيز القيم السلبية لـدي           ارتباطيههناك عالقة    -
 الطالبات

دام معامل ارتباط بيرسون ثبت صحة هذا الفرض حيث بلغ معامل االرتبـاط              باستخ
ويؤكد هذا الفرض علـى أن      )0,05 (ةوهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي دالل      ) 0,853(

وحسب اإلطار الذي تقدم ، وسائل اإلعالم لها تأثير كبير علي الجمهور من خالل ما تقدمه 
 علـي   12ركيز وسائل اإلعالم حسب الجدول رقـم         حيث نجد أنه نتيجة لت     ،به المعلومات 

القضايا العدائية بين الطرفين واستخدام وسائل اإلعالم لمصطلحات غيـر مقبولـة لـدي              
ن كانت تعزز من حالة الكراهية والعداء لدي        إ و 11الجماهير مثل ما جاء في الجدول رقم        

  .الجمهور الفلسطيني حسب ما أثبتته صحة الفرض الثاني

  :ثالث الفرض ال

توجد فروق معنوية دالة إحصائيا بين التخصص الدراسي ومفهوم الوحدة الوطنية لـدي            -
 الطالبات

واستخدام ) أنوفا( من خالل استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه والمعروف اختصارا 
اختبار شيفيه لمعرفة وتحديد اتجاه الفروق اتضح صحة الفرض من خالل وجود فـروق              

لصالح التخصصات األدبيـة ولـم تتـضح فـروق فـي            ) 0,01( داللة   دالة عند مستوي  
التخصصات العلمية وهو ما يشير إلى أن متابعة الطالبات في التخصصات األدبية لقضية             

وجـود  إلـي   المصالحة أعمق وأوسع من التخصصات العلمية وقد يكـون هـذا نتيجـة              
تطـورات الـسياسية    تخصصات السياسية واإلعالم واالجتماع والتـي تهـتم بمتابعـة ال          

واإلعالمية واالجتماعية الحاصلة نتيجة لموقف األطراف المختلفة من قـضية المـصالحة        
  .الوطنية
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  : الفرض الرابع

   نحو الوحدة الوطنيةالطالباتتوجد فروق دالة إحصائيا بين االنتماء السياسي ورأي  -

ابـع بوجـود    من خالل استخدام تحليل أنوفا واختبار شيفيه تحقق صحة الفرض الر           
وهو ما يشير إلى تعاطي المجتمع الفلسطيني مع قـضية   ،)0,01(فروق دالة عند مستوي     

ـ  وتوج ئهالوحدة الوطنية من خالل انتمائه السياسي وتأثير طبيعة انتما         ه علـي نظرتـه     ه
 ل حيث يري مؤيدو حركة حماس أن الوضع القائم حاليـا أفـض             ؛ لقضية الوحدة الوطنية  
ـ و،  فترة وجود السلطة الفلسطينية في غزة بما تمثله من فساد            بكثير من العودة إلى    ري ت

 وأنها لن توافق علي المـصالحة       ، حركة فتح أن حماس مستفيدة من الوضع القائم        اتمؤيد
 الفصائل األخرى أن    اتري مؤيد تو، نتيجة لما تحصلت عليه من امتيازات وسلطة وثراء         

مسألة المصالحة مـع تفـاوت درجـات         من فتح وحماس غير جدية في تعاطيها مع          كالً
أما المستقلون فهم يعتبرون أن بقاء الوضع علي ما هو عليه هو            ، االهتمام لدي الطرفين    

 .إنهاء للقضية الفلسطينية وخيانة لدم الشهداء وعذابات األسري ومعاناة الشعب

  : الفرض الخامس

لفعاليـات  توجد فروق دالة إحصائيا بين المستوي الدراسي والمـشاركة فـي ا            -
 الجماهيرية لتعزيز الوحدة الوطنية 

اتضح من خالل استخدام تحليل أنوفا واختبار شيفيه صحة الفرض الخامس بوجـود             
خصوصا في المستوي الثاني والثالـث علـى حـساب          ) 0,01(فروق دالة عند مستوي     
لجديـد   وهو ما يمكن تفسيره ببداية تعرف الطالبات علي العالم ا          ،المستوي األول والرابع  

،  واختالف سبل التحصيل العلمي والحياة الجامعية في سـنة أولـي             ،المتمثل في الجامعة  
رابعة وممارسة العمل السياسي السنة الواهتمام الطالبات بالمعدل والتخرج من الجامعة في   

والتي تسعي خاللها الطالبـات      ،ثالثةالثانية و السنة  الواالجتماعي والنشاطات المختلفة في     
 المستقلة ومحاولة تدعيم توجهها السياسي من خالل االنتمـاء للكتـل   اتهنناء شخصي إلى ب 

  .الطالبية المختلفة أو المشاركة بالنشاطات السياسية للكتل الطالبية

  المبحث الثالث
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   والمقترحاتةالنتائج العامة للدراس

  أهم نتائج الدراسة: أوال

  :يخرجت الدراسة بالعديد من النتائج يتمثل أهمها ف

من عينة الدراسة تتابع وسائل اإلعالم الفلسطينية وهو ما يشير إلـي متابعـة       % 92.1_ 
 التطورات التي تحدث علي الساحة الفلسطينية أو فيمـا يتعلـق            لالجماهير الفلسطينية لك  

   .بالقضية الفلسطينية

 ثم  ؛%28ثم الراديو   ؛% 47.8جاء ترتيب التليفزيون في المرتبة األولي للمتابعة بنسبة         _ 
 وجاء فـي    ؛%29.1وأخيرا اإلنترنت بواقع    ؛% 16.5الصحف في المرتبة الثالثة بنسبة      

 وإن كان بفارق بـسيط جـدا عـن          ،الدرجة الثانية للمتابعة في المرتبة األولي التليفزيون      
الراديو في المرتبة الثانية واإلنترنت في المرتبة الثالثة وجاءت أخيرا الصحف بفارق كبير   

 أما في الدرجة الثالثة من الترتيب للمتابعة فجاء في المرتبـة األولـي         ،ة الثالثة عن المرتب 
وجاء في المرتبة الثالثة التليفزيون     ؛% 27.2ثم الصحف بنسبة    ؛% 40.8اإلنترنت بنسبة   

 وفي الدرجة األخيرة جاء في المرتبة األولي        ،%14.2ثم الراديو بنسبة    ؛% 17.7بنسبة  
وجاء الراديو واإلنترنـت فـي      ؛% 27.8لتليفزيون بنسبة    ثم ا  ؛%50.6الصحف بنسبة   

  %.10.8المرتبة الثالثة بنسبة 

% 4.1 ،من عينة الدراسة تتابع العالقات الفلسطينية الفلسطينية بـشكل دائـم          % 95.9_ 
  . أحياناالفلسطينيةتتابع العالقات الفلسطينية 

سـائل اإلعـالم    لـدي و  ى  من عينة الدراسة ال تـر     % 48.2أكدت الدراسة علي أن     _ 
مـن عينـة الدراسـة أن وسـائل اإلعـالم      % 31.2 مصداقية في حين تري   الفلسطينية

إلي أن وسائل اإلعالم الفلسطينية لـديها       % 20.6الفلسطينية تتمتع بمصداقية جيدة وأشار      
  .مصداقية أحيانا

 ال تعتمد علي وسائل اإلعالم الفلسطينية في متابعة       % 48.6أوضحت الدراسة أن نسبة     _ 
مقسمة % 51.4 علي هذه الوسائل والمتمثلة في       االعتماد وأن نسبة    ،قضية الوحدة الوطنية  

  :علي النحو التالي
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من عينة الدراسـة    % 9.6يعتمدون بشكل قليل    % 18.2 و،يعتمدون بشكل كبير  % 23.6
  .تعتمد علي وسائل اإلعالم الفلسطينية بشكل متوسط

عالم الفلسطينية غير قادرة علي تعزيـز       من عينة الدراسة أن وسائل اإل     % 60.4 ىير_ 
أنها % 19 ى وير ،أنها قادرة علي تعزيز الوحدة الوطنية     % 20.6 ى وير ،الوحدة الوطنية 

  .أحيانا تكون قادرة علي تعزيز الوحدة الوطنية

من عينة الدراسة أن التليفزيون هو أكثر وسائل اإلعالم قـدرة علـي             % 41.3 ىوير_ 
من عينة الدراسة أن الصحف هي األكثر       % 28.7 ىي حين ير   ف ،تعزيز الوحدة الوطنية  

أن الراديو هـو  % 18.9 ويري ،قدرة من بين وسائل اإلعالم علي تعزيز الوحدة الوطنية  
 ويأتي اإلنترنت في آخـر قائمـة        ،الوسيلة األكثر قدرة علي تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية       

  %.11.1الوسائل القدرة علي تعزيز الوحدة الوطنية بنسبة 

 أن اإلعالم المستقل هو اإلعالم األكثر حرصا علـي          ىمن عينة الدراسة تر   % 37.3_ 
أن إعالم حماس هو األكثر حرصا علـي        % 23.6 في حين يري     ،تعزيز الوحدة الوطنية  
 أن اإلعالم الرسمي في الضفة      ىرتمن عينة الدراسة    % 15.8 و   ،تعزيز الوحدة الوطنية  

أن إعالم حركة فـتح     % 10.1 فيما يري    ،حدة الوطنية هو األكثر حرصا علي تعزيز الو     
أن إعـالم الفـصائل   % 7.6 ويـري   ،هو األكثر حرصا علي تعزيز الوحـدة الوطنيـة        

 أن  ونيـر % 2.9 ،الفلسطينية األخرى هو األكثر حرصا علي تعزيز الوحـدة الوطنيـة          
  .اإلعالم الرسمي في غزة هو األكثر حرصا علي الوحدة الوطنية

 واضـحة فـي مـا يقدمـه اإلعـالم      اً أن هناك فروق   ىنة الدراسة تر  من عي % 45.7_ 
أنه ليـست هنـاك فـروق       % 27.8 وتري نسبة    ،الفلسطيني الرسمي والحزبي والمستقل   

أن هناك فروق في بعض األحيان بين ما يقدم فـي           % 26.5 في حين نري نسبة      ،إطالقا
  .اإلعالم الفلسطيني المستقل والحزبي والرسمي

 الدراسة أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة ال تري فـي المـصطلحات              اتضح من خالل  _ 
  أن ما يستخدم   ىالمستخدمة في وسائل إعالم فتح وحماس مصطلحات مقبولة في حين ير          

وهو ما يشير إلي اسـتياء   ، مصطلحات اإلعالم المستقل مقبول جدا لدي عينة الدراسة       من
مـن عينـة    % 79.1بادلة حيث يري    الجمهور الفلسطيني من عبارات القذف والشتم المت      
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الدراسة أن استخدام مصطلح أجهزة عباس غير مقبول في حين كانت النسبة التي اعتبرته              
أنه سـلبي   % 63.9رأت  فمصطلح ميليشيا حماس    ب في ما يتعلق  و% 7.6جديا لم تتجاوز    

أن مـصطلح الحكومـة     % 82.8 وبـري    ،فقط رأت أنه ايجابي   % 19.9  ألن في حين 
أن % 70.5 ويـري    ،أنه مقبـول  % 10.1زة غير مقبول في حين يري       الشرعية في غ  

 وأما المصطلحات التـي     ،تري أنه مقبول  % 13.3مصطلح حكومة دايتون غير مقبول و       
توصف حالة مستقل فهي مقبولة حيث حصلت تسمية حكومة تسيير األعمال علي نـسبة              

علي أنهـا   % 13.5علي اعتبار أنها تسمية ايجابية في حين حصلت علي نسبة           % 69.3
بأنها مقبولـة   % 55 وحصلت نسبة تسمية الحكومة المقالة علي نسبة         ،تسمية غير مقبولة  

  .باعتبارها تسمية غير مقبولة% 18.4وحصلت علي نسبة 

 عليها وسائل اإلعالم هي قضية      التي ركزت يتضح من نتائج الدراسة أن أكثر القضايا        _ 
تلتها قضية المشادات الكالمية بنسبة     % 37.4االعتقال السياسي حيث حصلت علي نسبة       

وأخيرا قـضية انتهـاء     % 22ثم قضية الممارسات القمعية لدي الطرفين بنسبة        % 34.2
  . وهي القضايا التي تدعم الفرقة واالنقسام%6.4والية عباس بنسبة 

توضح الدراسة أن أهم القضايا التي يجب أن يركز عليها اإلعالم الفلسطيني لتعزيـز              _ 
الثوابـت الوطنيـة بنـسبة     و ،%28.6ة الوطنية هي ممارسات االحـتالل بنـسبة         الوحد
  %.3.2وحدة الفكر السياسي و ،%5.5وحدة الوطن الديمقراطية و ،23.5%

أشارت الدراسة إلي أن وسائل اإلعالم الفلسطينية عززت القيم السلبية علي حساب القيم     _ 
  : اإلعالم كالتاليلئااليجابية حيث جاءت نسبة القيم التي عززتها وسا

التـضحية  و ،%9.9حب الوطن   و ،%19االنقسام  و ،%25.6العداء  و ،%3.2الكراهية  
  %.5.3المحبة واألخوة و، 8%

من عينة الدراسة تحمل فتح وحماس المـسؤولية        % 32.9أوضحت الدراسة أن نسبة     _  
 يلياإلسـرائ تحمـل االحـتالل   % 30.4 وأن نـسبة    ، الفلـسطيني  االنقسامالمباشرة عن   

  و ،المسؤولية المباشرة لحماس  % 16.2 في حين تحمل     ،المسؤولية المباشرة عن االنقسام   
للفـصائل  % 4.2و   ،المـسؤولية للـدول العربيـة     % 7.9 وتحمل نسبة    ،لفتح%  6.9

  .األخرىالفلسطينية 



  لدى طالبات الجامعات دور اإلعالم الفلسطيني في تعزيز الوحدة الوطنية - ------------------

  )B( --------)  971(1العدد، 13، المجلد 2011لة العلوم اإلنسانية غزة، سلس-مجلة جامعة األزهر

 االنقسام والعودة إلي الوحدة إنهاءمن عينة الدراسة أن السبب وراء عدم        % 35.9يري  _ 
أن % 31.2 ويري   ، الفلسطينية عائد إلي المصلحة الحزبية لكل من فتح وحماس         الوطنية

 فـي   ،اإلقليميةأن السبب هو التدخالت     % 17.4 ويري   ،اإلسرائيليةالسبب هو التدخالت    
  .السبب للتدخالت األمريكية% 14.7يرجع وحين 

 الوطنية  من عينة الدراسة تري أن مفهوم الوحدة      % 50.7يتضح من نتائج الدراسة أن      _ 
 في حين   ،تري أن المفهوم يتمثل في وحدة الدم      % 26.3يتمثل في وحدة الوطن وأن نسبة       

% 9.8 ويـري    ،أن مفهوم الوحدة الوطنية يتمثل في وحدة العمل المشترك        % 13.8يري  
  . أنها تتمثل في وحدة الرؤية السياسيةونير% 1.7 ،أنها تتمثل في وحدة الهدف

تـري  % 25.5سة أن الوحدة الوطنية ضعيفة جدا ونسبة        من عينة الدرا  % 55.3يري  _ 
  .أنها قوية جدا% 6.6أنها قوية ويري % 7.9 في حين يري ،أنها ضعيفة

من عينة الدراسة شاركت بشكل قليل فـي        % 45.9اتضح من نتائج الدراسة أن نسبة       _ 
ـ   ،فعاليات تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية بين فتح وحمـاس           سبة  وأن ن

شاركت بشكل كبير في حـين أن نـسبة         % 10.1شاركت بشكل متوسط ونسبة     % 27.8
  .لم تشارك بالمطلق في أي فعالية% 16.2

تري أنه ال يمكن تحقيق المصالحة الوطنيـة إال         % 33.9أشارت الدراسة إلي أن نسبة      _ 
، ي الوطن ية إلعادة الوحدة بين طرف    من خالل الهبة الجماهيرية وتحرك الجماهير الفلسطين      

، ل االتفاق المباشر بين فتح وحماس     أن تحقيق الوحدة الوطنية يمكن من خال      % 28ويري  
أنه يمكن من خالل تطبيق االتفاقيات وخصوصا الورقة المصرية، ونسبة          % 20.4ويري  

، الل الوساطات اإلقليميـة والدوليـة     تري أنه يمكن تحقيق الوحدة الوطنية من خ       % 7.7
  .لوحدة الوطنية يمكن أن يتم من خالل التدخل العسكريأن تحقيق ا% 3.6ويري 

 بـين مـدي     ارتباطيـة أشارت الدراسة إلي صحة الفرض األول القائل بوجود عالقة          _ 
حرص وسائل اإلعالم علي تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية وبين اعتمـاد الطالبـات علـي     

  .اإلعالم الفلسطيني

ئل بأن هناك عالقة ارتباطية بين ما تقدمه        أشارت الدراسة إلي صحة الفرض الثاني القا      _ 
  .وسائل اإلعالم الفلسطينية وبين تعزيز القيم السلبية لدي الطالبات
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أكدت الدراسة صحة الفرض الثالث القائل بوجود فروق معنوية بين التخصص الدراسي _ 
  .ومفهوم الوحدة الوطنية لدي الطالبات

 ورأي  ،وجود فروق بين االنتماء الـسياسي     بينت الدراسة صحة الفرض الرابع القائل ب      _ 
  .المبحوثين نحو الوحدة الوطنية

أشارت الدراسة إلي صحة الفرض الخامس القائل بوجود فروق بين المستوي الدراسي            _ 
  .والمشاركة في الفعاليات الجماهيرية لتعزيز الوحدة الوطنية

  : مقترحات الدراسة : ثانيا

باحث بعدد من المقترحات تتمثـل      إليها الدراسة يتقدم ال      بناء علي النتائج التي توصلت      
  :في

ابتعاد وسائل اإلعالم الفلسطينية الحزبية وخاصة التابعة لكل من فـتح وحمـاس عـن      _ 
أسلوب التشهير والتشويه المتعمد للطرف اآلخر لما لهذا األسلوب من أثر سـلبي علـي               

 والدوليـة مـع القـضية       واإلقليمية وعلي تعاطي الجماهير العربية      ،الجماهير الفلسطينية 
  .الفلسطينية

 واالبتعاد عـن    ،زيادة المواضع المخصصة للحديث عن الوحدة الوطنية في التليفزيون        _ 
  . المصداقية لدي الجماهير في وسائل اإلعالم الفلسطينيةإعادةالكذب والتلفيق لمحاولة 

والموضوعية بعيـدا عـن     مناقشة قضايا الوحدة الوطنية والمصالحة بنوع من الحيوية         _ 
 ومن ثـم    ،التعصب الحزبي من أجل إعادة الثقة لدي الجمهور الفلسطيني بوسائل إعالمه          

 األخـرى وسائل اإلعالم   إلي  اعتماده عليها في الحصول علي المعلومات بدال من التوجه          
  .هداف معينةألالتي قد تضلله 

هير الفرصة للتعبير عن رأيهـا      زيادة مساحة الوقت للبرامج التفاعلية التي تعطي الجما       _ 
وزيادة الكنترول علي هذه البرامج من أجل منع استخدامها من قبل مثيري الفتنة ومحاولي              

  .تشويه صورة كل من فتح وحماس ألهداف معينة

ـ مهـاترات    الحكومي في كل من غزة والضفة عن الدخول فـي            اإلعالمابتعاد  _   ةحزبي
 يتم التوصل إلي اتفـاق للوحـدة        حتى  كافة الشعب والعمل علي تمثيله شرائح      ،وتنظيمية
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  .والمصالحة

تجنب استخدام المصطلحات التي تثير الفتنة وتسئ إلي األطراف الفلسطينية المختلفة لما _ 
 ولما تسببه من حساسية مـن       ،لها من تأثر سلبي علي الجماهير الفلسطينية وعلي القضية        

  .طرفينشأنها تعطيل الوصول إلي نقاط التقاء بين ال

 فـي   تسهماالبتعاد عن القضايا التي تدعم الفرقة واالنقسام والتركيز علي القضايا التي            _ 
  .تقريب وجهات النظر ودعم المصالحة والتوافق

 ضد أبناء الـشعب الفلـسطيني وأرضـه         اإلسرائيليالتركيز علي ممارسات االحتالل     _ 
 ، وحماس فـي الـضفة وغـزة       ومقدساته أكثر من التركيز علي الممارسات السلبية لفتح       

نشر القيم والعمل علي تعزيز القيم الوطنية واإليجابية لدي الشعب الفلسطيني واالبتعاد عن         
  .السلبية وتعزيزها

الدعوة بشكل مباشر ومن خالل البرامج اإلعالمية المختلفة إلي تعزيز المـشاركة فـي      _ 
  .لوطنيالفعاليات الجماهيرية التي تدعو إلي المصالحة والوفاق ا

إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تتعلق بقضية الوحدة الوطنية بهدف الوقوف            _ 
علي األسباب الحقيقية وراء عدم تحقيق المصالحة الوطنية ومفرق الطرق التي قد تـؤدي             

  .إلي تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس
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