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د. إبراهيم املصريالعالقة بني مستويات استخدام اجلمهور الفلسطيني لإلعالم الرقمي ومستويات املعرفة بقضايا الشباب
د. عمرو أبو  جبر

ملخص:
م�ستويات  بني  العالقة  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  تهدف   
املعرفة  وم�ستوى  الرقمي  لالإعالم  الفل�سطيني  اجلمهور  ا�ستخدام 
الإعالم  يحققها  التي  املعرفة  م�ستويات  وحتليل  ال�سباب،  بق�سايا 
وطبقت  ال�سباب،  لق�سايا  اجلمهور  واإدراك  وعي  زيادة  يف  الرقمي 
الدرا�سة على عينة قوامها )168( مبحوثًا من حمافظات قطاع غزة، 
الرتتيب  يف  يعتمد  الفل�سطيني  اجلمهور  اأن  اإىل  النتائج  اأهم  وت�سري 
بوزن  املعلومات  على  احل�سول  يف  كم�سدر  الإنرتنت  على  الأول 
املجتمع  يف  الإنرتنت  فاعلية  اإىل  ت�سري  ن�سبة  وهي   ،)6.1( ن�سبي 
الفل�سطيني، واأن ما ن�سبته 74.7 % ي�ستخدمون �سبكة الفي�س البوك 
Face Book، واأن اجلمهور الفل�سطيني يهتم مبتابعة ق�سايا ال�سباب 

اهتمام  حجم  يعك�س  مما   ،%  84 اإىل  و�سلت  بن�سبة  الفل�سطيني 
املجتمع  يف  تعددها  ظل  يف  وم�سكالته  ال�سباب  بق�سايا  اجلمهور 
بق�سايا  اجلمهور  معارف  ي�سكل  الرقمي  الإعالم  واأن  الفل�سطيني، 
متعمق  وب�سكل   ،%  56 اإىل  و�سلت  بن�سبة  متو�سط  ب�سكل  ال�سباب 
بن�سبة 31.3 %، وهي ن�سب ت�سري اإىل م�ساهمة الإعالم الرقمي يف 
جاءت  الفقر  ق�سايا  واأن  ال�سباب،  بق�سايا  اجلمهور  معرفة  زيادة 
يف الرتتيب الأول مبتو�سط ح�سابي و�سل اإىل 9.9 %، فيما جاءت 
البطالة يف الرتتيب الثاين مبتو�سط ح�سابي و�سل اإىل 9.7 %، وهي 
ن�سب تعك�س ارتفاع البطالة بني ال�سباب خا�سة خريجي اجلامعات، 
واأن ال�سبب الأول يف تعدد م�سكالت ال�سباب الفل�سطيني هو الحتالل 
الإ�رسائيلي، فيما جاءت حالة النق�سام الفل�سطيني عام 2007 يف 
الرتتيب الثاين من حيث روؤية اجلمهور باأنها �سبب مبا�رس يف تردي 

اأو�ساع ال�سباب.
الكلمات املفتاحية: الإعالم الرقمي، الإعالم اجلديد، �سبكات 
الفل�سطيني والإعالم  ال�سباب  ال�سباب،  التوا�سل الجتماعي، ق�سايا 

اجلديد.

The relationship between the levels of using digi-
tal media by Palestinian public & knowledge levels 

about youth issues 

Abstract:

This thesis aims to recognize the relationship 
between the levels of using digital media by Palestinian 
public & knowledge levels on youth issues. The study 
aims also to analyze knowledge levels of public 
awareness of youth issues achieved by digital media.

This study was applied on a sample of 168 
researchers from Gaza governorates, the most 
important results of this study are as follows:

 ♦ Palestinian public depends primarily on internet as a source 
of information with a relative weight of (6.1) , (74.7) % use 
Facebook.

 ♦ Palestinian public is concerned about youth issues with 84 %.
 ♦ The role of digital media in forming public knowledge on 

youth issues was moderately of 56% & deeply of 31.3%.
 ♦ Poverty issues came first with an average of 9.9% while 

unemployment issues came second with an average of 9.7%.
 ♦ The prime reason for the multiple youth problems is the 

Israeli occupation; the Palestinian division in 2007 came as 
the second reason for youth problems from the point of view 
of Palestinian public.

Key words: digital media, the new media, social 
media networks, youth issues, Palestinian Youth and 
the new media.

مقدمة:
يعاين ال�سباب من م�سكالت و�رساعات واأزمات حادة، نتيجة 
الفل�سطيني  ال�سعب  الوح�سية بحق  الإ�رسائيلي وممار�ساته  الحتالل 
ل�سيما ال�سباب، فمنذ نكبة عام 1948 التي نتج عنها طرد وتهجري 
جزء كبري من ال�سعب الفل�سطيني اإىل اأماكن متعددة �سواء يف باقي 
الهجرة  اأو  الأرا�سي الفل�سطينية التي احتلتها اإ�رسائيل عام 1967، 
اإىل دول عربية جماورة، ونتيجة لذلك تقل�ست الأرا�سي الفل�سطينية 
العاملة  الطاقة  لأنه  ال�سباب؛  ل�سيما  ال�سكان  بها  ينتفع  التي 

واملنتجة.
وتفاقمت هذه الأزمات منذ قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
الآليات  و�سوح  لعدم  وذلك  اأو�سلو؛  اتفاقية  عقب   1994 عام 
ت�سجيعها  عدم  جانب  اإىل  الأزمات،  هذه  من  تقل�س  التي  والربامج 
بالدرجة  م�ستهلك  جمتمع  الفل�سطيني  املجتمع  اإن  اإذ  لال�ستثمار، 
الأوىل)1(. وكان حلالة النق�سام الفل�سطيني عام 2007 الدور الأكرب 
اأدى ذلك اإىل عدم و�سع  يف تفاقم م�سكالت ال�سباب واأزماتهم، فقد 
اإيجاد  يف  ت�ساعد  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  بني  م�سرتكة  برامج 
اأو تقلي�سها، وقد  اأن ت�سهم يف حل هذه الأزمات  احللول التي ميكن 
اإذ  الفل�سطيني،  ال�سباب  بني  البطالة  ن�سبة  يف  ارتفاع  ذلك  عن  نتج 
ال�ستات  يف  معاناتهم  وتزداد   .)2(%  55 اإىل   2014 عام  و�سلت 
يعي�س  عقود  �ستة  نحو  فمنذ  خارجه  اأو  العربي  الوطن  يف  �سواء 
اأب�سط معايري  ال�سعوبة تتنافى مع  اأو�ساعًا معي�سية بالغة  ال�سباب 
الفل�سطيني يف  الفقر يف املجتمع  اإذ يبلغ معدل  الإن�سانية،  الكرامة 
لبنان 66 % وتزيد هذه الن�سبة لت�سل اإىل81 % بني فئة ال�سباب 
معدل  ويبلغ  لبنان)3(،  يف  الأونروا  وكالة  اأجرته  م�سح  اآخر  بح�سب 
الفقر  من  يعانون   %  21.1 % منهم   38.8 غزة  قطاع  الفقر يف 
املدقع، وتزيد ن�سبة الفقر بالن�سبة لل�سباب لت�سل 51 % يف ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة )4(.
تناوله  يف  )الرقمي(  اجلديد  الإعالم  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 
لق�سايا ال�سباب، وبخا�سة اأنه بف�سل تكنولوجيا الت�سال اأ�سبح من 
اأكرث الو�سائل جذبًا واإبهاراً لل�سباب اإذا ما قورن بالإعالم التقليدي 
متميزة  مكانة  اأعطاه  الذي  الأمر  وتليفزيون  واإذاعة،  �سحف،  من 
القيم والعادات  ال�سباب وتثقيفه واإر�ساء  واأدواراً متعددة يف تن�سئة 
الأف�سل عن طريق  اإىل  الأفراد  �سلوك  والثقافية وتغيري  الجتماعية 
اهتمامه بن�رس الوعي وتب�سري ال�سباب بق�سايا املجتمع واإبراز قيم 

التما�سك الجتماعي.
اجلمهور  يف  التاأثري  يف  بالقدرة  الرقمي  الإعالم  ويتميز 
على  القدرة  وله  ال�سباب،  ق�سايا  جتاه  معارفهم  م�ستويات  وزيادة 
ال�رسح والتحليل والنقد والتف�سري واإثارة الق�سايا ومن بينها ق�سايا 
ال�سباب، واأ�سبح يوؤثر يف الراأي العام املحلي وذلك عن طريق اإبراز 
الإخفاقات و�سعف اإداء ال�سلطة يف احلد من اأزمات ال�سباب، واأي�سا 

التاأثري يف الراأي العام الدويل واإبراز عدالة الق�سية الفل�سطينية. 
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أوالً- اإلطار النظري للدراسة:
النظرية  تقوم  اإذ  املعرفة،  فجوة  نظرية  على  الدرا�سة  تعتمد 
على فر�س رئي�س وهو »يوؤدي تدفق املعلومات من و�سائل الإعالم 
امل�ستوى  ذي  اجلمهور  فئات  جعل  اإىل  الجتماعي  النظام  داخل 
القت�سادي الجتماعي املرتفع يكت�سبون هذه املعلومات مبعدلت 
الفئات ذات امل�ستوى القت�سادي الجتماعي املنخف�س  اأ�رسع من 
املختلفة  اجلمهور  فئات  بني  املعرفة  فجوة  تتجه  وبالتايل   ،)5(

الفئات ذات  اأن  الفر�س  النق�سان«، ويوؤكد هذا  الزيادة بدًل من  اإىل 
يف  فقرية  تظل  ل  املنخف�س  الجتماعي  القت�سادي  امل�ستوى 
من  ن�سبيًا  اأقل  معلومات  تكت�سب  ولكنها  عام،  بوجه  املعلومات 

الفئات الأعلى يف امل�ستوى الجتماعي القت�سادي.
الوليات  يف  الفر�سية  هذه  �سحة  عديدة  بحوث  اأيدت  وقد 
املتحدة، واأوروبا، واأمريكا الالتينية، وال�رسق الأو�سط. حني اأ�سارت 
الأ�سا�سي  املحدد  هي  والجتماعية  القت�سادية  العوامل  اأن  اإىل 

لكت�ساب اجلمهور للمعرفة )6(.
وتقوم النظرية على بعدين اأ�سا�سيني هما:

البعد الأول: امل�ستوى املحدود اأو الفردي: Micro Level يركز 
لو�سائل  للتعر�س  نتيجة  املعرفة  يكت�سب  الفرد  اأن  على  البعد  هذا 
املرتبطة  الأخرى  املتغريات  العتبار  يف  الو�سع  مع  الإعالم 
املعرفية،  القدرة  يف  الفردية  الفروق  تت�سمن  والتي  بال�سخ�س، 

ومهارات الت�سال، وم�ستويات الهتمام وغريها.
 Macro Level اأو املجتمعي:  الثاين: امل�ستوى الأو�سع  والبعد 
وي�سمل البناء الجتماعي واملتغريات املتعلقة باملجتمع يف نطاق 
والتكتل  الجتماعي،  والنزاع  املعلومات،  توزيع  ن�رس  مثل  وا�سع، 
الجتماعي، و�سيطرة بع�س املنظمات الإعالمية على املعلومات )7( .

العوامل املؤثرة يف الفجوة املعرفية:

تو�سل بع�س الباحثني من خالل �سعيهم لتطوير فر�س فجوة 
اأو ت�سييق  املعرفة اإىل بع�س العوامل التي قد تت�سبب يف تو�سيع 

الفجوة املعرفية ومن هذه العوامل الآتي:
1. نوع املو�سوع:

تعقد  على  تعتمد  املعرفة  فجوة  اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سري  اإذ 
حالة  يف  املعرفية  الفجوة  ت�سيق  حيث  املو�سوع،  �سهولة  اأو 
املو�سوعات املحلية وقد تنح�رس متامًا يف حني تت�سع يف الأحداث 

القومية اأو العاملية.
2. نوع الو�سيلة:

اأ�سارت بع�س الدرا�سات اإىل اأنه توجد اختالفات يف قدرة كل 
توزيع  على  تعمل  فال�سحف  ون�رسها،  املعلومات  نقل  على  و�سيلة 

الفجوات يف حني اأن التلفزيون يقلل منها )8( .
3. م�ستوى املعرفة:

حاول بع�س الباحثني تف�سري حدوث فجوة املعرفة بعيداً عن 
املتغريات املرتبطة باجلمهور مثل امل�ستوى الجتماعي القت�سادي، 
وبعيداً عن نوع الو�سيلة فاقرتح البع�س اأ�سبابا تتعلق بنوع املعرفة 
التي يتم قيا�سها �سواء كانت جمرد وعي باحلدث، اأو معرفة متعمقة 
باحلدث. وت�سري النتائج اإىل ات�ساع فجوة املعرفة عندما يتم قيا�س 

املعرفة املتعمقة مبو�سوع معني وال�سوؤال عن التفا�سيل املرتبطة 
القيا�س  مت  ما  اإذا  اأ�سا�سًا  توجد  ل  اأو  الفجوة  ت�سيق  بينما  به، 

بالن�سبة للمعرفة العامة اأو الوعي باملو�سوع فقط )9( .
4. وقت قيا�س املعرفة:

اأن الأ�ساليب املنهجية املتبعة  اإىل   Gaziano ت�سري جازيانو 
اأن توؤثر يف نتائج بحوث فجوة املعرفة،  يف قيا�س املعرفة ميكن 
فدرجة فجوة املعرفة تختلف باختالف وقت قيا�س فجوة املعرفة 
بعد  املعرفة  قيا�س  كان  فكلما  الإعالم،  لو�سائل  التعر�س  بعد 
قيا�س  كان  وكلما  اأقل،  املعرفية  الفجوة  كانت  مبا�رسة،  التعر�س 
املعرفية  الفجوات  تظهر  التعر�س،  من  كبرية  فرتة  بعد  املعرفة 
اأو�سع بني الأفراد الذين ينتمون اإىل م�ستويات اجتماعية اقت�سادية 

خمتلفة )10( .
5. التاأثري التكنولوجي على فجوة املعرفة:

ت�سري العديد من الدرا�سات التي حاولت اختبار فر�س فجوة 
الأفراد  ي�ستخدمها  التي  احلديثة  الت�سال  و�سائل  اأن  اإىل  املعرفة 
الف�سائية  والقنوات  والنرتنت،  الكمبيوتر،  مثل  فردي  ب�سكل 
الأفراد،  بني  املعرفية  الفجوة  ات�ساع  اإىل  توؤدي  قد  وغريها، 
فائقة  ب�رسعة  املعلومات  فيه  تتغري  زمن  يف  اليوم  نعي�س  فنحن 
اأن  بعد  املعلومات  اإىل  املجتمع  من  فئات  و�سول  يف  يت�سبب  ما 
تكون قدمية ن�سبيًا وتكون فئات اأخرى قد اكت�سبت معلومات اأجد، 
املت�ساوي  غري  لالنت�سار  يوؤدي  احلديثة  الت�سال  و�سائل  فانت�سار 

للمعرفة. اجتماعيا 

ثانياً- اإلطار املنهجي للدراسة

املوضوع وأهميته:
العالقة  بدرا�سة  املتعلقة  الدرا�سة  مو�سوع  اأهمية  تربز 
الرقمي  لالإعالم  الفل�سطيني  اجلمهور  ا�ستخدام  م�ستويات  بني 
اأهمها: حجم  عوامل  عدة  ال�سباب من  بق�سايا  املعرفة  وم�ستويات 
ال�رسيحة  الفئة  هذه  تعد  اإذ  الفل�سطيني  املجتمع  يف  ال�سباب  فئة 
ن�سبته)11(  ما  متثل  اإذ  الفل�سطيني،  ال�سكاين  الهرم  يف  الأو�سع 
يف  ال�سباب  منها  يعاين  التي  امل�سكالت  وتعدد  وزيادة   %  30
عنها  يتولد  وما  والفقر  كالبطالة  اقت�سادية  كانت  �سواء  فل�سطني 
كاإدمان  اجتماعية  اأو  اخلارج،  اإىل  كالهجرة  اأخرى  م�سكالت  من 
)بالعنو�سة(  يعرف  ما  اأو  الزواج  �سن  وتاأخر  والتدخني  املخدرات 
�سيا�سية  اأو  واجلرمية،  العنف  وانت�سار  الطالق  معدلت  وزيادة 
وخ�سو�سية  ال�سيا�سية.  امل�ساركة  من  وحرمانه  ال�سباب  اإق�ساء 
خميمات  يف  معاناة  من  له  يتعر�س  وما  الفل�سطيني  ال�سباب 
عام  الفل�سطينية  لالأرا�سي  الإ�رسائيلي  الحتالل  جراء  اللجوء 
ال�سباب  على  اأثرت  اأحداث  من  تالها  وما   1967 وعام   1948
خارج  الفل�سطيني  ال�سعب  من   %  60 قرابة  يعي�س  اإذ  الفل�سطيني؛ 
 .)12( والأردن  و�سوريا  لبنان  يف  املخيمات  يف  غالبيتهم  فل�سطني 
اإذ  متزايد  ب�سكل  اجلديد  الإعالم  على  الفل�سطيني  اجلمهور  واإقبال 
احلا�سوب  ي�ستخدمون  الذين  ن�سبة  اأن   2011 لعام  البيانات  ت�سري 
%يف   70.4 بواقع  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف   %  67.5 بلغت  قد 

ال�سفة الغربية مقابل 62.7 % يف قطاع غزة )13(.
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د. إبراهيم املصريالعالقة بني مستويات استخدام اجلمهور الفلسطيني لإلعالم الرقمي ومستويات املعرفة بقضايا الشباب
د. عمرو أبو  جبر

اإلجراءات النظرية للدراسة

مشكلة الدراسة:
�سهدت ال�سنوات الأخرية تراجعًا كبرياً يف الهتمام بال�سباب 
الفل�سطيني بحكم املمار�سات الإ�رسائيلية العدوانية، والقوة الع�سكرية 
التي دمرت مقرات ال�سلطة وبنيتها التحتية، والتي اأدت اإىل احل�سار 
يف قطاع غزة، وجدار الف�سل العن�رسي يف ال�سفة الغربية بالإ�سافة 
اإىل حالة النق�سام ال�سيا�سي التي ت�سهدها فل�سطني، وما نتج عنها من 
انف�سال جغرايف بني �سطري الوطن، وانف�سال �سيا�سي، واجتماعي 
انعك�س �سلبًا على طبيعة عمل املوؤ�س�سات الوطنية يف ال�سفة الغربية، 
وقطاع غزة، الأمر الذي انعك�س �سلبًا على اأو�ساع ال�سباب، واأدى اإىل 
ال�سباب  دفع  مما  والفقر  البطالة،  اأهمها:  امل�سكالت،  من  جمموعة 
من  وزاد  املخدرات،  واإدمان  اخلارج،  اإىل  الهجرة  اإىل  الفل�سطيني 
حالت الطالق، ومن اأعمال العنف، واجلرمية، وهو ما يهدد املجتمع 

الفل�سطيني مب�سكالت جديدة تركت اآثارها يف احلا�رس وامل�ستقبل.
عن  الإجابة  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تتحدد  ذلك  �سوء  ويف 

الت�ساوؤل الآتي:
ما العالقة بني م�ستويات ا�ستخدام اجلمهور الفل�سطيني  ◄

لالإعالم الرقمي وم�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب«.

أهم الدراسات السابقة:
من خالل ما مت الطالع عليه من درا�سات ذات �سلة باملو�سوع 

يتم عر�سها وفق التي:

الشباب  مشاركة  تنمية  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  دور   )1(  
الفلسطيين يف القضايا اجملتمعية )2013( )14( .

ال�سباب  من  مبحوثًا   )410( قوامها  عينة  الدرا�سة  وطبقت 
الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة والقد�س ال�رسيف. وت�سري 
التوا�سل  �سبكات  اأكرث  من  بوك  الفي�س  �سبكة  اأن  اإىل  النتائج  اأهم 
الجتماعي ا�ستخدامًا وتفاعاًل تلتها يف املرتبة الثانية املحادثات 
)�سكايبي، واملا�سنجر(، ثم )جوجلبل�س(، واأو�سحت الدرا�سة اأن الدور 
تنمية  تفعيل  اأجل  من  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  به  تقوم  الذي 
امل�ساركة نحو الق�سايا املجتمعية متثل يف: العمل على زيادة الوعي 
الق�سايا  ومناق�سة  امل�ساركة  فر�سة  وتتيح  وال�سيا�سي،  الثقايف 
ومراقبة  الراأي،  لت�سكيل  فعالة  ات�سالية  قنوات  تعترب  املجتمعية، 

البيئة املجتمعية مبا يدور حولها من تطورات واأحداث.

االجتماعي  التواصل  ملواقع  الروسي  الشباب اجلامعي  استخدام   )2(  
. )15( )2102(

من  مبحوثًا   )14( قوامها  عينة  على  الدرا�سة  وطبقت 
يف  �سنة   28  -  22 من  اأعمارهم  ترتاوح  ممن  اجلامعي  ال�سباب 
مواقع  اأن  اإىل  النتائج  اأهم  وت�سري  الرو�سية.  بطر�سربج  �سان  مدينة 
ال�سخ�سي  الت�سال  مزايا  من  العديد  توفر  الجتماعي  التوا�سل 
بني  واملجاين  ال�سهل  الت�سال  مثل  باملعلومات  ثريه  يجعلها  مما 
امل�ستخدمني، والبحث عن معلومات معينة ب�سهولة وي�رس بالإ�سافة 
الذات،  عن  الذاتي  التعبري  واإمكانية  الت�سال  يف  اخل�سو�سية  اإىل 
ومتثلت اأ�سباب ا�ستخدام ال�سباب ملواقع التوا�سل يف: احل�سول على 

ال�سخ�سي مع الأهل والأ�سدقاء، وال�ستفادة  املعلومات، والت�سال 
من جتارب الآخرين.

 )3( دور مواقع التواصل االجتماعي يف إدراك الشباب اجلامعي حلرية 
الرأي ومشاركتهم السياسية يف ثورة 25 يناير 2011 )2012( )61(. 

اعتمدت الباحثة على منهج امل�سح من خالل درا�سة حتليلية 
اجلامعة  لطالب  ال�سخ�سية  وال�سفحات  �سعيد  خالد  كلنا  ل�سفحة 
 )400( الفي�س بوك، ودرا�سة ميدانية على عينة قوامها  على موقع 
مبحوثًا من طالب اجلامعات. وت�سري اأهم النتائج اإىل اأن هناك فروق 
املواقع  ا�ستخدام  ومنخف�سي  مرتفعي  بني  اإح�سائية  دللة  ذات 
وتوجد  الجتماعية،  املواقع  علي  الراأي  حرية  واإدراك  الجتماعية 
فروق دالة اإح�سائية بني متو�سطات درجات دوافع ا�ستخدام ال�سباب 

اجلامعي للمواقع الجتماعية على مقيا�س امل�ساركة ال�سيا�سية.

 )4( العالقة بني استخدام الشباب املصري ملواقع الشبكات االجتماعية 
وقيمهم اجملتمعية )2011( )17( .

وطبقت الدرا�سة على عينة قوامها )400( طالب، وت�سري اأهم 
النتائج اإىل اأن و�سائل الت�سال ال�سخ�سي اأ�سهمت يف تعريف طالب 
اليوتيوب يليه مواقع الإنرتنت الأخرى، واأن معظم  اجلامعة مبوقع 
بوك، يرجع  الفي�س  طالب اجلامعة يق�سون وقتًا طوياًل على موقع 
ذلك اإىل طبيعة الأن�سطة الت�سالية والتطبيقات املتنوعة التي متكن 
الطالب من ق�ساء وقتًا طوياًل، كذلك يحتوي موقع الفي�س بوك على 
العديد من ال�سلبيات اأهمها: اإ�ساعة الوقت، وا�ستماله على حمتويات 
الإناث  من  بوك  الفي�س  ملوقع  ا�ستخدامًا  اأكرث  الذكور  واأن  اإباحية. 

حيث ي�سرتكون يف جمموعات النقا�س و�سفحات املعجبني.

أهداف الدراسة وتساؤالتها وفروضها

أوالً- أهداف الدراسة:

تعرف العالقة بني م�ستويات ا�ستخدام اجلمهور الفل�سطيني  ●
لالإعالم الرقمي وم�ستوى املعرفة بق�سايا ال�سباب.

حتليل م�ستويات املعرفة التي يحققها الإعالم الرقمي يف  ●
زيادة وعي واإدراك اجلمهور لق�سايا ال�سباب.

ثانياً- تساؤالت الدراسة:

معرفة  ◄ م�ستوى  زيادة  يف  الرقمي  الإعالم  قدرة  مدى  ما 
اجلمهور بق�سايا ال�سباب؟.

الفرعية  الت�ساوؤلت  من  عدد  الرئي�س  الت�ساوؤل  عن  وينبثق 
التالية:

معلومات  ◄ على  منها  اجلمهور  يح�سل  التي  امل�سادر  اأي 
خا�سة بق�سايا ال�سباب الفل�سطيني؟

ما اأهم ق�سايا ال�سباب الفل�سطيني املتناولة على املواقع  ◄
وال�سبكات اللكرتونية؟

زيادة  ◄ يف  الرقمي  الإعالم  مواقع  م�ساهمة  حدود  ما 
م�ستويات معرفة اجلمهور بق�سايا ال�سباب الفل�سطيني؟

العام  ◄ الراأي  على  التاأثري  الرقمي  الإعالم  ي�ستطيع  هل 
الفل�سطيني من خالل ت�سكيل مواقفه واآرائه نحو ق�سايا ال�سباب؟
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ال�سباب  ◄ منها  يعاين  التي  وامل�سكالت  الق�سايا  اأهم  ما 
الفل�سطيني من وجهة نظر اجلمهور، وما اأ�سباب تعدد هذه امل�سكالت؟

ثالثاً- فروض الدراسة:

الفرضية األوىل:

معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد 
α≥0.05 بني ال�سمات ال�سخ�سية )النوع، العمر، امل�ستوى التعليمي، 
بق�سايا  املعرفة  م�ستويات  وبني  ال�سكن(  مكان  ال�سهري،  الدخل 

ال�سباب.

الفرضية الثانية:

معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد 
α≥0.05 بني معدل ا�ستخدام اجلمهور الفل�سطيني لالإعالم الرقمي 

وبني م�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب.

نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها

ت�ستهدف  التي  الو�سفية  البحوث  اإيل  الدرا�سة  هذه  تنتمي 
اأو موقف معني  ت�سوير وحتليل وتقومي خ�سائ�س جمموعة معينة 
بني  العالقة  طبيعة  لدرا�سة  وذلك  التحديد)18(،  �سفة  عليه  تغلب 
م�ستويات ا�ستخدام اجلمهور الفل�سطيني لالإعالم الرقمي وم�ستويات 
اجلمهور  خ�سائ�س  و�سف  جانب  اإىل  ال�سباب،  بق�سايا  املعرفة 
بني  العالقة  وتف�سري  الرقمي،  الإعالم  ي�ستخدم  الذي  الفل�سطيني 
الفل�سطيني ومدى معرفتهم بق�سايا  م�ستويات ال�ستخدام للجمهور 

ال�سباب.
وتعتمد الدرا�سة علي منهج امل�سح الذي ي�سمح بتعدد ت�سنيفاته 
واأ�ساليبه واأدواته)19(، كما يعد الطريقة املثلى جلمع املعلومات من 
م�سادرها الأولية، وعر�س هذه البيانات يف �سورة ميكن ال�ستفادة 
منها)20(. وا�ستخدمت الدرا�سة منهج امل�سح الذي يف اإطاره مت م�سح 
الدرا�سات  منهج  ا�ستخدام  جرى  كما  الإعالمي،  و�سائل  جمهور 

الرتباطية يف اإطار درا�سة العالقات الرتباطية.
وتعتمد الدرا�سة �سحيفة ال�ستق�ساء: وتعد �سحيفة ال�ستق�ساء 
العلوم  يف  البيانات  جلمع  الرئي�سية  الأدوات  اأحد  ال�ستبيان  اأو 
ت�ستطلع  بحثية  مفردات  اجلمهور  الأداة  هذه  وتتخذ  الجتماعية، 
وهي  حمددة،  واأحداث  ق�سية  ب�ساأن  مواقفها  على  تتعرف  اأو  راأيها 
اأداه مو�سوعية ت�ستخدم يف جمع البيانات من اجلمهور الفل�سطيني 
اجلمهور  ا�ستخدام  م�ستويات  بني  العالقة  وتف�سري  وحتليل  لدرا�سة 

الفل�سطيني لالإعالم الرقمي وم�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب.

عينة الدراسة وجمتمعها
اعتمدت الدرا�سة على اأ�سلوب العينة الب�سيطة املتاحة للجمهور 
وراعي  بالإنرتنت،  مزود  كمبيوتر  جهاز  ميتلكون  ممن  الفل�سطيني 
تقرتب  اإذ  للجمهور  اختياره  يف  املعايري  من  جمموعة  الباحث 
الطبقية،  الع�سوائية  العينات  من  املنهجية  قيمتها  يف  العينة  هذه 
البحثية  الوحدات  اأو  املبحوثني  اختيار  باأن  الختالف  ويكمن 
اختيار  يتم  اأي  ع�سوائي،  غري  ب�سكل  يتم  الفرعية  املجموعات  يف 
بناء  ولي�س  املتاحة،  العينة  باأ�سلوب  )فئة(  املفردات يف كل ح�سة 

على قواعد احتمالية.

الفل�سطيني  اجلمهور  يف  امليدانية  الدرا�سة  جمتمع  حتدد 
على  وبناء  فاأكرث  عامًا   )18( عمر  من  غزة  قطاع  يف  املقيم 
من  مبحوثًا   )168( قوامها  عينة  على  الدرا�سة  اعتمدت  ذلك 
الو�سطى،  )�سمال غزة، غزة،  حمافظات قطاع غزة اخلم�س وهي: 
خانيون�س، رفح( حيث مت توزيع مفردات عينة الدرا�سة عن طريق 
ملتغري  املت�ساوي  التوزيع  بطريقة  املفردات  من  ح�سة  اإعطاء 
مع  يتنا�سب  بحيث  الإقامة،  ملتغري  املتنا�سب  والتوزيع  النوع، 
التي  والإح�سائيات  لالأرقام  وفقا  الأ�سلي،  الدرا�سة  جمتمع 

.2013 للعام  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  يتيحها 

والثبات: الصدق  اختبار 
متغريات  قيا�س  يف  ال�ستق�ساء  ا�ستمارة  �سدق  من  للتاأكد 
واملحكمني)*(  اخلرباء  من  جمموعة  على  عر�سها  جرى  الدرا�سة 
على  التعديالت  اإجراء  وبعد  للبيانات،  الظاهري  ال�سدق  لتحقيق 
ال�ستمارة  اأن  اإىل  املحكمون  اأ�سار  لال�ستمارة  الأويل  النموذج 

قيا�سه. يفرت�س  ما  بالفعل  تقي�س 
�سحائف  من   )%  10( تطبيق  اإعادة  مت  الثبات  لقيا�س 
يف  تطبيقها  من  اأ�سبوع  بعد  �سحيفة   )15( اأي  ال�ستق�ساء، 
%( وهذه   85( العام   )**( الثبات  الأوىل، وقد بلغت ن�سبة  املرة 

ال�ستق�ساء. ل�ستمارة  العايل  الثبات  معدل  توؤكد  الن�سبة 

للبيانات: اإلحصائية  املعاجلة 
ال�ستق�ساء  ل�ستمارة  ترميز  عملية  باإجراء  القيام  بعد 
 )SPSS( الإح�سائي  الربنامج  ا�ستخدام  خالل  ومن  باملقابلة، 
املعاجلة  اإجراء  مت   )***( الإح�سائيني  باأحد  وال�ستعانة 
وعمل  الب�سيطة،  اجلداول  وا�ستخراج  للبيانات،  الإح�سائية 
وا�ستخراج  الدرا�سة،  متغريات  لبع�س  التجميعية  املقايي�س 
ومن  الدرا�سة،  فرو�س  لختبار  املالئمة  الإح�سائية  املعامالت 
التكرارات  الآتية:  الإح�سائية  الختبارات  على  اعُتِمَد  ذلك  خالل 
واملتو�سطات   ،)Frequencies&Percentages( املئوية  والن�سب 
Mean&Stander Devia� املعيارية  والنحرافات  )حلحل�سابية 

. )Chi�Square Test( واختبار مربع كاي ،)tion

)*( حكم استمارة الدراسة الميدانية السادة اآلتية أسماؤهم مرتبة أبجدياً وحسب 
الدرجة العلمية:

1. أ.د/ حسن عماد مكاوي. أستاذ اإلذاعة والتليفزيون وعميد كلية اإلعالم- 
جامعة القاهرة.

اإلعالم  كلية  والتليفزيون  اإلذاعة  وأستاذ  عميد  شنب.  أبو  حسين  أ.د/   .2
واالتصال-جامعة فلسطين/ فلسطين.

3. أ.د/ رياض العيلة. أستاذ العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم السياسية-
جامعة األزهر/ فلسطين.

4. د/ رفيق المصري. أستاذ مشارك ورئيس قسم علم االجتماع كلية اآلداب-
جامعة األقصى/ فلسطين.

كلية  المشارك  االتصاالت  وتكنولوجيا  الصحافة  أستاذ  تربان.  ماجد  د/   .5
اإلعالم- جامعة األقصى/ فلسطين.

على عدد  المتعادلة مقسوماً  التطبيقين= عدد اإلجابات  بين  )**(نسبة االتفاق 
األسئلة المتعادلة.

للتحاليل  ألفا  مركز  هللا.  صنع  علي  اإلحصائية.  المعالجة  في  ساعد   )***(
اإلحصائية. فلسطين.
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د. إبراهيم املصريالعالقة بني مستويات استخدام اجلمهور الفلسطيني لإلعالم الرقمي ومستويات املعرفة بقضايا الشباب
د. عمرو أبو  جبر

حتديد مفاهيم مصطلحات الدراسة
يرتاوح  ● فل�سطيني  اإن�سان  كل  بال�سباب  ويق�سد  ال�سباب: 

وهي   ،)21( عامًا  والثالثني  واخلام�سة  ع�رس  الثامنة  بني  ما  �سنه 
املرحلة التي تتو�سط مرحلة الطفولة وال�سيخوخة.

ق�سايا ال�سباب الفل�سطيني: ●
ال�سباب  تواجه  التي  امل�سكالت  بها  ويق�سد   
وامل�سكالت  الق�سايا  هذه  اأكانت  �سواء  منها  ويعاين  الفل�سطيني 
اأم  وفكرية،  ثقافية  اأم  �سيا�سية،  اأم  اقت�سادية،  اأم  اجتماعية، 

. غريها
والأزمات  امل�سكالت  مبعاجلة  الدرا�سة  واهتمت   
والذي  املرحلة  هذه  يف  الفل�سطيني  ال�سباب  على  تاأثرياً  الأكرث 
طبقت  التي  الجتماعية  البحوث  خالل  من  ح�رسها  اأمكن 
والفقر،  البطالة،  الآتي)22(:  يف  الفل�سطيني  املجتمع  على 
)العنو�سة(،  الزواج  �سن  وتاأخر  املخدرات،  واإدمان  والتدخني، 

.  )23( واجلرمية  العنف  وظاهرة  والهجرة،  والطالق، 

ثالثاً- نتائج الدراسة امليدانية:

جدول رقم )1( 
السمات العامة لعينة الدراسة

%كالفئاتال�سمات العامة

النوع
8858.7ذكر

6241.3اأنثى

العمر

10368.7ال�سباب )18 - 35( 

3422.7الن�سج )36 - 50( 

138.7كبار ال�سن )50( فاأكرث

امل�ستوى التعليمي

5234.7دبلوم فاأقل

8355.3بكالوريو�س

1510درا�سات عليا

النتماء والتوجه 
ال�سيا�سي

6744.7اأنتمي

8355.3ل اأنتمي

الدخل ال�سهري

8657.3اأقل من 300$

3221.3من301 $ اإىل اأقل من 600 $

2114من601 $ اإىل اأقل من 1000 $

1000117.3 $ فاأكرث

مكان ال�سكن

3523.3حمافظة غزة

2416حمافظة �سمال غزة

3523.3حمافظة الو�سطى

2617.3حمافظة خانيون�س

3020حمافظة رفح

رابعاً- النتائج العامة للدراسة امليدانية:

جدول رقم )2( 
استخدام الجمهور الفلسطيني عينة الدراسة لإلعالم الرقمي

%كا�ستخدام اجلمهور لالإعالم الرقمي

15089.3نعم

1810.7ل

168100املجموع

ت�سري بيانات اجلدول ال�سابق اإىل اأن ما ن�سبته 89.3 % من 
الرقمي،  الإعالم  ي�ستخدمون  الدرا�سة  مو�سع  الفل�سطيني  اجلمهور 
الإعالم  من  النوع  لهذا  الوا�سعة  اجلماهريية  تعك�س  ن�سبة  وهي 
على  قدرته  اأهمها:  اخل�سائ�س  من  مبجموعة  يتميز  واأنه  خا�سة 
واأن  اأو�سع،  ب�سكل  والق�سايا  املو�سوعات  وطرح  والإبهار،  اجلذب 

اجلمهور له احلرية يف الختيار والتعليق على املحتويات.
اإرجاع  وميكن   ،%  10.7 ي�ستخدم  ل  ن�سبة  جاءت  بينما 
الدرا�سة  مو�سع  الفل�سطيني  اجلمهور  من  عددا  اأن  اإىل  الن�سبة  هذه 
والتليفزيون،  الراديو،  مثل:  التقليدية  الإعالم  و�سائل  يهتم مبتابعة 
وال�سحف، واملجالت اأو اأن عددا من اجلمهور ل ميتلك جهاز كمبيوتر 
مزود بالإنرتنت وبخا�سة فئة كبار ال�سن التي ل ت�ستطيع التعامل 

مع هذا النوع من الإعالم.
جدول رقم )3( 

اعتماد الجمهور الفلسطيني عينة الدراسة على اإلعالم الرقمي في الحصول على المعلومات

%كم�ستوى اعتماد اجلمهور

6744.7يعتمد بدرجة متو�سطة

5838.7يعتمد بدرجة كبرية

2516.7يعتمد بدرجة �سعيفة

150100املجموع

ت�سري بيانات اجلدول ال�سابق اإىل اأن ما ن�سبته 44.7 % يعتمد 
الرقمي،  الإعالم  من  املعلومات  على  احل�سول  متو�سطة يف  بدرجة 
اأفرزت  الذي  الفل�سطيني  النق�سام  حالة  اإىل  النتيجة  هذه  وترجع 
الأحزاب  على  املح�سوبة  املواقع  تقدم  اإذ  امل�سي�س،  احلزبي  الإعالم 
معلومات غري دقيقة، يف املقابل فاإن الو�سائل التقليدية اأكرث �سدقًا 
يف تقدمي املعلومات وبخا�سة اأن �سكل الرقابة فيه �سارمًا مقارنة 

مع الإعالم الرقمي.
يعتمد ما ن�سبته 38.7 % من اجلمهور على الإعالم الرقمي 
والجتماعية  ال�سيا�سية  خا�سة  املعلومات  على  احل�سول  يف 
يف  الأول  امل�سدر  الإنرتنت  وي�سكل   ،)9( رقم  جدول  بيانات  وفق 
مواقع  خا�سة  الفل�سطيني،  ال�سباب  لدى  املعلومات  على  احل�سول 
بن�سبه   Face Book بوك  الفي�س  واأبرزها:  الجتماعي،  التوا�سل 
اأقل  اإىل  ال�سباب الفل�سطيني من �ساعة  % من   35 %، ويق�سي   55
ويعد  الجتماعي؛  التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام  يوميًا يف  �ساعتني  من 
ل�ستخدام  الرئي�سية  الأ�سباب  من  والت�سلية  الأ�سدقاء  مع  التوا�سل 
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مواقع التوا�سل الجتماعي)24(.
على  احل�سول  يف  الرقمي  الإعالم  على  يعتمد  ل  بينما 
املعلومات ما ن�سبته 16.7 %من اجلمهور الفل�سطيني وهي نتيجة 

ت�سري اإىل اأن هناك ن�سبة تعتمد على امل�سادر التقليدية اأو الت�سال 
ال�سخ�سي، اأو تعتمد على الأهل والأقارب واجلماعات املرجعية يف 

احل�سول على املعلومات.
جدول رقم )4( 

الشبكات االجتماعية التي يستخدمها الجمهور الفلسطيني عينة الدراسة

ال�سبكات الجتماعية الأكرث ا�ستخداماً
لاأحيانادائما

الوزن املئويالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي
%ك%ك%ك

11274.72416.0149.32.650.6488.44في�س بوك

8053.35234.718122.410.7080.44يوتيوب

3624513463421.820.7960.67جوجل بل�س

3422.751346543.31.790.7959.78تويرت

 %  74.7 ن�سبته  ما  اأن  اإىل  ال�سابق  اجلدول  بيانات  ت�سري 
 Face Book البوك  الفي�س  �سبكة  ي�ستخدم  الفل�سطيني  اجلمهور  من 
ال�سبكة  جماهريية  تعك�س  نتيجة  وهي   %  88.44 مئوي  وبوزن 
�سهولة مكنتها  بكل  املزايا  تقدم جمموعة كبرية من  واأنها  خا�سة 
من ت�سدر ال�سبكات من حيث ال�ستخدام ول �سيما اأنها تتيح املجال 
بتقدمي املو�سوعات وا�ستقبالها، اإذ ل يوجد بها ما ي�سمى بامل�ستقبل 
فكل امل�ستخدمني اإيجابيني ي�ستطيعون اإر�سال وا�ستقبال املعلومات 

مقارنة بو�سائل الإعالم التقليدية.
بن�سبة  الثاين  الرتتيب  يف   YouTube يوتيوب  �سبكة  جاءت 
قدرة  تعك�س  نتيجة  وهي   %  80.44 مئوي  وبوزن   %  53.3
اليوتيوب على تخزين الفيديوهات وال�سور وا�ستخدامها من اجلمهور 

بكل ي�رس يف املجالت املختلفة.
ح�سلت �سبكة جوجل بل�س Google Plus على الرتتيب الثالث 
بن�سبة و�سلت اإىل 24 % وبوزن مئوي 60.67 %، وجاءت �سبكة 
تويرت يف الرتتيب الرابع بن�سبة و�سلت اإىل 22.7 % وبوزن مئوي 
ال�سبكات  قدرة وجماهريية هذه  اإىل  ت�سري  نتائج  % وهي   59.78

خا�سة واأنها توفر جمموعة من اخلدمات يف املجالت املختلفة.
جدول رقم )5( 

عدد الساعات التي يقضيها الجمهورعينة الدراسة في استخدام اإلعالم الرقمي يوميًا

%كمعدل ال�ستخدام

5234.7اأقل من �ساعة

5939.3من �ساعة اإىل اأقل من ثالث �ساعات

3926ثالث �ساعات فاأكرث

150100املجموع

%39.3 من  ن�سبته  اأن ما  اإىل  ال�سابق  بيانات اجلدول  ت�سري 
اجلمهور الفل�سطيني ي�ستخدم ويتابع الإعالم الرقمي ب�سكل متو�سط 
بعدد �ساعات يرتاوح ما بني اأكرث من �ساعة اإىل اأقل من ثالث �ساعات 
وهي نتيجة ت�سري اإىل تاأثري هذا النوع من الإعالم وقدرته على ت�سكيل 

معارف اجلمهور وتكوين اجتاهاته نحو ق�سايا ال�سباب.

بن�سبة                   الثاين  الرتتيب  يف  �ساعة  من  اأقل  فئة  جاءت 
مو�سع  اجلمهور  ثلث  حوايل  اأن  اإىل  ت�سري  نتيجة  وهي   %  34.7
الإعالم؛ رمبا ترجع  النوع من  لهذا  ا�ستخداماتهم حمدودة  الدرا�سة 
يف�سلون  ل  لأنهم  اأو  لديهم،  فراغ  وقت  توفر  وعدم  لن�سغالهم 
التوا�سل مع الأ�سدقاء من خالل هذا النوع، اأو يقومون مبعرفة اآخر 
املو�سوعات فقط من خالل العناوين، اأو عرب فتح الربيد الإلكرتوين 

لإر�سال وا�ستقبال الر�سائل.
جاءت فئة كثيفي ال�ستخدام يف الرتتيب الثالث بن�سبة و�سلت 
يوميًا،  �ساعات  ثالث  عن  ا�ستخداماتهم  تزيد  الذين  % مبعنى   26
وهي نتيجة تعك�س اأن هناك عدداً من اجلمهور يتعر�س ب�سكل كثيف 
لالإعالم الرقمي ويرجع تف�سيله لهذا النوع من الإعالم خا�سة يف 
امل�سممة  بالربامج  وتزويدها  اخللوي  الهاتف  اأجهزة  انت�سار  ظل 
اإىل  اإ�سافة  احلديثة،  الت�سال  تكنولوجيا  مع  للتعامل  خ�سي�سًا 
مقارنة  التكلفة  حيث  من  املحمول  الكمبيوتر  جهاز  اقتناء  �سهولة 

بال�سابق.
جدول رقم )6( 

أسباب استخدام ومتابعة الجمهور عينة الدراسة لإلعالم الرقمي

الرتتيب%كاأ�سباب ا�ستخدام ومتابعة الإعالم الرقمي

9563.81التوا�سل مع الأهل والأ�سدقاء

9463.12احل�سول على املعلومات اجلارية

8154.43متابعة اأفكار واآراء الآخرين

8053.74ملء وقت الفراغ والت�سلية

6845.65ن�رس اأفكاري واأرائي يف الق�سايا املطروحة

6543.66تنمية املهارات ال�سخ�سية واحلياتية والتعامل مع الآخرين

6543.66متابعة التكنولوجيا

4228.28امل�ساركة يف ن�رس الأخبار وال�سور والفيديوهات

4026.89اإقامة �سدقات جديدة مع اأ�سدقاء جدد

3221.510الهروب من الواقع
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د. عمرو أبو  جبر

الرتتيب%كاأ�سباب ا�ستخدام ومتابعة الإعالم الرقمي

1610.711ال�رساء من خالل النرتنت

ت�سري بيانات اجلدول ال�سابق اإىل اأن ما ن�سبته 63.8 % من 
والأ�سدقاء  الأهل  مع  للتوا�سل  الرقمي  الإعالم  ي�ستخدم  اجلمهور 
على  احل�سول  فئة  جاءت  بينما  اخلارج،  اأو  الداخل  يف  �سواء 
ت�سري  نتيجة  وهي   %  63.1 بن�سبة  الثاين  الرتتيب  يف  املعلومات 
املعلومات  توفري كم كبري من  الإعالم يف  النوع من  قدرة هذا  اإىل 
يف املجالت املختلفة بال�سورة وال�سوت واحلركة واللون والتفاعل 
مع الأخبار والتعليق عليها. وهي ن�سبة تتفق مع بيانات جدول رقم 

)12( اخلا�س بامل�سادر ودرا�سة عمرو اأبو جرب 2013)25( .
الثالث  اأفكار واآراء الآخرين يف الرتتيب  وجاءت فئة متابعة 
الرقمي  الإعالم  مع خ�سائ�س  تتفق  نتيجة  % وهي   54.4 بن�سبة 
اإذا  والتعبري  الراأي  وحرية  الأفكار  لطرح  منرباً  يعد  واأنه  خا�سة 
اأوقات  ملء  فئة  وجاءت  التقليدية.  الإعالم  بو�سائل  قورن  ما 

اأن  وبخا�سة   %  53.7 بن�سبة  الرابع  الرتتيب  يف  والت�سلية  الفراغ 
النرتنت  �سبكة  توفرها  التي  بالألعاب  تهتم  اجلمهور  من  ن�سبة 
الأفالم  متابعة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سعيدة” وغريها  “املزرعة  ل�سيما 

وامل�سل�سالت على اليوتيوب وغريها من املواد والربامج املتنوعة.
املطروحة،  الق�سايا  يف  واآرائي  اأفكاري  ن�رس  فئات  وجاءت 
الآخرين،  مع  والتعامل  واحلياتية  ال�سخ�سية  املهارات  وتنمية 
وال�سور  الأخبار  ن�رس  يف  وامل�ساركة  التكنولوجيا،  ومتابعة 
 % و28.2   %  45.6 بني  و�سل  متو�سط  ترتيب  يف  والفيديوهات 
على التويل وهي نتيجة ت�سري اإىل اأن ن�سبة من اجلمهور يهتم بن�رس 
اأفكارها واآرائها يف الق�سايا ول �سيما ال�سيا�سية، اإىل جانب اأن ن�سبة 
خالل  من  الآخرين  مع  والتعامل  ال�سخ�سية  مهارتها  بتنمية  تهتم 
التعلم من التكنولوجيا والأ�سدقاء، بالإ�سافة اإىل ن�سبة تهتم بن�رس 
الكامريا  اأو  يلتقطونها عرب هاتفهم املحمول  التي  الأخبار وال�سور 
والعائلية  الأ�رسية  املنا�سبات  حتى  اأو  العدوان،  اإبان  بهم  اخلا�سة 

من اأفراح واأعياد ميالد.

جدول رقم )7( 
أفضل مواقع اإلعالم الرقمي التي يتردد عليها الجمهور عينة الدراسة

مواقع و�سائل الإعالم اجلديد
لاأحيانادائما

الوزن املئويالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي
%ك%ك%ك

9060.04328.71711.32.490.6982.89املواقع الجتماعية

7650.75033.32416.02.350.7478.22املواقع ال�سيا�سية

6140.76946.02013.32.270.6875.78املواقع الدينية

5838.75939.33322.02.170.7672.22املواقع الرتفيهية

4932.74328.75838.71.940.8564.67املواقع الريا�سية

4328.74429.36342.01.870.8362.22مواقع الدرد�سة

ت�سري بيانات اجلدول ال�سابق اإىل اأن املواقع الجتماعية جاءت 
الفل�سطيني  للجمهور  املف�سلة  املواقع  حيث  من  الأول  الرتتيب  يف 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  �سيما  ول   %  82.89 ن�سبي  بوزن 
اإىل  ت�سري  ن�سبة  وهي   ،)5( رقم  جدول  بيانات  ح�سب   Face Book

املتعلق  الجتماعية ل�سيما  بالق�سايا  الفل�سطيني  اهتمام اجلمهور 
العنف واجلرمية يف ظل زيادتها يف  انت�سار  منها مبناق�سة ق�سايا 
ما  اأو  الزواج،  �سن  وتاأخر  املخدرات،  واإدمان  الفل�سطيني،  املجتمع 
يف  الكرمية  واحلياة  بامل�سكن  تتعلق  ومعاناة  بالعنو�سة،  ُتعرف 
ظل جمتمع يتعر�س جلملة من النتهاكات توؤثر ب�سكل مبا�رس على 

املجتمع.
الثاين على متابعة  الرتتيب  الفل�سطيني يف  يحر�س اجلمهور 
هذه  اإرجاع  وميكن   ،%  78.22 ن�سبي  بوزن  ال�سيا�سية  الربامج 
تخ�سع  اأنها  وبخا�سة  فل�سطني،  يف  الو�سع  طبيعة  اإىل  الن�سبة 
ال�سيا�سية يف فرتة  اأبرز املو�سوعات  لحتالل منذ زمن بعيد. ومن 
الفل�سطينية،  وامل�ساحلة  الفل�سطينية،  التوافق  حكومة  العينة  اأخذ 
ال�سلطة  بني  عقدين  عن  يزيد  ما  منذ  امل�ستمرة  املفاو�سات  وملف 

ال�سلبي  واأثرها  النق�سام  حالة  جانب  اإىل  والحتالل،  الفل�سطينية 
درا�سات)26(  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الفل�سطيني.  املجتمع  على 
اأوًل على  الفل�سطيني  )2012(، حيث يحر�س اجلمهور  اأحمد ها�سم 
متابعة الربامج ال�سيا�سية بن�سبة 52.4 %. ودرا�سة)27( اأمل طومان 
اأولويات تف�سيل  ال�سيا�سية يف  اإذ جاءت الربامج واملواد   ،)2010(

اجلمهور الفل�سطيني.
مئوي   بوزن  الرابع  الرتتيب  يف  الدينية  املواقع  جاءت 
75.78 %، وهي ن�سبة تعك�س تدين اجلمهور الفل�سطيني، وحر�سه 
على معرفة تعاليم الدين الإ�سالمي، وح�سلت املواقع الريا�سة على 
%، وهي ن�سبة غري مرتفعة   64.67 الرتتيب اخلام�س بوزن ن�سبي 
اجلادة  باملواقع  يهتم  الفل�سطيني  اجلمهور  اأن  اإىل  ت�سري  اإذ  ن�سبيًا، 
الرتتيب  يف  الدرد�سة  مواقع  وجاءت  الرتفيهية،  الربامج  من  اأكرث 
يف  القت�سادية  املواقع  وفئة   ،%  62.2 مئوي  بوزن  ال�ساد�س 
الرتتيب الأخري وهي نتيجة �سعيفة ل تتفق مع الواقع القت�سادي، 
الأزمات  من  جمموعة  من  يعاين  الفل�سطيني  القت�ساد  واأن  خا�سة 

نتج عنها زيادة البطالة، وانت�سار الفقر، وغريها من الق�سايا.
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جدول رقم )8( 
اهتمام الجمهور عينة الدراسة بمتابعة قضايا الشباب الفلسطيني

%كاهتمام اجلمهور بق�سايا ال�سباب

12684نعم

2416ل

150100املجموع

ت�سري بيانات اجلدول ال�سابق اإىل اأن اجلمهور الفل�سطيني يهتم 
ما   %  84 اإىل  و�سلت  بن�سبة  الفل�سطيني  ال�سباب  ق�سايا  مبتابعة 
يعك�س حجم اهتمام اجلمهور الفل�سطيني بق�سايا ال�سباب وم�سكالته 
يف ظل تعددها يف املجتمع الفل�سطيني؛ وميكن اإرجاع هذه الن�سبة 
اإىل اأن فئة ال�سباب ت�سكل �رسيحة وا�سعة من ال�سكان ح�سب بيانات 
واأزماته  ق�ساياه  مبتابعة  ال�سباب  يهتم  وبالتايل   ،)1( رقم  جدول 

املختلفة.
مل يهتم ما ن�سبته 16 % من اجلمهور الفل�سطيني بق�سايا   
اأو�ساع فئات كثرية  اإىل تردي  الن�سبة  اإرجاع هذه  ال�سباب، وميكن 
يف املجتمع الفل�سطيني، اإذ ينت�رس الفقر بني جميع الفئات، كما تعاين 
كل الفئات من م�سكالت اقت�سادية واجتماعية متعددة، فامل�سكالت 
من  عدداً  اأن هناك  اإىل جانب  فقط،  ال�سباب  تنح�رس يف �رسيحة  ل 

اجلمهور ل يتابع ب�سكل كبري اأو�ساع املجتمع وم�سكالته.
جدول رقم )9( 

المصادر التي تشكل معلومات عينة الدراسة بقضايا الشباب

الرتتيباملتو�سط احل�سابيامل�سادر

6.11النرتنت

5.72القنوات التليفزيونية

5.53الإذاعات امل�سموعة

5.04ال�سحف

5.04الأهل والأقارب

4.96الزمالء والأ�سدقاء

4.67املوؤ�س�سات والنوادي ال�سبابية

4.28املوؤمترات والندوات

الفل�سطيني  اجلمهور  اأن  اإىل  ال�سابق  اجلدول  بيانات  ت�سري 
على  احل�سول  يف  كم�سدر  النرتنت  على  الأول  الرتتيب  يف  يعتمد 
املعلومات بوزن ن�سبي )6.1( وهي ن�سبة ت�سري اإىل فاعلية الإنرتنت 
يف املجتمع الفل�سطيني ودوره الفعال، وبخا�سة اأنه و�سيلة ات�سالية 
بني  الفروق  ذوبان  ل�سيما  اخل�سائ�س  من  جمموعة  بني  جتمع 
لالإنرتنت  ا�ستخدامًا  اأكرث  ال�سباب  ويعد  واملتلقي،  بالت�سال  القائم 
املركزي  اجلهاز  بيانات  اأظهرت  وقد  احلديثة،  والتكنولوجيا 
لالإح�ساء الفل�سطيني عام 2014 اأن ن�سبة ال�سباب الذين ي�ستخدمون 
احلا�سوب قد بلغت 71.3 % يف الأرا�سي الفل�سطينية بواقع 72.4 
%65.7 يف قطاع غزة، مقارنة مع  الغربية مقابل  ال�سفة  % يف 

2004 على م�ستوى الأرا�سي الفل�سطينية )28(. % لعام   47.6

وجاءت القنوات التليفزيونية يف الرتتيب الثاين بوزن ن�سبي 
املتعاظم  التليفزيون  دور  اإىل  الن�سبة  هذه  تف�سري  وميكن   ،)5.7(
خ�سائ�س  ميتلك  الذي  الفل�سطيني،  واملجتمع  املجتمعات  يف 
معتمداً  الجتاهات  وتكوين  املعارف  ت�سكيل  من  متكنه  متعددة 
والإبهار،  باجلذب  يتعلق  فيما  خا�سة  التكنولوجية،  توظيف  على 
والتاأثري،  التعبئة،  يف  مهمًا  دوراً  توؤدي  اأن  ت�ستطيع  وبالتايل 
�سواهد،  العقلية من  ال�ستمالت  العتماد على  والإقناع من خالل 
التي  العاطفية  ال�ستمالت  جانب  اإىل  ونتائج،  وبراهني،  واأدلة، 
نتيجة  وهي  وغريها.  والوجدانية،  العاطفية،  اجلوانب  على  تعتمد 
القنوات  جاءت  حيث   )2010( طومان  اأمل   )29( درا�سة  مع  تتفق 
بني   %  26.9 بن�سبة  الأول  الرتتيب  يف  الفل�سطينية  التليفزيونية 

الو�سائل الإعالمية من حيث املتابعة. 
بوزن  الثالث  الرتتيب  يف  امل�سموعة  الإذاعات  فئة  جاءت 
يهتم  الفل�سطيني  اجلمهور  اأن  اإىل  ت�سري  ن�سبة  وهي   )5.5( ن�سبي 
والإذاعات  املحلية  الإذاعات  وتنوعها،  امل�سادر  بتعدد  ن�سبيًا 
�سوا،  وراديو  ومونتكارلو،  عربي،   BBC مثل:  بخا�سة  الدولية 
على  الفل�سطيني  اجلمهور  يتابعها  التي  الإذاعات  من  وغريها 
التيار  انقطاع  اإىل  الن�سبة  هذه  اإرجاع  ميكن  و   FM موجات 
الكهربائي ل�ساعات طويلة، خا�سة يف قطاع غزة، وبالتايل تكون 

الإذاعة هي الو�سيلة الوحيدة املتاحة.
بينما جاءت فئة ال�سحف يف الرتتيب اخلام�س، وهي نتيجة 
وجاءت  عامليًا،  ال�سحف  مقروئية  انخفا�س  اإىل  ارجاعها  ميكن 
فئات الأهل والأقارب، والزمالء والأ�سدقاء، واملوؤ�س�سات والنوادي 
ال�سبابية، واملوؤمترات والندوات يف ترتيبات متاأخرة، وميكن تف�سري 
الأهل والأقارب والزمالء والأ�سدقاء  اإىل تراجع دور  النتائج  هذه 
ثقة  وفقدان  الإلكرتونية،  بالو�سائل  مقارنة  املعارف  ت�سكيل  يف 
والندوات  واملوؤمترات  ال�سبابية  والنوادي  باملوؤ�س�سات  اجلمهور 
العديد من ق�سايا  �ُسْي�سْت  الفل�سطيني حيث  النق�سام  يف ظل حالة 

ال�سباب وفق اجلهة التي تنظم الندوة اأو ال�سيوف املتحدثني.
جدول رقم )10( 

اهتمام المواقع االلكترونية بقضايا الشباب الفلسطيني

%كاهتمام املواقع اللكرتونية بق�سايا ال�سباب

11476نعم

3624ل

150100املجموع

من   %  76 ن�سبته  ما  اأن  اإىل  ال�سابق  اجلدول  بيانات  ت�سري 
بق�سايا  تهتم  الإلكرتونية  املواقع  اأن  يرى  الفل�سطيني  اجلمهور 
يف  ال�سباب  ق�سايا  عدد  اإىل  النتيجة  هذه  اإرجاع  وميكن  ال�سباب، 
يف  خا�سة  الفل�سطيني  ال�سباب  اأو�ساع  وتردي  املختلة  املجالت 
النواحي القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية. اإن ما ن�سبته 24 % 
من اجلمهور الفل�سطيني ل يرى اأن املواقع الإلكرتونية تهتم بق�سايا 
ال�سباب، وميكن اإرجاع ذلك اأن جميع الفئات تعاين من امل�سكالت يف 

املجتمع الفل�سطيني.
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د. إبراهيم املصريالعالقة بني مستويات استخدام اجلمهور الفلسطيني لإلعالم الرقمي ومستويات املعرفة بقضايا الشباب
د. عمرو أبو  جبر

جدول رقم )11( 
أهم قضايا الشباب الفلسطيني المتناولة في المواقع االلكترونية كما حددتها عينة الدراسة

الرتتيب%كق�سايا ال�سباب الأكرث تناولً

9665.81البطالة

9464.42الفقر

8658.93الهجرة اإىل اخلارج

6343.24التدخني

5940.45تاأخر �سن الزواج

5437.06ال�ستخدام ال�سلبي لالإنرتنت

5134.97امل�سكن

4329.58�سلب احلريات

4027.49اإدمان املخدرات

3926.710انت�سار العنف واجلرمية

2919.911الطالق

2517.112الق�ساء ال�سيا�سي

الفل�سطيني  اجلمهور  اأن  اإىل  ال�سابق  اجلدول  بيانات  ت�سري 
تابع مو�سوع البطالة الذي يعّد من اأكرث الق�سايا املتعلقة بال�سباب 
يف  البطالة  زيادة  تعك�س  ن�سبة  وهي   %  65.8 بن�سبة  الفل�سطيني 
التي  والدرا�سات  البحوث  نتائج  اأكدت  اإذ  الفل�سطيني،  املجتمع 
اأُجريت حول الواقع القت�سادي لل�سباب الفل�سطيني عام)30( 2013 
يعاين  اإذ  ال�سباب؛  فئة  بني  البطالة  معدلت  يف  ارتفاعًا  هناك  اأن 
اأكرث من ثلث ال�سباب الفل�سطيني من البطالة، التي نتج عنها الفقر. 
اإن  اإذ  تعليمًا،  الأعلى  بني  ترتفع  البطالة  ن�سبة  اأن  بالذكر  واجلدير 
ويعد  العمل،  عن  عاطلون  فاأعلى(  )دبلوم  اخلريجني  ن�سف  حوايل 
الن�سبة بني  وتزيد هذه  الفقراء،  الفل�سطيني من  ال�سباب  ربع  حوايل 

�سباب قطاع غزة)31(.
وجاءت ق�سايا الفقر يف الرتتيب الثاين من حيث متابعة   
تولد  اإذ  بالبطالة،  لأنها مرتبطة  ن�سبة طبيعية؛  لها؛ وهي  اجلمهور 
الثالث  الرتتيب  يف  اخلارج  اإىل  الهجرة  فئة  وجاءت  الفقر،  البطالة 
بن�سبة 58.9 % ما يعني اأن هناك ترديًا يف الأو�ساع القت�سادية، 
الأ�سا�سي  الهدف  اأن  مبعنى  الهجرة،  حالت  من  يزيد  اأن  �ساأنه  من 
من الهجرة البحث عن م�سدر رزق. وتتفق هذه الن�سبة مع درا�سة)32( 
حول واقع �سباب فل�سطني يف اأرقام واإح�سائيات تبني اأن ما ن�سبته 
45 % من الذكور و18 % من الإناث من ال�سباب الفل�سطيني مو�سع 
القت�سادي  للو�سع  نظراً  اخلارج،  اإىل  الهجرة  يف  يفكرون  الدرا�سة 

ال�سيء.
متو�سط  ترتيب  يف  الزواج  �سن  وتاأخر  التدخني،  فئتا  جاءت 
تعك�س  ن�سب  وهي  التوايل  على   % و40.4   %  43.2 بلغت  بن�سب 
اهتمام املواقع بهذه الق�سايا، وقدرة تو�سيلها للجمهور، وبخا�سة 
 2008 عام  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  للجهاز  تقرير  اآخر  اأن 
بني اأن هناك ارتفاعًا كبرياً يف معدلت العنو�سة بني الفل�سطينيات، 
وهي  عوان�س،  الفل�سطينيات  %من   39.3 اأن  اإىل  التقرير  اأ�سار  اإذ 

ن�سبة مرتفعة، اإذا ما قورنت باإح�سائيات اأُجريت قبل عام 2000، 
وكانت الن�سبة ل تزيد عن 5 % من بينهن)33(، وت�سري بيانات م�سح 
الأ�رسة الفل�سطيني الذي نفذه اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 
الأفراد من )18( �سنة فاأكرث يف  % من   22.5 اأن  اإىل   2010 عام 
الأرا�سي الفل�سطينية هم من املدخنني؛ 26.9 % يف ال�سفة الغربية 
ن�سبة  اأن  اإىل  البيانات  واأ�سارت  غزة،  قطاع  يف   %  14.6 مقابل 
املدخنني الذكور قد بلغت 37.6 %، ون�سبة املدخنات 2.6 %)34( .

الفل�سطيني  املجتمع  يف  واجلرمية  العنف  اأعمال  ازادت  وقد 
وبخا�سة بني �رسيحة ال�سباب يف ال�سنوات الأخرية، فالبطالة والفقر 
ومن   ،)35( باجلرمية  ت�سمح  التي  املنا�سبة  والبيئة  املوطن  يوفران 
الفل�سطيني  املجتمع  يف  اجلرمية  لنت�سار  الرئي�سية  العوامل  اأهم 
ممار�سات الحتالل الإ�رسائيلي عن طريق فر�س �سلوك غري اإن�ساين، 
وعنف امل�ستوطنني مع املواطنني الفل�سطينيني خا�سة ال�سباب، يف 

الوقت الذي يرتاجع فيه القت�ساد الفل�سطيني)36( .
يقدر عدد  اإذ  متاأخر،  ترتيب  املخدرات يف  اإدمان  فئة  جاءت 
مدمني املخدرات بنحو )25( األف �سخ�س، فيما يبلغ عدد املتعاطني 
قرابة )80( األف. واجلدير بالذكر اأن وزارة ال�سحة واجلهاز املركزي 
على  ميدانية  درا�سات  باإجراء  يقومان  ل  الفل�سطيني  لالإح�ساء 
الإح�سائية  بالأرقام  الدرا�سة  تزود  الفل�سطينية  الأرا�سي  م�ستوى 
الدقيقة حول ظاهرة املخدرات يف املجتمع الفل�سطيني)37(، وينت�رس 
وبينت  )الأترامادول(،  حبوب  اإدمان  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 
% من املدنيني على  النتائج ال�سحية الفل�سطينية اأن ما ن�سبته 80 

الأترامادول يعانون عقمًا دائمًا ولي�س له عالج.
جدول رقم )12( 

مساهمة اإلعالم الرقمي في زيادة مستويات معرفة الجمهور بقضايا الشباب

م�ساهمة الإعالم الرقمي يف زيادة م�ستويات 
%كمعرفة اجلمهور بق�سايا ال�سباب

8456معرفة متو�سطة

4731.3معرفة متعمقة

1912.7معرفة �سطحية

150100املجموع

ي�سكل  الرقمي  الإعالم  اأن  اإىل  ال�سابق  اجلدول  بيانات  ت�سري 
بن�سبة  ب�سكل متو�سط  ال�سباب  بق�سايا  الفل�سطيني  معارف اجلمهور 
ن�سب  وهي   %  31.3 بن�سبة  متعمق  وب�سكل   ،%  56 اإىل  و�سلت 
اجلمهور  معرفة  زيادة  يف  الرقمي  الإعالم  م�ساهمة  اإىل  ت�سري 
بق�سايا ال�سباب، لأنه يتميز بقدرته على �رسح الق�سايا ب�سكل جذاب 
و�سور،  حمتوى،  من  مكوناتها  بكل  املتعددة  الو�سائط  م�ستخدمًا 

وفيديوهات، وبيانان، وغريها)38( .
وجاءت فئة معرفة �سطحية يف الرتتيب الأخري بن�سبة و�سلت 
اإىل 12.7 % وهي ن�سبة ت�سري اإىل اأن ن�سبة من اجلمهور الفل�سطيني 
ق�سايا  جتاه  معارفه  التقليدية  والت�سال  الإعالم  و�سائل  ت�سكل 

ال�سباب، واأن ن�سبة اأخرى غري مهتمة بق�سايا ال�سباب.
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جدول رقم )13( 
قدرة اإلعالم الرقمي على تشكيل معارف الجمهور نحو قضايا الشباب

قدرة الإعالم الرقمي على ت�سكيل معارف اجلمهور 
%كنحو ق�سايا ال�سباب

12684نعم

2416ل

150100املجموع

ت�سري بيانات اجلدول ال�سابق اإىل اأن الإعالم الرقمي ي�ستطيع 
ت�سكيل  خالل  من  الفل�سطيني  العام  الراأي  يف  التاأثري  كبري  ب�سكل 
مواقفه وتكوين اآرائه نحو ق�سايا ال�سباب بن�سبة مرتفعة و�سلت اإىل 
% وهي ن�سبة توؤكد قدرة الإعالم الرقمي على ت�سكيل معارف   84
اجلمهور، وتكوين اجتاهاته، من خالل تقدمي كم هائل من الر�سائل 
خا�سة  املعرفة،  من  اجلمهور  لتمكن  ال�سباب  مبو�سوعات  املتعلقة 
القيام  وي�ستطيع  اجلمهور  يف  تراكميًا  يوؤثر  اأن  يف  قدرة  لديه  واأن 
باأدوار مهمة يف بناء معارف اجلمهور، فهو و�سيلة اإعالمية جذابة 
متتلك خ�سائ�س متنوعة متكنه من اأن يقدم معلومات متنوعة، فهو 
اأو يتخذ  اأن ي�سلك �سلوكًا ما،  الفرد يف  بذلك يوفر معلومات ت�ساعد 
الواقع  مع  يقدمها  التي  الفكرة  تتفق  كانت  واإن  خا�سة  ما،  قراراً 

الجتماعي والثقايف من عادات وتقاليد.
ويعد النرتنت من اأكرث و�سائل الإعالم اأهمية للمجتمعات يف 
املجتمع  اأفراد  على  وقوي  مبا�رس  تاأثري  من  له  ملا  احلايل،  الوقت 
كافة، وي�ستفيد الفرد واملجتمع ب�سكل كبري منه، كونها ُتعلمهم مبا 
البيئة  اأحداث وق�سايا، بل وي�ستطيعون مراقبة  يقع من حولهم من 
اأو التما�س املعلومات من خالل توجيه �سلوكهم، واإدراكهم، وتطوير 
املعرفة،  تقدمي  يف  اأ�سا�سي  م�سدر  فهو  وبذلك  الذات،  عن  املفهوم 

والقدرة على ت�سكيل املواقف جتاه ق�سايا ال�سباب.
وح�سلت فئة ل ي�ستطيع النرتنت- الإعالم الرقمي ت�سكيل اآراء 
اجلمهور ومواقفه على الرتتيب الثاين بن�سبة و�سلت اإىل 16 %وهي 
ن�سبة لي�ست عري�سة ميكن اإرجاعها اإىل جمموعة من العوامل اأهمها: 
الراديو  اأخرى، خا�سة  اإعالمية  يتابع و�سائل  من اجلمهور  اأن عدداً 
والتليفزيون، اأو اأن عدداً اآخر ل يتاأثر كثرياً بر�سائل الإعالم الرقمي 
بتغيري  يتعلق  فيما  خا�سة  ال�سخ�سي،  بالت�سال  اقتناعه  بقدر 
باأيديولوجيتها  معاجلتها  تتاأثر  املواقع  واأن  ل�سيما  الجتاهات، 
ن�سبة من  اأن هناك  اإىل  بالإ�سافة  التي متتلكها،  اأو اجلهة  احلزبية، 

كبار ال�سن ل ت�ستهويهم فكرة هذا النوع من الإعالم.
جدول رقم )14( 

القضايا والمشكالت التي يعاني منها الشباب من وجهة نظر الجمهور عينة الدراسة

الق�سايا وامل�سكالت التي يعاين منها 
الرتتيباملتو�سط احل�سابيال�سباب الفل�سطيني

9.91الفقر

الق�سايا وامل�سكالت التي يعاين منها 
الرتتيباملتو�سط احل�سابيال�سباب الفل�سطيني

9.72البطالة

7.53تاأخر �سن الزواج

7.34الهجرة اإىل اخلارج

7.25امل�سكن

7.16التدخني

6.37اإدمان املخدرات

5.48ال�ستخدام ال�سلبي لالإنرتنت

4.910الطالق

4.711الق�ساء ال�سيا�سي

4.712انت�سار العنف واجلرمية

الفقر جاءت يف  اأن ق�سايا  اإىل  ال�سابق  ت�سري بيانات اجلدول 
جاءت  فيما   ،%  9.9 اإىل  و�سل  ح�سابي  مبتو�سط  الأول  الرتتيب 
البطالة يف الرتتيب الثاين مبتو�سط ح�سابي و�سل اإىل 9.7 % وهي 
ن�سب تعك�س ارتفاع البطالة بني ال�سباب خا�سة خريجي اجلامعات. 
جرب  اأبو  وعمرو  �سنب  اأبو  )39( ح�سني  درا�سة  مع  تتفق  نتيجة  وهي 
)2013(، اإذ ك�سفت الدرا�سة اأن اجلمهور الفل�سطيني يرى اأن امل�سكلة 

الأوىل التي يعاين منها ال�سباب البطالة بن�سبة 80 %.
اخلارج،  اإىل  والهجرة  الزواج،  �سن  تاأخر  فئات  ح�سلت 
وامل�سكن، والتدخني، واإدمان املخدرات يف ترتيبات متقدمة، وهي 
بني  العنو�سة  معدلت  يف  كبرياً  ارتفاعًا  هناك  اأن  تعك�س  نتائج 
الفل�سطينيات ب�سكل خا�س، وهناك اأزمة يف امل�سكن يف ظل اإغالق 
اإىل  بالإ�سافة  وت�سييد،  بناء  يوجد  ل  ثم  ومن  غزة،  قطاع  معابر 
وتعد  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سكنية  ال�سقق  اأ�سعار  غالء 
درا�سة  اإىل  اأمر يحتاج  ال�سباب-  فئة  التدخني- خا�سة يف  ق�سايا 
اأعدادهم امل�ستمر وانت�سار املقاهي و�رسب ما يعرف  يف ظل زيادة 

)بال�سي�سة(.
جدول رقم )15( 

أسباب تعدد مشكالت الشباب الفلسطيني كما حددتها عينة الدراسة

الرتتيباملتو�سط احل�سابياأ�سباب امل�سكالت

4.011ممار�سات الحتالل الإ�رسائيلي

3.692حالة النق�سام الفل�سطيني

3.183�سعف اأداء احلكومة الفل�سطينية

1.995عدم الهتمام ببناء وتنمية املوؤ�س�سات

2.214عدم الهتمام بالقت�ساد الفل�سطيني

1.846عدم ت�سجيع ال�سباب على بناء امل�رسوعات ال�سغرية
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تعدد  يف  الأول  ال�سبب  اأن  اإىل  ال�سابق  اجلدول  بيانات  ت�سري 
اأن  فمنذ  الإ�رسائيلي  الحتالل  هو  الفل�سطيني  ال�سباب  م�سكالت 
�سلبت الأرا�سي الفل�سطينية والحتالل يقوم بجملة من املمار�سات 
نكبة  فمنذ  ال�سباب،  بينهم  ومن  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق  الوح�سية 
اإىل  الفل�سطيني  ال�سعب  وتهجري  طرد  عنها  نتج  التي   1948 عام 
عاد  التي  الفل�سطينية  الأرا�سي  باقي  يف  �سواء  متعددة  اأماكن 
الحتالل الإ�رسائيلي احتاللها عام 1967 اأو الهجرة اإىل دول عربية 
من  كبرياً  الع�سكرية املتالحقة جزءاً  العمليات  جماورة، وقد دمرت 
الهياكل الأ�سا�سية القت�سادية؛ اإذ جرى ا�ستهداف للم�سانع، واإحلاق 
ال�رسر بكل مقومات القت�ساد)40(. وهي نتيجة تتفق مع درا�سة)41( 
عمرو اأبو جرب )2014(، فقد ك�سفت الدرا�سة اأن الحتالل الإ�رسائيلي 
هو ال�سبب املبا�رس يف تعدد م�سكالت ال�سباب الفل�سطيني بن�سبة 81 

.%  80 %، وحالة النق�سام الفل�سطيني بن�سبة 
الرتتيب  يف   2007 عام  الفل�سطيني  النق�سام  حالة  وجاءت 
الثاين من حيث روؤية اجلمهور باأنها �سبب مبا�رس وهي نتيجة ت�سري 
اإىل الأثر ال�سلبي لالنق�سام، حيث كان له دور بارز يف تفاقم م�سكالت 
ال�سباب واأزماتهم، فقد اأدى ذلك اإىل عدم و�سع برامج م�سرتكة بني 
اأن  اإيجاد احللول التي ميكن  ال�سفة الغربية وقطاع غزة ت�ساعد يف 
ارتفاع  ذلك  نتج عن  تقلي�سها، وقد  اأو  الأزمات  ت�سهم يف حل هذه 
يف ن�سبة البطالة بني ال�سباب الفل�سطيني، اإذ و�سلت عام 2014 اإىل 

.%  55

يف  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  ال�سلطة  اأداء  �سعف  فئة  وجاءت 
الرتتيب الثالث وهي نتيجة ت�سري اإىل عدم وجود ا�سرتاتيجية من قبل 

ال�سلطة الفل�سطينية متكن ال�سباب من النهو�س والتنمية يف املجالت 
املوؤ�س�سات  الذي تعاين منه  الف�ساد  تف�سي  اإ�سافة  املختلفة، وميكن 
الر�سمية الفل�سطينية، اإ�سافة اإىل التزام ال�سلطة الفل�سطينية باتفاقية 
تتحكم  اأن  لإ�رسائيل احلق يف  التفاقية ت�سمن  واأن  اأو�سلو، خا�سة 
بالقت�ساد الفل�سطيني، اإىل جانب اتفاقية باري�س القت�سادية التي 
حتد من دور ال�سلطة اأن تت�رسف ب�سكل اأحادي، واأن تقوم بعمليات 
اإ�سالح �سيا�سي واقت�سادي دون تدخل من الحتالل الإ�رسائيلي، اإىل 

جانب التخلف يف اأ�ساليب الإنتاج.
وجاءت فئات عدم الهتمام ببناء امل�رسوعات، وعدم ت�سجيع 
ال�سباب على بناء امل�رسوعات ال�سغرية، وعدم الهتمام بالقت�ساد 
الفل�سطيني يف الرتتيب الرابع واخلام�س وال�ساد�س على التوايل، وهي 
نتائج جاءت من عدم توفر مادة يف القانون الفل�سطيني تفتح املجال 
لال�ستثمار اأمام ال�سباب ب�سكل خا�س يف ظل عدم ا�ستيعاب احلكومة 
اأن ت�سع جمموعة من  ال�سلطة  اإذ كان يجب على  لأعداد اخلريجني، 
الإعفاءات اجلمركية وال�رسيبية على امل�ستثمرين ال�سباب كما تفعل 
البطالة،  ن�سب  لتقليل  وذلك  منها،  النامية  خا�سة  الدول  من  كثري 
وال�ستفادة من ال�ستثمار، فمن ال�رسوري اأن يكون هناك ا�ستثناءات 
اأن  ذلك  �ساأن  من  اإن  اإذ  لت�سجيعها،  وذلك  ال�سباب،  ل�رسيحة  حمددة 
ي�سجع على زيادة امل�رسوعات القت�سادية وامل�رسوعات ال�سغرية؛ 

وذلك للنهو�س بتنمية املجتمع.

خامساً- اختبار صحة فروض الدراسة:

الفر�سية الأوىل:

النوع
م�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب

القيمة الحتمالية )Sig.( كا2املجموع
معرفة �سطحيةمعرفة متو�سطةمعرفة متعمقة

ذكر
2853788ك

4.4270.109

%%18.7%35.3%4.7%58.7

اأنثى
19311262ك

%%12.7%20.7%8%41.3

املجموع
478419150ك

%%31.3%56%12.7%100

جدول رقم )16( 
العالقة بين النوع وبين مستويات المعرفة بقضايا الشباب

 ).Sig( ت�سري بيانات اجلدول ال�سابق اإىل اأن القيمة الحتمالية
وبذلك   α≥0.05 الدللة  م�ستوى  اأكرب من  )كا2(  املقابلة لختبار 

النوع  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  توجد عالقة  ل  اأنه  ا�ستنتاج  ميكن 
وبني م�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب.
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جدول رقم )17( 
العالقة بين العمر وبين مستويات المعرفة بقضايا الشباب

العمر
م�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب

القيمة الحتمالية )Sig.( كا2املجموع
معرفة �سطحيةمعرفة متو�سطةمعرفة متعمقة

من 18 - 35 عام
345415103ك

5.4850.241

%%22.7%36%10.0%68.7

من 36 - 50 عام
1220234ك

%%8%13.3 %1.3%22.7

اأكرث من 50 عام
110213ك

%%0.7%6.7%1.3%8.7

املجموع
478419150ك

%%31.3%56%12.7%100

ت�سري بيانات اجلدول ال�سابق اإىل اأن القيمة الحتمالية )Sig.( املقابلة لختبار” كا2” اأكرب من م�ستوى الدللة α≥0.05 وبذلك ميكن 
ا�ستنتاج اأنه ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية بني العمر وبني م�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب.

جدول رقم )18( 
العالقة بين الدخل الشهري وبين مستويات المعرفة بقضايا الشباب

الدخل ال�سهري
م�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب

القيمة الحتمالية )Sig.( كا2املجموع
معرفة �سطحيةمعرفة متو�سطةمعرفة متعمقة

اأقل من 300$
26461486ك

9.0340.172

%%17.3% 30.7% 9.3% 57.3

من $301 اإىل اأقل من 600$
623332ك

%% 4% 15.3% 2% 21.3

من $601 اإىل اأقل من 1000$
109221ك

%%6.7% 6.0% 1.3% 14.0

اأكرث من 1000$
56011ك

%% 3.3% 4.0% 0% 7.3

املجموع
478419150ك

%% 31.3% 56.0% 12.7% 100

ت�سري بيانات اجلدول ال�سابق اإىل اأن القيمة الحتمالية )Sig.( املقابلة لختبار )كا2( اأكرب من م�ستوى الدللة α≥0.05 وبذلك ميكن 
ا�ستنتاج اأنه ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية بني الدخل ال�سهري وبني م�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب.
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جدول رقم )19( 
العالقة بين مكان السكن وبين مستويات المعرفة بقضايا الشباب

مكان ال�سكن
م�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب

القيمة الحتمالية )Sig.( كا2املجموع
معرفة �سطحيةمعرفة متو�سطةمعرفة متعمقة

حمافظة غزة
1022335ك

21.6470.006

%% 6.7% 14.7% 2% 23.3

حمافظة �سمال غزة
214824ك

%% 1.3% 9.3% 5.3% 16

حمافظة الو�سطى
1320235ك

% % 8.7% 13.3% 1.3% 23.3

حمافظة خانيون�س
1214026ك

%% 8% 9.3% 0% 17.3

حمافظة رفح
1014630ك

% % 6.7% 9.3% 4.0% 20

املجموع
478419150ك

%% 31.3% 56% 12.7% 100

 ).Sig( ت�سري بيانات اجلدول ال�سابق اإىل اأن القيمة الحتمالية
وبذلك   α≥0.05 الدللة  م�ستوى  من  اأقل  )كا2(  لختبار  املقابلة 
مكان  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  اأنه  ا�ستنتاج  ميكن 
ال�سكن وبني م�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب. فا�ستخدام الإعالم 
% جاءت   31.3 اأعطى معرفة متعمقة لن�سبة  الرقمي من اجلمهور 

اأعالها يف حمافظة الو�سطى بن�سبة 8.7 %مت حمافظة خان يون�س 
% مت ت�ساوت حمافظة رفح وحمافظة   8 يف الرتتيب الثاين بن�سبة 
غزة يف الرتتيب الثالث لكال منها بن�سبة 6.7 % مت جاءت حمافظة 

�سمال غزة يف الرتتيب الأخري بن�سبة 1.3 %.
الفر�سية الثانية:

جدول رقم )20( 
العالقة بين معدل استخدام الجمهور لإلعالم الرقمي وبين مستويات المعرفة بقضايا الشباب

معدل ا�ستخدام اجلمهور الفل�سطيني 
لالإعالم الرقمي

م�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب
القيمة الحتمالية كا2املجموع

 )Sig) معرفة �سطحيةمعرفة متو�سطةمعرفة متعمقة

اأقل من �ساعة
10311152ك

10.0880.039

%% 6.7% 20.7% 7.3% 34.7

من �ساعة اإىل اأقل من ثالث �ساعات
2035459ك

%% 13.3% 23.3% 2.7% 39.3

ثالث �ساعات فاأكرث
1718439ك

%% 11.3% 12.0% 2.7% 26.0

املجموع
478419150ك

%% 31.3% 56.0% 12.7% 100.0

الحتمالية  القيمة  اأن  اإىل  ال�سابق  اجلدول  بيانات  ت�سري   
 α≥0.05 الدللة  م�ستوى  من  اأقل  )كا2(  لختبار  املقابلة   ).Sig(
بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  اأنه  ا�ستنتاج  ميكن  وبذلك 
معدل ا�ستخدام اجلمهور الفل�سطيني لالإعالم الرقمي وبني م�ستويات 

اجلمهور  اأن  اجلدول  بيانات  ت�سري  اإذ  ال�سباب،  بق�سايا  املعرفة 
متو�سط ال�ستخدام مبعنى من �ساعة اإىل اأقل من ثالث �ساعات لديه 

معرفة متعمقة.



135

2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني واألربعون (1) - صفر 

سادساً: اخلالصة: مناقشة النتائج:

مو�سع . 1 الفل�سطيني  اجلمهور  من   %  89.3 ن�سبته  ما  اأن 
الدرا�سة ي�ستخدمون الإعالم الرقمي، وهي ن�سبة تعك�س اجلماهريية 
 %  59.3 ن�سبته  ما  ويجمع  الإعالم،  من  النوع  لهذا  الوا�سعة 
يف  والكمبيوتر  املحمول  الهاتف  بني  الفل�سطيني  اجلمهور  من 
ا�ستخداماته لالإعالم الرقمي، وهي نتيجة تعك�س �سهولة التعامل مع 

هذا النوع من الإعالم.
% من اجلمهور الفل�سطيني ي�ستخدم . 2  74.7 اأن ما ن�سبته 

وهي   %  88.44 مئوي  وبوزن   Face Book البوك  الفي�س  �سبكة 
جمموعة  تقدم  واأنها  خا�سة  ال�سبكة  جماهريية  تعك�س  نتيجة 
كبرية من املزايا بكل �سهولة مكنتها من ت�سدر ال�سبكات من حيث 

ال�ستخدام.
% من اجلمهور الفل�سطيني ي�ستخدم . 3  39.3 اأن ما ن�سبته 

ويتابع الإعالم الرقمي ب�سكل متو�سط بعدد �ساعات يرتاوح ما بني 
اأكرث من �ساعة اإىل اأقل من ثالث �ساعات يوميًا.

الإعالم . 4 ي�ستخدم  اجلمهور  من   %  63.8 ن�سبته  ما  اأن 
اأو اخلارج،  الرقمي للتوا�سل مع الأهل والأ�سدقاء �سواء يف الداخل 
بينما جاءت فئة احل�سول على املعلومات يف الرتتيب الثاين بن�سبة 
63.1 % وهي نتيجة ت�سري اإىل قدرة هذا النوع من الإعالم يف توفري 

كم كبري من املعلومات يف املجالت املختلفة.
اإن اأف�سل فرتات ال�ستخدام واملتابعة فرتة امل�ساء بن�سبة . 5

فيما   ،%  29.3 بن�سبة  ال�سباح  فرتة  بينما   ،%  29.3 اإىل  و�سلت 
جاءت فئتا منت�سف الليل والظهرية يف الرتتيب الأخري.

الفل�سطيني يثق مبا . 6 % من اجلمهور   53.3 اأن ما ن�سبته 
تقدمه املواقع اللكرتونية ب�سكل متو�سط وميكن اإرجاع هذه الن�سبة 
اإىل اأن اأغلب املواقع متثل جهة اأو حزب معني تلتزم ب�سيا�ساتها يف 
قبل  من  م�سداقيتها  على  ذلك  ينعك�س  وبالتايل  الق�سايا  معاجلة 

اجلمهور.
ال�سباب . 7 ق�سايا  مبتابعة  يهتم  الفل�سطيني  اجلمهور  اأن 

اهتمام  حجم  يعك�س  ما   %  84 اإىل  و�سلت  بن�سبة  الفل�سطيني 
اجلمهور الفل�سطيني بق�سايا ال�سباب وم�سكالته يف ظل تعددها يف 
املجتمع الفل�سطيني؛ وميكن اإرجاع هذه الن�سبة اإىل اأن فئة ال�سباب 

ت�سكل �رسيحة وا�سعة من ال�سكان.
م�سدرا . 8 النرتنت  على  الأول  الرتتيب  يف  اجلمهور  يعتمد 

ت�سري  ن�سبة  وهي   )6.1( ن�سبي  بوزن  املعلومات  على  احل�سول  يف 
 %  76 اأن ما ن�سبته  الفل�سطيني،  اإىل فاعلية الإنرتنت يف املجتمع 
الإلكرتونية تهتم بق�سايا  اأن املواقع  الفل�سطيني يرى  من اجلمهور 
ال�سباب  ق�سايا  تعدد  اإىل  النتيجة  هذه  اإرجاع  وميكن  ال�سباب، 
القت�سادية  النواحي  يف  اأو�ساعه  وتردي  املختلة  املجالت  يف 

والجتماعية وال�سيا�سية.
الإعالم الرقمي ي�سكل معارف اجلمهور الفل�سطيني بق�سايا . 9

متعمق  وب�سكل   ،%  56 اإىل  و�سلت  بن�سبة  متو�سط  ب�سكل  ال�سباب 
الرقمي يف  اإىل م�ساهمة الإعالم  % وهي ن�سب ت�سري   31.3 بن�سبة 
الرقمي  الإعالم  وي�ستطيع  ال�سباب.  بق�سايا  اجلمهور  معرفة  زيادة 
ت�سكيل  خالل  من  الفل�سطيني  العام  الراأي  على  التاأثري  كبري  ب�سكل 

مواقفه وتكوين اآرائه نحو ق�سايا ال�سباب بن�سبة مرتفعة و�سلت اإىل 
% وهي ن�سبة توؤكد قدرة الإعالم الرقمي على ت�سكيل معارف   84

اجلمهور، وتكوين اجتاهاته.
ح�سابي . 10 مبتو�سط  الأول  الرتتيب  يف  الفقر  ق�سايا  جاءت 

و�سل اإىل 9.9 %، فيما جاءت البطالة يف الرتتيب الثاين مبتو�سط 
بني  البطالة  ارتفاع  تعك�س  ن�سب  % وهي   9.7 اإىل  و�سل  ح�سابي 

ال�سباب خا�سة خريجي اجلامعات.
هو . 11 الفل�سطيني  ال�سباب  م�سكالت  تعدد  يف  الأول  ال�سبب 

الحتالل الإ�رسائيلي فمنذ اأن �سلبت الأرا�سي الفل�سطينية والحتالل 
الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق  الوح�سية  املمار�سات  من  بجملة  يقوم 
الثاين،  2007 يف الرتتيب  الفل�سطيني عام  وجاءت حالة النق�سام 
الرتتيب  يف  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  ال�سلطة  اأداء  �سعف  فئة  وجاءت 
الثالث وهي نتيجة ت�سري اإىل عدم وجود ا�سرتاتيجية من قبل ال�سلطة 
املجالت  يف  والتنمية  النهو�س  من  ال�سباب  متكن  الفل�سطينية 
املوؤ�س�سات  الذي تعاين منه  الف�ساد  اإ�سافة تف�سي  املختلفة، وميكن 
الر�سمية الفل�سطينية، اإ�سافة اإىل التزام ال�سلطة الفل�سطينية باتفاقية 
اأو�سلو، وبخا�سة اأن التفاقية ت�سمن لإ�رسائيل احلق يف اأن تتحكم 

بالقت�ساد الفل�سطيني.
وبني . 12 النوع  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  ل 

دللة  ذات  عالقة  توجد  ول  ال�سباب،  بق�سايا  املعرفة  م�ستويات 
ل  ال�سباب،  بق�سايا  املعرفة  م�ستويات  وبني  العمر  بني  اإح�سائية 
توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية بني الدخل ال�سهري وبني م�ستويات 
بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  وتوجد  ال�سباب،  بق�سايا  املعرفة 
مكان ال�سكن وبني م�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب، وتوجد عالقة 
ذات دللة اإح�سائية بني معدل ا�ستخدام اجلمهور الفل�سطيني لالإعالم 

الرقمي وبني م�ستويات املعرفة بق�سايا ال�سباب.

مقرتحات الدراسة:
الفل�سطيني  � ال�سباب  ق�سايا  عن  املعلومات  بع�س  توفر 

بتعريف  الرقمي  يوؤديهاالإعالم  التي  الأدوار  وطبيعة  وم�سكالته 
وكيفية  اجلارية  والأحداث  والق�سايا  باملو�سوعات  املجتمع 

معاجلتها.
ت�سهم يف معرفة قدرة الإعالم الرقمي يف ت�سكيل معارف  �

اجلمهور الفل�سطيني بق�سايا ال�سباب وبخا�سة اأن هذه الدرا�سة تهتم 
ب�رسيحة عري�سة من ال�سكان.
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