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:الملخص
 وذلك من خالل الوقوف على أهم القضايا التي تتناولها هذه، تهدف الدراسة إلى التعرف على دور الصحافة المسجدية في تشكل الوعي السياسي
 وفي اطار،  منهج الدراسات المسحية والمقارنة،  وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التحليلية واستخدم الباحثان.  وأهم القيم السياسية،الصحف
 وتم جمع بيانات الدراسة من خالل استمارة تحليل المضمون واعتمدت الدراسة علي، الدراسات المسحية تم استخدام تم استخدام أسلوب تحليل المضمون
 م2013  وتمتد العينة الزمنية من يناير، وشملت عينة الصحف صحيفتي صوت المرابطين و نداء القدس.نظرية األجندة في تحليل نتائج الدراسة
. والتي تم اختيارها بطريقة قصدية،م2013 حتى ديسمبر
: وبخصوص أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة
 ركزت على قضايا تتعلق بالصراع الحزبي مثل قضايا (المالحقات السياسية،) – أ كدت الدراسة أن الصحافة المسجدية في قطاع غزة (عينة الدراسة1
.)بين أفراد األحزاب السياسية المختلفة
. بينت الدراسة أن هدف الصحافة المسجدية هو تعزيز المشاركة في الحياة السياسية من خالل تنمية الجانب المتعلق بالوعي السياسي-2
 أكدت الدراسة أن الصحافة المسجدية لها دور في تنمية الوعي السياسي من خالل ما تقدمه من مضامين إخبارية تحمل بداخلها توجهات سياسية-3
.  تتضح من خالل األهداف والقيم التي تسعى إلى تحقيقها من خالل عينة الدراسة،معينة

. القيم السياسية- الدور- تشكيل الوعي السياسي-الصحافة المسجدية

:كلمات مفتاحية

The Role Of Mosque Press In Forming The Political Awareness in Gaza Strip
Comparative Analytical Study
Abstract
The study aims to identify the role of Mosque press in forming the political awareness through reviewing the most
important issues addressed by theses newspapers as well as the political values treated or published. This study
belongs to the descriptive analytical researches. The researchers used the survey and comparative approaches. In the
framework of survey studies they used the content analysis approach. The study data were collected through the
content analysis questionnaire. The study depended on the agenda theory in analyzing study results/outputs. The
newspapers sample included two newspapers: Sawt El-Morabiteen and Neda' Al-quds news paper. The timeline of the
sample extended from January 2013 till December 2013 which were selected intentionally/deliberately .
The Most Important Results of the study.
123-

The study indicated that the mosque press in Gaza Strip (study sample) focused on issues related to partisan
conflicts such as (the political pursuits amongst the members of the different political parties).
The study showed that the aim of the mosque press is to enhance involvement in political life through
developing the political awareness aspect.
The study confirms that mosque press plays a role in developing the political awareness through introducing
news contents which have certain political attitudes that become clearer through the aims and values it
works to achieve through the study sample.

Keywords: mosque press, form political awareness, role, political values
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عمى أىـ القيـ واالتجاىات التي تقدميا ىذه الصحف والتي تؤثر

مقدمة:

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا

بدورىا عمى التوعية السياسية لمفرد .

دمحم وعمى آلو وصحبو ،أما بعد:

المبحث األول :اإلجراءات المنيجية

المساجد بيوت هللا ،فييا يعبد ويذكر اسمو ،وزواره فييا ع َّمارىا ،وىى

خير بقاع هللا في األرض ومنارات اليدػ وأعالـ الديف ،كما أنيا

أوال :أىم الدراسات السابقة:

تزخر المكتبة العربية بالعديد مف المؤلفات في اإلعالـ عموما ،وفى

مجالس لمذكر ،ومحاريب لمعبادة ومنارات لتعميـ العمـ ومعرفة قواعد

دور اإلعالـ السياسي خصوصا ،ومع ذلؾ الكـ الكبير مف الدراسات

اإلسالـ ،وفي فضميا وعظـ منزلتيا وردت نصوص كثيرة منيا :قولو
ِ
َن اْلمس ِ ِ ِ
َّللا أَحًدا] .وقولو تعالىِ :
[في
اج َد ََّلِل َف َال َت ْد ُعوا َم َع َّ َ
تعالىَ :
[وأ َّ َ َ
بي ٍ ِ
ِ
ِ
ييا ِباْل ُغ ُد ِّو
َّللا أ ْ
اس ُم ُو ُي َسِّب ُح َل ُو ف َ
َن ُتْرَف َع َوُي ْذ َكَر ف َ
ُُ
ييا ْ
وت أَذ َن َّ ُ
()1
َو ْاْلَ َصال] .

تشكيل الوعي السياسي بشكل مباشر ،بل قد تكوف عالجت جزئيات

الشرع ،ىي أوؿ المؤسسات التي انطمق منيا شعاع العمـ والمعرفة في

فالمسجد تاريخيا في اإلسالـ أسس ليكوف ميداً لالنطالقة الكبرػ التي

لـ يجد الباحثاف دراسات عالجت موضوع صحافة المساجد ودورىا في
تتصل مف قريب أو مف بعيد بموضوع الدراسة ،ومف أىـ الدراسات :

 -1دراسة :فيروز ،الدالي(:)2( )2014

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمي دور المؤسسات الدينية في عممية
التنشئة السياسية مف خالؿ المنشورات التي تقوـ بتوزيعيا والندوات

شيدىا التاريخ ،فمـ يعرؼ في ديواف أؼ حضارة وال سجل أؼ ثقافة

التي يقيميا العمماء وخطباء المساجد ،وقد استخدمت الباحثة المنيج

معمـ آثر في مسار اإلنسانية واستنقذىا مف وىدتيا كمسجد رسوؿ
ْ
هللا ،فكاف مق اًر الجتماعات الصحابة رضواف هللا عمييـ  ،ومرك ًاز
لمؤتمراتيـ ،ومحالً لتشاورىـ وتناصحيـ ،إنو المعيد والمدرسة

كبير في حياة الناس ،حيث إنو
دور اً
الديف في المجتمع اليمنى يؤدؼ اً

تخرج منيا العمماء والدعاة والقادة الذيف عمى أيدييـ
والجامعة التي ّ
سير
أشرؽ نور ىذا الديف عمي االرض  ،ففيو تعقد األلوية ،ومنو ت َّ
الجيوش ،وزواياه حمقات عمـ وذكر ،وفي رحابو كاف التقاضي

والقضاء .لذلؾ ومف ىذا المنطمق تكمف أىمية ىذه الصحف في

الوصفي وأداة الدراسة صحيفة االستقصاء ،ومف أىـ نتائجيا :اف
األساس الذؼ تنتقل مف خاللو القيـ مف جيل إلى آخر ،و تستخدـ
األحزاب السياسية في اليمف المساجد كأداة لحشد الناس وتعبئتيـ نحو

القضايا السياسية المختمفة ،وأيضا لكسب التأييد ليا وألفكارىا ،وتؤدػ

كبير في التأثير عمى الرأؼ العاـ بالنسبة لبعض
دور
اً
دور العبادة اً
القضايا السياسية الداخمية والخارجية .

()3

التنشئة السياسية ،كونيا أداة ىامة لتحقيق اإلجماع السياسي مف
خالؿ بث المفاىيـ والقيـ العامة إلى قطاع كبير مف المواطنيف ،وعمى

 -2دراسة :حمدان رمضان دمحم)2013( ،

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمي دور المسجد عبر التاريخ اإلسالمي،

نحو يحقق دعماً لمنظاـ السياسي القائـ ،وتؤدػ صحف المسجد دو اًر

وأىمية ىذا الدور في تحقيق االندماج السياسي بيف كافة أفراد

ىاماً ،مف خالؿ السعي نحو إقامة تفاىـ بيف أبناء الفئات االجتماعية
المختمفة ،واستقطابيـ جميعاً حوؿ اإلحساس بالوطنية واالنتماء
لممجتمع.

المجتمع ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي وصحيفة االستقصاء أداة

لمدراسة ،ومف أىـ النتائج التي توصمت الييا الدراسة  :اف المساجد
ليا دور فاعل في إضفاء القيـ االجتماعية والثقافية التي يرغب

ومف خالؿ ىذه الدراسة سوؼ نقوـ بتسميط الضوء عمى أىـ محتويات

المجتمع في استمرارىا؛ واف المسجد مؤسسة اجتماعية متقدمة معرفياً،

عمى الدور الذؼ تقوـ بو  ،وكيف أنيا تساىـ في تكويف اآلراء حوؿ

عمى األئمة والخطباء أف يمارسوا دو ار بار اًز في عممية االندماج

الصحف المسجدية في قطاع غزة ،حتى نتمكف مف خالليا التعرؼ

األحداث السياسية لدػ األفراد ،وكيف تساىـ تمؾ الصحف في التربية

تتحمل مسؤولية اإلعداد السياسي لألفراد وتييئتيـ لقبوؿ األخر ،وانو

وتشكيل الوعي السياسي لدػ رواد ىذه المساجد مف خالؿ الوقوؼ
(( )1النور)36 :

( )2الدالي ،دور المسجد في تكويف الوعي السياسي.

( )3حمداف ،دور المسجد في تحقيق االندماج السياسي في المجتمع العراقي ...
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السياسي عف طريق التنشئة السياسية ،وارساء ثقافة الحوار والتسامح

بيف أفراد المجتمع.

 –3دراسة  :أبو ىربيد ،نفين)(2010

تيدؼ الدراسة إلى بياف الدور الذؼ تقوـ بو برامج الشباب في عممية
التنشئة السياسية ومعرفة أىـ القيـ والميارات المتضمنة في برامج

()4

الشباب باإلذاعة ،وىي دراسة وصفية

و استخدـ الباحث المنيج

تيدؼ ىذه الدراسة الي التعرؼ عمي دور وسائل اإلعالـ المحمية

المسحي والذؼ في اطارة استخدـ اسموب تحميل المصموف معتمدا

المسموعة والمرئية بقطاع غزة في التنشئة السياسية لمشباب

عمى استمارة تحميل كاداة .ومف أىـ النتائج  :ضعف دور مؤسسات

التنشئة السياسية .وضآلة برامج الشباب التي تمبي حاجات الشباب

الفمسطيني ،خالؿ الفترة الزمنية الواقعة بيف عامي، 2006 – 2003

في وسائل اإلعالـ ،وكذلؾ

واستخدمت الباحثة المنيج المسحي في ىذه الدراسة الميدانية ،وكانت

لمشباب مف خالؿ برامج اإلذاعة

أداة الدراسة ىي صحيفة االستقصاء لجمع البيانات والمعمومات.

ومف أىـ النتائج  :ساىمت وسائل اإلعالـ المحمية في قطاع غزة

ضعف المعمومات السياسية المقدمة
()7

 -6دراسة :حسن إسماعيل ،محمود (: )2002

خالؿ فترة الدراسة في زيادة حدة التعصب الحزبي ،ولـ تقـ بدورىا في

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات التنشئة السياسية لدػ عينة

مواجية أسباب الفرقة والنزاع الداخمي ،بل كاف بعضيا أداة لبث

مف شباب الجامعات المصرية ودور وسائل اإلعالـ في عممية

اإلشاعة والتضميل  ،وأجمع معظـ أفراد العينة عمى أف الوسائل

التنشئة  ،وتقع ىذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية التحميمية،

اإلعالمية المحمية ركزت خالؿ فترة الدراسة عمى اإلعالـ الحزبي،

حيث اعتمد الباحث عمى صحيفة االستقصاء كاداة

والتعبئة الفكرية أكثر مف تركيزىا عمى التنشئة السياسية.

نتائجيا :إف وسائل اإلعالـ جاءت في المرتبة األولى بنسبة %31

 -4دراسة :عبد هللا مكارم ،عبد الحكيم) :)5((2009

بيف وسائل التنشئة السياسية ،تمتيا األسرة بنسبة  ،% 27ثـ المدرسة

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمي طبيعة العالقة بيف وسائل اإلعالـ

بنسبة  ،%19ثـ الزمالء بنسبة  ،%15واف وسائل اإلعالـ التي يقبل

عمييا الشباب ىي التمفزيوف بنسبة  ،%26والصحف بنسبة %21

والشباب الجامعي ،وما تـ تحقيقو مف خالؿ اعتماد الشباب عمى

والسينما بنسبة  ،%5والفيديو بنسبة  ،%11والمجالت بنسبة .%3

وسائل اإلعالـ باعتبارىا مصد ار الستقاء المعمومات السياسية،وىي

 -7دراسة :االىدل ،عبد هللا قادري (:)8( )2002

دراسة وصفية اعتمدت عمى المنيج المسحي الذؼ في اطاره استخدـ
الباحث اسموب

مسح الجميور وكانت

ومف أىـ

تيدؼ الدراسة إلى معرفة دور المسجد في التربية إلى جانب دور

صحيفة االستقصاء أداة

الدراسة لمتعرؼ عمى مدػ اعتماد عينة الدراسة عمى الصحف في

مؤسسات المجتمع مف أسرة ومدرسة ودولة  ،وتصنف ىذه الدراسة

استقاء معموماتيـ السياسية.

ضمف البحوث الوصفية ،وقد استخدـ الباحث منيج دراسة الحالة

ومف أىـ النتائج  :جاءت وسائل اإلعالـ في مقدمة الوسائل التي

لوصف وتحميل الجوانب المتعمقة بمشكمة البحث ، ،وكانت أداة

الدراسة وجود عالقة ارتباطية ايجابية بيف مستوػ المعرفة السياسة

أىميا :أف تربية الصغار وعالج انحرافيـ يشترؾ المسجد والمؤسسات

الدراسة صحيفة االستقصاء وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف

يعتمد عمييا الشباب في استقاء معموماتيـ السياسية  ،وأوضحت

ومستوػ اإلدراؾ السياسي والسموؾ السياسي.

المجتمعية األربع المختمفة (األسرة – المدرسة – المجتمع – الدولة)

 – 5دراسة :عبد هللا ،سعيد(:)6( )2006

بارز في عالج انحراؼ األحداث
دور ا
فييا  ،واف لمشريعة اإلسالمية ا

وجعميـ يسمكوف مسمكا سويا متوافقا مع قيـ المجتمع اإلسالمي.
 -8دراسة :الخطيب ،عامر وآخرون)2000( ،

( )4أبو ىربيد ،دور وسائل اإلعالـ المحمية المسموعة و المرئية في التنشئة
السياسية...

( )5مكارـ ،دور وسائل اإلعالـ في تكويف الوعي السياسي ...

( )6عبد هللا ،توجيات التنشئة السياسية في برامج اإلذاعة والتمفزيوف

()9

:

( )7اسماعيل ،التنشئة السياسية لمشباب في ظل االنفتاح العالمي ...
8

( ) األىدؿ ،دور المسجد في التربية.

( )9الخطيب ،دور الوسائط اإلعالمية في تدعيـ قيـ التربية السياسية ...

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

63

أمين وافي؛ نورا وادي

دور الصحافة المسجدية في تشكيل الوعي السياسي في قطاع غزة ( -دراسة تحميمية مقارنة)

وقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ قياـ الوسائط اإلعالمية في

موقع الدراسة من الدراسات السابقة:

طمبة جامعة األزىر بغزة .،واعتمد الباحث في ىذه الدراسة المنيج

النحو اآلتي:

المجتمع الفمسطيني بدور فعاؿ في تدعيـ قيـ التربية السياسية لدػ

المسحي التحميمي و االستبانة كأداة لجمع المعمومات حوؿ الدراسة.

ومف أىـ النتائج ،أف نسبة  %20مف عينة الدراسة يروف أف

التميفزيوف يدعـ قيـ الديمقراطية إلى حد كبير ،و أف ما نسبتو 23

%مف أفراد العينة يروف بأف التميفزيوف يدعـ قيـ الحرية إلى حد كبير
جدا".
 -9دراسة :السدالن ،صالح بن غانم ()1997

()10

يمكف الوقوؼ عمى موقع الدراسة مف الدراسات السابقة وذلؾ عمى
 .1لـ تتناوؿ أية دراسة مف الدراسات السابقة موضوع الصحافة
المسجدية ودورىا في تشكيل الوعي السياسي  ،عمى الرغـ مف
أىمية الموضوع ،واف كاف ىناؾ عددا مف الدراسات تناولت

موضوعات ليا صمة بالمسجد خاصة مف الجانب التربوؼ.

 .2تتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في انتمائيا لمبحوث
:

الوصفية التحميمية.

تيدؼ الدراسة إلى معرفة دور المسجد التربوؼ عبر العصور

 .3تختمف ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة مف حيث عينة المصادر

المختمفة ،وذلؾ في القرآف الكريـ والسيرة النبوية ،ومعرفة عالقة

(صوت المرابطيف – نداء القدس) إذ لـ تدخل ىذه الصحف في

المسجد بالمجتمع المسمـ وأثره في التربية والتوجيو ،و استخدـ الباحث

أؼ دراسة تحميمية سابقة.

الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا :اف دور المسجد يتكامل مع أدوار

التي تمتد مف يناير 2013ـ حتى ديسمبر 2013ـ.

المنيج الوصفي التحميمي وصحيفة االستقصاء كاداة  .وتوصمت

المؤسسات األخرػ في المجتمع ، .ألىميتو الكبرػ ،ومنزلتو العظيمة

في المجتمع المسمـ  ،كونو ىو أوؿ المؤسسات التي انطمق منيا
شعاع العمـ والمعرفة في اإلسالـ وىو ما جعمو مصدر التوجيو
الروحي لإلنساف المسمـ.

 -11دراسة :عبدا هلل ،سيد مصطفى (:)11( )1988

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمي األنماط االتصالية لممساجد ووظائفيا
اإلعالمية واألىداؼ اإلعالمية المسجدية

ومدػ مساىمتيا في

 .4تختمف ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة مف حيث العينة الزمنية
 .5معظـ الدراسات السابقة تناولت صحيفة االستقصاء كاداة  ،بينما
ىذه الدراسة كانت اداتيا استمارة تحميل المضموف.

مما سبق يتضح مف خالؿ المسح الميداني والمكتبي أف موضوع
الدراسة جديد – حسب عمـ الباحثاف ،لـ يسبق لباحث أف تناولو
لمكشف عف دور الصحافة المسجدية في تشكيل الوعي السياسي
داخل قطاع غزة.
ثانيا  :مشكمة الدراسة:

تطوير المجتمعات اإلسالمية ،وتقع ىذه الدراسة ضمف البحوث

مشكمة الدراسة تتحدد في  :رصد وتحميل دور الصحافة المسجدية

الوصفية ،واستخدـ الباحث منيج دراسة الحالة  ،وكانت أداة الدراسة

بقطاع غزة في تشكيل الوعي السياسي ،مف خالؿ التعرؼ عمي أىـ

صحيفة استقصاء.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا :أوضحت الدراسة أف

 %90مف األئمة يواجيوف صعوبات في مجاؿ عمميـ ،وأف المسجد

ال يشارؾ في خدمة التعميـ المدرسي ومجاؿ محو األمية ،وكذلؾ

مجاؿ تحفيع القرآف كما كاف سابقا ،و أف المسجد يميل إلى المشاركة
في نشاطات أخرػ يغمب عمييا الطابع السياسي.

( )10السدالف ،األثر التربوؼ لممسجد.

القضايا السياسية التي ركزت عمييا الصحيفتيف عينتي الدراسة،

ومعرفة أىـ االتجاىات واالساليب االقناعية والقيـ واألىداؼ واالشكاؿ
الصحفية ووسائل اإلبراز المستخدمة لتعزيز الوعي السياسي والتعرؼ
عمي اوجو الشبو واالختالؼ.
ثالثا  :أىمية الدراسة:

تستمد الدراسة أىميتيا مف ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت

الصحافة المسجدية ودورىا تشكيل الوعي السياسي ،ويمكف الوقوؼ

عمى ىذه األىمية عمى النحو اآلتي:

( )11عبد هللا ،رسالة المسجد اإلعالمية دراسة لدور المسجد في تطوير المجتمعات
اإلسالمية
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 .1أىمية المسجد داخل المجتمع المسمـ عبر مراحل التاريخ

 .4رصد أىـ األىداؼ المتحققة مف وراء تحميل المضاميف التي

 .2إف الكشف عف سمات وخصائص الصحيفة المسجدية سيفيد

 .5رصد أىـ القيـ المتحققة مف المادة اإلخبارية مف خالؿ تحميل

المختمفة وحتى عصرنا الحالي.

القائميف عمى ىذه الصحف في تصويب مسارىـ بتقديـ

ليا عالقة تشكيل الوعي السياسي في صحيفتي الدراسة.
المضاميف التي ليا عالقة في تشكيل الوعي السياسي.

مضموف صحفي موضوعي متزف يسيـ في تحقيق توعية

 .6الوقوؼ عمى عناصر االبراز و أىـ األشكاؿ الصحفية

االجتماعية والمينية .

 .7التعرؼ عمي اوجو الشبو واالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة .

سياسية سميمة لمقراء ،ويضع القائميف عمييا أماـ مسئولياتيـ

 .3تساعد دراسة الصحف المسجدية في الوقوؼ عمى الجوانب
األيديولوجية والسياسية التي تنطمق منيا صحيفتا الدراسة في

تناوليما لممضموف الصحفي.

 .4ىذا النوع مف الدراسات لـ يستوؼ حقو الكافي مف الدراسة،
رغـ الدور البارز لو عمى الساحة الفمسطينية عامة والغزية

المستخدمة في عرض مضموف صحيفتا الدراسة.

خامسا  :تساؤالت الدراسة:

تتمحور الدراسة حوؿ تساؤؿ رئيسي ىو :ما دور لمصحافة المسجدية
في تشكيل الوعي السياسي في قطاع غزة ؟!

وانبثق عف ىذا التساؤؿ مجموعة مف التساؤالت وىى :
 .1ما أبرز المضاميف المتصمة بالقضايا السياسية التي عرضتيا

خاصة ،وبذلؾ فيو يقدـ لمباحثيف فكرة عف التوعية السياسية

صحيفتا الدراسة؟

والمعتقدات السياسية مف خالؿ ىذه الزاوية اإلعالمية.

بتشكيل الوعي السياسي في صحيفتي الدراسة؟

وتشكيميا مف خالؿ صحف المساجد وكيفية تكويف اآلراء
 .5الرغبة في إظيار مدػ أىمية صحف المسجد وقدرتيا عمى
تشكيل الوعي السياسي لدػ رواد ىذه المساجد في ظل نمو
دور المسجد بصورة ممحوظة داخل قطاع غزة.
رابعا  :أىداف الدراسة:

 .2ما تجاه المضموف السياسي في الموضوعات ذات العالقة
 .3ما أبرز أساليب اإلقناع التي تناولت القضايا السياسيةفي
صحيفتي الدراسة؟

 .4ما أىـ األىداؼ ذات العالقة بتشكيل الوعي السياسي
المتحقق مف عرض القضايا السياسية؟

يتمثل اليدؼ الرئيسي لمدراسة في الوقوؼ عمى أىـ القضايا التي

 .5ماأبرز القيـ التي ركزت عمييا صحيفتي الدراسة والتي ليا

المستخدمة بيا ،وأىـ القيـ السياسية التي تبثيا واألىداؼ المتحققة مف

 .6ما أبرز األشكاؿ الصحفية المستخدمة في صحيفتي الدراسة

تتناوليا ىذه الصحف واتجاىات عرض الموضوعات وأساليب اإلقناع
وراء ىذا العرض ،مع تحميل العناصر التيبوغرافية المستخدمة في
إبراز الموضوعات واألشكاؿ الصحفية داخل صحف الدراسة ،ويمكف
تمخيص األىداؼ في اآلتي:

 .1رصد أىـ القضايا السياسية التي طرحتيا الصحيفتاف خالؿ
فترة الدراسة.
 .2تحميل االتجاه العاـ الذؼ اتبعتو صحيفتا الدراسة في عرض
المضاميف الصحفية السياسية.

 .3رصد أساليب اإلقناع التي اعتمدت عمييا صحيفتا الدراسة في
تقديـ المضموف اإلعالمي.

عالقة بتشكيل الوعي السياسي ؟
لعرض المضاميف الصحفية ؟

 .7ما وسائل اإلبراز التي استخدمتيا صحيفتا الدراسة في
المضاميف السياسية ؟

 .8ما أوجو الشبو واالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة

سادسا  :اإلطار النظري لمدراسة:
اعتمدت ىذه الدراسة

عمي نظرية ترتيب االولويات .حيث سيتـ

االستفادة مف ادبيات النظرية في التعرؼ عمي اولويات صحيفتي
الدراسة في تناوليا لقصايا الوعي السياسي مف خالؿ الصحافة
المسجدية. .
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سابعا  :نوع الدراسة ومناىجيا وأدواتيا:

 .1نوع الدراسة:

تنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية

التحميمية ،التي تيتـ بدراسة الحقائق المحيطة بالظواىر واألحداث

أمين وافي؛ نورا وادي

 .3أدوات الدراسة:

أ -استمارة تحميل المضمون :استخدمت كأداة لتحميل مضموف
صحف المسجد ،وىى تتمثل في مجموعة مف الخطوات المنيجية

واألوضاع القائمة ،وذلؾ بجمع البيانات والمعمومات وتفسيرىا

التي تسعى إلى اكتشاؼ المعاني الكامنة في المحتوػ والعالقات

الستخالص ،وطبقا ليذا النوع مف البحوث تسعى الدراسة إلى

االرتباطية بيذه المعاني مف خالؿ البحث الكمي والموضوعي

مف خالؿ تشكيل الوعي السياسي في الحصوؿ عمى المعمومات

أكثر األساليب العممية المالئمة

وصف وتحميل دور صحافة المساجد في قطاع غزة في وذلؾ

الكافية حوؿ ىذه الصحف وتفسيرىا وتحميميا لموصوؿ إلى ىذا
الدور الفعمي ليا.
 .2المناىج المستخدمة في الدراسة:

والمنظـ لسمات الظاىرة في المحتوػ ،حيث يعد ىذا األسموب مف

ب -المقابمة :حيث تـ استخداـ ىذه االداة لمتعرؼ عمي طبيعة العمل
في الصحف المسجدية وطبيعة المحتوؼ وذلؾ مف خالؿ مقابمة
القائميف عمي اصدار تمؾ الصححف.

أ -منيج الدراسات المسحية :وىو يستيدؼ تسجيل وتحميل

ثامنا  :مجتمع الدراسة وعينتيا :

وتفسير الظاىرة في وضعيا الراىف ،بعد جمع البيانات

 -1مجتمع الدراسة  :يمثل مجتمع الدراسة مجموع الصحف

مف اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرىا

الصحف التي تصدر بشكل دورؼ ومنتظـ وبحجـ محدد

الالزمة والكافية عنيا وعف عناصرىا مف خالؿ مجموعة
وطرؽ الحصوؿ عمييا ،وينقسـ المنيج المسحي إلى شقيف،
ىما الشق الوصفي الذؼ يحاوؿ وصف الظاىرة محل
الدراسة فيما يعرؼ بالبحوث الوصفية ،الشق التحميمي الذؼ

المسجدية التي تعمق في مساجد قطاع غزة وىى

فقط.
 -2عينة الدراسة :بعد مسح الصحف الفمسطينية الغزية
المسجدية ،تـ اختيار صحيفتي "صوت المرابطيف" و

يحاوؿ شرح وتحميل الظاىرة محل الدراسة وأسبابيا فيما

"نداء القدس" ،وذلك لألسباب األتية :دورية صدور

أسموب تحميل المضموف الذؼ يقصد بتحميل المضموف

الصحيفتاف في كافة مساجد قطاع غزة مف الشماؿ إلى

يعرؼ بالبحوث التحميمية .وضمف ىذا المنيج تـ استخداـ

دراسة المادة اإلعالمية التي تقدميا الوسيمة  ،مع تحميل كل
موضوع مف الموضوعات بطريقة تفصيمية بيدؼ التعرؼ

عمى ما يشتمل عميو مف نقاط رئيسية ،وما يركز عميو مف

اتجاىات ،وما يستيدؼ توصيمو مف معمومات معينة أو

اإليحاء بو مف أفكار ومقاصد خاصة(.)12

ب -المنيج المقارن

الذؼ يقوـ عمى مقارنة مختمف أوجو التشابو واالختالؼ بيف حالتيف

مختمفتيف ،والحكـ عمييما في ضوء معطيات محدد(.)13

الصحيفتيف ،حيث إنيما تصدراف أسبوعيا وبانتظاـ وتوزع

الجنوب .

عينة الدراسة تمثل اآلتي:
 .1صحيفة صوت المرابطين :صدرت عاـ 2001ـ مع بداية

العمل الجماىيرؼ لحركة المقاومة اإلسالمية حماس ،وىى
نشرة أسبوعية تعمق في مساجد قطاع غزة صبيحة يوـ

الجمعة ،وتيتـ بنشر الموضوعات الموالية لفكر ومعتقدات
الحركة ،وتركز عمى تشكيل الرأؼ العاـ وايصاؿ صوت قادة
الحزب وآرائيـ نحو القضايا المختمفة لألفراد رواد
()14

المساجد

 .2صحيفة نداء القدس :صدرت عاـ 1995ـ مف بدايات

االىتماـ بالزاوية اإلعالمية لحركة الجياد اإلسالمي ،وىى

( )12مكاوؼ وحسيف ،االتصاؿ ونظرياتو المعاصرة (ص)154-153
( )13العتابي ،طرؽ البحث االجتماعي ()61

( )14عبد الكريـ أبو خالد ،قابمو نو ار وادؼ ( 12يناير .)2014
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نشرة أسبوعية تعمق صبيحة يوـ الجمعة في مساجد قطاع

ثبات المقياس الستمارة تحميل المضمون :استخدـ الباحثاف أسموب

استقرت عمى مسمى نداء القدس ،تركز عمى عرض

العينة التي خضعت لمتحميل مف مجموع أعداد الدراسة البالغ عددىا

الحركة نحو القضايا المتنوعة(.)15

المرابطين ،ونداء القدس ،وذلؾ بعد اختيار الباحثاف الشير ثـ تاريخ

غزة ،حممت مسميات مختمفة عمى مر السنيف إلى أف
الموضوعات المتعمقة بالشأف الفمسطيني ككل ،وعرض آراء

 -العينة الزمنية:

إعادة االختبار لمتأكد مف مدػ صحة النتائج وثباتيا وبمغت نسبة

 96عدداً ( )%10بواقع  10أعداد موزعة مناصفة بيف صحيفتي
العدد بطريقة عشوائية ،عف طريق القرعة ،حيث أعاد الباحثاف تحميل

تمتد العينة الزمنية عمى مدار عاـ كامل مف يناير 2013ـ ،وحتى

ديسمبر 2013ـ ،أؼ بواقع  48عددا مف كل صحيفة ويرجع اختيار
ىذه العينة إلى:

 كوف ىذه المادة حديثة ودخل فييا تطورات أكبر عمى شكل

ومضموف الصحيفة المسجدية ،وذلؾ وفقا لممقابالت التي
تـ إجرائيا مع محررؼ ىذه الصحف .

وتـ اقتصار العينة عمى  48عددا  ،نظ ار لما توفر الحصوؿ عميو
مف الجيات التي تصدر ىذه الصحف .

أعداد صحيفتي الدراسة لشير مارس  1( 2013مارس  2013ـ8 ،
مارس 15 ،مارس 22 ،مارس 29 ،مارس) ،وانتيي الباحثاف مف
التحميل في  /20يوليو 2014ـ ثـ قاما بإعادة التحميل في تاريخ

 /18سبتمبر أؼ بعد مرور 58يوما مف االنتياء مف الدراسة
التحميمية .بعد ذلؾ قارف الباحثاف نتائج تحميميا ببعضيا البعض،

وكانت النتائج عمى النحو اآلتي:
صحيفة المرابطين:

اتفاقا.

إجراءات الصدق والثبات:

()16

يقصد بصدؽ التحميل صالحية أداة القياس لما وضعت لقياسو

،

ولتحقيقو قاـ الباحثاف باإلجراءات اآلتية:

وجود اتفاؽ بيف التحميميف بما مجموعو 37

مجموع وحدات الترميز= 41
معامل الثبات =

 *2عدد الوحدات المتفق عمييا
مجموع وحدات الترميز

يكوف معامل الثبات لصحيفة المرابطيف ىو:

 - 1الصدق:

أ -قاـ الباحثاف بتعريف دقيق لفئات التحميل التي سيتـ ضبطيا عبر
مختمف مراحل البحث.

ب -مراعاة الدقة في التحميل ،والحرص أف يكوف االستنتاج في حدود
المعطيات المطروحة.
 -2ثبات المقياس :يعبر اختبار الثبات عف ثبات أداة جمع

المعمومات لمتأكد مف درجة االتساؽ العالية ليا بما يتيح قياس ما

تقيسو مف ظواىر بدرجة عالية مف الدقة ،والحصوؿ عمى نتائج
متطابقة أو متشابية إذا تكرر استخداميا أكثر مف مرة في جمع

معامل الثبات =

= 37 *2
41+41

74
حوالي

%90.2

82

صحيفة نداء القدس:

وجود اتفاؽ بيف التحميميف بما مجموعة  37اتفاقا.

مجموع وحدات الترميز= 41
معامل الثبات =

 *2عدد الوحدات المتفق عمييا
مجموع وحدات الترميز

المعمومات سواء مف نفس المبحوثيف أو مف مبحوثيف آخريف ،أو

أجراىا الباحثاف نفسيما أو باحثوف آخروف(.)17

( )15عبد الفتاح دخاف ،قابمتو نو ار وادؼ ( 30إبريل .)2014

( )16العبد وعزمي ،األسموب اإلحصائي واستخداماتو في بحوث الرأؼ العاـ (.)220
()17مكاوؼ وحسيف ،االتصاؿ ونظرياتو المعاصرة (ص )310-309
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يكوف معامل الثبات لمصحيفة نداء القدس ىو:
*2

معامل الثبات =

37

=
41+41

82

يكوف معامل الثبات لصحيفتيف ىو:

وتنقسـ فئات تحميل المضموف إلى :فئة الموضوع  ،ماذا قيل وفئة

74

حوالي

أمين وافي؛ نورا وادي

الشكل  ،كيف قيل ؟

%90.2

أوال  :فئة الموضوع  ،ماذا قيل :

المرتبطة بيا كما يمي :


+90.2

معامل الثبات =

=90.2

الدراسة المحددة في عينة الدراسة وتـ اختيارىا بناءا عمى

2

نتائج الدراسة االستكشافية

وىذا يدلل عمى ثبات أداة تحميل مضموف الدراسة وأنيا تحقق ما
وحدات التحميل والقياس :
-1وحدات التحميل :اعتمد الباحثاف الوحدة الطبيعية لممادة االعالمية،

أ-

محتوػ ىذه الصحف والوصوؿ إلى أىدافيا ومعرفة أساليبيا االقناعية

أ -استمارة تحميل المضمون :استخدمت كأداة لتحميل مضموف
صحف المسجد ،وىى تتمثل في مجموعة مف الخطوات المنيجية

التي تسعى إلى اكتشاؼ المعاني الكامنة في المحتوػ والعالقات
االرتباطية بيذه المعاني مف خالؿ البحث الكمي والموضوعي
والمنظـ لسمات الظاىرة في المحتوػ ،حيث يعد ىذا األسموب مف
أكثر األساليب العممية المالئمة لمتحميل( ،)18وعرضت استمارة

تحميل المضموف عمى مجموعة مف المحكميف (.)19

المصالحة الوطنية بيف حركتي فتح وحماس

العالقات الخارجية سواء عالقات غزة بالخارج أو الضفة
الغربية .

ث-

تشكيل الحكومة الجديدة في راـ هللا .

ج-

حصار غزة

وما يتضمنو مف إغالؽ معابر ونقص في

الوقود وانقطاع كيرباء .......
ح-

األنفاؽ في غزة وما حدث ليا مف عمميات ىدـ واغالؽ
واستخداـ المقاومة ليا كاداه لموصوؿ إلى العدو في عقر داره

.
خ-

المفاوضات بيف السمطة واالحتالؿ االسرائيمى وما يتعمق بيا
مف مباحثات واتفاقيات .

د-

الحمالت األمنية ألجيزة السمطة في راـ هللا وما تشممو مف
اعتقاؿ ومنع وكبت لمحريات

ذ -التقرير الروسي الفرنسي حوؿ وفاة عرفات وما تضمنو مف
تحميالت حوؿ الوفاة .


( )18عبد الحميد  ،بحوث الصحافة (ص .) 132

موزعة كاالتى :

ت-

واتجاىاتيا في عرض تمؾ الموضوعات والقيـ المقدمة فييا.
تاسعا  .:أدوات الدراسة:

التي تـ إجرائيا مسبقا

وىى

ب -قضايا األسرػ مف اضرابات  ،ضغوطات  ،عقوبات ......

ووحدة الموضوع الصحفي كوحدة رئيسة لمتحميل ،لمكشف عف دور
الصحافة المسجدية في تشكيل الوعي السياسي مف خالؿ تحميل

فئة القضايا  :وتقسـ ىذه الفئة إلى عدة فئات فرعية تتمثل
في ابرز القضايا التي تناولتيا صحيفتي الدراسة خالؿ فترة

%90.2

وضعت مف أجمو ،وتجيب عمى تساؤالت الدراسة.

و تتضمف الفئات الفرعية

فئة االتجاه :وىى الفئة التي توضح مدػ االتجاه بكونو
ايجابي أو سمبي أو محايد نحو المضموف المقدـ في الصحف

( )19أسماء السادة المحكميف:

 األستاذ الدكتور جواد الدلو ،أستاذ الصحافة واإلعالـ الجامعة اإلسالمية – غزة. االسػتاذ الػدكتور أحمػد أبػو السػعيد ،أسػتاذ الصػحافة واإلعػالـ  ،جامعػة األقصػى -غزة.
 الػػدكتور أحمػػد ع اربػػي التػػرؾ ،أسػػتاذ الصػػحافة واإلعػػالـ المسػػاعد ،الجامعػػةاإلسالمية  -غزة.

عينة الدراسة وتـ تقسيمو كاالتي :
أ-

ايجابي :يتفق مع سياسات جية معينة  ،أؼ عرض

مؤيد لمقضية أو لسياسة أو قرار أو مسؤوؿ ،أو
التركيز عمى الجوانب اإليجابية.

 الػدكتور طمعػت عيسػى ،أسػتاذ الصػحافة واإلعػالـ المسػاعد ،الجامعػة اإلسػالمية-غزة.
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والثقافية واالجتماعية ،واحياء ذكرػ المناسبات الوطنية

ب -سمبي :تعارض سياسات جية معينة ،أؼ عرض

واألعياد ،باإلضافة إلى التشجيع عمى التمسؾ بالمصالح

معارض أو ناقد لموقف أو قضية ،أو قرار أو

مسئوؿ أو التركيز عمى الجوانب السمبية.
ت -محايد :عدـ وضوح الموقف مف خالؿ العرض
المتوازف لمجوانب السمبية أو اإليجابية أو عرض

العميا .
ج -المساعدة في صنع الق اررات  :إتاحة الفرصة لمتعبير عف
اآلراء واالتجاىات الصادرة عف المواطنيف ،ومناقشة قضايا

الواقع كما ىو.



فئة أساليب اإلقناع  :وىي األساليب المستخدمة لدعـ اآلراء
واألفكار والمقترحات التي ترد في المضموف ،وتشمل الفئات

واقتراحات تساعد عمى اتخاذ الق اررات ،والتأثير في الرأؼ العاـ

.
ح -تحقيق التكامل السياسي في الساحة الفمسطينية  :مف خالؿ

الفرعية التالية :
أ-

إحداث تقريب بيف السياسات الفكرية المختمفة نحو القضايا

مسئولوف محميوف :االستناد إلى تصريحات وآراء حالية
أو سابقة ألؼ مف القيادات السياسية في الحاضر

التي تثير خالفا وجدال بيف األطراؼ المتنازعة فمسطينيا .


والماضي

رغباتنا و اتجاىاتنا يكتسبيا ويتعمميا ويتشربيا الفرد مف

ب -إحصاءات ودراسات :اإلحصاءات الصادرة عف جيات

المجتمع وتصبح ىي المحرؾ لسموكو والقيـ السياسية تعبر

معتبرة أو الدراسات والبحوث التي تجرؼ بواسطة باحثيف

عف اىتماـ الفرد و ميولو و نشاطو السياسي و عممو

أكاديمييف.

السياسي ..و يتميز األشخاص الذيف تسود عندىـ ىذه القيـ

بالقيادة في نواحي الحياة المختمفة و يتصفوف بقدرتيـ عمى

ت -أدلة تاريخية :االستشياد بالوقائع التاريخية المجردة مف
التاريخ القديـ والحديث أو الدروس المستفاد منيا في دعـ

توجيو غيرىـ  ..مثل رؤساء األحزاب السياسية .وسنسعى مف

الرأؼ أو الفكرة أو االقتراح.

خالؿ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ما إذا كانت صحف

ث -آيات قرآنية وأحاديث نبوية  :االستشياد في دعـ الرأؼ

الدراسة تعمل عمى تنشئة الفرد عمى ىذه القيـ مف خالؿ

أو الفكرة أو االقت ارح بالقرآف الكريـ والسنة النبوية ،أو

مالحظة وجودىا مف عدمو داخل موضوعات ىذا الصحف

المصادر الشرعية المعتبرة .


أ-

فئة القيم  :القيـ عبارة عف أحكاـ عقمية انفعالية توجينا نحو

فئة األىداف :

عينة الدراسة .

ومن ىذه القيم  :قيمة الوالء واالنتماء لموطف ،قيمة الجياد في سبيل

نبذ الخالفات والصراعات السياسية  :الناجمة عف اختالؼ

هللا  ،قيمة التضحية مف اجل نيل الحرية ،قيمة المشاركة السياسية

الصراع وخاصة بيف األحزاب المختمفة .

السياسي  ،قيمة االنفتاح عمى األخر وعرض أرائو.

طريقة التفكير أو المعتقد في الوصوؿ إلى حل نحو قضايا

ب -تنمية المعرفة السياسية :

والتي تتضمف القيـ والمعايير

السموكية المتعمقة باألفراد والتي تربطيـ بالسمطة السياسية .

ت -المشاركة في الحياة السياسية  :وىى تشمل جميع صور
اشتراؾ أو إسيامات المواطنيف في توجيو عمل أجيزة
الحكومة سواء كانت المساىمة مباشرة أو غير مباشرة.
ث -تأكيد الشعور باليوية الوطنية  :التأكيد عمى االنتماء والوالء

لموطف واالعتزاز بتاريخو ورموزه  ،وتعميق الروابط التاريخية

االيجابية  ،قيمة االنتماء لمحزب الواحد  ،قيمة النقد االيجابي لمعمل
ثانيا :فئة الشكل  :كيف قيل  :فئة شكل المادة اإلعالمية وىى
تسعى إلى التعرؼ عمى شكل المادة اإلعالمية في مضموف الصحف
عينة الدراسة وتتضمف عدة فئات فرعية كاالتى :

أ-

فئة الشكل الصحفي لممادة اإلعالمية :

الخبر :وىو كل شيء لـ تعمـ بو أمس.

ب -التحقيق :ىو استطالع لموقائع واألحداث ولجميع األشخاص

الذيف ليـ صمة بيذه الوقائع واألحداث والعوامل المؤثرة فييا و
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تقديـ الحموؿ المناسبة لممشكمة التي يتناوليا التحقيق وكذلؾ

ىو تحميل واقعي لألحداث والمشكالت التي تواجو المجتمع

أمين وافي؛ نورا وادي

آرائيـ بقدر مف االستقاللية والمسئولية التي تنمي جوانب إبداعية

وتربوية مف خالؿ فنوف الكتابة الصحفية المختمفة.

وتحميل نفسي لألشخاص الذيف يتصموف بيذه األحداث

الدور :يعرؼ الدور بأنو السموؾ المتوقع مف الفرد في الجماعة ،وىو

ت -المقال  :ىو إنشاء متوسط الطوؿ ينشر في صحيفة ليعالج

في الجماعة ،فإف الدور يشير إلى نموذج السموؾ الذؼ يتطمبو

والمشكالت  ،كما أنو ال يرتبط باألحداث اآلنية.
موضوعا و يحمل رأػ صاحبو

ث -التقرير :وصف تسجيمي و دقيق تقدـ الصحيفة مف خاللو

جميع التفاصيل التي تيـ القراء و المدعمة بالمعمومات و

األقواؿ و الصور و الوثائق لوقائع و تطورات و نتائج حدث

ىاـ

ج -الحديث  :ىو فف التحاور أو االلتقاء بمصدر مف المصادر

بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات جديدة حوؿ واقعة معينة  ،أو
بيدؼ معرفة وجيات النظر أو اآلراء حوؿ ىذه الواقعة  ،أو

بيدؼ إلقاء الضوء عمى شخصية معينة  .وىو قد يكوف مع
شخص أو مع مجموعة .


الجانب الديناميكي لمركز الفرد ،فحيف يشير المركز إلى مكانة الفرد
()21

المركز  .أو ىو " نمط السموؾ المتوقع مف شخص ما يشغل مرك اًز
ما أثناء تفاعمو مع اآلخريف ،وتصاحب ىذا الدور حقوؽ وواجبات،

وىي عمى نوعيف :مكتسبة يحصل عمييا الفرد مف خالؿ سعيو وجيده
وخبرتو ،ومنسوبة إلى الفرد مف قبل المجتمع بغض النظر عف ميزات
()22

الفرد

.

أما تعريفنا لمدور من واقع الدراسة فيو::مجموعة مف البرامج

واألنشطة التي تمارسيا المساجد  ،بما يتضمنو مف توعية وتوجيو ،

وفقاً لبرامج المساجد ،واإلمكانيات والمواد المتاحة لدييا.
المبحث الثاني :مناقشة نتائج تحميل مضمون الصحافة المسجدية
(صوت المرابطين ،نداء القدس)

فئة العناصر التيبوغرافية  :وما تشممو مف عناويف بأنواعيا

أوال  :مناقشة نتائج الدراسة التحميمية:

سياسية سميمة لألفراد قراء الصحف عينة الدراسة.

الدراسة:

وصور ورسوـ واطارات وألواف جميعيا سخرت مف اجل تنشئ

 -1فئة القضايا التي تناولتيا المادة اإلعالمية في صحيفتي

-2أسموب القياس:ىو نظاـ التسجيل الكمي المنتظـ ألدوات تحميل

فئة قضايا التغطية الصحفية في الصحافة المسجدية بمحافظات غزة

أرقاـ تساعد عمى الوصوؿ إلى نتائج كمية تسيـ في التفسير

ىذا الجزء إلى التعرؼ عمى فئة القضايا الصحفية المستخدمة المعتمد

المضموف وفئاتو ،ويمكف مف خاللو إعادة بناء المحتوػ في شكل

واالستدالؿ ،وتحقيق أىداؼ الدراسة( ،)20وتستخدـ التكرار كأسموب
لمعد والقياس.

في الصحيفتين :صوت المرابطين ،نداء القدس .تيدؼ الدراسة في
عمييا في صحيفة صوت المرابطيف وصحيفة نداء القدس ،مف خالؿ

عينة الدراسة ،وقد صنف الباحثاف فئة القضايا عمى النحو األتي :

عاشرا :مصطمحات الدراسة:

الصحافة المسجدية :ىي إحدػ األنشطة اإلعالمية الحرة التي تنشر
داخل المسجد ،وتقوـ لجنة إعالمية خاصة بإصدارىا واخراجا

وطباعتيا ،وتوزيعيا ،بإشراؼ جية محددة وتخاطب مجتمع رواد ىذا
المسجد ،مف مصميف بالدرجة األولى ،ومتمقيف لممحاضرات الدينية،
وأصدقاء المسجد بكافة نشاطاتيـ ،وتمتزـ بالقواعد التي تحكـ المؤسسة
الدينية فيما تنشره مف مواد ،مع إتاحة الفرصة لألفراد بالتعبير عف

( )20عبد الحميد ،تحميل المحتوػ في بحوث اإلعالـ (ص .)181

(المصالحة الوطنية ،األسرػ ،العالقات الخارجية ،تشكيل الحكومة
الجديدة في راـ هللا ،حصار غزة ،األنفاؽ في غزة ،المفاوضات بيف
السمطة واالحتالؿ ،الحمالت األمنية ألجيزة السمطة في راـ هللا،

التقرير الروسي الفرنسي حوؿ وفاة عرفات ،قضايا أخرػ) وذلؾ حتى
يتسنى لنا التعرؼ عمى أبرز القضايا التي تولييا الصحيفة اىتمام ًا
أكبر في عممية التغطية الصحفية.

( )21بدوؼ ،معجـ مصطمحات العموـ االجتماعية (ص.)95
( )22فرحاف ،مدخل إلى عمـ االجتماع الحديث (ص.)91
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جدول رقم ( )1يوضح فئة القضايا التي تناولتيا المادة اإلعالمية
في صحيفتي الدراسة:

صوت المرابطين
المصالحة
الوطنية
األسرػ
العالقات
الخارجية

االتجاه العام

نداء القدس

الجديدة في

األنفاؽ في
غزة

 %18.72بواقع  79مادة خبرية ،مف مجمل القضايا المنشورة ،تالىا
قضية حصار غزة بنسبة  %17.06بواقع  72مادة خبرية تالىا

قضية األسرػ بنسبة  %10.43بواقع  44مادة خبرية ،تالىا تشكيل

ك

%

ك

%

ك

40

19.23

39

18.22

79

18.72

21

10.10

23

10.75

44

10.43

تالىا المفاوضات بيف السمطة واالحتالؿ بنسبة  %7.82بواقع 33

10

4.81

24

11.21

34

8.06

مادة خبرية تالىا األنفاؽ في غزة بنسبة  %4.50بواقع  19مادة

24

11.54

19

8.88

43

10.19

راـ هللا
حصار غزة

القضايا المنشورة ،تمتيا قضية المصالحة الوطنية ،حيث بمغت نسبتيا

%

تشكيل
الحكومة

أمين وافي؛ نورا وادي

35

16.83

37

17.29

72

17.06

11

5.29

8

3.74

19

4.50

الحكومة الجديدة في راـ هللا بنسبة  %10.19بواقع  43مادة خبرية،

تالىا العالقات الخارجية بنسبة  %8.06بواقع  34مادة خبرية،

خبرية ،وجاء التقرير الروسي الفرنسي بنسبة  %2.84بواقع  12مادة
خبرية مف مجمل القضايا المنشورة واخي اًر القضايا األخريسبة
 %0.47بواقع  2مادة خبرية .
ب -االتجاه الخاص بكل صحيفة عينتي الدراسة منفردا:


راـ هللا احتمت المرتبة األولي مف فئة القضايا المتعمقة في

صحيفة نداء القدس بنسبة  ،%20.09ويمييا المصالحة

المفاوضات
بيف السمطة

19

9.13

14

6.54

33

الوطنية حيث احتمت المرتبة الثانية مف فئة القضايا المتعمقة

7.82

في صحيفة نداء القدس بنسبة  ،%18.22يمييا حصار غزة

واالحتالؿ

احتمت المرتبة الثالثة بنسبة  ،%17.29ويمييا العالقات

الحمالت

الخارجية وقد احتمت المرتبة الرابعة بنسبة  ،%11.21ويمييا

األمنية
ألجيزة

41

19.71

43

20.09

84

19.91

األسرػ حيث احتمت المرتبة الخامسة بنسبة ،%10.75

السمطة في

ويمييا تشكيل الحكومة الجديدة في راـ هللا احتمت المرتبة

راـ هللا

السادسة بنسبة  ،%8.88ويمييا المفاوضات بيف السمطة

التقرير

واالحتالؿ احتمت المرتبة السابعة بنسبة  ،%6.54ويمييا

الروسي
الفرنسي
حوؿ

صحيفة نداء القدس :الحمالت األمنية ألجيزة السمطة في

7

3.37

5

2.34

12

األنفاؽ في غزة التي احتمت المرتبة الثامنة بنسبة ،%3.74

2.84

وفاة

ويمييا التقرير الروسي الفرنسي حوؿ وفاة عرفات فقد احتمت

عرفات
قضايا اخرػ

0

0

2

0.93

2

0.47

المجموع

208

49.3

214

50.7

422

100.00

المرتبة التاسعة بنسبة  ،%2.34وأخي اًر قضايا أخرػ وقد

احتمت المرتبة العاشرة بنسبة .%0.93


صحيفة صوت المرابطين:

يتضح أف الحمالت األمنية

ألجيزة السمطة في راـ هللا احتمت المرتبة األولي مف فئة

مف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح أف:
أ -االتجاه العام كان كاْلتي :أبرز القضايا التي تناولتيا الصحيفتاف
عينتا الدراسة كانت قضية الحمالت األمنية ألجيزة السمطة في راـ

هللا ،حيث بمغت نسبتيا  %19.91بواقع  84مادة خبرية مف مجمل

الموضوع المتعمق بصحيفة صوت المرابطيف بنسبة

 ،%19.71ويمييا المصالحة الوطنية التي احتمت المرتبة
الثانية بنسبة  ،%19.23ويمييا حصار غزة وقد احتمت
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المرتبة الثالثة بنسبة  ،%16.83ويمييا تشكيل الحكومة

بنسبة  %6.54بينما احتمت المرتبة السادسة بنسبة  %9.13لدػ

 ،%ويمييا األسرػ التي احتمت المرتبة الخامسة بنسبة

اتجاىات الصحيفة

الجديدة في راـ هللا حيث احتمت المرتبة الرابعة بنسبة11.54

صحيفة صوت المرابطيف.

-2االتجاه السائد في صحيفتي الدراسة:

 ،%10.10ويمييا المفاوضات بيف السمطة واالحتالؿ حيث

المسجدية الواردة في الصحيفتيف :صوت المرابطيف و نداء القدس،

احتمت المرتبة السادسة بنسبة  ،%9.13ويمييا األنفاؽ في

في تغطية الموضوعات عمى الساحة الفمسطينية والذؼ يظير في

غزة وقد احتمت المرتبة السابعة بنسبة  ،%5.29ويمييا

عرض الموضوعات الصحفية.

العالقات الخارجية والتي احتمت المرتبة الثامنة بنسبة
 ،%4.81ويمييا التقرير الروسي الفرنسي حوؿ وفاة عرفات

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ إلى اتجاه الصحيفتيف في تغطية
الموضوعات عمى الساحة الفمسطينية مف خالؿ عينة الدراسة وقد

حيث احتمت المرتبة التاسعة بنسبة .%3.37

صنف اتجاه الصحفية عمى النحو التالي (إيجابي ،سمبي ومحايد)

ج  -أوجو االتفاق واالختالف في فئة القضايا التي تناولتيا المادة
اإلعالمية في صحيفتي الدراسة:

أظيرت بيانات الجدوؿ السابق أف ىناؾ تطابقاً بيف الصحيفتيف

عينتي الدراسة في االىتماـ بعرض قضية الحمالت األمنية ألجيزة
السمطة في راـ هللا ،حيث استحوذت في كمتييما عمى المرتبة األولى

وتمتيا قضية المصالحة الوطنية في المرتبة الثانية ،ثـ قضية حصار

غزة في المرتبة الثالثة ،وحصمت قضية األسرػ عمى المرتبة الخامسة
عمى مستوػ االىتماـ بكمتا الصحيفتيف وقضية وفاة عرفات عمى
المرتبة التاسعة.

وأظيرت بيانات الجدوؿ أف ىناؾ تباينا واضحا بيف الصحيفتيف

عينتي الدراسة في ترتيب االىتماـ بالقضايا األخرػ ،حيث جاء
االىتماـ بقضية العالقات الخارجية لدػ صحيفة نداء القدس أكثر مف
صحيفة صوت المرابطيف ،فجاءت بالمرتبة الرابعة لدييا بنسبة
 ،%11.21وفى المرتبة الثامنة لدػ صوت المرابطيف بنسبة
 ،%4.81بينما االختالؼ في باقي عرض القضايا لـ يكف كبيرا،
فجاء متشابياً إلى حد ما ،حيث احتمت تشكيل الحكومة الجديدة في

راـ هللا عمى المرتبة السادسة بنسبة  %8.88في صحيفة نداء القدس
بينما احتمت المرتبة الرابعة في صوت المرابطيف بنسبة ،%11.54
واحتمت قضية األنفاؽ في غزة عمى المرتبة الثامنة بنسبة %3.74

لدػ صحيفة نداء القدس بينما حصمت عمى المرتبة السابعة بنسبة
 %5.29في صحيفة صوت المرابطيف وحصمت قضية المفاوضات
بيف السمطة واالحتالؿ عمى المرتبة السابعة لدػ صحيفة نداء القدس

لكي نتعرؼ عمى أؼ مف االتجاىات الصحفية التي تعتمد عمييا
الصحيفة بشكل أكبر في عرض موضوعاتيا.
جدول رقم ( ) 2يوضح التكرار والنسبة المئوية لالتجاه السائد في
صحيفتي الدراسة

صوت المرابطين

نداء القدس

االتجاه العام

ك

%

ك

%

ك

%

إيجابي

97

46.63

94

43.93

191

45.26

سمبي

78

37.50

88

41.12

166

39.34

محايد

33

15.87

32

14.95

65

15.40

المجموع

208

49.3

214

50.7

422

100.00

من خالل الجدول السابق يتضح أن:

أ -االتجاه العام كان كاْلتي :استحوذ االتجاه اإليجابي في عرض
المواد الخبرية في الصحيفتيف عينتي الدراسة عمى المرتبة األولى

بنسبة  %45.26بواقع  191مادة خبرية قيس فييا االتجاه مف
المجموع العاـ ،تالىا االتجاه السمبي بنسبة  %39.34بواقع 166
مادة خبرية قيس فييا االتجاه ،تالىا أخي ار االتجاه المحايد بنسبة
 %15.40بواقع  65مادة خبرية مف المجموع الكمى لمموضوعات
التي قيس فييا االتجاه العاـ في عرض الموضوعات.

ب -االتجاه الخاص بكل صحيفة عينتي الدراسة منفردا:

 صحيفة نداء القدس :اتجاه الصحيفة إيجابي احتل
المرتبة األولي بنسبة  ،%43.93يميو اتجاه
الصحيفة سمبي احتمت المرتبة الثانية بنسبة

 ،%41.12ويميو اتجاه الصحيفة محايد احتمت
المرتبة الثالثة بنسبة .%14.95
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 صحيفة صوت المرابطين :اتجاه الصحيفة إيجابي
احتمت المرتبة األولي بنسبة  ،%46.63يميو

االتجاه السمبي احتمت المرتبة الثانية بنسبة

 ،%37.50يميو االتجاه المحايد احتمت المرتبة
الثالثة بنسبة .%15.87

صوت المرابطين
ك
المسئوليف

أظيرت بيانات الجدوؿ السابق أف ىناؾ تطابقاً بيف الصحيفتيف

المرابطيف  %43.93ونسبتو في نداء القدس  ،%46.63ومع أخذ
االتجاه المحايد في عرض عدد آخر مف الموضوعات أيضاً بنسب
متقاربة أيضاً ،حيث جاءت نسبة ىذا االتجاه في صحيفة صوت
المرابطيف  %15.87وفى صحيفة نداء القدس .%14.95

وأظيرت بيانات الجدوؿ أف ىناؾ تباينا بيف الصحيفتيف عينتي
الدراسة جاء في النسب التي أولتيا الصحيفتاف عينتا الدراسة في

اتخاذ االتجاه السمبي رؤية ليا في عرض بعض الموضوعات ،حيث
احتل االتجاه السمبي نسبة أكبر في صحيفة نداء القدس ب%41.12
عنو في صوت المرابطيف ب.%37.50
 -3أساليب اإلقناع المستخدمة في صحيفتي الدراسة :أساليب
اإلقناع الصحفية المستخدمة المعتمد عمييا مف قبل صحيفتي الدراسة

الواردة في الصحيفتيف :صوت المرابطيف ،نداء القدس.

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ إلى أساليب اإلقناع المستخدمة في
الصحيفة المسجدية المعتمد عمييا في صحيفة صوت المرابطيف

وصحيفة نداء القدس ودورىا في تكويف الوعي السياسي مف خالؿ
عينة الدراسة وقد صنفت الدراسة أساليب اإلقناع عمى النحو التالي
(أقواؿ المسئوليف المحمييف ،خبراء وعمماء ومثقفيف ،إحصاءات

ودراسات ،أدلة تاريخية ،قوانيف وق اررات دولية ،آيات قرآنية وأحاديث
نبوية) وذلؾ لكي نتعرؼ عمى أساليب اإلقناع التي تعتمد عمييا
الصحيفة .
جدول رقم ( )3يوضح التكرار والنسبة المئوية ألساليب اإلقناع
المستخدمة في صحيفتي الدراسة:

63

30.29

31.25

65

128

30.33

خبراء

إحصاءات

الموضوعات بنسب متقاربة ،حيث جاءت نسبتو في صحيفة صوت

ك

المحمييف

ج  -أوجو االتفاق واالختالف في فئة اتجاه الصحيفة لممادة

عينتي الدراسة في االعتماد عمى االتجاه االيجابي في عرض

%

ك

%

أقواؿ

وعمماء

اإلعالمية المعروضة في الدراسة:

%

نداء القدس

االتجاه العام

ومثقفوف
ودراسات
أدلة تاريخية

57

27.40

59

28.37

116

27.49

36

17.31

42

20.19

78

18.48

18

8.65

12

5.77

30

7.11

قوانيف
22

وق اررات

10.58

11.54

24

46

10.90

دولية
آيات قرآنية
وأحاديث

12

5.77

5.77

12

24

5.69

نبوية
المجموع

208

49.29

214

50.71

422

100.00

من خالل الجدول السابق يتضح أن:

أ -االتجاه العام كان كاْلتي :جاء االعتماد عمى أقواؿ المسئوليف
المحمييف كأسموب مف أساليب اإلقناع أوالً بنسبة  %30.33بواقع

 128مادة خبرية استشيدت بتمؾ األقواؿ ،تالىا اإلقناع بآراء الخبراء
والعمماء والمثقفيف بنسبة  %27.49بواقع  116مادة خبرية ،استدلت
بتمؾ اآلراء ،تالىا االعتماد عمى اإلحصاءات والدراسات بنسبة
 %18.48بواقع  78مادة خبرية ،تالىا القوانيف والق اررات الدولة

بنسبة  %10.90بواقع  46مادة خبرية ،تالىا االستشياد باالدلة
التاريخية بنسبة  %7.11بواقع  30مادة خبرية ،وجاء أخي ار استخداـ
االستشياد بااليات قرانية وأحاديث نبوية بنسبة  %5.69بواقع 24
مادة خبرية كأسموب اقناع.
ب -االتجاه الخاص بكل صحيفة عينتي الدراسة منفردا:


صحيفة نداء القدس:

أقواؿ المسئوليف المحمييف احتمت

المرتبة األولي مف أساليب اإلقناع بنسبة  ،%31.25وتمتيا

خبراء وعمماء ومثقفيف احتمت المرتبة الثانية مف أساليب
اإلقناع بنسبة  %28.37ويمييا إحصاءات ودراسات احتمت
المرتبة الثالثة بنسبة  ،%20.19ويمييا ويمييا قوانيف وق اررات
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دولية احتمت المرتبة الرابعة بنسبة  ،%11.54ويمييا آيات

 -4اليدف المتحقق من المادة اإلعالمية المقدمة في الصحيفتين

 ،%5.77ويمييا أدلة تاريخية احتمت المرتبة السادسة بنسبة

األىداف الصحفية المتحققة من تغطية الصحافة المسجدية

صحيفة صوت المرابطين :ويتضح أف أقواؿ المسئوليف

المرابطين ونداء القدس .تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ إلى األىداؼ

 ،%30.29ويمييا خبراء وعمماء ومثقفيف احتمت المرتبة

وصحيفة نداء القدس ودورىا في تكويف الوعي السياسي مف خالؿ

المرتبة الثالثة بنسبة  ،%17.31ويمييا قوانيف وق اررات دولية

الخالفات والصراعات السياسية ،تنمية المعرفة السياسية ،المشاركة

قرآنية وأحاديث نبوية احتمت المرتبة الخامسة بنسبة

%5.77


أمين وافي؛ نورا وادي

المحمييف احتمت المرتبة األولى مف أساليب اإلقناع بنسبة

الثانية بنسبة  ،%27.40ويمييا إحصاءات ودراسات احتمت
احتمت المرتبة الرابعة بنسبة  ،%10.58ويمييا أدلة تاريخية

احتمت المرتبة الخامسة بنسبة  ،%8.65ويمييا آيات قرآنية
وأحاديث نبوية احتمت المرتبة الرابعة بنسبة ،%9.16

عينتي الدراسة:

لمموضوعات اإلخبارية السياسية الواردة في الصحيفتين :صوت
الصحفية المستخدمة المعتمد عمييا في صحيفة صوت المرابطيف
عينة الدراسة وقد صنفت األىداؼ الصحفية عمى النحو التالي (نبذ

في الحياة السياسية ،تأكيد الشعور باليوية الوطنية ،المساعدة في
صنع الق اررات ،تحقيق التكامل السياسي في الساحة الفمسطينية،

أىداؼ أخرػ) ثـ نتعرؼ عمى أؼ مف األىداؼ التي تعتمد عمييا

ج  -أوجو االتفاق واالختالف في فئة أساليب اإلقناع التي تناولتيا

بشكل أكبر.

المادة اإلعالمية في صحيفتي الدراسة :أظيرت بيانات الجدوؿ

جدول رقم ()4

السابق أف ىناؾ تطابقاً بيف الصحيفتيف عينتي الدراسة في ترتيب
أساليب اإلقناع لدييا .حيث جاء في كمتا الصحيفتيف أوالً /أقواؿ

المسئوليف المحميف ،ثانياً /الخبراء والعمماء والمثقفيف ،ثالثاً/
اإلحصاءات والدراسات ،رابعاً /اآليات القرآنية واألحاديث النبوية،

خامساً /القوانيف والق اررات الدولية ،سادساً /األدلة التاريخية .وأظيرت

بيانات الجدوؿ أف ىناؾ تباينا بيف الصحيفتيف عينتي الدراسة جاء في
النسب التي أولتيا كل صحيفة باالىتماـ بأسموب اإلقناع المستخدـ

لدييا ،فجاء االىتماـ باإلحصاءات والدراسات بنسبة أعمى لدػ
صحيفة
بينما جاء االىتماـ باألدلة التاريخية بنسبة أكبر في صحيفة صوت

المرابطيف%8.65عنو في صحيفة نداء القدس  ،%5.77وأيضا جاء
االىتماـ بالقوانيف والق اررات الدولية بصورة أكبر في صحيفة نداء
القدس بنسبة  %11.54عنو في مثيمتيا صوت المرابطيف بنسبة
.%10.58

المقدمة في الصحيفتين عينتي الدراسة:
صوت المرابطين
الخالفات

نبذ

والصراعات السياسية
تنمية المعرفة السياسية
المشاركة في الحياة
السياسية
تأكيد الشعور باليوية
الوطنية

نداء القدس  %20.19مقارنة بصوت المرابطيف بنسبة ،%20.19

يوضح اليدف المتحقق من المادة اإلعالمية

المساعدة

في

صنع

الق اررات
تحقيق

نداء القدس

االتجاه العام

ك

%

ك

%

ك

%

38

18.27

42

20.19

80

18.96

42

20.19

39

18.75

81

19.19

38

18.27

38

18.27

76

18.01

37

17.79

42

20.19

79

18.72

19

9.13

17

8.17

36

8.53

التكامل

السياسي في الساحة

28

13.46

32

15.38

60

14.22

الفمسطينية
أىداؼ أخرػ

6

2.88

4

1.92

10

2.37

المجموع

208

49.29

214

50.71

422

100.00
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الخامسة

من خالل الجدول السابق يتضح أن:

.%2.88

أ -االتجاه العام كان كاْلتي:

حصل ىدؼ تنمية المعرفة السياسية عمى أعمى النسب مف األىداؼ
الكمية ب  %19.19بواقع  81مادة خبرية ،فيما تاله ىدؼ نبذ

بنسبة  ،%9.13واخي ار أىداؼ أخرػ بنسبة

ج  -أوجو االتفاق واالختالف في فئة اليدف الصحفي لممادة
اإلخبارية في صحيفتي الدراسة:

الخالفات والصراعات السياسية بنسبة  %18.96بواقع  80مادة

أظيرت بيانات الجدوؿ السابق أف ىناؾ تطابقاً بيف الصحيفتيف
عينتي الدراسة في إعطاء المشاركة في الحياة السياسية المرتبة

الشعور باليوية الوطنية بنسب متساوية  %18.72بواقع 79مادة

الثانية ،مف حيث األىداؼ التي تسعى الصحيفتيف إلى تحقيقيا في

إخبارية  ،أما رابعاً فجاء ىدؼ تحقيق التكامل السياسي في الساحة

الساحة الفمسطينية ،وأظيرت بيانات الجدوؿ أف ىناؾ تباينا بيف

إخبارية  ،وجاء ثالثاً ىدؼ المشاركة في الحياة السياسية وتأكيد

الفمسطينية بنسبة  %14.22بواقع  60مادة إخبارية ،وحل خامساً

ىدؼ المساعدة في صنع الق اررات بنسبة  %8.53بواقع  36مادة

الصحيفتيف عينتي الدراسة في ترتيب باقي األىداؼ األخرػ التي
تسعى كل واحدة إلى تحقيقيا ،حيث جاء اليدؼ األوؿ لصحيفة نداء

إخبارية ،وىناؾ أىداؼ أخرػ ظيرت بنسب ضئيمة تمثمت ب%2.37

القدس ىو نبذ الخالفات والصراعات السياسية إلى جانب ىدؼ تأكيد

بواقع  10مادة إخبارية.

الشعور باليوية الوطنية بنسبة  ،%20.19بينما جاء ىدؼ تنمية

ب -االتجاه الخاص بكل صحيفة عينتي الدراسة منفردا:

المعرفة السياسية األوؿ في صحيفة صوت المرابطيف بنسبة



صحيفة نداء القدس :يتضح أف نبذ الخالفات والصراعات

السياسية وتأكيد الشعور باليوية الوطنية احتمتا المرتبة األولي

مف أىداؼ صحيفة نداء القدس بنسبة  ،%20.19ويمييا



 ،%20.19وقد جاء نبذ الخالفات والصراعات السياسية والمشاركة
في الحياة السياسية في المرتبة الثانية لدػ صوت المرابطيف بنسبة

 ،%18.27بينما جاء في المرتبة الثالثة لدػ صحيفة نداء القدس

تنمية المعرفة السياسية حيث احتمت المرتبة الثالثة بنسبة

ىدؼ تنمية المعرفة السياسية بنسبة .%18.75

 %18.75ويمييا المشاركة في الحياة السياسية حيث احتمت

 -5القيم المتحققة من المادة اإلخبارية المقدمة في الصحيفتين

في الساحة الفمسطينية الذؼ احتل المرتبة الخامسة بنسبة

القيم اإلخبارية المتحققة في تغطية الصحافة المسجدية

المرتبة السادسة بنسبة .%1.92

الصحيفتين :صوت المرابطين ،نداء القدس.

المرتبة الرابعة بنسبة  ،%18.27ثـ تحقيق التكامل السياسي

عينتي الدراسة:

 ،%15.38ويميو المساعدة في صنع الق اررات قد احتل

لمموضوعات التي ليا دور في التنشئة السياسية الواردة في

صحيفة صوت المرابطين:

جاءت كاآلتي ،تنمية المعرفة

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ إلى القيـ الصحفية المعتمد عمييا في

السياسية احتمت المرتبة األولي مف أىداؼ صحيفة صوت

صحيفة صوت المرابطيف وصحيفة نداء القدس ودورىا في التنشئة

السياسية و ىدؼ نبذ الخالفات والصراعات السياسية احتمتا

عمى النحو التالي( :قيمة الوالء واالنتماء لموطف ،قيمة الجياد في

المرابطيف بنسبة  ،%20.19ويمييا المشاركة في الحياة

المرتبة الثانية مف أىداؼ الصحيفة بنسبة  %18.27ثـ تأكيد
الشعور باليوية الوطنية وقد احتمت المرتبة الثالثة بنسبة
 ،%17.79ويميو تحقيق التكامل السياسي في الساحة
الفمسطينية التي احتمت المرتبة الرابعة بنسبة ،%13.46

ويميو المساعدة في صنع الق اررات حيث احتمت المرتبة

السياسية مف خالؿ عينة الدراسة ،وقد صنف الباحثاف القيـ الصحفية
سبيل هللا ،قيمة التضحية مف أجل نيل الحرية ،قيمة المشاركة

السياسية اإليجابية ،قيمة االنتماء لمحزب الواحد ،قيمة النقد االيجابي
لمعمل السياسي ،قيمة االنفتاح عمى األخر وعرض أرائو ،أخرػ) حتى
يتسنى لنا التعرؼ عمى القيـ التي تعتمد عمييا الصحيفة بشكل أكبر.
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بنسبة  %9.00بواقع  38مادة إخبارية وحمت أخي ار قيمة النقد
جدول رقم ( )5يوضح توزيع القيم المتحققة من المادة اإلخبارية
المقدمة في الصحيفتين عينتي الدراسة:
صوت المرابطين
ك

%

نداء القدس
ك

%

االتجاه العام
ك

اإليجابي لمعمل السياسي بنسبة  %7.35بواقع  31مادة إخبارية.

ب -االتجاه الخاص بكل صحيفة عينتي الدراسة منفردا:


%

احتمت المرتبة األولي مف قيـ صحيفة نداء القدس بنسبة

18.48

حيث احتمت المرتبة الثانية مف قيـ صحيفة نداء القدس

قيمة الوالء
واالنتماء

40

19.23

38

18.27

78

 ،%20.67ويميو قيمة التضحية مف أجل نيل الحرية

لموطف
قيمة الجياد
في سبيل هللا

36

17.31

38

18.27

74

بنسبة  %19.23ويميو قيمة الجياد في سبيل هللا وقيمة

17.54

الوالء واالنتماء لموطف وقد احتمت المرتبة الثالثة بنسبة

 ،%18.27و يميو قيمة المشاركة السياسية اإليجابية

قيمة التضحية
مف أجل نيل

38

18.27

40

19.23

78

حيث احتمت المرتبة الرابعة بنسبة  ،%10.10ويميو

18.48

الحرية

قيمة االنفتاح عمى األخر وعرض أرائو

قيمة المشاركة
السياسية

17

8.17

21

10.10

38

9.00

لمحزب الواحد

42

20.19

43

20.67

85

20.14

االيجابي لمعمل السياسي واحتمت السابعة بنسبة

لمعمل

15

7.21

16

7.69

31

7.35

السياسي
20

9.62

18

8.65

38

9.00

وعرض أرائو
المجموع



صحيفة صوت المرابطين:

صوت المرابطيف بنسبة  ،%20.19ويميو قيمة الوالء واالنتماء لموطف
وقد احتمت المرتبة الثانية بنسبة  ،%19.23ويميو قيمة التضحية مف
أجل نيل الحرية حيث احتمت المرتبة الثالثة بنسبة  ،%18.27ويميو

قيمة االنفتاح
عمى اآلخر

.%7.69

قيمة االنتماء لمحزب الواحد احتمت المرتبة األولي مف قيـ صحيفة

قيمة النقد
االيجابي

وقد احتمت

المرتبة السادسة بنسبة  %8.65ويميو قيمة النقد

اإليجابية
قيمة االنتماء

صحيفة نداء القدس :قيمة االنتماء لمحزب الواحد

208

49.29

214

50.71

422

100.00

من خالل الجدول السابق يتضح أن:

أ -االتجاه العام كان كاْلتي :حصمت قيمة االنتماء لمحزب الواحد

عمى المرتبة األولى بيف ترتيب القيـ اإلخبارية بنسبة  %20.14بواقع

قيمة الجياد في سبيل هللا والتي احتمت المرتبة الرابعة بنسبة
 ،%17.31ويميو قيمة االنفتاح عمى األخر وعرض أرائو وقد احتمت
المرتبة الخامسة بنسبة  %9.62ويميو قيمة المشاركة السياسية
اإليجابية حيث احتمت المرتبة السادسة بنسبة  ،%8.17ويميو قيمة
النقد االيجابي لمعمل السياسي والتي احتمت المرتبة السابعة بنسبة

.%7.21

 85مادة إخبارية ،حينما حصمت قيمة التضحية مف أجل نيل الحرية

ج  -أوجو االتفاق واالختالف في فئة القيم المتحققة لممادة

بواقع  78مادة إخبارية ،وتميا في المرتبة الثالثة قيمة الجياد في

أظيرت بيانات الجدوؿ السابق أف ىناؾ تطابقاً بيف الصحيفتيف
عينتي الدراسة في إعطاء المرتبة األولى لقيمة االنتماء لمحزب الواحد

و قيمة الوالء واالنتماء لموطف عمى المرتبة الثانية بنسبة %18.48
سبيل هللا بنسبة %17.54بواقع  74مادة إخبارية ،وحمت رابعاً قيمة

االنفتاح عمى اآلخر وعرض آرائو وقيمة المشاركة السياسية اإليجابية

اإلخبارية في صحيفتي الدراسة:

وذلؾ بنسبة بمغت في صحيفة صوت المرابطيف ب  %20.19و في
صحيفة نداء القدس ب  %20.67وتمتيا قيمة التضحية مف أجل نيل
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الحرية في المرتبة الثانية لدػ صحيفة نداء القدس بنسبة %19.23

ولدػ صحيفة صوت المرابطيف قيمة الوالء واالنتماء لموطف بنسبة
. %19.23

أمين وافي؛ نورا وادي

أ -االتجاه العام كان كاْلتي :استحوذ الخبر عمى المرتبة األولى في
عرض األحداث بنسبة  %35.07بواقع  148مادة خبرية مف
المجموع العاـ ،وتاله التقرير بنسبة  %27.49بواقع  116مادة

وأظيرت بيانات الجدوؿ أف ىناؾ تباينا بيف الصحيفتيف عينتي

خبرية مف المجموع العاـ ،تاله المقاؿ بنسبة  % 16.11بواقع 68

الدراسة في باقي نسب القيـ المقدمة في داخل الموضوعات الصحفية

مادة خبرية ،تاله التحقيق بنسبة  % 12.09بواقع  51مادة خبرية

المعروضة حيث تقدمت قيمة الجياد في سبيل هللا عمى قيمة الوالء
واالنتماء لموطف في صحيفة صوت المرابطيف ،وكذلؾ تقدمت نسبة
قيمة المشاركة السياسية اإليجابية في صحيفة نداء القدس حيث
جاءت في المرتبة الخامسة مف حيث القيـ المقدمة بينما احتمت ىذه

وجاء أخي ار الحديث الصحفي بنسبة  % 9.24بواقع  39مادة خبرية
مف المجموع العاـ لممواد الخبرية المنشورة.
ب -االتجاه الخاص بكل صحيفة عينتي الدراسة منفردا:


القيمة المرتبة السادسة في صحيفة صوت المرابطيف.

صحيفة نداء القدس:الخبر احتل المرتبة األولي في شكل
المادة اإلعالمية في صحيفة نداء القدس بنسبة ،%35.10

 -6شكل المواد الخبرية المستخدم في عرض المادة اإلعالمية في

يميو التقرير الذؼ احتل المرتبة الثانية بنسبة  ،%30.77ويميو

الصحيفتين عينتي الدراسة:

المقاؿ حيث احتل المرتبة الثالثة بنسبة  ،%15.87ويميو

التحقيق وقد احتل المرتبة الرابعة بنسبة  ،%12.02ويميو

شكل المواد اإلخبارية المستخدم المعتمد عميو في تغطية الصحافة

الحديث الذؼ احتل المرتبة الخامسة بنسبة .%9.13

المسجدية لمموضوعات الصحفية الواردة في الصحيفتين :صوت
المرابطين ،نداء القدس.



تيدؼ الدراسة في ىذا الجزء إلى التعرؼ إلى شكل المواد الخبرية
المعتمد عمييا في صحيفة صوت المرابطيف وصحيفة نداء القدس

ودورىا في التنشئة السياسية مف خالؿ عينة الدراسة ،وقد صنف
شكل المادة الخبرية عمى النحو التالي (الخبر ،التقرير ،التحقيق،
المقاؿ ،الحديث) وذلؾ لكي نتعرؼ عمى األشكاؿ اإلخبارية التي

تعتمد عمييا الصحيفتيف عينتي الدراسة بشكل أكبر.

جدول رقم ( )6يوضح التكرار والنسبة المئوية لشكل المواد
اإلخبارية

صوت المرابطين

االتجاه العام

نداء القدس

صحيفة صوت المرابطين :الخبر احتل المرتبة األولي في

شكل المادة اإلعالمية في صحيفة صوت المرابطيف بنسبة

 ،%36.06يميو التقرير الذؼ احتل المرتبة الثانية بنسبة
 ،%25.00ثـ المقاؿ حيث احتل المرتبة الثالثة بنسبة
 ،%16.83يميو التحقيق احتل المرتبة الرابعة بنسبة
 ،%12.50وأخي اًر الحديث الذؼ احتل المرتبة الخامسة بنسبة
.%9.62

ج  -أوجو االتفاق واالختالف في فئة شكل المادة اإلخبارية لممادة

في صحيفتي الدراسة:

أظيرت بيانات الجدوؿ السابق أف ىناؾ تطابقاً بيف الصحيفتيف

عينتي الدراسة في أنيما ييتماف بعرض األحداث في صورة خبر

ك

%

ك

%

ك

%

الخبر

75

36.06

73

35.10

148

35.07

التقرير

52

25.00

64

30.77

116

27.49

صحفي ،حيث احتل الخبر المرتبة األولى لدييما وكانت نسبة

التحقيق

26

12.50

25

12.02

51

12.09

المقاؿ

35

16.83

33

15.87

68

16.11

االىتماـ مف كمتا الصحيفتيف بالتحقيق والحديث أيضاً متشابية ،فجاءا
في المرتبة الرابعة والخامسة ،بينما تيتـ صحيفة نداء القدس بالتقارير

الحديث

20

9.62

19

9.13

39

9.24

المجموع

208

49.29

214

50.71

422

100.00

بصورة أكبر ،حيث أعطتيا أىمية بنسبة  %30.77مقارنة بمثيمتيا
صوت المرابطيف التي استحوذ فييا التقرير عمى نسبة .%25.00

مف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح أف:
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-7العناصر التيبوغرافية المستخدمة في إبراز المادة اإلعالمية

المقدمة في الصحيفتين عينتي الدراسة:

العناصر التيبوغرافية المستخدمة المعتمد عمييا في تغطية الصحافة
المسجدية لمموضوعات الصحفية الواردة في الصحيفتين :صوت

المرابطين ،نداء القدس.
تيدؼ الدراسة

في ىذا الجزء إلى التعرؼ إلى أىـ العناصر

التيبوغرافية المستخدمة المعتمد عمييا في صحيفة صوت المرابطيف
وصحيفة نداء القدس ودورىا في تشكيل الوعي السياسي مف خالؿ

عينة الدراسة ،وقد صنفت الدراسة العناصر التيبوغرافية عمى النحو

التالي (صور ،رسوـ ،أرضيات ،إطارات ،ألواف) وذلؾ لكي نتعرؼ
عمى العناصر التي تعتمد عمييا الصحيفتيف بشكل أكبر.
جدول رقم ( )7يوضح توزيع العناصر التيبوغرافية المستخدمة في
إبراز المادة اإلعالمية:
صوت المرابطين

االتجاه العام

نداء القدس

ك

%

ك

%

ك

%

صور

45

35.16

43

35.83

88

35.48

رسوـ

34

26.56

30

25.00

64

25.81

أرضيات

13

10.16

12

10.00

25

10.08

إطارات

19

14.84

14

11.67

33

13.31

ألواف

17

13.28

21

17.50

38

15.32

المجموع

128

51.61

120

48.39

248

100.00



االختالؼ يرجع إلى أف بعض االشكاؿ الصحفية ال يوجد لعا

عناصر تيبوغرافيا

أمين وافي؛ نورا وادي

 ،%35.83ويمييا الرسوـ فقد احتمت المرتبة الثانية بنسبة
 ،%25.00وتمتيا األلواف حيث احتمت المرتبة الثالثة بنسبة
 ،%17.50ويميو اإلطارات التي احتل المرتبة الرابعة %11.67
وأخي ار األرضيات واحتمت المرتبة الخامسة بنسبة .%10.00
 صحيفة صوت المرابطين :الصور احتمت المرتبة األولي مف
العناصر التيبوغرافية في صحيفة صوت المرابطيف بنسبة

 ،%35.16ويمييا الرسوـ التي احتمت المرتبة الثانية مف العناصر
التيبوغرافية بنسبة  ،%26.56وتمتيا اإلطارات حيث احتمت
المرتبة الثالثة بنسبة  ،%14.84ويميو األلواف قد احتمت المرتبة
الرابعة بنسبة  ،%13.28وأخي ار األرضيات حيث احتمت المرتبة
الخامسة بنسبة .%10.16
ج  -أوجو االتفاق واالختالف في فئة القيم المتحققة لممادة
اإلخبارية في صحيفتي الدراسة:

أظيرت بيانات الجدوؿ السابق أف ىناؾ تطابقاً بيف الصحيفتيف
عينتي الدراسة في اىتماميما بعرض الصور المصاحبة لألخبار،
حيث جاءت في المرتبة األولى في كمتا الصحيفتيف بنسبة %35.16

في صوت المرابطيف و %35.83في نداء القدس ،وتمتيا الرسوـ
حيث أخذت المرتبة الثانية في كمتييما أيضاً بنسبة  %26.56في

صوت المرابطيف و %25.00في نداء القدس وحصمت األرضيات
عمى المرتبة الخامسة في كمتا الصحيفتيف بنسبة  %10.16في

صوت المرابطيف و %10.00في نداء القدس.

وأظيرت بيانات الجدوؿ أف ىناؾ تباينا بيف الصحيفتيف عينتي
الدراسة في نسب استخداـ كل منيما لإلطارات حيث تستخدـ بصورة

من خالل الجدول السابق يتضح أن:

أ -االتجاه العام كان كاْلتي :أخذت الصور الحيز األكبر كعنصر
إبراز مستخدـ في تقديـ المواد اإلخبارية وذلؾ بنسبة  %35.48بواقع

 88مادة إخبارية ،وجاءت الرسوـ ثانياً بنسبة  %25.81بواقع %64
مادة خبرية ،أما األلواف فجاءت ثالثاً بنسبة  % 15.32بواقع 38

مادة خبرية ،وجاءت اإلطارات رابعاً بنسبة  %13.31بواقع  33مادة
خبرية ،وجاءت األرضيات أخي ار بنسبة . %26.6

ب -االتجاه الخاص بكل صحيفة عينتي الدراسة منفردا:

 صحيفة نداء القدس :يتضح أف الصور احتمت المرتبة األولي
مف العناصر التيبوغرافية في صحيفة نداء القدس بنسبة

أكبر في صوت المرابطيف بنسبة  %14.84عنيا في نداء القدس،
حيث بمغت نسبتيا  ،%11.67أما األلواف وقد تقدـ استخداميا عمى

اإلطارات في صحيفة نداء القدس بنسبة  %17.50بينما في صحيفة

صوت المرابطيف بمغت األلواف فييا .%13.28
 -8أنواع العناوين المستخدمة في إبراز المادة اإلعالمية المقدمة
في الدراسة:

العناوين التيبوغرافية اإلبرازية المستخدمة المعتمد عمييا في تغطية
الصحافة المسجدية في محافظات غزة ودورىا في التنشئة السياسية
الواردة في الصحيفتين.
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تيدؼ الدراسة في ىذا الجزء إلى التعرؼ إلى طبيعة العناويف

وتمتيا عناويف االشارية وقد احتمت المرتبة الثانية بنسبة

القدس؛ إلبراز المادة الخبرية مف خالؿ عينة الدراسة ،وقد صنف

بنسبة  ،%24.587وأخي ار العناويف الثانوية حيث احتمت

الباحثاف العناويف التيبوغرافية عمى النحو التالي (رئيسي ،اشارؼ،

المرتبة الرابعة بنسبة .%13.28

المستخدمة المعتمد عمييا في صحيفة صوت المرابطيف وصحيفة نداء

 ،%26.89ويمييا عناويف الفقرات الذؼ احتل المرتبة الثالثة

فقرات ،ثانوؼ) وذلؾ لكي نتعرؼ عمى العناويف تعتمد التي عمييا

ج  -أوجو االتفاق واالختالف في أنواع العناوين المستخدمة في

جدول رقم ( )8يوضح توزيع أنواع العناوين المستخدمة في إبراز

أظيرت بيانات الجدوؿ السابق أف ىناؾ تطابقاً بيف الصحيفتيف

الصحيفة بشكل أكبر.

المادة اإلعالمية :

صوت المرابطين

االتجاه العام

نداء القدس

ك

%

ك

%

ك

%

رئيسي

208

34.96

214

40.68

422

37.64

إشارؼ

160

26.89

127

24.14

287

25.60

فقرات

148

24.87

118

22.43

266

23.73

ثانوؼ

79

13.28

67

12.74

146

13.02

المجموع

595

53.08

526

46.92

1121

100.00

 االختالؼ يرجع إلى بعض العناويف الرئيسية ليا عناويف فرعية
مف خالؿ الجدوؿ السابق يتضح أف:
أ -االتجاه العام كان كاْلتي :يتضح أف االستخداـ األكبر كاف
لمعناويف الرئيسية حيث بمغت نسبتيا  %37.64بواقع

 422مادة إخبارية ،وجاءت عناويف إشارية بعدىا مباشرة
بنسبة  %25.60بواقع  287مادة إخبارية ،وحمت العناويف
فقرات ثالثاً بنسبة  %23.73بواقع  266مادة إخبارية،

وجاءت أخي ار العناويف الثانوية بنسبة  %13.02بواقع
 146مادة إخبارية.
ب -االتجاه الخاص بكل صحيفة عينتي الدراسة منفردا:


صحيفة نداء القدس :العناويف الرئيسية احتمت المرتبة األولي
في صحيفة نداء القدس بنسبة  ،%40.68وتالىا العناويف
االشارية فقد احتمت المرتبة الثانية بنسبة  ،%24.14ويميو
عناويف الفقرات حيث احتمت المرتبة الثالثة بنسبة ،%22.43

وأخي ار العناويف الثانوية الذؼ احتل المرتبة الرابعة بنسبة

.%12.74


صحيفة صوت المرابطين :العناويف الرئيسية احتمت المرتبة
األولي في صحيفة صوت المرابطيف بنسبة ،%34.96

إبراز المادة اإلعالمية في صحيفتي الدراسة:

عينتي الدراسة في اىتماميما بالعناويف الرئيسية الجذابة ،حيث احتمت
المرتبة األولى في كمتييما حيث بمغت نسبتيا في صحيفة صوت

المرابطيف  %34.96وفى صحيفة نداء القدس .%40.68

ثانياً :مناقشة نتائج دراسة تحميل مضمون الصحف المسجدية عينة
الدراسة (صوت المرابطين ،نداء القدس):

تستيدؼ الدراسة في ىذا المبحث إلى مناقشة نتائج الدراسة التحميمية

التي جرػ تطبيقيا عمى صحيفتي صوت المرابطيف ونداء القدس
خالؿ المدة الزمنية مف يناير 2013ـ إلى ديسمبر 2013ـ.

فئة القضايا :بينت نتائج الدراسة أف قضية الحمالت األمنية ألجيزة
السمطة في راـ هللا قد حظيت بالنسبة األكبر لدػ الصحيفتيف ففي

الوقت الذؼ وصمت فيو نسبتيا في نداء القدس إلى  %20.09بمغت
في صحيفة صوت المرابطيف .%19.71

وتتفق نتيجة الدراسة ىذه مع ما ذكره موقع فمسطيف اوف اليف الذؼ
وثق تزايد الحمالت األمنية ألجيزة السمطة في راـ هللا ،حيث ذكر أف

وتيرة االعتقاالت في صفوؼ نشطاء حركتي حماس والجياد
اإلسالمي قد تصاعدت بصورة كبيرة جداً ،وازاء تمؾ االنتياكات

عبرت العديد مف بعثات دوؿ االتحاد األوروبي عف قمقيا مف التقارير
المتكررة حوؿ حاالت التعذيب وسوء معاممة المعتقميف مف أمف

السمطة(.)23

ويؤكد الباحثاف أف حاالت التجاذب السياسي الشديدة بيف حركتي فتح
وحماس قد أدت إلى تأزـ األوضاع األمنية بصورة واضحة خالؿ عاـ
2013ـ ،وىناؾ العديد مف التقارير الدولية التي وثقت اعتداءات
الطرفيف عمى عناصر كل حزب مف األحزاب المتصارعة فكريا

وسياسيا.
( )23البطة وياسيف ،عاـ متأزـ وطنياً وساخف إقميمياً وبارد دولياً !
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ومف خالؿ متابعة التقارير الصادرة عف الييئات الحقوقية التي وثقت

القارغ قدرة عمى النظرة إلى األمور مف وجية متفائمة بعيدة عف

ىذه النتيجة مع ما انتيى إليو انتماف مف أف اإلطار يعنى اختيار

عنيا حالة مف الضجر مف الوضع السياسي القائـ مما قد يؤدؼ في

بعض الحقائق وجعميا أكثر برو از في النص اإلعالمي بطريقة تسعى

النياية إلى تنشئة قائمة عمى التشاؤـ وعدـ االكتراث لما يحدث

لتعريف معيف أو توصية لحل مشكمة ما.

سياسيا

اعتداءات الطرفيف عمى عناصر كل حزب مف األحزاب بذلؾ تتفق

التشاؤـ الذؼ قد يخمق حالة مف الصراع الداخمي لدػ الفرد ،ينتج

وتمتقي تمؾ النتيجة مع دراسة الدالي في أف األحزاب السياسية

 .3أساليب اإلقناع :بينت نتائج الدراسة أف االعتماد عمى أقواؿ

المختمفة.

األخرػ بنسبة %30.29

تستخدـ المساجد كأداة لحشد الناس وتعبئتيـ نحو القضايا السياسية

المسئوليف المحمييف جاءت في مرتبة متقدمة عمى باقي األساليب

وتبيف الدراسة أف القائميف باالتصاؿ ليـ دور رئيسي في ترسيخ

%31.25في نداء القدس .

في صحيفة صوت المرابطيف و

بعض القضايا في أذىاف القراء لمصحيفة نظ ار لكثرة التركيز عمييا مف

ووفقا لتمؾ النتيجة تؤكد الدراسة عمى أف القائميف باالتصاؿ

أف كثرة التأكد

مواقفيـ قريبة ومساندة لألطراؼ الفاعمة في الحياة العامة مثل

لو أثر عكسي عمى تشكل الوعي السياسي السميـ لمفرد الفمسطيني

طريق تدعيـ األخبار التي ينشروىا في الصحيفة بتمؾ األقواؿ ،فيذا

حيث الكتابة واعطائيا مساحات أكبر وافساح المجاؿ بصورة أكبر
لمكتاب لمحديث والتعميق عمييا ،وتؤكد الدراسة

والحديث عف القضايا التي تعمق الخالؼ الداخمي الفمسطيني يكوف
الذؼ نتطمع مف خاللو إلى بناء شخصية ذات فكر سياسي سوؼ،

في كمتا الصحيفتيف يتبنوف بصفة عمنية ومباشرة رؤػ فكرية تجعل
المسئوليف ،لذلؾ نجدىـ يولوف أقواليـ وتصريحاتيـ أىمية كبيرة عف

األمر يساعد في جعل مصداقية ىؤالء المسئوليف لدػ الجميور

قائمة عمى تقبل اآلخر والتعايش معو مف منطمق الحفاظ عمى النسيج

مرتفعة نظ ار ألف الصحيفة اختارتيـ دوف غيرىـ لعرض تصريحاتيـ،

 .2اتجاه الصحيفة

رؤية الحقيقة في الشارع السياسي ،وبيذا يستطيع القائـ باالتصاؿ ىنا

الداخمي لممجتمع الفمسطيني.

فيذا يجعل القارغ يرػ مف ذلؾ المسئوؿ مصدر صدؽ يساعده عمى

بينت نتائج الدراسة أف االتجاه االيجابي في العرض حظي بالنسبة

أف يحقق ىدفو المتوافق مع ىؤالء المسئوليف المتوافقيف معو فكريا

األعمى ،حيث جاء في صحيفة المرابطيف بنسبة  %46.63وفى

بترويج فكر ومنيج سياسي محدد.

صحيفة نداء القدس .%43.93

ومف خالؿ تحميل موضوعات الصحيفتيف ،تبيف أف االتجاه اإليجابي

 .4األىداف الصحفية:

بينت نتائج الدراسة أف اليدؼ األوؿ لدػ صحيفة نداء القدس ىو نبذ

كاف كبي ار في أعداد الصحيفتيف ،وقد يرجع السبب في ذلؾ إلى بروز
قضية المصالحة الوطنية إلى السطح بعد سنوات مف الصراع ،وحالة

الخالفات والصراعات السياسية وتأكيد الشعور باليوية الوطنية بنسبة

 ،%19.02أما اليدؼ األوؿ لصحيفة صوت المرابطيف فيو تنمية

التفاؤؿ التي سادت في أوساط المجتمع الفمسطيني في تمؾ الفترة

المعرفة السياسية بنسبة .%20.19

أما عف قمة االتجاه المحايد الذؼ بمغ نسبتو في صحيفة نداء القدس

خالؿ ما تنشر تابع لتوجييا السياسي ،فصحيفة نداء القدس تابعة

أنو يرجع إلى كوف الصحيفتاف تصدراف عف أحزاب سياسية وكل

تضييق اليوة بيف الفصيميف فتح وحماس مف خالؿ اىتماميا بالتركيز

لموصوؿ إلى حل نيائي لمخالؼ الداخمي الفمسطيني.

 %14.95ونسبتو في صوت المرابطيف  %15.87فيرػ الباحثاف
صحيفة تمثل وجية نظر الذؼ تتبع لو.

ويرػ الباحثاف أف النظرة اإليجابية في عرض الموضوعات ليا دور
مؤثر وكبير عمى تنشئة الفرد سياسيا بطريقة سميمة بحيث يصبح لدػ

وترػ الدراسة أف اليدؼ الذؼ تسعى كل صحيفة إلى تحقيقو مف
لحركة الجياد اإلسالمي التي تسعى مف خالؿ موضوعاتيا إلى

عمى ضرورة نبذ الخالفات والصراعات السياسية التي ينتج عنيا في
النياية ضياع اليدؼ األسمى لمنضاؿ الفمسطيني ،وىذا اليدؼ يتفق

مع دراسة حماد التي ترػ أف المسجد كمؤسسة متقدمة معرفيا يجب
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أف يتحمل مسؤولية اإلعداد السياسي لألفراد وتييئتيـ لقبوؿ اآلخر

مميئة باألحداث المتتالية التي تحتاج لمساحات أكبر لعرضيا كونيا

السياسية الذؼ تسعى صحيفة صوت المرابطيف إلى تحقيقو يتفق مع

 .7العناصر التيبوغرافية

إيجابية بيف مستوػ المعرفة السياسية ومستوػ اإلدراؾ والسموؾ

الصحيفتيف ىو الصور ،حيث احتمت المرتبة األولى بنسبة

المختمف معيـ فكرياً ،بينما ترػ الدراسة أف ىدؼ تنمية المعرفة

النتيجة التي توصمت إلييا دراسة مكارـ ،وىى وجود عالقة ارتباطية

السياسي ،ونرؼ مف خالؿ ذلؾ أف القائـ باالتصاؿ يرػ أنو كمما

حصيمة أسبوعية.

تبيف نتائج الدراسة أف أكثر العناصر التيبوغرافية استخداما مف قبل
 %35.16لدػ صحيفة صوت المرابطيف ،ونسبة  %35.83لدػ

استطاع أف ينمي معرفة األفراد بالقضايا والجوانب السياسية عمى

صحيفة نداء القدس.

يستطيع ىو توجيو األفراد بالطريقة التي يريد عف طريق اقناعيـ

بالطريقة السميمة ألحدثت ردة الفعل المطموبة دوف تعميق ،وىذا ما

بالقياـ بسموكيات معينة تتفق بصورة كبيرة مع توجيات القائـ

تعتمد عميو صحيفتا الدراسة في إيصاؿ أفكارىـ إلى عامة رواد

الساحة الفمسطينية عف طريق إقناعيـ بأسموبو المستخدـ بذلؾ

وترػ الدراسة أف الصورة أبمغ مف ألف كممة ،فمو تـ توظيف الصورة

باالتصاؿ.

المساجد حتى محدودؼ الثقافة منيـ.

 .5القيم الصحفية:

 .8العناوين

أوضحت نتائج الدراسة أف قيمة االنتماء لمحزب الواحد قد حصدت

أعمى النتائج عند كمتا الصحيفتيف ،حيث جاء بنسبة  %20.19عند

مف النتائج التي توصمت ليا الدراسة اعتماد الصحيفتيف عمى العناويف
الرئيسية ،بحيث جاءت بنسبة  %34.96في صحيفة صوت

صحيفة صوت المرابطيف و  %20.67عند صحيفة نداء القدس.

المرابطيف و  %40.68في صحيفة نداء القدس.

وسائل اإلعالـ المحمية في قطاع غزة في زيادة التعصب الحزبي،

وليا دور أكبر في التأثير عمييـ ،ألنيا في الغالب تصاغ بصورة

وتركز تمؾ الوسائل عمى التعبئة الفكرية أكثر مف تركيزىا عمى

ثالثا :أىم نتائج الدراسة التحميمية:

وتمؾ النتيجة تتفق مع دراسة (أبو ىربيد )2010 ،التي ترػ مساىمة
بحيث لـ تقـ تمؾ الصحف بمواجية أسباب الفرقة والنزاع الداخمي،

التنشئة السياسية السميمة والموضوعية .ويرػ الباحثاف أف سعي
الصحيفة إلى زرع قيمة االنتماء إلى الحزب الواحد يعود بالضرر
عمى تماسؾ المجتمع ككل ،ويؤدػ إلى إخراج جيل متعصب سياسيا
لحزبو فقط ،مما يشعل نار الحقد والكراىية ضد أبناء األحزاب
األخرػ ،مما ينتج عنو تنشئة سياسية مضطربة تخمق جيال متحيز
سياسيا.
ً

وترػ الدراسة ىنا أف العناويف الرئيسية الكبيرة أكثر جاذبية لمقراء،

براقة تدفع القارغ إلى متابعة القراءة وعدـ االكتفاء بالعنواف.

 .1أثبتت الدراسة أف الصحافة المسجدية في قطاع غزة تركز
عمى قضايا تتعمق بالصراع الحزبي مثل قضايا (المالحقات

السياسية بيف أفراد األحزاب السياسية المختمفة).
 .2أكدت الدراسة أف مرجعية البرىنة المستند عمييا إلقناع
الجميور بما يقدـ في الصحف المسجدية تعتمد بالدرجة
األولى عمى أقواؿ المسئوليف المحميف.

 .3أثبتت الدراسة أف مضاميف الصحافة المسجدية تأثرت إيجابيا

 .6فئة شكل المادة الصحفية:

بينت نتائج الدراسة أف الخبر الصحفي احتل مراتب متقدمة بالنسبة

لباقي الفنوف الصحفية األخرػ ،حيث بمغت نسبتو في صحيفة نداء
القدس  ،%35.10أما صحفية صوت المرابطيف فكانت نسبتو

 .%36.06وترػ الدراسة أف احتالؿ الخبر لممرتبة األولى قد يرجع

إلى كونو يأخذ مساحة قميمة في الصفحات ،فبذلؾ تكوف ىناؾ فرصة

لعرض الموضوعات ،خاصة وأننا نعيش في منطقة ساخنة سياسياً،

بالخطوات التي رافقت قضية المصالحة اإليجابية حيث خفت
وتيرة عرض القضايا التي تثير الصراعات الحزبية.
 .4أوضحت الدراسة اعتماد الصحيفة المسجدية بصورة واضحة

عمى الخبر الصحفي إلعطاء مساحة أكبر لألخبار المتالحقة

التي تعج بيا الساحة الفمسطينية.
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 .5بينت الدراسة أف ىدؼ الصحافة المسجدية ىو تعزيز
المشاركة في الحياة السياسية مف خالؿ تنمية الجانب المتعمق

بالمعرفة السياسية.

أمين وافي؛ نورا وادي

المقترحات المترتبة عمى نتائج دراسة:

 .1االبتعاد عف تناوؿ المضاميف التي تثير الصراعات الحزبية
وتأجج األوضاع عمى الساحة الفمسطينية.

 .6أثبتت الدراسة أف المضاميف الصحفية المقدمة في الصحيفة

 .2تحث الدراسة عمى ضرورة زيادة المضاميف اإليجابية التي

المسجدية تعزز مف قيمة االنتماء لمحزب الواحد مف خالؿ

ترفع مف نسبة الوعي السياسي لدػ األفراد تجاه الحق

عرض الموضوعات التي ترفع مف قيمة ىذا الحزب داخل
المجتمع.

الفمسطيني ،والتي تؤدػ إلى تنشئة قائمة عمى المعرفة بيذا
الحق والدفاع عنو.

 .7أكدت الدراسة أف الصحافة المسجدية ليا دور في تشكيل

 .3تشدد الدراسة عمى ضرورة االستفادة مف نسبة المتابعة

الوعي السياسي مف خالؿ ما تقدمو مف مضاميف إخبارية

المرتفعة لمصحيفة مف خالؿ المساىمة في زرع المفاىيـ

تحمل بداخميا توجيات سياسية معينة تتضح مف خالؿ

السياسية السوية التي تنيي الخالؼ والصراع القائـ عمى

األىداؼ والوظائف والقيـ التي تسعى إلى تحقيقيا وزرعيا في

عقوؿ قراء ىذه الصحف.
 .8خمصت الدراسة إلى أف الصحافة المسجدية تعتمد بدرجة
واضحة عمى العناويف الرئيسية والصور كأداة جذب لمجميور

الساحة الفمسطينية.
 .4توصى الدراسة القائميف عمى الصحيفة المسجدية بضرورة
تقديـ المصمحة الوطنية عمى مصمحتيـ الحزبية ،والتي

يعتبرونيا مف وجية نظرىـ مصمحة وطنية.

وذلؾ لدفعيا لمتابعة قراءة المضاميف المعروضة في

 .5تحث الدراسة القائميف باالتصاؿ عمى ضرورة جذب األفراد

 .9كما أكدت الدراسة صحة ما جاء في نظرية ترتيب االولويات

عرض المضاميف بطريقة موضوعية تقدـ فييا المصمحة

الصحيفة.
بأف لوسائل اإلعالـ دو اًر في تشكيل الجدؿ حوؿ القضايا
المختمفة ،ويرجع ذلؾ إلى أف دور وسائل اإلعالـ ال يتوقف
عند مجرد تقديـ المحتوػ اإلخبارؼ ،فيي تقوـ ببناء معنى

الذيف ال يتابعوف مثل ىذا النوع مف الصحف عف طريق

الوطنية عمى المصمحة الفئوية الضيقة ،وحتى تكوف بذلؾ أداة
جذب ليؤالء لدفعيـ لمتابعة ىذه الصحف.
 .6تدعو الدراسة القائميف عمى تمؾ الصحف بضرورة عرض

ليذا المحتوػ ،مف خالؿ ترتيب أولويات وفق اىتمامات معينة

الفكر المختمف سياسيا ونقده بطريقة إيجابية بناءة بعيدة عف

يمكف بواسطتيا إدراكيا وتفسيرىا ،وابداء تقييـ بشأنيا وىذا

أسموب التخويف واالتياـ.

التأكيد جاء في النتائج المرتبطة ب "طبيعة القضايا التي يتـ

اختيارىا مف قبل القائميف باالتصاؿ في تمؾ الصحف

 .7تناشد الدراسة القائميف عمى تمؾ الصحف بضرورة عمل
متابعة دورية تقيمية لما ينشر مف مضاميف لمعرفة مدػ تأثيره

والتركيز عمييا وابرازىا دوف غيرىا مع السعي إلى تحقيق

عمى فكر وسموؾ األفراد وثقافتيـ.

الموضوعات التي تساعد في زرع قيـ ما داخل قراء ىذه

صحة ما ينشر حتى ال يصبح القارغ متجمدا تحت آراء

أىداؼ محددة مف قبل القائـ باالتصاؿ مف خالؿ إبراز ىذه
الصحف تخدـ في النياية أيدولوجية القائـ باالتصاؿ".

رابعا  :مقترحات الدراسة :تقدـ الدراسة مجموعة مف التوصيات التي

 .8ضرورة التنوع في عرض مصادر االستشياد والبرىنة عمى
المسئوليف فقط.
 .9تدعو الدراسة القائميف عمى الصحف المسجدية إلى إعالء

تـ التوصل إلييا في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة التحميمية

قيمة االنتماء الوطنية مف خالؿ المحافظة عمى الثوابت

وىي عمي النحو التالي :

الوطنية.

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

43

أمين وافي؛ نورا وادي

دور الصحافة المسجدية في تشكيل الوعي السياسي في قطاع غزة ( -دراسة تحميمية مقارنة)
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