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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

يد  َأْن  ْزًقا َحَسًنا َوَما أ ر  ْنه  ر  ْن َرب  ي َوَرَزَقن ي م  "َقاَل َيا َقْوم  َأَرَأْيت ْم إ ْن ك نت  َعَلى َبي  َنٍة م 
ْصالَح َما اْسَتَطْعت  َوَما َتْوف يق ي إ   لا ب اَّللا  َعَلْيه  أ َخال َفك ْم إ َلى َما َأْنَهاك ْم َعْنه  إ ْن أ ر يد  إ لا اإل 

"   (5)َتَوكاْلت  َوا  َلْيه  أ ن يب 

 صدق هللا العظيم

                                                           

 88سورة هود، آية: (1) 
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 إهداء

 

الوطن والشتات، والحركة الصحفية في فلسطين بهدي هذه الدراسة إلى الحركة الشبابية أ  
إلى والساعين وكل المناضلين والمبعدين، الشهداء، واألسرى، والجرحى،  :بالذكر وأخص

 فلسطين.للشباب و مستقبل أجمل ل

لى رو م. ريم وشريكة حياتي، وأبي ،أميكما وأهدي الدراسة إلى  ح جدي صالح خليل ، وا 
 .-رحمه هللا-ناهض منير الريس  المعلم، وروح -رحمه هللا-عكيلة حسن 

لى   .وأنسابي ،وعائلتيعبد الرؤوف وأحمد،  دي  ل  و  وا 

لى كل من كان له فضل علي.  وا 

 الباحث
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 شكر وتقدير

الًِّحا ت  ر  " ل ى و الِّد يَّ و أ ْن أ ْعم ل  ص  ل يَّ و ع  ْلنِّي بِّر ْحم تِّك  فِّي رضىب ِّ أ ْوزِّْعنِّي أ ْن أ ْشك ر  نِّْعم ت ك  الَّتِّي أ ْنع ْمت  ع  ه  و أ ْدخِّ
ين الِّحِّ ك  الصَّ ب ادِّ  (1)" عِّ

ا لنهتدي لوال أن هدانا الحمد هلل من قبل ومن بعد، على نعمة العقل والصحة والوقت، وأن هدانا لهذا وما كن
 هللا، وأن كنت في الدفعة األولى لبرنامج ماجستير الصحافة بالجامعة اإلسالمية األول على مستوى الوطن.

كما وتعجز الكلمات عن شكر مشرفي الدكتور الفاضل: أحمد عرابي الترك، على عظيم نصحه وتوجيهه، 
، سائال المولى ع  ز وجل أن يجزيه عني خير الجزاء.ودماثة أخالقه، وحنوه، وصبره علي 

والشكر موصول إلى أ.د. جواد راغب الدلو أستاذ الصحافة في الجامعة اإلسالمية الذي تبنى فكرة الدراسة 
لقسم ود. طلعت عيسى الرئيس السابق ا بمناقشة "سيمينار" خطة الدراسة، في مهدها كما وتفضل مشكورً 

، ، ود. حسن أبو حشيش المحاضر في القسمالقسم ي رئيسد. أمين وافإلى وكذلك الصحافة واإلعالم 
والدكتور مشير عامر أستاذ اللغة اإلنجليزية المساعد في قسم اللغة اإلنجليزية بالجامعة اإلسالمية، والدكتور 
زهير عابد أستاذ الصحافة المساعد في جامعة األقصى، والدكتور خضر الجمالي أستاذ العالقات العامة 

وذلك على ما أسدوه لي  و أ. ميادة مهنا المحاضرة في القسم، لكلية الجامعية للعلوم التطبيقية،المساعد في ا
 من نصائح وتحكيم الستمارتي الدراسة.

)رئيس قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة  أعضاء لجنة المناقشة والحكم: د. أمين وافيتقدم بالشكر إلى أكما و 
، امناقشا خارجيً -)عميد كلية اإلعالم بجامعة األقصى(أحمد أبو السعيد دأ. ، و امناقشا داخليً  -اإلسالمية(

في ميزان حسناتهم يوم مة القي ِّ  توجيهاتهمعلى تفضلهما بقبول المناقشة، سائال المولى عز وجل أن يجعل 
 يلقونه.

ضري، ورئيسها وال أنسى الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ممث لة برئيس مجلس أمنائها النائب م. جمال الخ
أ.د. رفعت رسم، ونائبه للشئون األكاديمية د. أحمد عبد العال، ورئيس قسم الدراسات اإلنسانية سابقا د. 

 خضر الجمالي، والحالي أ. أيوب شويدح، وكل الزمالء والزميالت الذين دعموني وذل لوا العقبات أمامي.
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لى كافة  إلى العاملين في مجلة السعادة وصحيفة صوت أيًضاوالشكر  الشباب على حسن تعاونهم، وا 
مؤسسة أمان ماليزيا_مكتب التي أفادت الدراسة ببياناتها وأخص منها: المؤسسات المهتمة بقضايا الشباب 

 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ووزارة الشباب والرياضة في غزة، ونادي صناع الحياةفلسطين، و 
، ومكتبة د للتأهيل المجتمعي، ومؤسسة الثريا لالتصال واإلعالمومنتدى شارك الشبابي، وجمعية الودا

 الجامعة اإلسالمية.

إلى  أيًضا، و غوًياا بتدقيق الدراسة ل  والشكر الجزيل إلى الزميل والصديق د. أيمن حجي الذي تفضل مشكورً 
 الزميلة القديرة أسماء أبو سمرة على تدقيقها للترجمة باللغة اإلنجليزية.

لى زوجتي  م. ريم التي قدمت لي المساعدة في كافة مراحل إعداد الدراسة. وا 

لى كل الذين ساهموا في دعمي وتوجيهي ونصحي ولو بشق كلمة.  وا 
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 إقــــــــــــــــــــرار

 أنا الموق ِّع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

 تحليلية مقارنةأ طر تقديم صورة الشباب في الصحافة الفلسطينية: دراسة 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما 
ن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي  ةورد، وا 

 مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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 الملخص باللغة العربية

، كما وتحاول التعرف على أهم الفلسطينية لصورة الشباب الصحافةتقديم تهدف الدراسة إلى التعرف على أطر 
الشبابية القضايا األشكال الصحفية التي تستخدمها في معالجة قضايا الشباب، وأهم المصادر التي تعتمد عليها، و 

وكذلك التعرف على األسباب والحلول ونتائج الحلول لقضايا الشباب في الصحف، وماهية ، هاتحظى باهتمامالتي 
واتجاه تلك الصورة، واستراتيجيات األطر وأنواعها التي من خاللها تقدم تلك الصحف  الصورة التي تقدمها للشباب،

وكذلك صورة الشباب، والوقوف على األطر المرجعية، والقوى الفاعلة، ومسارات البرهنة المستخدمة في الصحف، 
 .التعرف على أوجه االتفاق واالختالف في أطر تقديم صورة الشباب بين الصحف الفلسطينية

وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وتستخدم المنهج المسحي، ومنهج تحليل الخطاب، ومنهج العالقات 
أسلوب المقارنة المنهجية، وتستخدم الدراسة أداتين: األولى استمارة تحليل الدراسة المتبادلة، وفي إطاره وظ فت 

 المضمون، والثانية استمارة تحليل الخطاب. 

ف مجلة السعادة الصادرة في قطاع غزة، وصحيفة صوت الشباب الصادرة في الضفة الغربية، وشملت عينة الصح
 م، باستخدام أسلوب الحصر الشامل.0210، حتى أغسطس/آب 0212 سبتمبر/أيلول منضمن العينة الزمنية 

األكثر  انك صت إليها الدراسة فقد أظهرت أن التقرير الصحفيل  أما عن أهم نتائج تحليل المضمون التي خ  
ا بين موضوعات األكثر حضورً  "اإلبداع"ا يليه المقال الصحفي في صحيفتي الدراسة، كما وكانت قضية استخدامً 

ا للشباب هي صورة "المبادر ، وكانت الصورة األكثر حضورً "االنحراف واالنتحار"صحيفتي الدراسة تلتها قضية 
 ا ضمن استراتيجيات اإلطار المستخدمةاألكثر حضورً  "الصراع" يةت استراتيج، وكانتلتها "المبدع والمثابر" والمؤثر"

تلتها الصورة السلبية، وكان "اإلطار  ة اإليجابية للشباب األكثر ظهوًرا، فيما كانت الصور تلتها استراتيجية "الضحية"
 ا على حساب "اإلطار المحدد".العام" للصورة األكثر بروزً 

ا في صحيفتي الثقافية األكثر استخدامً  "السياسية والمرجعيات"المرجعيات وأظهرت أهم نتائج تحليل الخطاب أن 
تلتها  على غيرها من أنواع البرهنة "العلمية"، فيما تفوقت البرهنة "التعليمية والتدريبية"تلتها المرجعيات  الدراسة

بين القوى الفاعلة في صحيفتي ا من األكثر حضورً  "الحكومة"قوى ، وكانت "الوقائع واألحداث"البرهنة المستندة إلى 
 .تلتها قوى الشباب الدراسة
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Abstract 
The study aimed to identify the frames of image by which the Palestinian newspapers  introduce the 

Palestinian youth. It also tried to identify the most important press forms  used by these newspapers 

to handle the youth issues, the most important sources on which they depend on, and the youth 

concerned issues they cared about. In addition,  it aimed at identifying reasons, solutions as well as  

results of the solutions for youth issues in the newspapers, and the image of  youth they provide, 

the  orientation of this  image, strategies and types of frameworks through which those newspapers 

introduce the image of young people, reviewing the frames of reference, the actors and the paths of 

the evidences that was used in newspapers, as well as identifying the points of similarities and 

differences in the frames introducing the image of youth people among the Palestinian newspapers.  

 The study belonged to the descriptive research approach . It used the survey methodology, the 

message analysis methodology and the methodology of mutual relations by which which  the 

method of systematic comparison was used. The study used two tools: the form of  content analysis 

and the form of message analysis. 

The newspapers sample included “Al Saada” magazine in Gaza Strip and "The Youth Times " 

newspaper in the West Bank in the period from September 2010 to August 2012 using the method 

of complete enumeration. 

As for the most important results of the content analysis of the study,  were that the ‘newspaper 

report’ appeared as the most commonly used form, then the ‘newspaper article’ in the  both 

newspapers. The ‘creativity’ issue was the most present among the study newspapers topics and it 

was followed by the issue of ‘delinquency and suicide’. The most presented image for young people 

was the image of the ‘entrepreneur and effective’. The ‘conflict’ was the most presented framework 

strategy. The ‘positive image’ of youth people was the most visible followed by the ‘negative image’. 

The ‘general frame’ of the image  was of the most prominent before ‘the specified frame’. 

The most important results of the message analysis showed that the ‘political references’ and the 

‘cultural references’ were the most commonly used in the study newspapers. The ‘scientific proof’ 

was outperforming the other types of proving. The government and parliament were  the most 

presented  among the actors in the  both newspapers.  

The most important recommendations of the study are stated briefly as follows: 

1. Calling for establishing a new phase of dealing with young people with the belief that they 

are partners and not a threat. 

2. The Palestinian press is recommended, when dealing with the reality of youth people, to 

take into account the priorities of the needs of the Palestinians youth, where the need to 

work and economic empowerment comes in the forefront. 

3. Developing  the press message toward youth issues including empowering  the youth people 

and driving them out of their crises and worries and  to turn them from numbers to positive 

effects in reality to lead to the national liberation and sustainable development.  
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 :المقدمة    

ي عد الشباب حجر الزاوية في أي عملية تغيير تطمح إليها المجتمعات عبر العالم، فهم مصدر القوة 
بأن يكون الشباب في بؤرة  دائًماوالطاقة والفعل الحقيقي على األرض، وألجل ذلك ينادي خبراء التنمية 

 مام والدعم والتفعيل في مجتمعاتهم.االهت

بعد انطالق ما يعرف بـ"الربيع العربي" بدًءا بالثورة كبير ولقد برز دور الشباب في المنطقة العربية بشكل 
م، وما تالها من ثورات في 01/21/0211بالثورة المصرية  ام، ومرورً 12/10/0212التونسية في 

، فأعادت عموًماانعكست تلك الثورات على روح الشباب و يا، بلدان عربية أخرى مثل ليبيا واليمن وسور 
 .لهم الثقة بأنفسهم وبقدرتهم على التغيير

من قبل القيادة  ابالغً  اكما تعد فئة الشباب في المجتمع الفلسطيني كبيرة ومتعاظمة، وتستحق اهتمامً 
أجل استثمار طاقاتها لصالح  الفلسطينية متمثلة في الحكومة والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني، من

 التحرر الوطني من جهة، ولصالح التنمية المجتمعية من جهة أخرى. 

ن أي تدخل لصالح الشباب الفلسطيني يجب أن يراعي الخصوصية البالغة  تميزهم عن غيرهم التي وا 
الحتالل ايفرضها لتي وذلك بفعل الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية القاسية امن الشباب، 

في مقدمتها البطالة والسكن الجسام األزمات يواجه الشباب الفلسطيني العديد من االسرائيلي، كما و 
 والزواج وانتشار العقاقير المخدرة.

لما يتمتع به من نفوٍذ وقدرٍة  نظًراالتي بحاجة إلى اهتمام وتطوير  المهمَّةيعد اإلعالم أحد الميادين و 
لتلك عزيز الوعي بقضايا الشباب، والعمل على تقديم معلومات وتفسيرات وحلول على إثارة الرأي العام وت

في وسائل لصورتهم تقديم األطر المناسبة بالشباب الفلسطيني ، كما ويتضمن االهتمام اإلعالمي القضايا
 اإلعالم سيما عبر الصحافة المكتوبة.

من تحديات تعاني ، خصوًصااياهم الشباب وقضفئة ، والمتخصصة في عموًماالصحافة المحلية ولعل 
ة األحزاب والفصائل عليها، وندرة وضعف الكوادر الصحفية المتخصصة، نداخلية تتعلق أهمها بهيم

وتحديات خارجية تتعلق باالحتالل اإلسرائيلي وما يتسبب به من منع وا غالق وتضييق ومصادرة 
 للحريات.
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ر في التغطية الصحفية لقضايا الشباب التي تتناولها رت تلك التحديات المتواصلة بشكل أو بآخولقد أثَّ 
في الخطاب الصحفي  أيًضاللجمهور حول الشباب، و تقدمها تلك الصحافة الصحافة، وفي الصورة التي 

 تجاه الشباب وقضاياهم.

وتأتي هذه الدراسة من أجل التعرف على ماهية الصورة التي تقدمها الصحافة الفلسطينية للشباب 
وتحديد األطر التي من خاللها تظهر صورة الشباب، كما ستعمل على تقديم معلوماٍت كميٍة  الفلسطيني،

وكيفيٍة حول طبيعة التغطية الصحفية ومدى اهتمام الصحف الفلسطينية بقضايا الشباب، واألطر 
ل المرجعية والقوى الفاعلة ومسارات البرهنة في الخطاب المستخدم تجاه قضايا الشباب من خالل تحلي

 مضمون وتحليل خطاب الصحف الفلسطينية.

 سابقة:الدراسات أهم ال

األول: يعرض  ،ثالثة محاورإلى للبحث وقسمها ألهم الدراسات السابقة  ااستطالعيً  امسحً أجرى الباحث 
 والثاني ،وتناولت قضايا فلسطينية نظرية األطر اإلعالميةأهم الدراسات السابقة التي اعتمدت على أساس 

والثالث: يعرض أهم ، وسائل اإلعالمو الفلسطيني التي تناولت الشباب م الدراسات السابقة يعرض أه
الدراسات السابقة األجنبية التي اعتمدت على أساس نظرية األطر اإلعالمية وتناولت قضايا فلسطينية، 

 لى النحو اآلتي:وفقا للتسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم وذلك عقد تناول الباحث الدراسات السابقة و 

 :وتناولت قضايا فلسطينية نظرية األطر اإلعالميةالدراسات التي اعتمدت على  /األولالمحور     

 :(5)"دراسة بعنوان: "الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضايا حقوق اإلنسان المدنية والسياسية .1

نسان المدنية والسياسية هدفت إلى التعرف على مدى اهتمام الصحافة الفلسطينية بقضايا حقوق اإل 
الفلسطيني نحوها، وتحديد مالمح هذا الخطاب، وقواه الفاعلة، وأطره وطبيعة الخطاب الصحفي 

الحياة الجديدة المرجعية، ومسارات البرهنة فيه، والوقوف على أوجه االتفاق واالختالف بين صحيفتي 
وقد تم اختيار أعداد  م،11/10/0210حتى  1/1/0210خالل الفترة الزمنية من ، وفلسطين

الدراسة إلى  هذه الصحيفتين بطريقة العينة العشوائية المنتظمة بأسلوب األسبوع الصناعي، وتنتمي
البحوث الوصفية، وقد استخدمت المنهج المسحي، ومنهج تحليل الخطاب، ومنهج دراسة العالقات 

                                                           

دراسة ماجستير  دراسة تحليلية مقارنة"، :الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضايا حقوق اإلنسان المدنية والسياسية"، نسرين حسونة (8)
 (.م0212، فة واإلعالمقسم الصحا غزة: الجامعة اإلسالمية،) غير منشورة
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دت على نظرية تحليل األطر واستخدمت أداتي تحليل المضمون، وتحليل الخطاب، واعتمالمتبادلة، 
اإلعالمية، ونظرية وضع األجندة، وخلصت الدراسة إلى أن الحقوق المدنية تحتل المرتبة األولى في 

صحيفة فلسطين على صحيفة الحياة الجديدة في  تصحيفتي الدراسة، تلتها الحقوق السياسية، وتفوق
لصت إلى أن أطروحة "إضراب األسرى" درجة اهتمامها بقضايا الحقوق اإلنسانية والمدنية، كما وخ

عن الطعام في صحيفة الحياة الجديدة حصلت على النسبة األعلى من بين أطروحات قضايا حقوق 
"تعذيب االحتالل اإلسرائيلي لألسرى" على النسبة  ةطروحأاإلنسان المدنية والسياسية، بينما حظيت 

كثر القوى الفاعلة الفلسطينية التي اتسمت األعلى في صحيفة فلسطين، وظهر األسرى الفلسطينيون أ
 أدوارها باإليجابية في صحيفتي الدراسة.

 

 :(5)الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة الفلسطينية""دراسة بعنوان:  .4

الفلسطينية والوقوف هدفت إلى رصد وتحليل الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة 
ات واألدوار المنسوبة إلى القوى الفاعلة، والحجج التي يستند إليها طروحاته، ورصد الصفأعلى 

منتجو الخطاب، والوقوف على أوجه االتفاق واالختالف بين خطاب صحيفتي الحياة الجديدة 
وقد تم اختيار قضايا م، 0210شباط/فبراير  01م وحتى 0221شباط/فبراير  11وفلسطين، من 

وأعداد الصحف بطريقة العينة العشوائية المنتظمة، واختيار المصالحة بطريقة العينة العمدية، 
القائمين باالتصال بطريقة العينة العمدية، وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، وقد استخدمت 

، واستخدمت أداتي منهج دراسة العالقات المتبادلةمنهج تحليل الخطاب، ومنهج الدراسات المسحية، و 
ب الصحفي، وأداة صحيفة االستقصاء، واعتمدت على نظرية األطر اإلعالمية، استمارة تحليل الخطا

ونظرية حارس البوابة، وخلصت الدراسة إلى أن أطروحة الحكومة حظيت في صحيفتي الدراسة 
بالنسبة األكبر بين أطروحات المصالحة، وارتفعت نسبة الصفات اإليجابية لكل من السلطة 

ت في ذات الصحيفة نسبة الصفات السلبية عفة الحياة الجديدة، وارتفالفلسطينية وحركة فتح في صحي
لكل من الحكومة في قطاع غزة وحركة حماس، بينما ارتفعت في صحيفة فلسطين نسبة الصفات 
السلبية للسلطة الفلسطينية وحركة فتح، مقابل ارتفاع نسبة الصفات اإليجابية للحكومة في غزة حركة 

 حماس في ذات الصحيفة.
 

                                                           

غزة: ) دراسة ماجستير غير منشورة دراسة وصفية"، :الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة الفلسطينية"، رجاء أبو مزيد( 8)
 (.م0211، قسم الصحافة واإلعالم الجامعة اإلسالمية،
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 :(1)قضية الالجئين"الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه "بعنوان: دراسة  .4

دراسة تحليلية للصحف  ،إلى التعرف على الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه قضية الالجئينهدفت 
ومقارنة هذا الخطاب في صحيفتي  ،(م0212-م0222فلسطيني )اليومية والحزبية بعد االنقسام ال

ة" الحزبية من جانب، والتعرف على أوجه االتفاق واالختالف بين مواقف "الحياة الجديدة" و"الرسال
من خالل بإبراز القضايا محل الدراسة من جانب آخر، وذلك  الدراسةالقائمين باالتصال في صحف 

وقد استخدم الباحث  ،م11/10/0212 إلىم 12/2/0222 تحليل مواد الرأي في الصحيفتين من
كما تم اختيار عينة عشوائية  ،الي أعداد صحيفة الحياة الجديدةعينة عشوائية منتظمة من إجم

ستخدم الباحث المنهج وقد ا ،وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية ،منتظمة من صحيفة الرسالة
اعتمدت و  ،وأداة المقابلة ،وقد استخدم أداتي استمارة تحليل الخطاب ،والمنهج المقارن ،المسحي

لمجموعة متباينة من  خلصت الدراسة إلى أن هناك إبراًزاو  ،اإلعالمية طرالدراسة على نظرية األ
ولكن صحيفة الرسالة تفوقت على الحياة الجديدة في إبراز اإلطار العربي والدولي،  ؛األطر المرجعية

مرجعية وهي اإلطار السياسي،  أطر على أربعةِّ  صحيفتي الدراسةهذا إلى جانب اقتصار خطاب 
وافتقارهما لإلطار الديني والتاريخي، رغم ارتباط  ،اإلطار العربي، واإلطار الدولي اإلطار المحلي،

كما كشفت الدراسة التحليلية محدودية توظيف  ،وتاريخية دينيةٍ  بعض القضايا المدروسة باعتباراتٍ 
 ااإلطار الدولي في صحيفة الرسالة، األمر الذي يعكس توجه الصحيفة في توظيف األطر وفقً 

 اتها األيديولوجية رغم أهمية إبراز هذا اإلطار في قضية الالجئين.لسياس
 

 :(4)طر تقديم صورة المرأة في الصحافة الفلسطينية""أ   بعنوان:دراسة  .3

بالتطبيق على  ،هدفت إلى التعرف على أطر تقديم المرأة الفلسطينية في الصحافة الفلسطينية
 م0222ساء ومجلة السعادة خالل عامي الصحف القدس والحياة الجديد واأليام وصوت الن

وتم اختيار أعداد الصحف اليومية الثالث القدس والحياة الجديدة واأليام بالعينة العشوائية ، م0222و
المنتظمة بأسلوب األسبوع الصناعي، باإلضافة إلى عينة عمدية شملت جميع أعداد شهر مارس في 

الحصر الشامل من صحيفتي صوت النساء م، باإلضافة إلى تحليل عينة 0222م، 0222عامي 
                                                           

القاهرة: ) ، دراسة ماجستير غير منشورةسة تحليلية مقارنة": دراالخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه قضية الالجئين"وائل المناعمة،  (1)
 م(.0210كلية اإلعالم،  ،جامعة القاهرة

جامعة القاهرة: ) دراسة ماجستير غير منشورة، : دراسة تحليلية مقارنة"أطر تقديم صورة المرأة في الصحافة الفلسطينية"ميادة مهنا،  (0)
 م(.0221القاهرة، كلية اإلعالم، قسم الصحافة، 
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 ،الدراسة إلى البحوث الوصفيةهذه وتنتمي ا، عددً  211والسعادة، وبلغ عدد صحف الدراسة مجتمعة 
كما استخدمت أداة تحليل الخطاب وأداة  ،والمقارنة المنهجية ،منهج المسح اإلعالمي وقد استخدمت

مدت الباحثة على نظريتي األطر اإلعالمية وحارس وقد اعت ،تحليل المضمون وأداة المقابلة المعمقة
 في العام اإلطار على توظيف اعتمدت الدراسةصحف وقد كان من أهم نتائج الدراسة أن  ،البوابة
المرأة  صورة تقديم في المسيطرة وتمثلت األطر ،المحدد متقاربة مع اإلطار المرأة بنسبة صورة تقديم
على  اإليجابية وغلبت السمات ،انية والمسئولية االجتماعيةاالهتمامات اإلنس ،الدراسة صحف في

كما واهتمت  ،مصرة( -للرجل مشاركة -صامدة -مثل:)مناضلة الدراسة صحف صورة المرأة في
 حيث بالمرأة، المتعمقة السياسي الطابع ذات والقضايا األحداث ومعالجة بتغطية الدارسة صحف

 ضمن األولى المرأة الفلسطينية في المرتبة حتالل ضداهتمت باألحداث المتعلقة بانتهاكات اال
 اهتمامات الصحف.

 

 :(5)"األطر الخبرية للمعالجة الصحفية للقضايا العربية في المجالت المصرية"بعنوان:  دراسة .1

إلى وصف وتحليل وتفسير األطر الخبرية للمجالت العامة المصرية موضوع الدراسة التي هدفت 
 ،بالتطبيق على األهرام العربي ،لالعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزةاستخدمتها في تغطيتها 

وحتى  م02/10/0228من في الفترة الزمنية  ،والمصور ،وأكتوبر ،وآخر ساعة ،وروزاليوسف
وعينة الدراسة تتمثل في المجالت التي اختارها الباحث بطريقة عمدية من بين  ،م00/21/0221

هي: األهرام العربي وروزاليوسف وآخر ساعة وأكتوبر، وتتمثل في الفترة المجالت اإلخبارية العامة، و 
وتنتهي بتوقف االعتداء في  م0228-10-02التي بدأ فيها االعتداء اإلسرائيلي على قطاع غزة 

 ،منهج المسح اإلعالميوقد استخدمت ، وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، م00-1-0221
ومن أهم  ،على نظرية األطر الخبريةوقد اعتمدت  ،لوب تحليل المضمونعلى أست الدراسة داعتمو 

نتائج الدراسة أن األطر الخبرية للمجالت موضوع الدراسة أبرزت الجهود المصرية المبذولة لوقف 
كما  ،االعتداءات االسرائيلية من ناحية وإلغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من ناحية أخرى

وعلى  ،م1128امت به مصر في خدمة القضية الفلسطينية منذ أن وقعت نكسة أبرزت الدور الذي ق
المستوى الفلسطيني تبنت األطر الخبرية للمجالت موضوع الدراسة رؤية تبرز أخطاء حركة حماس 

                                                           

 11، العدد المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، "األطر الخبرية للمعالجة الصحفية للقضايا العربية في المجالت المصرية"سالم عبدو،  (1)
 .م(0221جامعة عين شمس، كلية التربية، القاهرة: يناير )
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براز ما  ،لشديدة والنقد الالذعوقد تفاوتت المجالت ما بين المعارضة ا وبين مناقشة مواقف حماس وا 
 .على غزة كي يقوم بعدوانهالحتالل اإلسرائيلي ل اأعطت مبرر رأت أنه أخطاء 

 :(5)األحداث داخل التقارير اإلخبارية" "عالقة أساليب اللغة بأطر تقديم بعنوان:دراسة  .6

 ،باريةغة كأداة من أدوات بناء األطر االخالل الدور الذي تؤديه التعرف على راسة إلىتهدف الد
خالل فترة العدوان  ،ات معينة وتقديمها بأسلوب معين إلى المتلقيفيما يتعلق بإبراز معلوم خصوًصا

وكانت عينة ، م0221-1-00وحتى  م0228-10-02م من 0228اإلسرائيلي على غزة عام 
وقد  ،وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفيةالدراسة قناتي "الجزيرة"، وقناة "العربية" الفضائيتين، 

 ،التحليل األسلوبيو  ،تحليل المضمونأداتي واستخدمت  ،نهج المقارنوالم ،استخدمت المنهج المسحي
وقد خلصت الدراسة إلى أن تقارير قناة الجزيرة ركزت على  ،وقد اعتمدت الدراسة على نظرية األطر

كما اتضح  ،فيما ركزت قناة العربية على الزاوية المكانية للحدث ،الزاوية اإلنسانية في معالجة الحدث
فيما  ،لومات المجردة على أسلوب معالجة التقارير اإلخبارية بقناة العربية ألحداث الحربسيطرة المع

كما ظهر  ،داخل تقارير الجزيرة الفتةارتفعت معدالت المعلومات المعنية بتقييم الحدث بصورة 
طار مقاومة الضع ،إطاران مركزيان ركزت عليهما قناة الجزيرة وهما: إطار الجاني والضحية يف وا 

وانخفض معدل توظيف  ،فيما ركزت قناة العربية على إطار غطرسة القوة اإلسرائيلية ،للمتغطرس
 ،مثل إطار "الجاني والضحية" ،القناة بعد ذلك لألطر ذات الطابع الثنائي التي اعتمدت عليها الجزيرة

طار "مقاومة الضعيف للمتغطرس"  .وا 

 :(4)"األمريكيةاإلخبارية   CNNألوسط في شبكة "األطر اإلخبارية لقضايا الشرق ا بعنوان:دراسة  .7
اإلخبارية    CNNفي شبكة  ر اإلخبارية لقضايا الشرق األوسطهدفت إلى التعرف على األط

من خالل تحليل اتجاهات المعالجة للقضايا الشرق أوسطية وأبعاد التناول والسياق الذي  ،األمريكية
في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر  ،يا الشرق األوسطيةتتم فيه معالجة األطر الخبرية بتناول القضا

، ولجأت الباحثة الستخدام عينة متاحة من الجمهور العربي في ثالث دول عربية تمثل م0212

                                                           

المجلة ، "دراسة تطبيقية على الحرب على غزة: خباريةعالقة أساليب اللغة بأطر تقديم األحداث داخل التقارير اإل"ماهيناز محسن،  (1)
 .م(0221 ،جامعة القاهرة، كلية اإلعالمالقاهرة: العدد الثالث والثالثون، يناير_يونيو ) المصرية لبحوث اإلعالم،

 لبحوث الرأي العام، المجلة المصرية، "اإلخبارية األمريكية  CNNاألطر اإلخبارية لقضايا الشرق األوسط في شبكة "هبة شاهين،  (0)
 .م(0222علوم االتصال واإلعالم، ب، كلية اآلدا ،جامعة عين شمسالقاهرة: المجلد العاشر، العدد الثالث )
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المناطق الجغرافية العربية المتباينة شملت اإلمارات العربية المتحدة ممثلة لمنطقة الخليج العربي، 
يبيا ممثلة لمنطقة المغرب العربي، وتم تطبيق الدراسة على عينة وفلسطين ممثلة لمنطقة الشام، ول

وقد  ،وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفيةمفردة من الجمهور العربي بالدول الثالث،  020تمثل 
استخدمت أداة تحليل المضمون الكمي والكيفي لخطاب القنوات و  ،استخدمت المنهج المسحي

على الدراسة وقد اعتمدت  ،انيةة إلى االستبيان لجمع بيانات الدراسة الميدباإلضاف ،اإلخبارية العربية
الدول الشرق أوسطية التي تم تقديم حلقات البرنامج خلصت إلى تعدد كما  ،نظرية األطر اإلعالمية

وتصدرت مصر ولبنان قائمة الدول الشرق أوسطية األكثر تكرارا من حيث تقديم حلقات  ،من خاللها
فية للقضايا الشرق أوسطية كما خلصت الدراسة إلى أن مجال التغطية الجغرا ،ن خاللهاالبرنامج م
كما وخلصت الدراسة إلى  ،والعراق ،ولبنان ،شمل عددا من الدول جاء في مقدمتها مصراتسع لي

تعدد المضامين التي تم تقديم قضايا الشرق األوسط في إطارها وبرز في مقدمتها المضامين 
وجاء في  كما وتعددت األطر المستخدمة في تغطية قضايا الشرق األوسط ،الفنيةعية و االجتما

 مقدمتها إطار المسئولية.

 :(1)"دور المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية"بعنوان:  دراسة .8

 صحيفتيهدفت إلى رصد وتحليل نوع المصادر الصحفية التي يعتمد عليها الخطاب الخبري لكل من 
ر العازل في جًداأحداث وتداعيات بناء إسرائيل للمز والواشنطن بوست في مجال تغطية تاي النيويورك
النيويورك تايمز والواشنطن بوست األمريكيتين، ورصد وتحليل آليات توظيف ما تقدمه هذه صحيفتي 

المصادر من معلومات وتصريحات داخل بنى القصص الخبرية، وكذلك التعرف على طبيعة 
ة عن مختلف القوى الفاعلة المنتمية لطرفي الصراع في الفقرات التي يوظفها محررو التصورات المقدم

القصص الخبرية لرصد وتوصيف األحداث، وأثر كل ذلك في بناء تحيزات التغطية الخبرية في 
 ،وصفيةوتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث ال ،تجاه طرفي الصراع الفلسطيني/ اإلسرائيليالصحيفتين 

كما ، وأداة تحليل المضمون ،أداة تحليل القوى الفاعلةوتستخدم  ،المنهج المسحي تعتمد علىو 
مؤثر تضطلع به وجود دور إلى الدراسة وخلصت  ،نظرية األطر اإلعالميةعلى الدراسة واعتمدت 

المصادر الصحفية في توجيه معالجات النصوص الخبرية من خالل آليات توظيف المحررين ألنماط 

                                                           

جامعة القاهرة: ) 02، العدد المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، "دور المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية"هشام عبد المقصود،  (1)
 م(.0221عالم، كلية اإل ،القاهرة
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وكذلك أثبتت الدراسة أن عملية اختيار المحرر  ،ادر داخل القصص الخبريةحضور هذه المص
خصائص حضور هذه المصادر و لمصادر األخبار التي تحظى بالحضور داخل القصص الخبرية، 

داخل بنية القصة الخبرية تعد آليات أساسية في تأطير سمات خاصة باألحداث موضع المعالجة 
 المنتمية ألطراف الحدث أو القضية موضع التغطية الخبرية. وكذلك بالقوى الفاعلة المختلفة

 :وسائل اإلعالمو الفلسطيني  الثاني: الدراسات التي تناولت الشبابالمحور    

في تعزيز الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات في  ،"دور الفضائيات الفلسطينية :بعنواندراسة  .5
 :(5)قطاع غزة"

يتي فلسطين واألقصى في الوعي السياسي لدى الطلبة إلى التعرف على تأثير فضائهدفت 
الجامعيين في قطاع غزة وخاصة أن الفضائيتين تبثان رسالتهما اإلعالمية من خالل تيارين 

وطالبة في مراحل  طالًبا 122عشوائية طبقية قوامها  وكانت عينة الدراسة ،امختلفين سياسيً 
ي جامعة األزهر، والجامعة اإلسالمية، وجامعة الدراسة الجامعية المختلفة في أربع جامعات وه

ت وقد استخدم ،وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، األقصى، وجامعة القدس المفتوحة
أفراد العينة معظم أن وخلصت الدراسة إلى  ،أداة االستبانةواستخدمت المنهج المسحي،  الدراسة

أفراد العينة يشاهدون الفضائيتين غالبية وأن  ،جاريةيشاهدون القناتين لمتابعة األخبار واألحداث ال
أن الفضائيتين تشكالن من أفراد العينة يعتقدون معظم كما وأوضحت الدراسة أن  ،اأحيانً و  ،انادرً 

 .  اا في تشكيل وعيهم السياسي أحيانً ا وهام رئيسعاماًل 

 :(4) الفلسطيني" الشباب لدى الجتماعي الوعي تشكيل في اإلعالم وسائل " دور بعنوان:دراسة  .4

 على لوقوفالوعي االجتماعي، ل على تأثيرها ودراسة اإلعالم، وسائل انتشار إلى تتبع هدفت
 عبر وعملية علمية نتائج إلى المرئية، والتوصل للوسائل الشباب مشاهدة على المترتبة النتائج
 والفعاليات الناس قةعال على اإلعالم وسائل ألهم إفرازات والميدانية الموضوعية، الدراسة

وكانت  ،عن ذلك الناتجة السلبية الظواهر ةمواج وكيفية السلوك االجتماعي، وأنماط االجتماعية،
                                                           

: دراسة تحليلية دور الفضائيات الفلسطينية، في تعزيز الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة"عبد الرزاق أبو جزر،  (1)
 م(.0211كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ، جامعة األزهرغزة: ) ماجستير غير منشورة دراسة، مقارنة"

مجلة جامعة األزهر، ، "ر وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطينيدو "موسى حلس، وناصر مهدي،  (0)
 م(.0212 ،كلية اآلداب ،جامعة األزهرغزة: ) سلسلة العلوم اإلنسانية
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 بغزة  األزهر جامعة – اآلداب كلية طلبة من %10 حوالي مقدارها عشوائية عينة الدراسة طبقية
منهج وقد استخدمت  ،وصفيةالدراسة إلى البحوث الهذه وتنتمي ، مفردة  219 قوامها بلغ والتي

تلعب   اإلعالم وسائل دورأن الدراسة وخلصت  ،أداة االستبانةواستخدمت  ،المسح االجتماعي
  ويمثل الراديو المرتبة األولى من حيث األهمية ،لدى الطلبةوتشكيل الوعي  في بلورةمهًما دورا 

خالل  وذلك من ،الوعي لديهم ئل اإلعالم في تشكيلأهمية وسا علىالطلبة أكد كما  ،لدى الطلبة
 .العينة أفراد تهم التي القضايا أهم من والبطالة الفقر المحلية، وكان األحداث متابعة

تنشئة السياسية للشباب "دور وسائل اإلعالم المحلية المسموعة والمرئية في البعنوان:  دراسة .4
 :(5)في قطاع غزة" الفلسطيني

 عالم المحلية في التنشئة السياسية للشباب في قطاع غزةهدفت إلى معرفة طبيعة دور وسائل اإل
 صوت إذاعة الحرية، صوت وقد استهدفت الباحثة إذاعة ،م0222_م0221في الفترة الواقعة بين 

ذاعة األقصى، صوت إذاعة الشباب،  تليفزيون فكانت المرئية الوسائل أما ،القدس صوت وا 
 تم وشابةً  اشابً ( 122)وكانت عينة الدراسة  ،ىاألقص وفضائية الفلسطينية، فلسطين، الفضائية

 أفراد بين من كان حيث المختلفة، واالجتماعية الثقافية المستويات كل من اعشوائيً  اختيارهم
وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الخ، ..  البيوت، ربات العمال، العينة الطالب، الموظفون،

خلصت الدراسة و ، االستبانة أداةواستخدمت  ،الباحثة المنهج المسحياستخدمت وقد  ،الوصفية
وسائل  تساهمكما و  ،لقنوات التابعة ألحزابهم السياسيةيتابعون االشباب الفلسطيني معظم أن إلى 

كما لم تقم بدورها في مواجهة أسباب  ،لدى الشباب اإلعالم المحلية في زيادة التعصب الحزبي
 الشاعات.بل كانت سبب للفرقة وبث ا ؛النزاع الفصائلي

 :(4)"السياسي التوجه والنتماء على الفلسطينية اإلخبارية اإللكترونية المواقع "أثر :بعنواندراسة  .3

 جامعة طلبة الفلسطينية على اإللكترونية المواقع تتركه الذي األثر على الوقوف إلى هدفت
(  82)  هم علىعدد يزيد الذين الفلسطينية، الجامعات لطلبة كنموذج بنابلس الوطنية النجاح

                                                           

: دراسة اع غزةدور وسائل اإلعالم المحلية المسموعة والمرئية في التنشئة السياسية للشباب الفلسطينية في قط"نيفين أبو هربيد،  (1)
 م(. 0212كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،  ،جامعة األزهرغزة: ) ماجستير غير منشورة دراسة، تحليلية مقارنة"

نابلس: ) ماجستير غير منشورة دراسة، "السياسي التوجه واالنتماء على الفلسطينية اإلخبارية اإللكترونية المواقع أثر"أمين أبو وردة،  (0)
 م(. 0228، جستير التخطيط والتنمية السياسيةما، برنامج اح الوطنيةجامعة النج

http://scholar.najah.edu/ar/program/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 اإللكترونية اإلخبارية، المواقع بين العالقة تحديد إلى الدراسة وتهدف كما وطالبة، طالب ألف
 تلك التي تتركها اإليجابية اآلثار على للوقوف الطلبة، لدى السياسية واالنتماءات والتوجهات

 آثار ةأي ولمعرفةالخصوص،  وجه على الجامعية والساحة عموًما الوطني المستوى على المواقع
وقد استخدمت  ،الدراسة إلى البحوث الوصفيةهذه وتنتمي  ،الطلبة جموع على تتركها قد سلبية

الطلبة وقادة الرأي على وطبقتها االستبانة والمقابلة الشخصية أداتي  تالمنهج المسحي، واعتمد
 االستقطاب في ادورً ب تلع الفلسطينية اإللكترونية لمواقعا أنإلى خلصت الدراسة و  ،في الجامعة
 والتخندق التعصب الحزبي، وتيرة رفع فيتساهم   الحزبية المواقع أن كما الطلبة، بين السياسي
 المالي وأن التمويل وعناصرها، الفلسطينية الفصائل أنصار لدى هوادة دون المواقف خلف
 ،آخر لسطيني دونف لطرف انحيازها في السبب هو الفلسطينية اإلخبارية اإللكترونية للمواقع
 بما الجامعات يتأثرون طلبة شريحة ضمنهم ومن عموًما الفلسطيني الجمهور أن الدراسة وتبين
 وما عن األحداث واألرقام المعلومات من اًل هائ التقديمها كمً  اإلخبارية االلكترونية المواقع تنشره

 لألشياء وتحديد نظرتهم تًداجوالمست األمور تقييم على المقدرة لهم يوفر مما خلفيات من تتضمنه
 .المواقع تلك بعض في الثقة ضعف من بالرغم ومنطقية، علمية أكثر بصورة

"استخدامات الشباب الجامعي في قطاع غزة للقنوات اإلخبارية الفضائية العربية  :بعنواندراسة  .1
 :(1)وعالقتها بمستوى المعرفة بالقضايا العربية"

الشباب الجامعي في قطاع غزة للقنوات اإلخبارية الفضائية إلى التعرف على استخدامات دفت ه
التعرف على أنماط وكذلك تهدف إلى  ،العربي وعالقتها بالمستوى المعرفي بالقضايا العربية

وكانت الدراسة عشوائية طبقية  ،المشاهدة لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة لتلك القنوات
الفلسطيني في قطاع غزة من ثالث جامعات هي " مفردة من الشباب الجامعي 222قوامها "

)جامعة األزهر، الجامعة اإلسالمية، جامعة األقصى( ومن مختلف التخصصات والمستويات 
 تواعتمد ،المنهج المسحي تاستخدموقد  ،وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، الدراسية
حصائية بين معدالت دالة إية ذات عالقة ارتباطقد خلصت الدراسة إلى وجود و  ،االستبانةأداة 

                                                           

استخدامات الشباب الجامعي في قطاع غزة للقنوات اإلخبارية الفضائية العربية وعالقتها بمستوى المعرفة بالقضايا " إياد البرنية، (1)
علوم االتصال واإلعالم،  ،دابكلية اآل ،جامعة عين شمسالقاهرة: ) ماجستير غير منشورة دراسة، : دراسة تحليلية مقارنة"العربية
 م(.0221
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خبارية الفضائية العربية ومستوى المعرفة بالقضايا قطاع غزة للقنوات اإلمشاهدة الشباب في 
وكذلك وجود عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بين معدالت متابعة هذه القنوات ومدى  ،العربية

 الثقة بها من قبل الشباب.

 :(1)الفلسطيني في تشكيل الوعي الجتماعي لطالب الجامعات" "دور التلفزيون :بعنوان دراسة .6

هدفت إلى التعرف على دور وسائل اإلعالم وخاصة التلفزيون في عملية تشكيل الوعي 
والوقوف على أشكال الوعي لدى فئة الطالب  ،االجتماعي لطالب الجامعات الفلسطينية

التي تشكل المعارف وتحدد القيم وتوجه الجامعيين في الجامعات الفلسطينية من خالل المصادر 
وتنتمي ، وكانت عينة الدراسة عشوائية من طلبة الجامعات ،قضاياهم االجتماعيةنحو السلوك 

، أداة االستبانة تواعتمد ،المنهج المسحي توقد استخدم ،هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية
 ،انتشارا بين الشباب الفلسطينيأن الوعي السياسي من أهم أشكال الوعي إلى الدراسة وخلصت 

وأن طلبة الجامعات الفلسطينية يعتمدون في الحصول على معرفتهم بالقضايا السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية على الفضائيات العربية بشكل أساسي وشبكات اإلنترنت في حين كان 

كما كان الوعي  ،اعتمادهم في الحصول على نفس المعلومات من تلفزيون الفلسطيني ضعيفا
 بالقضايا االجتماعية لدى طلبة الجامعات أعلى من المتوسط.

الجامعي  الشباب لدى التربوية القيم تنمية في اإلعالم وسائل "دور: بعنواندراسة  .7
 :(4)الفلسطيني"

 في وسائل المتضمنة التربوية القيم وتحديد وتصنيفها التربوية القيم مفهوم على إلى التعرفهدفت 
 المواد اإلعالمية نوعية على والوقوف الجامعي، الشباب رأي خالل من الفلسطينية ماإلعال

وطالبًة من  اطالبً  212وكانت عينة الدراسة مكونة من  ،الجامعي للشباب بالنسبة المفضلة
 ،وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفيةالجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر، وجامعة األقصى، 

 متوسطوخلصت الدراسة إلى أن االستبانة، أداة واعتمدت  ،المنهج المسحيالباحث استخدم وقد 

                                                           

ماجستير  دراسة، : دراسة تحليلية مقارنة"دور التلفزيون الفلسطيني في تشكيل الوعي االجتماعي لطالب الجامعات"عاطف أبو مطر،  (1)
 .م(0222كلية اإلعالم،  ،جامعة القاهرةالقاهرة: ) غير منشورة

ماجستير  دراسة ،: دراسة تحليلية مقارنة"الجامعي الفلسطيني الشباب لدى التربوية القيم تنمية في اإلعالم وسائل دور"حازم أبو شنب،  (0)
 م(. 0222كلية البنات بجامعة عين شمس وكلية التربية بجامعة األقصى، بين  البرنامج المشتركغزة: ) غير منشورة
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 متوسط أن حين الجمالية، في القيم محور تركز على التليفزيونية المشاهدة مجموعة درجات
 ،الجمالية محور القيم تركز على( فأقل ساعات 1)بمعدل  التليفزيونية المشاهدة مجموعة درجات

القيم  محور تركز على( ساعات 1)من  األكثر التليفزيونية المشاهدة مجموعة درجات وأن متوسط
 تركز على( فأقل ساعات 1) التليفزيونية المشاهدة مجموعة درجات متوسط أن حين في ،العلمية
 .العلمية القيم محور

 :قضايا الفلسطينيةالدراسات األجنبية التي اعتمدت على نظرية اإلطار اإلعالمي وتناولت المحور الثالث:     

"أطر الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني: دراسة لألطر المستخدمة من قبل ثالث صحف :دراسة بعنوان  .5
 :(5) أمريكية"

هدفت الدراسة إلى التعرف على األطر المستخدمة في تغطية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني في 
وكريستيان ساينس مونيتور، ثالث صحفي أمريكية هي: نيويورك تايمز، سانت لويس بوستن، 

وذلك خالل فترتين زمنيين هما: الفترة التي مقااًل وقصة صحفية،  121وتمثلت عينة الدراسة في 
والثانية هي التي تلت العملية الفدائية  ،م0222تلت زيارة ارائيل شارون للمسجد األقصى عام 

ة السور إسرائيل ما عرف بعمليم، وشنت في أعقابها 0220التي تم تنفيذها ليلة عيد الفصح عام 
واستخدمت منهج تحليل  ،وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفيةالواقي في الضفة الغربية، 

، وخلصت الدراسة إلى واعتمدت الدراسة على تحليل اإلطار اإلعالمي ،والمنهج المقارن ،الخطاب
م، بينما كان 0222م اإلطار السائد في التغطية الصحفية لعايعد السعي لتحقيق األمن أن 

م، كما 0220إلطار السائد في تغطية عام الترهيب والتخويف من قوة اسرائيل العسكرية هو ا
للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني حسب  خلصت الدراسة إلى اختالف تأطير الصحف الثالث

 اختالف توجهاتها الفكرية اإليديولوجية.
 :(4)الجزيرة للصراع بين حركتي فتح وحماس" "األطر اإلخبارية لتغطية قناة:دراسة بعنوان  .4

هدفت الدراسة إلى التعرف على األطر التي استخدمتها قناة الجزيرة في تغطية الصراع الفلسطيني 
، وقام الباحث بتحليل الدقائق اإلخبارية المتعلقة بالشأن الفلسطيني في بين حركتي حماس وفتح

                                                           
(1) Melanie Stawicki, “Framing the Israeli-Palestinian conflict: Astudy of frames used by three American 

newspapers”, master’s thesis (Columbia: faculty of the graduate school, University of Missouri, 2009). 
(2) Mohammed Abu Ramadan, “ A framing analysis of Al-Jazeera’s coverage of the Palestinian Fateh-Hamas 

conflict”, master’s thesis  (California : faculty of the school of journalism and mass communication, San Jose 
state University, 2009). 
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م، وفترة 0222هما: فترة االنتخابات التشريعية عام برنامج "حصاد اليوم" خالل فترتين زمنيتين 
دقيقة،  822م حيث بلغ عدد الدقائق التي تم تحليلها 0222سيطرة حماس على قطاع غزة عام 

على نظرية واستخدمت منهج تحليل الخطاب، واعتمدت  ،وتنمني الدراسة إلى البحوث الوصفيةو 
األطر التي استخدمتها قناة الجزيرة في  تنوعتحليل اإلطار اإلعالمي، وخلصت الدراسة إلى 

متحيزة جاءت تغطية قناة الجزيرة ، كما أظهرت أن تغطية الصراع بين حركتي فتح وحماس
 لحماس بشكل واضح خاصة في الفترة التي تلت سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

الثانية: دراسة في  دراسة بعنوان: "التغطية اإلخبارية لصحيفة نيويورك تايمز ألحداث النتفاضة .4
 :(5)تحليل الخطاب النقدي"

هدفت إلى التعرف على محددات الخطاب الصحفي األمريكي نحو االنتفاضة الفلسطينية الثانية 
في صحيفة نيويورك تايمز، وكانت عينة الدراسة التي خضعت للتحليل التقارير اإلخبارية 

لسطينية الثانية في صحيفة نيويورك تايمز، والمقاالت الصحفية التي تناولت أحداث االنتفاضة الف
م، وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، 0221م حتى 0222في المدة الزمنية من 

واستخدمت منهج تحليل الخطاب، واعتمدت الدراسة أداة تحليل األسلوب بوصف وتحليل مستويات 
، سة على نظرية األطر اإلعالميةاعتمدت الدراكما اتسخدام أدوات التعبير والتركيب والتصوير، 

صحيفة نيويورك تايمز حمَّلت الفلسطينيين مسئولية العنف الذي حدث وخلصت الدراسة إلى أن 
في االنتفاضة الفلسطينية الثانية، وكشفت نتائج الدراسة تدني الرواية االسرائيلية في توصيفها 

ي قامت بها ضد الفلسطينيين من منطلق ألحداث االنتفاضة الفلسطينية الثانية وتبرير األفعال الت
الدفاع عن النفس، كما كشفت تحيز صحيفة نيويوك تايمز لصالح التبريرات االسرائيلية مما 

 يعكس توجها االيديولوجي والفكري.

 :موقع الدراسة من الدراسات السابقة  

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة في ضوء النقاط اآلتية:تحديد يمكن 

 موضوع الدراسة:/ أول 

                                                           
(3) Mohammed Mosheer Amer, “The linguistics of representation: the New York Times’ discourse on the second 

Palestinian Intefada”, PhD thesis (Australia :School of Languages and Linguistics. The University of 
Melbourne,2008). 
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: أطر تقديم وتختلف الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث موضوع الدراسة التي تتناولها وه .1
 .صورة الشباب في الصحافة الفلسطينية

في  ،لدى الشبابواالجتماعي تنمية الوعي السياسي تتناول الدراسات السابقة دور اإلعالم في  .0
 هذه الدراسة لتتناول صورة الشباب.وتأتي  ،حين أنها لم تتطرق إلى صورة الشباب

 تها:وأدوا نوع الدراسة ومنهجهاثانيا/    

 .للبحوث الوصفية ع الدراسات السابقة في أنها تنتميتتفق الدراسة م  .1
في  وميادة مهنا ،وائل المناعمةنسرين حسونة، ورجاء أبو مزيد، تتفق الدراسة مع دراسة كل من   .0

في مع جميع الدراسات السابقة في حين أنها تتفق  ،لمقارنة المنهجيةوا ،الجمع بين منهجي المسح
 .استخدام المنهج المسحيالمحورين ب

في الجمع  هشام عبد المقصودنسرين حسونة، وميادة مهنا، و كل من  اتفقت الدراسة مع دراسة  .1
 .تحليل الخطابو  ،بين تحليل المضمون

 و ،Melanie Stawic ، ووائل المناعمة ،رجاء أبو مزيدكل من مع دراسة الدراسة  تاتفق  .2

Mohammed Abu Ramadanو ، Mohammed Mosheer Amer  تحليل الخطابمنهج في استخدام، 
 باستخدام تحليل المضمون.في المحور األول الدراسات واتفقت مع باقي 

 نظرية الدراسة:ثالثا/    

 .اإلطار اإلعالميفي استخدام نظرية الث والمحور الثاألول  تتفق الدراسة مع دراسات المحور       

 الدراسة: عينةرابعا/    

في حين تركز هذه  ،تركز معظم الدراسات السابقة على دور وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة .1
 الدراسة على اإلعالم المكتوب )الصحافة(.

 ىركز علراسة لتتأتي هذه الدفي حين  ،طلبةكعلى الشباب بصفتهم ركزت السابقة معظم الدراسات  .0
 المدلول الواسع والشامل للشباب.

 ،دراسة عبد الرزاق أبو جزرمثل جزئية تتناول معظم الدراسات السابقة الشباب في بيئات فلسطينية  .1
 ،وناصر مهدي ،سى حلسوكذلك دراسة مو  ،الشباب في قطاع غزةاللتين تناولتا  ،ودراسة إياد البرنية

دراسة أيمن أبو وردة التي و  ،بغزة جامعة األزهرتناولتا الشباب في اللتين  ،ودراسة نفين أبو هربيد



80 
 

ودراسة أبو شنب التي تناولت الشباب في قطاع  ،بالضفة الغربية جامعة النجاحتناولت الشباب في 
 املة في الضفة الغربية وقطاع غزةوتأتي هذه الدراسة لتتناول الشباب في البيئة الفلسطينية الش ،غزة
 .معا
   والمتمثل في الكشف عن أطر تقديم الصحافة الفلسطينية لصورة ن أن موضوع الدراسة ا سبق يتبيَّ مم    

أحد، وقد استفادت دراسة الباحث من الدراسات السابقة في تحديد منهج وأدوات لم يتطرق إليه الشباب 
 .مارة تحليل الخطاباستمارة تحليل المضمون واستالدراسة، كما استفادت منها في تصميم ونظرية وعينة 

 الستدلل على المشكلة:    

 مشكلة الدراسة من خالل:على الباحث استدل 

ضعف في تغطية وجود جعله يالحظ وهو ما  م0221الصحفي منذ عام في الميدان عمله  .5
لشباب ذات دالالت لصورة الفلسطينية تقدم أن الصحف  ووجد ،لقضايا الشباب الفلسطينيةالصحف 
 .تحددها وتفسرهااسة تحتاج لدر 

نادي صناع ن الباحث أحد مؤسسي حيث إ ،م0222الشبابي منذ عام  في ميدان العملعمله . 4
ا في قضايا ا متخصصً وأل ف كتابً  ،وناشط شبابي في عدة مؤسسات ومراكز شبابية ،الحياة بفلسطين

ت ورش العمل عشراونف ذ وحضر "، 0212الشباب بعنوان "واقع واحتياجات الشباب الفلسطيني 
المقاالت و العديد من أوراق العمل  وأعدَّ  ،الشبابيةوالملتقيات واألندية والمؤتمرات والمحاضرات 

 .ع الشباب وطموحاتهمعلى واقللتعرُّف ه أهلَّ ما وهو  ،في قضايا الشباب الفلسطينيالمتخصصة 
 

 مرحلتين:عبر الدراسة الستكشافية أجرى الباحث ولذلك 

 المرحلة األولى:

بالعودة إلى بيانات و  ،الغربيةصحف الصادرة في قطاع غزة والضفة جميع الوتضمنت الطالع على 
وبالعودة  ،(1)صحيفة مسجلة رسميا 22يصدر فيها  الغربية وزارة اإلعالم في رام هللا تبين أن الضفة

                                                           

مارس  11بتاريخ  ،http://www.minfo.psمنشور على موقع الوزارة على اإلنترنت،  الضفة الغربية،، وزارة اإلعالمرسمي،  تقرير (1)
 م.0211

http://www.minfo.ps/
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 ،(1)سمياصحيفة مسجلة ر  12يصدر فيه إلى بيانات المكتب اإلعالمي الحكومي تبين أن قطاع غزة 
 :ما يليعملية المسح نتائج وكانت 

: شئون السياسية واالقتصادية مثلالقضايا الشباب والمتخصصة بغير المهتمة باستبعاد الصحف  .1
صوت و  ،البيدرو  ،والبيئة والتنمية ،والحال ،وصوت النساء ،وحصاد ،أسواقو  ،والمنار ،المسار
 زن.يو  ،الرأيو  ،واأليدي الصغيرة ،المنتدىو  ،المزارع

 الكرامة.و  ،الرسالةو  ،مثل صحيفة االستقاللالمتخصصة بالشأن السياسي استبعاد الصحف الحزبية   .0

" الصادرة عن المركز الفلسطيني للخدمات اإلعالمية في رام هللا صحيفة "الشباب والجامعاتاستبعاد  .1
 بسبب عدم انتظام صدورها. ،م0221عام 

 على النحووذلك  ،صحفسبع ة بقضايا الشباب هي تبين للباحث أن الصحف المختصة أو المهتم .2
 :تياآل

م عن الكتلة اإلسالمية 1/2/0211الشهرية الصادرة في قطاع غزة بتاريخ  صحيفة "الشباب" -أ
وألن  ،وقد تم استبعادها بسبب حداثة صدورها ،الذراع الطالبي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس

وهو تاريخ سابق  ،0212 أغسطس/آب 10من  الباحث قد اختار عينة زمنية لدراسته تبدأ
 لتاريخ إصدار الصحيفة.

صادرة عن جمعية الشهرية وهي  THE YOUTH TIMES الفلسطينيصحيفة صوت الشباب  -ب
 م.0221عام في رام هللا الهيئة الفلسطينية )بياالرا( 

وهي  ،م عن مؤسسة الثريا لالتصال واإلعالم0221الصادرة في قطاع غزة عام مجلة السعادة:  -ت
ناثً   .(0)امجلة شهرية مهتمة بقضايا األسرة وعلى وجه الخصوص الشباب ذكورا وا 

وصحيفة القدس  ،م1112صحيفة الحياة الجديدة الصادرة في رام هللا الصحف اليومية األربعة:  -ث
 ،م1111وصحيفة األيام في الصادرة في رام هللا عام  ،م1128الصادرة في القدس عام 

 م.0222طاع غزة عام وصحيفة فلسطين في ق

 المرحلة الثانية:
                                                           

 م.1/1/0211 بتاريخ معروف مدير المكتب اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة، مقابلة غير مقننة،سالمة  (1)
 م01/1/0211 بتاريخ فداء المدهون، رئيس تحرير مجلة السعادة السابق، مقابلة غير مقننة، (0)
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صحيفة صوت الشباب  ،الشهرية )مجلة السعادة اآلتيةدراسة استكشافية على الصحف أجرى الباحث 
 ،صحيفة األيام ،صحيفة الحياة الجديدة ،والصحف اليومية األربعة: صحيفة القدس ،الشهرية الفلسطيني

 ،م0211عام خالل  الفلسطينيوت الشباب صصحيفة من أربعة أعداد بواقع  ،صحيفة فلسطين(
من الصحف اليومية وسبعة أعداد  ،م0211عام خالل مجلة السعادة الشهرية وأربعة أعداد أخرى من 

وقد اختار الباحث تلك الفترة الزمنية  ،م2/2/0211م حتى  1/2/0211األربعة في الفترة الواقعة من 
أعلنت عنه كل من األمم المتحدة ووزارة الشباب تأتي في منتصف عام الشباب الذي ألنها  نظًرا

وقد جمعت الدراسة  ،مادة 10بلغ عدد المواد الصحفية التي تم تحليلها ، و والرياضة في قطاع غزة
 االستكشافية بين أسلوبي تحليل المضمون وتحليل الخطاب.

 

 ما يلي:الدراسة الستكشافية  وكانت نتائج

 ،صحيفة األياموهي  ،الشاملة األربعة الصادرة في غزة والضفةالصحف اليومية السياسية استبعاد  .1
ويعود استبعاد تلك الصحف اليومية  ،وصحيفة فلسطين ،وصحيفة القدس ،وصحيفة الحياة الجديدة

 لألسباب اآلتية:بناء على الدراسة االستطالعية 
ليومية عدد المواد المتعلقة بالشباب في العينة االستطالعية التي جرت على الصحف ا -أ

من  %1152مادة بنسبة  11بلغ  عددا( 08جديدة واأليام وفلسطين )األربعة القدس والحياة ال
فيما كان من نصيب صحيفة صوت الشباب ومجلة  ،مادة 10مجمل المواد البالغ عددها 

 .%2252مادة صحفية بنسبة  21( فقط أعداد 8السعادة )
حيث أوضحت  ،ابية على الفن الخبريتعتمد الصحف اليومية في تغطيتها للقضايا الشب -ب

 ،%8051العينة االستطالعية أن نسبة المواد الخبرية من الصحف اليومية لوحدها 
وفي المقابل اعتمدت صحيفة  ،فقط موزعة على فني التقرير الصحفي والمقال %1252و

حقيق صوت الشباب ومجلة السعادة في تغطيتها للقضايا الشبابية على الفنون التفسيرية الت
فيما  ،من إجمالي مواد المطبوعتين %1052والمقال والحديث والقصة والتقرير وذلك بنسبة 

وحيث إن الفنون التفسيرية أعمق وأدق في  ،من إجمالي المواد %251كان فن الخبر بنسبة 
فلقد تم استبعاد الصحف  ،إعطاء مؤشرات حول أطر تقديم صورة الشباب من فن الخبر

 اليومية. 
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وهو ما يفسر  ،لكتاب المتخصصين في القضايا الشبابية في الصحف اليومية األربعةندرة ا -ت
 قلة عدد المقاالت الصحفية المتخصصة بقضايا الشباب بالمقارنة مع فن الخبر والتقرير.

حيث كانت بعض المواد الصحفية منشورة في  ،تنشر الصحف اليومية مواد شبابية متطابقة -ث
 متطابق دونما أيما تغيير أو تعديل.كافة الصحف اليومية بشكل 

وفي الصحف  ،عموًما الدراسة صحفتقدم القضايا السياسية على القضايا الشبابية األخرى في  .0
علقة بالموضوعات السياسية في العينة االستطالعية تحيث شكلت المواد الم ،خصوًصااليومية 
 ماعية والنفسية وا عالمية وأخرى.موضوعات التعليمية واالجتالوباقي النسبة موزعة على  ،0151%

ا بقضايا تبين للباحث اهتمام ملحوظ من مجلة السعادة بالشباب وقضاياهم فكانت األكثر اهتمامً  .1
من عدد المواد الشبابية  %0151حيث إن  ،الشباب مقارنة مع باقي صحف العينة االستطالعية

 %2850كما وأن  ،ة السعادةالتي خضعت للتحليل في العينة االستطالعية كانت من نصيب مجل
وهو ما يعطي مؤشرات  ،من المواد المهتمة بقضايا الشباب في مجلة السعادة تفسيرية وتحليلية

ذكورا أو اب ب"ومجلة السعادة التي تهتم باألسرة تعتبر الش ،أعمق حول الخطاب الموجه للشباب
لذا فإنها تعطي الشباب أهمية  ،عا على صعيد األسرة والمجتمالحلقة األقوى واألكثر تأثيرً  اإناثً 

بطريقة وكذلك في معاجلة قضاياهم  ،خاصة تتمثل في مساحات واسعة ومتنوعة من التغطية
وفي المجلة عمود شبابي ثابت  ،تفسيرية وتحليلية عبر فنون التحقيق والمقال والقصة الصحفية

ل الثابت للدكتور محمد باإلضافة إلى المقا ،وكذلك تحقيق شبابي ثابت ،تحت عنوان "شبابيك"
وكذلك مقال ثابت للنائب  ،المدهون وزير الشباب والرياضة الذي عادة ما يتناول القضايا الشبابية

في المجلس التشريعي السيدة هدى نعيم والتي عادة ما تتناول فيه قضايا شبابية من منظور تربوي 
كان ينتمي إلى شريحة  م0221ومن ناحية ثانية فإن الطاقم الذي أسس المجلة عام  ،وأخالقي
خراجها بدءً  ،الشباب من رئيس التحرير ومدير  اوحتى هذه اللحظة فإن المجلة تعتمد في تحريرها وا 

لذا تجد أن الروح الشبابية  ؛التحرير وانتهاء بالمحررين والمندوبين والمراسلين على عنصر الشباب
 .(1)تها للقضايا المختلفة"تسري في المجلة عبر موضوعاتها وطريقة تناولها ومعالج

يليها ثم  ،%1052بنسبة بالدرجة األولى المراسل على مصدر  ،صحف العينة االستطالعيةتعتمد  .2
 .%852وأخيرا المندوب  ،%158ومصدر الوكالة  ،%1251مصدر "الكاتب" 

                                                           

  مرجع سابقفداء المدهون،  (1)
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 ،على أنهم الفئة صاحبة النفوذ والتأثيراالستطالعية العينة في صحف  عموًمايظهر الشباب  .1
فيما كانت استراتيجية  ،%1252كانت نسبة المواد التي اعتمدت على استراتيجية النفوذ والتأثير ف

 .%1251وكانت استراتيجية التنافس بنسبة  ،%0151الضحية بنسبة 
تميل في تناولها لقضايا الشباب إلى استخدام اإلطار االستطالعية العينة صحف تبين للباحث أن  .2

بلغت ف االستطالعيةيطر اإلطار العام على تناول صحف العينة حيث س ،العام غير المحدد
لذا تعتبر المواد التي تلقي الضوء  ،%1251ا كان اإلطار المحدد بنسبة فيم ،%8152نسبتها 

ندرة  أيًضاوهو ما يفسر  ،على الحاالت الفردية والشخصية سواء في جانب النجاح أو الفشل قليلة
 بالمقارنة مع فن الخبر.الشخصية وتقارير عرض فن القصص الخبرية 

إيجابية بالدرجة  ،الصورة التي ظهر فيها الشباب بشكل عام في العينة االستطالعيةكان اتجاه  .2
وسلبية بالدرجة  ،%1251بنسبة  وكانت محايدة بالدرجة الثانية ،%2252وذلك بنسبة  األولى
 .%11بنسبة  الثالثة

صحف العينة تناول على األطر األخرى في ي لإلطار المرجعي السياسي والحزبتقدم ظهر  .8
اإلطار المرجعي التعليمي بالدرجة  كانفيما  ،%1152وذلك بنسبة لقضايا الشباب االستطالعية 

واإلطار اإلعالمي  ،%1151واإلطار االجتماعي بالدرجة الثالثة بنسبة  ،%1851بنسبة  الثانية
 .%852لحقوقي بالدرجة الخامسة واإلطار النقابي وا ،%1050بالدرجة الرابعة بنسبة 

صوت الشباب  )صحيفةصحيفتي  فقد اختار الباحثوبناء على النتائج السابقة للعينة الستطالعية 
صحيفة صوت الشباب  ،شهريتانوهما  ،(مجلة السعادةو  ،THE YOUTH TIMESالفلسطيني

نت العينة كما بيَّ  بشكل واضحقضايا الشباب بمهتمة ومجلة السعادة  ،متخصصة في قضايا الشباب
ن معظم حيث إ حول أطر تقديم صورة الشباب اواضحً  امؤشرً  انتعطيالصحيفتان و  ،االستطالعية

األولى صحيفة شهرية إن حيث  ،الجغرافي التنوع ناتحققكذلك و  ،موادهما الصحفية تفسيرية وتحليلية
التنوع من حيث  نالك تحققوكذ ،والثانية مجلة شهرية تصدر في قطاع غزة ،تصدر في الضفة الغربية

 .السياسي والفكري والثقافيالتنوع وكذلك  ،درجة االهتمام

 مشكلة الدراسة:

التعرف على أطر الصورة التي تقدم عبرها الصحف الفلسطينية الشباب تتمثل مشكلة الدراسة في 
ضايا الفلسطيني، كما وتحاول التعرف على أهم األشكال الصحفية التي تستخدمها في معالجة ق
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وكذلك ، هاتحظى باهتمامالشبابية التي القضايا الشباب، وأهم المصادر التي تعتمد عليها، و 
التعرف على األسباب والحلول ونتائج الحلول لقضايا الشباب في الصحف، وماهية الصورة التي 

دم تلك استراتيجيات األطر وأنواع األطر التي من خاللها تقو تقدمها للشباب، واتجاه تلك الصورة، 
الصحف صورة الشباب، والوقوف على األطر المرجعية، والقوى الفاعلة، ومسارات البرهنة 

وكذلك التعرف على أوجه االتفاق واالختالف في أطر تقديم صورة المستخدمة في الصحف، 
 الشباب بين الصحف الفلسطينية.

 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:

على حد علم  رة الشباب في الصحافة الفلسطينيةصو تقديم التي تتناول أطر  األولىالدراسة تعد  .1
 .الباحث

أفراد من  ثالثة إن حيث ،في المجتمع الفلسطينيقوة كبيرة التي تعد الشباب تستهدف الدراسة فئة  .0
( سنة في 01-11الشباب ) لسطيني هم من الشباب، وبلغت نسبةفي المجتمع الف عشرةكل 

( سنة 11-11في الفئة العمرية ) %1858إجمالي السكان، يتوزعون بواقع  من %0151فلسطين 
 .(1) ( سنة01-02في الفئة العمرية ) %2150و

ها الصحف الفلسطينية صورة عبر تقدم التي أطر الصورة حول معلومات دقيقة تعطي الدراسة  .1
 الشباب الفلسطيني.

 الفلسطينية.  توضح الدراسة صورة الشباب الفلسطيني التي تقدمها الصحف .2
وهو  ،التغطية الصحفية للقضايا الشبابيةوطبيعة حول مضمون وكيفية كمية بيانات تقدم الدراسة  .1

 .وكذلك يفيد البرامج والمشاريع الشبابية من جهة أخرى ،ما يفيد المؤسسات الصحفية من جهة

 أهداف الدراسة:

                                                           

منشور على الموقع الرسمي للجهاز بتاريخ  ،لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي ، ( بيان صحفي بمناسبة يوم الشباب العالمي1(
، م11/8/0211

7&mid=3265&wversion=Sthttp://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=86
aging 

 

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=867&mid=3265&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=867&mid=3265&wversion=Staging
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وفي ضوء هذا  ،الفلسطينيةتهدف الدراسة إلى معرفة أطر تقديم صورة الشباب في الصحافة 
 :اآلتيةتحقيق األهداف الفرعية  الهدف العام تسعى الدراسة إلى

 أول/ األهداف الخاصة بتحليل المضمون:

 .وقضاياهمالفلسطيني بالشباب صحيفتي الدراسة مدى اهتمام الكشف عن  .1
صـــحيفتا  المســتخدمة وقضـــايا الشــباب التـــي تتناولهــاالصـــحفية والمصــادر التعــرف علــى األشـــكال  .0

 .الدراسة

لمواجهتهــا ونتــائج تلــك التعــرف علــى األســباب التــي تقــف خلــف أزمــات الشــباب والحلــول المقترحــة  .1
 الحلول في صحيفتي الدراسة

صــورة الشــباب نــوع األطــر واســتراتيجياتها التــي تقــدم مــن خاللهــا صــحيفتا الدراســة التعــرف علــى  .2
 الفلسطيني.

 ورة في صحيفتي الدراسة.التعرف على صورة الشباب واتجاه تلك الص .1
صحيفتي المعالجة الصحفية لقضايا الشباب في في الوقوف على جوانب الشبه واالختالف  .2

 .الدراسة
 خاصة بتحليل الخطاب:/ األهداف الاثانيً 
 .صحيفتي الدراسةالشباب في  قضايا التعرف على األطر المرجعية في الخطاب الموجه نحو .1
 الشباب في صحيفتي الدراسة.قضايا لخطاب الموجه نحو في امسارات البرهنة التعرف على  .0
 في صحيفتي الدراسة.قضايا التعرف على القوى الفاعلة في الخطاب الموجه نحو الشباب  .1
قضــايا الشــباب فــي نحــو الصــحفي الموجــه الخطــاب الوقــوف علــى جوانــب الشــبه واالخــتالف فــي  .2

 .صحيفتي الدراسة

 تساؤلت الدراسة:

الصحافة جابة على التساؤل العام المتمثل في: ما األطر التي تتبناها تسعى الدراسة إلى اإل
 التساؤلت اآلتية:مجموعة عن هذا التساؤل وانبثق  ،في تقديم صورة الشباب؟الفلسطينية 
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 التساؤلت الخاصة بتحليل المضمون:أول/         

 بالشباب الفلسطيني وقضاياهم؟صحيفتي الدراسة ما مدى اهتمام  .1

 ؟صحيفتي الدراسةألشكال الصحفية المستخدمة عند تناول القضايا الشبابية في اما  .0
 عند تناول قضايا الشباب؟صحيفتي الدراسة ما المصادر التي تستند إليها  .1

 ؟صحيفتي الدراسة باهتمامتحظى ما القضايا التي  .2

 ؟صحيفتي الدراسةما األسباب التي تقف خلف قضايا وأزمات الشباب في  .1

 ؟صحيفتي الدراسة لمواجهة قضايا وأزمات الشباب فيالمقترحة  ما الحلول .2

 ؟صحيفتي الدراسةلمواجهة قضايا وأزمات الشباب في المقترحة ما النتائج المترتبة على الحلول  .2

 في تقديم صورة الشباب؟صحيفتا الدراسة ما نوع األطر التي تستخدمها  .8

 اب؟ما استراتيجيات األطر المستخدمة في تقديم صورة الشب .1

 للشباب الفلسطيني؟صحيفتي الدراسة التي تقدمها  ةما الصور  .12

 للشباب الفلسطيني؟صحيفتي الدراسة ما اتجاه الصورة التي تقدمها  .11

 الشباب؟لقضايا صحيفتي الدراسة أوجه الشبه واالختالف في تغطية  ما .10

 

 التساؤلت الخاصة بتحليل الخطاب:ثانيا/ 

 ؟قضايا الشباب في صحيفتي الدراسة الجةمعما األطر المرجعية المستخدمة في  .1

 ؟صحيفتي الدراسةقضايا الشباب في  معالجة في الخطاب إليهايستند  التي البرهنة مسارات ما .0

 ؟عند تناول قضايا الشبابصحيفتا الدراسة تظهرها ما القوى الفاعلة التي  .1

 الشباب؟قضايا تجاه صحيفتي الدراسة خطاب أوجه الشبه واالختالف في  ما .2

 إلطار النظري للدراسة:ا

وفيما يلي تعريف بالنظرية واستعراض ألوجه  ،اإلعالميةاألطر تحليل تعتمد الدراسة على نظرية 
 االستفادة منها في الدراسة:

واحدة من الروافد الحديثة في دراسات  " Framing Analysisتعتبر نظرية "تحليل اإلطار اإلعالمي"
المحتوى الضمني للرسائل اإلعالمية التي تعكسها وسائل اإلعالم، االتصال، حيث تسمح للباحث بقياس 
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وتقدم هذه النظرية تفسيرا منتظما لدور وسائل اإلعالم في تشكيل األفكار واالتجاهات حيال القضايا 
 .(1)نية لتلك القضاياجًداالبارزة وعالقة ذلك باستجابات الجمهور المعرفية والو 

اإلعالمي بأنه :" االنتقاء المتعمد لبعض أبعاد الحدث، أو القضية مفهوم اإلطار   R. Entmanويحدد
من االتساق"  افي النص اإلعالمي بطريقة تنظم القضية وتحددها وتضفي عليها قدرً  اوجعلها أكثر بروزً 

(0). 

للمواقف  انه:  "بناء محدد للتوقعات التي تستخدم لتجعل الناس أكثر إدراكً بأ  E. Goffmanفيما يعرفه 
اإلطار اإلعالمي بأنه ": تلك الفكرة المحورية التي    Gamson، ويرى (1)الجتماعية في وقت واحد" ا

 .(2)تنظم حولها األحداث الخاصة بقضية معينة" 

 وأشار كل من "حسن عماد مكاوي" و"ليلى حسين السيد" إلى أن اإلطار اإلعالمي لقضية ما "يعني انتقاءً 
القضية وجعلها أكثر بروزا في النص اإلعالمي، واستخدام أسلوب محدد  لبعض جوانب الحدث أو امتعمدً 

 .(1)في توصيف المشكلة وتحديد أسبابها وتقييم أبعادها وطرح حلول مقترحة بشأنها"

من أجل التعرف على أطر تقديم صورة ويستند الباحث في دراسته على نظرية تحليل اإلطار اإلعالمية 
عمل على إظهار الصورة اإلعالمية للشباب وقضاياهم في الصحافة وسي ،يةالشباب في الصحافة الفلسطين

تستخدمها في تقديم التي التعرف على نوع وسمات واستراتيجية األطر اإلعالمية الفلسطينية من خالل 
متعمد لبعض الوقائع المتعلقة الار الختياتفسير كيفية وستساعد األطر اإلعالمية في  ،صورة الشباب

كما وستظهر النظرية األطر  ،حداث تأثيرات معرفية وسلوكيةدف إا بهشباب وجعلها أكثر بروزً بقضايا ال
 المرجعية للقضايا واألحداث المتعلقة بالشباب الفلسطيني.

 ،المتعلقة بالشباب الفلسطينيللباحث قياس المحتوى الضمني للرسائل اإلعالمية نظرية األطر تسمح و 
 قضايا الشبابفي تشكيل األفكار واالتجاهات حيال الصحافة الفلسطينية لدور  امنتظمً  اوتقدم تفسيرً 

                                                           

 .128( ص 0221)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  0، طالتصال ونظرياته المعاصرة( حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد،  (1
 ،"ت الشبابخطاب العولمة والهوية في وسائل اإلعالم األمريكية الموجهة بالعربية وانعكاساته على استجابا"محمد سعد إبراهيم،  (0)

 .22م( ص  0222)جامعة القاهر: كلية اإلعالم،  1اإلعالم المعاصر والهوية العربية، ج  ،العلمي السنوي العاشر المؤتمر
 .220(  ص0222)القاهرة: عالم الكتب،  0، طاإلعالمية البحث العلمي في الدراساتمحمد عبد الحميد،  (1)
 .128، صجع سابقمر حسن عماد مكاوي، وليلى حسين السيد،  (2)
 .128، ص المرجع السابق نفسه( (1
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الصحف المثارة في الشبابية من خالل دراسة وتحليل أطر التغطية لألحداث والقضايا وذلك البارزة 
 الفلسطينية.

 :هاوأدواتومناهجها الدراسة نوع        

 الدراسة: نوعأول/         

التي "تركز على وصف طبيعة وسمات وخصائص مجتمع الوصفية حوث البإلى هذه الدراسة تنتمي 
كما أنها تستخدم  ،وتكرارات حدوث الظواهر المختلفة ،أو فرد معين ،أو جماعة ،أو موقف معين ،معين

 ".(1)في المرحلة المتوسطة من مراحل المعرفة العلمية في التخصصات المختلفة
 

 الدراسة:ثانيا/ مناهج       

 :المناهج اآلتية الدراسة الوصفيةضمن لباحث واستخدم ا

عبارة عن جهد علمي منظم للحصول على بيانات ومعلومات أوصاف وهو  :المنهج المسحي .1
عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضع البحث من العدد الحدي من المفردات المكونة لمجتمع 

 .(0)لفترة زمنية كافية للدراسة" ،البحث

 إلىأسلوب للبحث العلمي يسعى باحث أسلوب تحليل المضمون وهو "وفي إطاره استخدم ال
وصف المحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة العلمية المراد تحليلها من حيث الشكل 
والمضمون تلبية لالحتياجات البحثية المصاغة في تساؤالت البحث وفروضه طبقا للتصنيفات 

ن تتم عملية التحليل بصفة منتظمة ووفق أسس أ وذلك بشرط ،الموضوعية التي يحددها الباحث
منهجية ومعايير موضوعية وأن يستند الباحث في عملية جمع البيانات على األسلوب الكمي 

 .(1)بصفة أساسية
 

 مكوناتها وكافة وعناصرها موضوعاتها حيث من وهو عبارة عن "الرسالة منهج تحليل الخطاب: .0
 والمؤسسي الزمني سياقها في وأهداف ودالالت معان نعليه م تنطوي بما والمستترة الظاهرة

                                                           

 .112م( ص 1122)القاهرة: عالم الكتب،  1ط األسس والمبادئ، :بحوث اإلعالم( سمير محمد حسين، (1
 .108، ص المرجع السابق نفسه( (0
 .001المرجع السابق نفسه، ص  (1)
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 تعبيرات) اللفظية غير والتعبيرات منطوقة، أو مكتوبة كانت اللغة سواء يشمل فالخطاب والمجتمعي،
 مع التعامل في واإلخفاء اإلبراز وعناصر المؤثرات وكافة واأللوان المادة المرئية يشمل كما ،(الجسم

 .(1)الشامل" سياقه في الموضوع بهذا مباشرة غير أو مباشرة ةعالق له ما وكل الموضوعات
وأداة تحليل مسارات البرهنة،  ،جعيةأداة تحليل األطر المر وقد استخدم الباحث ضمن هذا المنهج 

 وأداة تحليل القوى الفاعلة.
ائق وهو الذي يسعى فيها الباحث إلى دراسة العالقات بين الحق :منهج دراسة العالقات المتبادلة .1

والوصول  ،التي تم الحصول عليها بهدف التعرف على األسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة
إلى استنتاجات وخالصات لما يمكن عمله لتغيير الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة في 

 .(0)االتجاه اإليجابي

عقد مقارنات  التي تعتمد علىالمنهجية المقارنة أسلوب استخدم الباحث وفي إطار هذا المنهج 
لجوانب االتفاق واالختالف بين عدد من الظواهر لكي يتعرف على العوامل والمتغيرات المتكررة التي 

وما إذا كانت هذه العوامل أو المتغيرات تسبب حدوث الظاهرة بهذه  ،تصاحب أحداثا أو ظروفا معينة
 .(1)معينةعوامل ومتغيرات معينة في حدوث ظاهرة تأثير الطريقة أي التأكد من 

مجلة السعادة، ) صحيفتي الدراسةوسيستخدم الباحث هذا المنهج إلجراء الدراسة التحليلية المقارنة بين 
وكذلك للتعرف على  ،بهدف معرفة جوانب االتفاق واالختالف ،صحيفة صوت الشباب الفلسطيني(و 

 العوامل والمتغيرات المتكررة.

 أدوات الدراسة:ثالثا/          

 :لمضمونتحليل ا  .5

 اوفًقــ مــن خــالل اســتمارة تحليــل المضــمون التــي حــدد الباحــث فئاتهــا تحليــل المضــمون أداةالباحــث اســتخدم 
وهـي علـى مسـتوى للتأكـد مـن سـالمتها ومناسـبتها لتحليـل مـادة الدراسـة، التـي أجراهـا  االسـتطالعيةللدراسة 

 وفئات التحليل هي: ،المقال ،الحديث ،التحقيق ،تقريرال ،الخبر ،المواد التحريرية بأنواعها المختلفة
                                                           

( ص م0210)القاهرة: دار الكتاب الحديث،  1، ط ومهارات التطبيقمناهج البحث اإلعالمي: األصول النظرية بركات عبد العزيز،  (1)
018. 
 .122المرجع السابق نفسه، ص  (0)
 .121المرجع السابق نفسه، ص  (1)
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 الخبر والتقرير والحديث والتحقيق والمقال. وتشتمل على :فئة األشكال الصحفية -أ
، وكــــاالت األنبــــاءو  ،منــــدوبالو  ،مراســــلالو  ،الكاتــــبوتشــــتمل علــــى : مصــــدر المــــادة الصــــحفيةفئــــة  -ب

 ومصادر خاصة.

التعلــيم والتــدريب،  ،علــى الهويــة مقاومــة االحــتالل والحفــاظ: وتشــتمل علــى الصــحفيةالقضــايا فئــة  -ت
اإلبـداع، الرياضـة والترفيــه، االنحـراف واالنتحـار، التطــوع، البطالـة ووقـت الفــرال، الطمـوح والتحــدي، 

 والعزلة، التغيير وتميكن الشباب، والتسامح والمصالحة، وأخرى. االغتراب

الـديني، الفقـر ونـدرة فئة األسباب: وتشتمل على االحتالل، ضعف األداء الحكومي، ضعف الـوازع  -ث
التربيـة والـوعي، الموارد، االنقسام والتعصـب، التهمـيش وضـعف التكيـف، ضـعف القـدرات، ضـعف 

 البطالة والفرال، وأخرى، ولم ي ذكر.

فئــة الحلــول: وتشــتمل علــى المشــاريع الصــغيرة وفــرص التمويــل، التوعيــة والتثقيــف، تطــوير التعلــيم،  -ج
إنهــاء االنقسـام وتعزيــز التســامح، التطـوع والمشــاركة، التحفيــز تطـوير المهــارات، مقاومـة االحــتالل، 

ـــة واإلصـــرار، الرياضـــة والنشـــاط الالمنهجـــي،  ـــدعم النفســـي، المحاول ـــة الحكوميـــة وتعزيـــز وال الرعاي
 الرقابة، وأخرى، ولم ي ذكر.

ت، ، والتحرير والحفاظ على الهويـة، تفريـغ الطاقـارضىفئة النتائج: وتشتمل على الثقة، التكيف وال -ح
 زيادة الثقافة، وأخرى، ولم ي ذكر.النجاح واإلبداع، التقدم والتنمية، المصالحة والسلم المجتمعي، 

ـــد ومتمـــرد، مهمـــش ومســـتغ ل، ضـــعيف  -خ ـــادر ومـــؤثر، متحـــرر، عني ـــى مب ـــة الصـــورة: وتشـــتمل عل فئ
 ثابر، طموح ومتفائل، يائس ومحبط، وأخرى.وكسول، مبدع وم

 ورة اإليجابية والصورة السلبية والصورة المحايدة.فئة اتجاه الصورة: وتشتمل على الص -د

ج اإلطــــار: وتشــــتمل علــــى الصــــراع، والمســــئولية، واالهتمامــــات اإلنســــانية، والنتــــائ فئــــة اســــتراتيجية -ذ
 التهميش، التنافس، وغير واضح.االقتصادية، الضحية، المظلومية و 

 .اإلطار العام واإلطار المحددوتشتمل على فئة نوع اإلطار:  -ر

 تحليل الخطاب:أدوات  .4

للتأكــد مــن ســالمتها التــي أجراهــا  االســتطالعيةللدراســة  اوفًقــتحليــل الخطــاب أدوات أعــد الباحــث وحــدد 
 وفئات التحليل هي: ،فن المقال الصحفيوهي على مستوى ومناسبتها لتحليل مادة الدراسة، 
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 ،حقوقية ومرجعيات ،صحية مرجعيات وتشتمل على :تحليل األطر المرجعيةأداة  -أ
 تعليمية مرجعيات ،إعالمية وتكنولوجية مرجعيات ،دينية ومرجعيات ،سياسية مرجعياتو 

 ،وتربوية اجتماعية ومرجعيات ،تاريخية ومرجعيات ،اقتصادية مرجعيات ،وتدريبية
 .ومرجعيات ثقافية ،نفسية ومرجعيات

 على ملتاألول مسار منطقي ويش ،مسارينوتشتمل على  مسارات البرهنة:تحليل أداة  -ب
والمسار برهنة تاريخية، أقوال مسئولين،  ،برهنة دينية ،الوقائع واألحداث ،البرهنة العلمية

 والتحيز. ،المبالغات ،التعميم والتنميط اآلخر غير منطقي ويشتمل على
، الشباب، األسرة، وزارة وتشتمل على األحزاب، الحكومة :تحليل القوى الفاعلةأداة  -ت

 دني والنخب، وسائل اإلعالم، وأخرى.مع المالشباب والرياضة، المجت

 استمارة تحليل الخطاب: .4

صمم الباحث استمارة تحليل الخطاب للتعرف على األطر المرجعية والقوة والفاعلة ومسارات 
، باإلضافة ورقم الصفحةورقم العدد، تاريخ العدد، اسم الصحيفة، البرهنة، وتضمنت االستمارة: 

لة ومسارات البرهنة، وكيفية توظيف الخطاب الصحفي من خالل األطر المرجعية والقوى الفاعإلى 
 ج رصد قضايا الشباب في صحيفتي الدراسة.

 مجتمع الدراسة وعينتها:

 مجتمع الدراسة:أول/ 

وبالعودة  ،سميا في الضفة الغربية وقطاع غزةمجتمع الدراسة هو عبارة عن كافة الصحف الصادرة ر 
 ،(1)صحيفة مسجلة رسميا 22الغربية يصدر فيها هللا تبين أن الضفة  إلى بيانات وزارة اإلعالم في رام

 12يصدر فيه تبين أن قطاع غزة بيانات المكتب اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة  وبالعودة إلى
 .(0)صحيفة مسجلة رسميا

 

 عينة الدراسة:ثانيا/    

                                                           

 .مرجع سابق، وزارة اإلعالمرسمي،  تقرير (1)
 .مرجع سابقسالمة معروف، مقابلة غير مقننة،  (0)
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 عينة الصحف: .5

 ت العينة من الصحيفتين التاليتين:مفردااختار الباحث في ضوء الدراسة االستطالعية فقد 

 :THE YOUTH TIMESالشهرية صحيفة صوت الشباب الفلسطيني  .أ

 فيها يكتب صفحة، 02 من وتتكون فلسطين، في األولى الشبابية الصحيفة وهي ،1118 عام تأسست
 نسخة 025222 بمعدل الشبابية، والتجمعات المدارس على امجانً  توزيعها ويتم والمجتمع، للشباب الشباب

في  "بياالرا" الشباب دور وتفعيل لإلعالم الفلسطينية شهريا وهي صحيفة متخصصة صادرة عن الهيئة
 .(1)الضفة الغربية

 مجلة السعادة الشهرية:  .ب

 ،0221صدر أول عدد منها في قطاع غزة نوفمبر/ ،مجلة أسرية اجتماعية مهتمة بكافة أفراد األسرةوهي 
وهي ممنوعة من التوزيع في الضفة الغربية منذ أحداث  ،ال واإلعالموتتبناها مؤسسة الثريا لالتص

 .(0)م12/2/0222االنقسام الفلسطيني في 

بمعنى أن الباحث  ،لمدة عامينلصحيفتي الدراسة بالحصر الشامل عينة الدراسة الباحث  وقد اختار
عددا لكل  28ه وهو ما مجموع ،السعادة عددا لمجلة 02و ،عددا لصحيفة صوت الشباب 02سيحلل 

 .عامينمن الصحيفة والمجلة خالل 
 

 العينة الزمنية: .4

وقد تم اختيارها  ،عامينأي لمدة  ،م0210حتى أغسطس/آب  ،م0212 سبتمبر/أيلول تم تحديدها منفقد 
 الدولية السنة" ،م0212أغسسطس/آب 10 الخميس ،العالم أرجاء جميع في ألن "األمم المتحدة أطلقت

 والتي ،المتبادل" والتفاهم "الحوار شعار تحت آب/أغسطس 10 للشباب العالمي اليوم مع تزامنا" للشباب
 .م1181 عام للشباب دولي يوم بأول لالحتفال 01الـ الذكرى صادفت

                                                           

 على شبكة اإلنترنت، زاوية نظام الخرائط: المؤسسات األهلية،  هليةاأل "البوابة الفلسطينية للمؤسسات"موقع  )1(
http://www.masader.ps م.12/1/0211، بتاريخ 

 .مرجع سابقفداء المدهون،  (0)

http://www.masader.ps/
http://www.masader.ps/
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 رقم القرار 0221 أول كانون/ديسمبر 18 في تبنت قد المتحدة لألمم العامة الجمعية وكانت
(A/RES/64/134  )حتى   ،م0212 آب/أغسطس 10 من اانطالقً  للشباب يةالدول السنة أعلن الذي

 .(1)م0211أغسطس/آب  11

أنشـطة  عـدةعـام الشـباب وقـد تخلـل هـذا العـام  م0211فـي قطـاع غـزة قـد أعلنـت أن عـام وكانت الحكومة 
ولقد امتـدت تلـك الفعاليـات بشـكل واضـح لعـام  ،حظيت بتغطية صحفية واسعةمسابقات شبابية وفعاليات و 

والعديــد مــن المخيمــات والبــرامج  ،وفعاليــات برنــامج الرائــد ،ســابقة فلســطين لإلبــداع الشــبابيمثــل م 0210
  والمشاريع الشبابية.

لثـــورة التونســــية التـــي انطلقـــت فــــي كـــان لحيـــث  ،ر فـــي اختيـــار العينيــــةيكـــان للثـــورات العربيــــة تـــأثوكـــذلك 
شــــحن الطاقــــات فــــي  رم أثــــر كبيــــ01/21/0211ت فــــي والثــــوة المصــــرية التــــي انطلقــــ ،م12/10/0212

ولــيس أدل علـــى ذلــك مــن انطــالق الفعاليـــات  ،الشــبابية فــي كافــة البلــدان العربيـــة ومنهــا فلســطين المحتلــة
"الشــعب يريــد عنوانــه والــذي كــان  م0211ذار/مــارس آ 11نقســام الفلســطيني الــداخلي فــي الشــبابية ضــد اال
 انهاء االنقسام".

 ،ا بقضـايا الشـبابأن تكـون الصـحف أكثـر اهتماًمـارهـا الباحـث زمنيـة التـي اختومن المتوقـع خـالل الفتـرة ال
ا الهتمـــام المؤسســـات الرســـمية وذلـــك انعكاًســـ ،رائهـــم آلونقـــاًل  ،واحتياجـــاتهم وفعاليـــاتهملقضـــاياهم وتغطيـــة 

 واألهلية بالشباب.

 مادة الدراسة: 

 دراسة تحليل المضمون وتحليل الخطاب على النحو اآلتي:تتمثل مادة 

  المضمون:مادة تحليل  .1

التي تتناول قضايا ، قرير، والحديث، والتحقيق والمقالوتتمثل في جميع األشكال الصحفية: الخبر، والت
 121في مجلة السعادة و صحفيةً  مادةً  120منها  صحفيةً  مادةً  001البالغ عددها  الشباب الفلسطيني

ألن الدراسة االستطالعية ، وقد تم استبعاد فن الكاريكاتير مادة صحفية في صحيفة صوت الشباب
 أظهرت عدم اهتمامه بطرح قضايا الشباب في صحيفتي الدراسة.

                                                           

 م.02/1/0211بتاريخ  ،ww.shabab.net.eg/Youth/front/ar/shababyear.aspxعلى شبكة اإلنترنت،   "شباب"موقع  (1)
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في صحيفتي الدراسة وقد بلغ عدد المقاالت وتتمثل في شكل المقال الصحفي،  مادة تحليل الخطاب: .0
 في صحيفة صوت الشباب. مقااًل  10في مجلة السعادة، و مقااًل  20، منها مقااًل  12

 لقياس:وحدة التحليل وا

من خالله المادة اإلعالمية الخاصة بقضايا صحيفتا الدراسة م د ِّ ق  تمثلت وحدة التحليل بـ"القالب" الذي ت  
ليل الخطاب فقد اقتصر الشباب سواء كان خبري أو استقصائي أو رأي في تحليل المضمون، وفي تح

 الرأي فقط.التحليل على مواد 
الفكرة الرئيسة " وفي إطارها سيتم اختيار وحدة "الفكرة" لمعرفة وتحددت وحدة "العد والقياس" بـ"الموضوع

داخل النص أو التي يدور حولها الموضوع الصحفي، وذلك للتعرف على القضايا الخاصة بالشباب في 
 تغطية صحيفتي الدراسة.

 أسلوب العد والقياس:

كن من خالله إعادة بناء هو نظام التسجيل الكمي المنتظم لوحدات المحتوى وفئاته ومتغيراته، ويم
المحتوى في شكل أرقام وأعداد تساعد على الوصول إلى نتائج كمية، تسهم في التفسير واالستدالل، 

، وأسلوب العد والقياس المستخدم في هذه الدراسة هو التكرار الذي تظهر فيه (1)وتحقيق أهداف الدراسة
 الفئات أو الوحدات.

 الثبات:الصدق و  اختبار

 :بار الصدقاختأول/ 

باإلجراءات الباحث ولتحقيقه قام ، (0)يقصد بصدق التحليل صالحية أداة القياس لما وضعت لقياسه
  :اآلتية

 تحديد أدوات تحليل المضمون وتحليل الخطاب بناء على دراسة استكشافية علمية. .1

                                                           

 .181م( ص 1181)جدة: دار الشروق للنشر والتوزيع،  1ط تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم،محمد عبد الحميد،  (1)
م( ص 1111)القاهرة: دار الفكر العربي،  1ط األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام،عاطف العبد، زكي عزمي،  (0)
002. 
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تحليل  وتم التأكد من قدرتها على، *المختصين المحكمينتي الدراسة على عدد من ر اعرض استم .0
، وفي ضوء المالحظات الواردة تم تعديل االستمارتين بحيث تتفق مع المضمون والخطاب الصحفي

 مشكلة وأهداف وتساؤالت الدراسة.

منع التداخل بين الفئات عند يتعريف فئات تحليل المضمون وفئات تحليل الخطاب بشكل دقيق بما  .1
 .االستمارتينتعريفات من قبل محكمي تطبيقها على صحيفتي الدراسة، وقد تم مراجعة تلك ال

 إجراءات الثبات:ثانيا/  

تأتي عملية التأكد من الثبات إما عن طريق اختيار باحث آخر إلعادة تحليل مضمون عينة فرعية 
من عينة الدراسة، وبعد تفريغ النتائج يتم حساب درجة معامل الثبات بين المحللين، أو أن يقوم 

عينة من مضمون عينة الدراسة في فترة زمنية الحقة ويقيس مدى ثبات  الباحث نفسه بإعادة تحليل
 .(1)تحليله في الفترتين، أو أن يقوم باستخدام الطريقتين معا

 اختبار الثبات لدراسة تحليل المضمون: .5

( مفردات 2)قوامها عن طريق القرعة، وكان عشوائية بنفسه تحليل مضمون عينة فرعية أعاد الباحث 
مفردات  (1مفردة على النحو اآلتي )( 28تقريبا من إجمالي عينة الدراسة البالغة ) %1051بنسبة 

وكان الباحث قد انتهى من ، ***مفردات من صحيفة صوت الشباب (1و)، **من مجلة السعادة
نتائج بعد ذلك قارن م، 12/2/0212م، ثم أعاد التحليل بتاريخ 1/0/0212تحليل المضمون بتاريخ 

 :(0)وهي ،لحساب معامل الثبات Holsti معادلة هولستي الباحث قطبوقد ، التحليل ببعضها

                                                           

: د. أمين وافي أستاذ الصحافة واإلعالم المساعد في الجامعة اإلسالمية بغزة، د. حسن أبو مين وفقًا الترتيب األبجديأسماء المحك    *
حشيش أستاذ الصحافة واإلعالم المساعد في الجامعة اإلسالمية بغزة، د. خضر الجمالي أستاذ العالقات العامة المساعد في الكلية 

د. طلعت عيسى أستاذ الصحافة واإلعالم المساعد في الجامعة اإلسالمية بغزة، د. مشير عامر أستاذ اللغة الجامعية للعلوم التطبيقية، 
 في جامعة األقصى بغزة. المشاركاإلنجليزية المساعد في الجامعة اإلسالمية بغزة، د. زهير عابد أستاذ الصحافة واإلعالم 

بدون طبعة )القاهرة: العربي للنشر  تحليل المضمون في الدراسات اإلعالمية،د، عواطف عبد الرحمن، نادية سالم، ليلى عبد الحمي (1)
 .010م( ص 1181والتوزيع، 

 م(.0210م، فبراير 0211م، مايو 0211األعداد التي خضعت الختبار الثبات لدراسة تحليل المضمون في مجلة السعادة )مارس  **
م، مارس 0211م، اغسطس 0211ليل المضمون في صحيفة صوت الشباب )فبراير األعداد التي خضعت الختبار الثبات لدراسة تح ***

 م(.0210

 .011ص  ،مرجع سابقمحمد عبد الحميد،  (0)
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  N1+N2عدد الحاالت التي يتفق فيها المرمزان األول والثاني، و M حيث   معامل الثبات=

 .االثنان تشيران إلى إجمالي الحاالت التي رمزها

 وكانت النتائج على النحو اآلتي:

 مجلة السعادة: .أ

، %1251 األسباب=فئة ، %1151 فئة الموضوع=، %11 فئة المصدر=، %1851  لشكل=فئة ا
 فئة استراتيجيات األطر=، %12 فئة نوع األطر=، %1051 فئة النتائج=، %1152  فئة الحلول=

 %1151 فئة اتجاه الصورة=، %1152فئة الصورة= ، 1250%

 معامل الثبات في مجلة السعادة= 

 %1152=  ثبات= معامل ال

  صحيفة صوت الشباب: .ب

، %1151 فئة األسباب=، %1251 فئة الموضوع=، %1851 فئة المصدر=،  %11 فئة الشكل= .ت
 فئة استراتيجيات األطر=، %1252 فئة نوع األطر=، %1150 فئة النتائج=، %1252 فئة الحلول=

 %1250فئة اتجاه الصورة=، %12فئة الصورة= ، 1251%

 امل الثبات في صحيفة صوت الشباب= مع

  %1152=  معامل الثبات= 

 %2511=  معامل الثبات في مجلة السعادة وصحيفة صوت الشباب= 

 ( وهي نسبة مرتفعة في بحوث اإلعالم.%1152أي أن نسبة االتفاق بين المرمزين )
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 خطاب:اختبار الثبات لدراسة تحليل ال .4

( مفردات 2أعاد الباحث بنفسه تحليل خطاب عينة فرعية عشوائية عن طريق القرعة، وكان قوامها )
مفردات من  (1( مفردة على النحو اآلتي )28تقريبا من إجمالي عينة الدراسة البالغة ) %1051بنسبة 

ن تحليل ، وكان الباحث قد انتهى م**مفردات من صحيفة صوت الشباب (1)، و*مجلة السعادة
م، بعد ذلك قارن الباحث نتائج 12/2/0212م، ثم أعاد التحليل بتاريخ 1/0/0212الخطاب بتاريخ 

 .لحساب معامل الثبات Holstiالتحليل ببعضها البعض، وقد طبق الباحث معادلة هولستي 

 وكانت النتائج على النحو اآلتي:

 مجلة السعادة:  .أ

 %1052 القوى الفاعلة:، %1152 مسارات البرهنة:، %1151 األطر المرجعية:

 %1151=  معامل الثبات في مجلة السعادة= 

 صحيفة صوت الشباب: .ب

 %1251 القوى الفاعلة:، %1151 مسارات البرهنة:، %1050 األطر المرجعية:

 %1158= = صحيفة صوت الشبابمعامل الثبات في 

 %1151=  صوت الشباب=  معامل الثبات في مجلة السعادة وصحيفة

 ( وهي نسبة مرتفعة في بحوث اإلعالم.%9519أي أن نسبة التفاق بين المرمزين )

 مصطلحات الدراسة:

                                                           

 (.0210، يناير 0211، ديسمبر 0212األعداد التي خضعت الختبار الثبات لدراسة تحليل الخطاب في مجلة السعادة )أكتوبر * 
، فبراير 0210، يناير 0211ات لدراسة تحليل الخطاب في صحيفة صوت الشباب )اغسطس األعداد التي خضعت الختبار الثب** 

0210). 
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ستخدم لتجعل الناس أكثر إدراكا للمواقف االجتماعية في بناء محدد للتوقعات التي ت  " هياألطر:  .1
 . (1)"وقت ما

سنهم الفلسطينية حول الشباب الذين مية التي تقدمها الصحف الصورة اإلعالهي صورة الشباب:  .2
 .(0)"عاما والثالثين والخامسة عشر الثامنة بين ماقانون الشباب الفلسطيني "وفق 

م حاليا بانتظاالصادرة الدورية الورقية المطبوعة الفلسطينية الصحف هي  الصحافة الفلسطينية: .1
 .م1122في حدود فلسطين المحتلة عام 

 فئات تحليل المضمون وتحليل الخطاب:اإلجرائية ل اتريفتعال

 تعريف فئات تحليل المضمون:أول/         

 :وتشتمل على ،فئة األشكال الصحفية .5

: فــن مــن فنــون التحريــر الصــحفي وهــو األســاس الــذي تقــوم عليــه الفنــون األخــرى مــن الفنــون الخبــر .أ
 .(1)ذاعية والندوات ..الخالصحفية مثل التحقيق الصحفي والمقابلة الصحفية واإل

فـــن يقـــع فـــي مرحلــة وســـطى بـــين الخبـــر والتحقيـــق الصــحفي، يقـــوم علـــى عـــرض الوقـــائع التقريــر:  .ب
واألحداث وخلفياتها، وال يقف عند الجوانب الجوهرية في الحـدث كمـا هـو حـال الخبـر ، بـل يتعـدى 

لوصـــــف ذلـــــك إلـــــي وصـــــف الزمـــــان والمكـــــان واألشـــــخاص والظـــــروف ، وبالتـــــالي ال يقـــــف عنـــــد ا
 .(2)الموضوعي للحدث بل يسمح بإبراز آراء المحرر وتجاربه الذاتية

هـــو عبـــارة عـــن مقابلـــة أو اســـتجواب أو حـــوار، مخطـــط لـــه، ويـــتم بصـــوره مباشـــرة أو عبـــر الحـــديث:  .ت
الهـــاتف أو الجمـــاعي )االســـتفتاء( أو المـــؤتمرات واالجتماعـــات العامـــة والنـــدوات، وبهـــدف الحصـــول 

 .(1)إلقاء الضوء على شخصية أو التسلية واإلمتاععلى معلومات أو آراء أو 

                                                           

 .220، ص مرجع سابق، اإلعالمية البحث العلمي في الدراسات( محمد عبد الحميد، (1
 .1م، الفصل األول، تعريفات وأحكام عامة، المادة  2011 لسنة (2 ) رقم الفلسطيني الشباب قانون (0)
 .12م(، ص 1188)القاهرة: دار الشروق،  0، ط الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالميةم شلبي، ( كر 1)
الجامعة اإلسالمية، ، غزة، الماجستير الصحافة واإلعالمألقيت على طلبة ( جواد راغب الدلو، محاضرات في التحرير الصحفي، 2)

 .م0211
 .( المرجع السابق نفسه1)
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عبــارة عــن تحــري ودراســة وبحــث حــول قضــية معينــة أو ظــاهرة أو فكــرة ، تهــم الجمــاهير التحقيــق:  .ث
ويدور حولها تساؤالت تحتاج إلي إجابة، وبعض المشكالت التي تحتاج لحلول من خالل االستعانة 

 .(1)إلي حل للمشكلة أو إجابة على التساؤالتللوصول  ابالمصادر الحية أو الوثائقية، سعيً 

وجهــة نظــر الصــحيفة نحـــو المقــال: شــكل مــن األشــكال الصــحفية الخاصــة بـــالرأي وهــو يعبــر عــن  .ج
القضايا المثارة، كما يستخدمه كبار الكتاب والقراء لعرض وجهات نظرهم وآرائهم نحو القضـايا التـي 

القــراء، والمقــال يشــكل اللبنــة األولــى فــي تشــكيل  تناولتهــا الجريــدة، إضــافة لــدورها فــي التــأثير علــى
اتجاهات الرأي العام نحو القضـايا التـي تطرحهـا الجريـدة بمـا يطرحـه مـن شـرح وتفسـير وتحليـل ومـا 
يهــدف إليــه مــن إقنــاع وتوجيــه، ومــن أنواعــه المقــال االفتتــاحي والمقــال العمــودي، والمقــال التحليلــي، 

 .(0)لتعليق الصحفي، واليوميات، العرض الصحفيوالمقال النقدي، والقائد الموقع، وا

 

 قضـايا الشـباب،وهي المصـادر الصـحفية التـي اسـتندت إليهـا صـحيفتا الدراسـة فـي  ،فئة المصادر .4
 : وتشتمل على

 الكاتب: هو كاتب المقال الصحفي. .أ

هــي المصــادر التــي تملكهــا الصــحيفة دون غيرهــا مــن الصــحف وتســاعدها فــي : مصــادر خاصــة .ب
 معلومات وبيانات خاصة.الحصول على 

: هو مندوب الجريدة أو المؤسسة اإلعالمية بصفة عامة خارج المدينـة التـي تصـدر فيهـا مراسل  .ت
 .(1)الصحيفة، وبصرف النظر إذا كانت هذه المدينة داخل نفس الدولة أو دولة أخرى

و : هــو الصـحفي الــذي تعينـه الصــحيفة أو تخصصــه لمتابعـة األحــداث فـي قطــاع معــين أمنـدوب .ث
 .(2)هيئة أو مؤسسة أو وزارة أو مرفق عام داخل نفس المدينة التي تصدر فيها الصحيفة

: شــبكات إعالميــة تقــدم خــدمات إعالميــة متعــددة ومتنوعــة وتشــمل الحصــول علــى وكــاالت األنبــاء .ج
عداد المقابالت والتحقيقات الصحفية فضال عن الخدمات المصورة  .(1)األخبار وا 

 :وتشتمل على هي الموضوعات الصحفية المتخصصة بمجال الشباب،و القضايا الصحفية، فئة  .1

                                                           

 .( المرجع السابق نفسه1)
 .مرجع السابق نفسهال (0)
 .12، ص مرجع سابقكرم شلبي،  (1)
 .21، ص نفسه المرجع السابق( 2)
 .122ص ، نفسه المرجع السابق( 1)
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 مقاومة االحتالل اإلسرائيلي. مقاومة االحتالل:  .أ

 التمسك بالهوية العربية والفلسطينية مثل: اللغة، التراث، القيم، ..الخ الحفاظ على الهوية: .ب

جامعــات، والتــدريب المهــاري فــي المــدارس والتعلــيم العــالي فــي الالتعلــيم الثــانوي  التعلــيم والتــدريب:  .ت
 وتطوير القدرات. 

 واالبتكار في شتى المجاالت.التجديد  اإلبداع: .ث

  .والترفيه عن النفس ،الرياضة البدنية بشتى أنواعها الرياضة والترفيه: .ج

االنحـــراف عـــن قـــيم المجتمـــع مثـــل االنحـــراف األخالقـــي والفكـــري والســـلوكي  االنحـــراف واالنتحـــار: .ح
 . كانت ضية االنتحار وهو ازهاق اإلنسان لنفسه بأي وسيلةواألمني، مع تخصيص ق

 القيام بأعمال تنفع الناس في أي مجال من المجاالت دون انتظار مقابل مادي. التطوع: .خ

 عدم وجود فرص عمل لمن توافرت فيه القدرة على أداء العمل والرغبة فيه. البطالة: .د

ـــه الـــوظيفي الـــذي يعتمـــد عليـــه فـــي  الوقـــت الـــذي يمتلكـــه اإلنســـان خـــارج وقـــت وقـــت الفـــرال:  .ذ عمل
 معيشته.

السعي الحثيث من أجل تحقيق األهداف والرغبات ومواجهة الصعاب في سبيل  الطموح والتحدي: .ر
 ذلك.

 واالجتماعية عن المحيط. فسية نية والنجًداشعور باالنفصال والعزلة الو  االغتراب والعزلة: .ز

ومــنح الشــباب الفــرص واالمكانــات الالزمــة لتحقيــق تغييــر الواقــع الســلبي  :التغييــر وتمــيكن الشــباب .س
 ذلك.

التوافــق الــوطني بــين التســامح المجتمعــي بــين أبنــاء المجتمــع الفلســطيني، و التســامح والمصــالحة:  .ش
 .الفصائل الفلسطينية

 

 وهــي األســباب التــي تقــف خلــف مشــاكل وحاجــات الشــباب فــي صــحيفتي الدراســة،، فئــة األســباب .3
 : وتشتمل على

 الحتالل اإلسرائيلي.االحتالل: ا .أ

 ضعف الحكومة في أداء واجباتها تجاه الشباب.ضعف األداء الحكومي:  .ب

 ضعف االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي. ضعف الوازع الديني: .ت
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عــدم القــدرة علــى الحفــاظ علــى الحــد األدنــى مــن المعيشــة والمــوارد لتلبيــة  الفقــر ونــدرة المــوارد: .ث
 االحتياجات األساسية.

االنقسام الفلسـطيني الـداخلي بـين حركتـي حمـاس وفـتح، واالعتـداد بـالرأي  لتعصب:االنقسام وا .ج
 . دون االنصياع للحق الحزبي أو الفكري

ـــــدماج  التهمـــــيش وضـــــعف التكيـــــف: .ح ـــــأثير والمشـــــاركة واالن ـــــى الت الشـــــعور بضـــــعف القـــــدرة عل
 بالمجتمع.

 ضعف المهارات المتعلقة بأداء المهام. ضعف القدرات: .خ

في التنشئة وفق القيم والعادات والسلوكيات السامية، سواء من ضعف  عي:ضعف التربية والو  .د
 قبل الوالدين أو المدرسة أو مؤسسات المجتمع األخرى.

 رال: سبق تعريفها في فئة الموضوع.البطالة والف .ذ

 

وتشـتمل ، فـي صـحيفتي الدراسـة وهي الحلـول المقترحـة لمواجهـة مشـاكل الشـباب ،فئة الحلول .1
 :على

هـا مـن ذات الحجـم الصـغير، ومـا يتعلـق باإلنتاجيـة لصـغيرة وفـرص التمويـل: المشـاريع المشـاريع ا .أ
 فرص تمويل تتناسب مع حجمها.

 قضية من القضايا. فيإكساب الشباب المعرفة والفهم والثقافة الكافية  التوعية والتثقيف: .ب

منهـاج، أو الوسـائل، أو االرتقـاء بالعمليـة التعليميـة سـواء مـا يتعلـق بالمـدرس، أو ال تطوير التعليم: .ت
 البيئة.

 االرتقاء بالقدرات والمهارات الذاتية لدى الشباب التي تعينهم على أداء مهامهم. تطوير المهارات: .ث

 مجابهة االحتالل بشتى صنوف المجابهة. مقاومة االحتالل: .ج

م اتفـــاق عبـــر إبـــرا للمشـــروع الـــوطنيوالجغرافيـــة إعـــادة اللحمـــة الوطنيـــة والسياســـية  إنهـــاء االنقســـام: .ح
  المصالحة بين حركتي حماس وفتح.

 نشر قيم العفو والحب والخير بين الشباب وفي المجتمع. تعزيز التسامح: .خ

 سبق تعريفها في فئة القضايا. التطوع والمشاركة: .د

رفـع الـروح المعنويـة وزيـادة الـدافع لـدى الشـباب، وتـوفير المسـاندة النفسـية  التحفيز والدعم النفسي: .ذ
 لنفسية المتخصصة.عبر البرامج ا
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مواصلة العمـل والسـعي نحـو األهـداف وتحـدي الصـعاب والعقبـات فـي طريـق  المحاولة واإلصرار: .ر
 ذلك.

 األلعاب والتمارين الرياضية والترفيهية خارج الحدود الرسمية. الرياضة والنشاط الالمنهجي: .ز

بــل الحكومــة، ورفــع كفــاءة ميــة وتعزيــز الرقابــة: تقــديم الــدعم والتســهيل الكــافيين مــن قالرعايــة الحكو  .س
 جهاز الرقابة على األداء الحكومي واألهلي من أجل تطويره.

 

وهي النتائج المتوقع حدوثها بعد تنفيذ مقترحات الحلول المقدمة فـي صـحيفتي  ،لفئة نتائج الحلو .6
 :وتشتمل على الدراسة،

 ق أهدافه.الحالة التي يكون فيها الشاب متأكدا من كفاءته وقدرته على تحقيالثقة:   .أ

 القدرة على االندماج في المجتمع والشعور بالرضى عن الذات والمحيط. :رضىالتكيف وال .ب

تحريـــر األرض الفلســـطينية المحتلـــة، وتأكيـــد الهويـــة الفلســـطينية  والتحريـــر والحفـــاظ علـــى الهويـــة: .ت
 والعربية.

 استثمار الطاقات وتوجيهها نحو الصالح العام. تفريغ الطاقات: .ث

 تحقيق األهداف الموضوعة بتميز واتقان. اع:النجاح واإلبد .ج

 في شتى المجاالت.ورقيه االكتفاء الذاتي في المجتمع ورفاهيته تحقيق  التقدم والتنمية: .ح

المصـــــالحة السياســـــية بـــــين حركتـــــي حمـــــاس وفـــــتح، والمصـــــالحة  المصـــــالحة والســـــلم المجتمعـــــي: .خ
 المجتمعية ونشر قيم السلم والتسامح فيه. 

 مستوى الفهم والمعرفة والسوك القويم في المجتمع. زيادة الثقافة: رفع .د

وتشــتمل  وهــي الصــورة اإلعالميــة التــي ظهــر فيهــا الشــباب فــي صــحيفتي الدراســة،الصــورة، فئــة  .7
 :على

مبادر ومؤثر: الشاب اإليجابي القادر على اتخاذ القرار والمساهمة الفاعلة في تغييـر واقعـه وواقـع  .أ
 من حوله

 كل جديد والرافض للقيود المجتمعية. متحرر: الشاب المنفتح على .ب

عنيــد ومتمــرد: الشــاب المتمتــرس خلــف معتقداتــه ومطالبــه وهــو شــاب صــعب االنقيــاد إلــى الجهــات  .ت
 التي يريدها المجتمع له
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بشــتى أنواعــه ســواء المــادي أو والتهمــيش مهمــش ومســتغ ل: الشــاب الــذي وقــع ضــحية االســتغالل  .ث
 .المعنوي من قبل المجتمع

لشــاب الســلبي ضــعيف القــدرات والمهــارات وغيــر القــادر علــى تغييــر واقعــه أو ا ضــعيف وكســول: .ج
 واقع غيره

الشـــاب القـــادر علــــى اســـتحداث إضـــافات مميـــزة فــــي مجـــال مـــن مجـــاالت الحيــــاة  مبـــدع ومثـــابر: .ح
 والمتميز بنشاطه وعزيمته على تحقيق أهدافه.

مـة واإليمـان الكـافيين لتحقيـق الشـاب المتطلـع لمسـتقبله بانـدفاع وأمـل، ولديـه العزي طموح ومتفائـل: .خ
 أهدافه.

 الشاب فاقد األمل والعزيمة ولديه شعور بالالجدوى والال قيمة من أي فعل. يائس ومحبط: .د

 وهي اتجاه الصورة اإلعالميـة التـي ظهـر فيهـا الشـباب فـي صـحيفتي الدراسـة،فئة اتجاه الصورة،  .8
 :وتشتمل على

ادر المشــارك صــاحب النظــرة التفاؤليــة للحيــاة مــن الصــورة اإليجابيــة: صــورة الشــاب اإليجــابي المبــ .أ
 .حوله

الصــورة الســلبية: صــورة الشــاب الســلبي الضــعيف المســتكين صــاحب النظــرة التشــاؤمية للحيــاة مــن  .ب
 .حوله

الصورة المحايدة: صورة تقع ما بـين السـلبية وااليجابيـة، أي أن الشـاب خاللهـا ال يظهـر علـى أنـه  .ت
 .سلبي أو إيجابي

 

 العامـة التـي قـدمت صـحيفتا الدراسـة مـن خاللهـا الشـباب، اتوهي االستراتيجيطار، استراتيجية اإل .9
 على: وتشتمل 

 الصراع بين الشباب والجهات الحكومية والحزبية وعادات وتقاليد المجتمع. الصراع:استراتيجية  .أ

ألحـزاب المسئولية التي يتحملها المجتمع بما يشـمل الحكومـة والمؤسسـات وا المسئولية:استراتيجية  .ب
 واألفراد تجاه الشباب.

 : البعد العاطفي واإلنساني في أزمات الشباب.االهتمامات اإلنسانيةاستراتيجية  .ت

 .: الجوانب التي يعاني منها الشباب نتيجة األوضاع االقتصاديةالنتائج االقتصاديةاستراتيجية  .ث
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ات الحكومـــة أو تربيـــة المجتمـــع أو قـــرار الشـــباب الـــذين فقـــدوا حقـــوقهم بســـبب  :الضـــحيةاســـتراتيجية  .ج
 األسرة.

ــم الشــباب واســتبعادهم عــن مســتوى صــناعة القــرار  :التهمــيشو  المظلوميــةاســتراتيجية  .ح مــن قبــل ظل
 .جهات ذات سلطة

 .سعي الشباب نحو التميز والتفوق على األقران في شتى المجاالت التنافس: استراتيجية .خ
 

شــتمل يو حيفتا الدراســة الشــباب، وهـو نــوع اإلطــار الــذي مـن خاللــه قــدمت صـفئـة نــوع اإلطــار،  .51
   :على

 دون تخصيص حالة أو تجربة أو مؤسسة محددة عموًمااإلطار العام: اإلطار الذي يتناول الشباب  .أ

اإلطـــار المحـــدد: اإلطـــار الـــذي يتنـــاول الشـــباب علـــى وجـــه الخصـــوص مثـــل التركيـــز علـــى حالـــة أو   .ب
 .مؤسسة معينة شخصية أو تجربة أو

 

 تحليل الخطاب:فئات ات اإلجرائية ليفتعر الثانيا/           

وهي الحقل المرجعي للمواد الصحفية التي تهتم بقضايا الشباب، تحليل األطر المرجعية، فئات  .1
 :على ملتوتش

صحية: مرجعيات متعلقة بالمجال الصحي مثل األمراض، وقوة البدن، والمستشفيات  مرجعيات .أ
 والعيادات ووزارة الصحة.

يات متعلقة بالمجال الحقوقي مثل مراكز حقوق اإلنسان والمجلس حقوقية: مرجع مرجعيات .ب
 التشريعي.

 سياسية: مرجعيات متعلقة بنظام الحكم والسلطة في المجتمع.  مرجعيات .ت
بما يحمله من قداسه والزامية، وهو هنا  ةدينية: مرجعيات متعلقة باألديان السماوي مرجعيات .ث

 الفلسطيني ينتمون للدين اإلسالمي.ألن غالبية الشباب  نظًراالدين اإلسالمي 
مثل: اإلذاعة والتلفزيون  ةإعالمية وتكنولوجية: مرجعيات متعلقة بوسائل اإلعالم التقليدي مرجعيات .ج

دة مثل: وسائل التواصل االجتماعي، وكذلك ما يتعلق بالقضايا التكنولوجية والصحافة، أو جدي
 الحديثة مثل التقنيات واألجهزة المتطورة.
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مرجعيات تتعلق بالجوانب والقضايا التعليمية والتدريبية كوزارة التربية  تعليمية وتدريبية: تمرجعيا .ح
 والتعليم والمدارس والجامعات ومراكز التدريب.

مرجعيات تتعلق بالجوانب االقتصادية المتحكمة بواقع الشباب االقتصادي،  اقتصادية: مرجعيات .خ
 قراض، والبنوك.مثل وزارة االقتصاد، ومؤسسات التمويل واإل

مرجعيات ذات بعد تاريخي بالنشأة أو التطور سواء على صعيد القضية  تاريخية: مرجعيات .د
 الفلسطينية أو اإلنسان الفلسطيني.

مرجعيات ذات بعد اجتماعي وتربوي تتعلق باألسرة والجماعة والفرد  اجتماعية وتربوية: مرجعيات .ذ
 وتكوين المجتمع. 

 ات بعد نفسي مثل مؤسسات الدعم النفسي. مرجعيات ذ نفسية: مرجعيات .ر
 .الثقافية مؤسساتوزارة الثقافة والمثل ثقافي مرجعيات ذات بعد  مرجعيات ثقافية: .ز
 قضايا الشباب إلثبات معالجة في الخطاب إليها استند وهي المسارات التي ،مسارات البرهنةفئة  .0

 :وتشتمل على مسارين المواقف أو األقوال، صحة
 :على ملتنطقي ويشاألول مسار م .أ
، والبحوث والدراسات، قوانينالبرهنة العلمية: البرهنة المستندة إلى المنطق واإلحصاءات، وال -

 والندوات وورش العمل، والخطط..الخ.
 واألحداث الصادقة والمتصلة بالقضية ،الوقائع الحقيقيةالمستندة إلى الوقائع واألحداث: البرهنة  -

 أو الموضوع.
برهنة المستندة إلى الدالئل الدينية النقلية، وفي الدين اإلسالمي هي النصوص : البرهنة دينية -

 الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
: البرهنة التي تستند إلى الدالئل التاريخية المعتمدة على الوقائع والوثائق والشهادات برهنة تاريخية -

 التاريخية.
لى أقوال وتصريحات المسئولين في الحكومة والسلطة تجاه : البرهنة التي تستند إأقوال مسئولين -

 عن قضايا الشباب.
 : على ملتغير منطقي ويشالثاني المسار  .ب
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البرهنة المستندة إلى التعميم الخاطئ، مثل تعميم حالة فردية، أو تجربة واحدة  :التعميم والتنميط -
حول القضايا واألفكار على كل الحاالت، وكذلك المستندة إلى الصورة النمطية السائدة 

 واألشخاص والمؤسسات، .. الخ.
البرهنة المستندة إلى تضخيم األحداث والمواقف ومضاعفة تأثيرها الواقعي سواء  :المبالغات -

 بالسلب أو باإليجاب.
وفقا للمزاج أو الهوى أو المصالح الشخصية أو الحزبية دون البرهنة المستندة إلى الحكم  :التحيز -

 والمهنية في الحكم.مراعاة الدقة 
 الدراسة،ضايا الشباب التي تناولتها صحيفتا وهي القوى المحركة والمؤثرة في ق، القوى الفاعلة .1

  :على ملتوتش
 األحزاب السياسية الفاعلة والمثرة على الساحة الفلسطينية.األحزاب:  .أ
 .وزاراتفيهما من قطاع غزة وفي الضفة الغربية وما الحكومة الفلسطينية في  الحكومة: .ب
ناث "الذين سنهم وفق قانون الشباب الفلسطيني "ما الشباب: .ت  الثامنة بين الشباب ذكور وا 

 .(1)عاما" والثالثين والخامسة ةعشر 
 الخلية األولى في المجتمع والتي تشكل الحاضنة األساسية للشباب. األسرة: .ث
سواء في لحكومة من جهة االوزارة المعنية بالشباب والرياضة  وزارة الشباب والرياضة: .ج

 الضفة الغربية أو قطاع غزة.
سلطة النظام التي تعمل بمعزل عن المدنية المؤسسات والمراكز  المجتمع المدني والنخب: .ح

الرسمي في المجتمع وعن أرباح الشركات في القطاع الخاص ولها غايات نقابية كالدفاع 
 عن حقوق اإلنسان وتنمية المجتمع.

الوسائل التواصلية الهادفة إلى نشر وبث المعلومات إلى  هي مجموعة وسائل اإلعالم: .خ
الجمهور سواء كانت تقليدية مثل: اإلذاعة والتلفزيون والصحافة، أو جديدة مثل شبكات 

 التواصل االجتماعي.

 تقسيم الدراسة:

                                                           

 .مرجع سابقم،  2011 لسنة (2 ) رقم الفلسطيني الشباب قانون (1)
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يتحدث عن  األول الفصل: فصولوأربعة  ،اإلجراءات المنهجيةعلى مل تتشتنقسم الدراسة إلى مقدمة 
مفهوم وأهداف يتناول  المبحث األول وينقسم إلى ثالثة مباحث: ،تحليل اإلطار اإلعالميرية نظ
، مكونات وأنواع وأدوات اإلطار اإلعالمييتناول  المبحث الثاني، و اإلطار اإلعالمي وظائفو 
الفصل الثاني يتحدث ، فيما نماذج اإلطار اإلعالمي ونقاط القوة والضعفيتناول  المبحث الثالثو 

الشباب مفهوم يتناول  المبحث األول :إلى ثالثة مباحثوينقسم  ،والصورة اإلعالميةالشباب عن 
يتناول  المبحث الثالثواقع الشباب الفلسطيني، و يتناول  المبحث الثاني، و التنميةفي ودورهم 
اء ، وجالصورة في سائل اإلعالميتناول  المبحث الرابع، و الشباب الفلسطينيوأولويات  احتياجات

التحليلية الدراسة مبحثين: األول يتناول ، واشتملت على الدراسة التحليليةيتحدث عن الفصل الثالث 
، وأخيرا الخاصة بتحليل الخطاب التحليليةالدراسة يتناول  المبحث الثاني، و الخاصة بتحليل المضمون
، النتائجيناقش  ولاأل :، واحتوى على مبحثينالتوصياتيعرض النتائج و جاء الفصل الرابع ليناقش 

 .التوصياتعرض ي والثاني
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 الفصل األول

 اإلطار اإلعالمينظرية تحليل 

التي تستند إليها  مياإلعالاإلطار نظرية تحليل حول  مفصاًل  االفصل شرحً هذا يستعرض 
 ذلك ضمن المباحث اآلتية:الدراسة، و 

 اإلطار اإلعالميوظائف وأهداف و مفهوم : المبحث األول

 اإلطار اإلعالميوأدوات ع أنواو مكونات  :انيالمبحث الث

 ونقاط القوة والضعفاإلطار اإلعالمي نماذج  :المبحث الثالث
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 مدخل عام:

واحدة من الروافد الحديثة في دراسات  " Framing Analysisنظرية "تحليل اإلطار اإلعالمي"تعد 
مية التي تعكسها وسائل اإلعالم، االتصال، حيث تسمح للباحث بقياس المحتوى الضمني للرسائل اإلعال

وتقدم هذه النظرية تفسيرا منتظما لدور وسائل اإلعالم في تشكيل األفكار واالتجاهات حيال القضايا 
 .(1)نية لتلك القضاياجًداالبارزة وعالقة ذلك باستجابات الجمهور المعرفية والو 

 ( (Getlen، و1128عام  (Toshman) وترجع بداية تطبيق نظرية األطر في المجال اإلعالمي إلى 
والذي أكد على أن األطر تساعد  1122عام  ((E. Goffman، حيث استعارا المفهوم من 1182عام 

طالق مسميات عليها  . (0)في تحديد القضايا وتعريفها وا 

م مصطلح وضع األطر باعتبار األطر مجسدات لمبادئ التنظيم 1122عام   (E. Goffman)وحدد 
حداث االجتماعية، وبذلك فإن كل أنماط التجارب اإلنسانية ودالئلها مثل االنتاج اإلخباري الذي يحكم األ

من تطبيق مفهوم وضع األطر في مجال العمل اإلخباري  (Toshman)تتعرض لوضع األطر. وتمكن 
بتفسيره لكيفية صنع األخبار، وأوضح أنه بغض النظر عن سلسلة القرارات الطبيعية التي يتخذها 

صحفيون حول ما يقومون بتغطيته وكيف يقومون بتغطيته فإن العمل اإلخباري تحكمه سلسلة من ال
القوانين التنظيمية )الروتينية( التي تجعل األشياء المجردة مادية ومن بينها استخدام األطر المعدة مسبقا 

خبارية حيث تعمل هذه لتغطية األحداث الجديدة وبما يوضح دور اإلجراءات الروتينية في خلق األطر اإل
 .(1)اإلجراءات كخزانة لألماكن واألفكار

الفرضية األساسية التي تنطلق منها نظرية تحليل األطر هي أن الطريقة أن   (E. Goffman)وأوضح 
 .(2)التي تنظم وتصنف وتقدم وسائل اإلعالم األحداث من خاللها تؤثر في أفكار وردود أفعال الجمهور 

                                                           

 .128، ص مرجع سابق، التصال ونظرياته المعاصرة( حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، (1
المجلة المصرية لبحوث ، "دراسة تحليلية مقارنة :أثر األيديولوجية السياسية للدولة في بناء األطر اإلخبارية"، أحمدالعظيم  جمال عبد( (0

 .112( ص 0222 ،جامعة القاهرة، كلية اإلعالم القاهرة:) 1، العدد 8، المجلدالرأي العام
(3) Majid, A. R, Ramaprasad  J, Framing Beijing, Dominant ideological influences on the American 
 press coverage of the fourth UN Conference on Women and NGO Forum, Gazette, vol. 26 (1), 
 2000, pp. 45_59. 
(4) Entman, Alistair (et. al ), Levels of Representation in Discourse relations, Cognitive linguistics, 
 Vol . 12, # 3, 2001, pp 197,198. 
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نما تكتسب مغزاها  نظريةال هذه كما وتفترض أن األحداث ال تنطوي في حد ذاتها على مغزى معين، وا 
من االتساق من خالل التركيز على  امن خالل وضعها في إطار يحددها وينظمها ويضفي إليها قدرً 

من االتساق من خالل التركيز على بعض جوانب الموضوع  ابعض جوانب الموضوع ويضفي عليها قدرً 
غفال جوانب   .(1)أخرى وا 

وفي السنوات األخيرة حظيت نظرية تحليل األطر باهتمام متزايد من قبل الباحثين في مجال دراسات 
الرأي العام واالتصال السياسي، والدراسات الخاصة بالمضمون اإلخباري لوسائل اإلعالم، حيث تمثل 

 :(0)أساسيين هما نظرية تحليل األطر إضافة للتراكم العلمي لبحوث االتصال وفقا لمستويين 
 .النظرية بمثابة الحل إلشكالية قياس المحتوي غير الصريح لوسائل اإلعالم تعد .1
 .تقدم إطارا نظريا حول كيفية تشكيل اتجاهات الجمهور نحو قضية بعينها .0

 لماهية التطرق خالل من اإلعالمي اإلطار نظرية على الضوء إلقاء الباحث يحاول اآلتي وفي الفصل
نماذج  وأهم، تطبيقها وآليات ومكوناتها أنواعها وكذلك، فيها تؤثر التي والعوامل دافها ووظائفهاوأه النظرية

 .فيها الضعف ونقاط القوة النظرية وكذلك نقاط
 

                                                           

 .128، ص مرجع سابق(  حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، (1
دكتوراه  دراسة ،"دور التلفزيون والصحف في تشكيل معلومات واتجاهات الجمهور نحو القضايا الخارجية"( خالد صالح الدين حسن، (0

 .22م( ص 0221عالم، كلية اإل، جامعة القاهرةالقاهرة: ) غير منشورة
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 المبحث األول

 اإلطار اإلعالميوظائف مفهوم وأهداف و  

احثين األجانب والعرب، كما يهدف هذا المبحث إلى استعراض مفهوم شامل لنظرية اإلطار اإلعالمي لدى الب
الوظائف األساسية التي تدور حول المفهوم الرئيس في النظرية، ، وكذلك أهم أهداف دراسة النظريةويستعرض 

 أهم العوامل المؤثرة في اإلطار اإلعالمي. اوأخيرً 

 /مفهوم نظرية تحليل األطر اإلعالمية:المطلب األول

، Framingالمصطلحات المرادفة وأبرزها مصطلحي التأطير اختلف الباحثون فيما بينهم في استخدام 
إلى التأطير كعملية اتصال جماهيري متعدد  Framing، ويشير مصطلح Frameworkواإلطار 

أي اإلطار فيشير إلى الجوانب والزوايا التي يتم من خاللها تغطية  Frameاألطراف، أما مصطلح 
مختلفة وتأثيراتها في الجمهور، فيما يشير مصطلح األحداث والموضوعات والقضايا والشخصيات ال

Framework (1)إلى "إطار عمل" وهو غير معبر بدقة عن المقصود بعملية التأطير. 

وهو "األكثر شيوعا واستخداما من قبل  Frameفيما يرى "خالد صالح الدين" أن مصطلح اإلطار 
اإلعالم، ودراسات الرأي العام واالتصال الباحثين في الدراسات الخاصة بالمضمون اإلخباري لوسائل 

 .(0)السياسي"

مفهوم اإلطار اإلعالمي بأنه :" االنتقاء المتعمد لبعض أبعاد الحدث، أو القضية  ( (R. Entmanويحدد
من االتساق"  افي النص اإلعالمي بطريقة تنظم القضية وتحددها وتضفي عليها قدرً  اوجعلها أكثر بروزً 

(1). 

 

                                                           

العالقة بين خصائص تحرير النصوص الصحفية اإلخبارية واهتمامات الجمهور واتجاهاته نحو بعض القضايا الداخلية "أحمد زكريا،  (1)
 .108( ص 0222كلية اإلعالم، ، جامعة القاهرةالقاهرة: ) دكتوراه غير منشورة دراسة، "في مصر

 .21، ص بقمرجع سا( خالد صالح الدين حسن، (0
 .22، ص مرجع سابقمحمد سعد إبراهيم،   (1)
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للمواقف  ابانه:  "بناء محدد للتوقعات التي تستخدم لتجعل الناس أكثر إدراكً   ((E. Goffmanفيما يعرفه 
اإلطار اإلعالمي بأنه ": تلك الفكرة المحورية التي   (Gamson( ، ويرى (1)االجتماعية في وقت واحد" 

 .(0)تنظم حولها األحداث الخاصة بقضية معينة" 

قديم مجموعة من النتائج المتماثلة أو المتطابقة لقضية سياسية وآخرون اإلطار بأنه: "ت (Shah)وعرف 
بأنها مجموعة من الصور والسمات النصية التي تعمل في المرحلة ( Rhee) وعر فه ،(1)بطرق مختلفة" 

( Mcleal &Detenper)دراسة  واتفقت معه، (2)األولية من تفسير األخبار التي تتحدد باستخدام المعرفة 
"واحد من أكثر السمات والخصائص العامة للقصة الخبرية حيث عرفته بأنه طار الخبري في تعريفها لإل

حيث يزود الصحفيين بقالب يقودهم بعد تجميع وحشد الحقائق واالقتباسات وعناصر القصة األخرى في 
 .(1)قصة خبرية إلى تفسيرات قيمة من قبل الجمهور"

لسيد" إلى أن اإلطار اإلعالمي لقضية ما "يعني انتقاء وأشار كل من "حسن عماد مكاوي" و"ليلى حسين ا
متعمد لبعض جوانب الحدث أو القضية وجعلها أكثر بروزا في النص اإلعالمي، واستخدام أسلوب محدد 

 .(2)في توصيف المشكلة وتحديد أسبابها وتقييم أبعادها وطرح حلول مقترحة بشأنها"

ة بأنها: "كل ما يعطى للمتلقي من أخبار حول موضوعات في حين يعرف "فهمي العدوي" األطر اإلعالمي
معينة فتحدث التأثير والقبول، مع التأكيد أن كل ما يتلقاه الشخص هو حديث حقيقي، ومصدر المعلومات 

 .(2)صادق ودقيق"

                                                           

 .220، صمرجع سابقمحمد عبد الحميد،   (1)
 .128، صمرجع سابقحسن عماد مكاوي، وليلى حسين السيد،   (0)

(3)Paul D, Angelo, News framing as multi-paradigmayic research program: A response to  
Entman, Journal of Communication, Vol. 52, No. 4, 2002, p.880. 
)4) June Woong Rhee, Steratgi and Issue Frames in Election Campaign Coverage: 
 Asocial Cognitive Account of Framing Effects, Journal of Communication, Vol. 47,  
No. 3, 1997, p.26. 
)5) Douglas M. Mcleal & Bengamin H. Deteneber, Framing Effects of Television News Coverage  
of Social Protest, Journal Communication, Vol. 49, No. 3, 1999, p.3. 

 .128، ص مرجع سابق( حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، (2
 .08( ص0212)عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،  1، طإدارة اإلعالمفهمي العدوي،   (2)



74 
 

ويعرض "د. محمد عبدالحميد" الفكرة العامة لتشكيل اإلطار اإلعالمي على أنها:" عملية هادفة تقوم بها 
ائل اإلعالم والقائمون باالتصال فيها بإعادة تنظيم المحتوى اإلخباري ووضعه في إطار من أطر وس

دراكهم، أو االقتناع بالمعنى أو المغزى الذي يستهدفه بعد إعادة التنظيم"  .(1)اهتمامات المتلقين وا 

تصال الجماهيري :"تفاعل بين أطراف ومكونات عملية االاإلطار اإلعالمي بأنه ريا" "أحمد زكف عر  يو 
يحكمها سياق ثقافي معين تبدأ بانتقاء القائم باالتصال والوسيلة اإلعالمية لبعض جوانب الواقع، والتركيز 

رات مهنية ي  المختلفة باستخدام آليات وأدوات أخرى في ضوء معايير ومتغ عليها ببروزها في نصوصها
هذه النصوص إما بتبنيه لهذه الجوانب بمستويات وأيديولوجية للتأثير في استجابات الجمهور تجاه محتوى 

 .(0)مختلفة أو العمل على إعادة تأطيرها وفقا لمعايير وعوامل خاصة بأفراده" 

فيما يعر ِّفه "محمد حسام الدين" بأنه:" االختيار والتركيز واستخدام عناصر بعينها لبناء حجة أو برهان 
 .(1)على المشكالت ومسبباتها وتقييمها وحلولها" 

أن التأطير عملية يقوم خاللها القائم باالتصال بدور االنتقاء وفًقا للتعريفات السابقة  ويرى الباحث
 امحددً  اواالختيار لألفكار والموضوعات ويقدمها على أنها القضية أو المشكلة المحورية، ويستخدم أسلوبً 

أنها، وذلك بهدف التأثير في في توصيفها وتحديد أسبابها وتقييم أبعادها وطرح حلول مقترحة بش
 الجماهير.

 أهداف دراسات نظرية األطر:/ المطلب الثاني

( أربعة أهداف تجريبية تحاول دراسات وأبحاث نظرية األطر الخبرية تحقيقها، Paul D'Angeloحدد )
 :(2)هي

 تحديد الوحدات الموضوعية المسماة باألطر والقوالب. .1

 إنتاج هذه األطر. دراسة الظروف السابقة التي أدت إلى .0
                                                           

 .221، صمرجع سابقمحمد عبد الحميد،  (1)
 .112، ص مرجع سابق( أحمد زكريا، (0
القاهرة: ) دكتوراه غير منشورة دراسة، "التغطية الصحفية الغربية لشئون العالم اإلسالمي خالل عقد التسعينات"( محمد حسام الدين، (1

 .28( ص م0222، كلية االعالمجامعة القاهرة، 
، المجلد المجلة المصرية لبحوث الرأي العام ،"األطر اإلخبارية للمقاومة االسالمية اللبنانية في الصحافة العربية"نجم،  طه عبدالغني (2)
 .112م( ص0222سبتمبر )القاهرة: جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، _، يوليو1، العدد 8
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دراسة كيفية تنشيط األطر الخبرية وتفاعلها مع التجارب الفردية السابقة للتأثير على التفسيرات،  .1
 واستدعاء المعلومات، واتخاذ القرارات أو تقييم المخرجات.

التعرف على كيفية تشكيل األطر الخبرية للعمليات االجتماعية مثل القضايا السياسية الجدلية  .2
 هم الرأي العام.التي ت

 :(1)وتضيف "مناور الراجحي" هدفين آخرين لدراسات األطر وهما

التأثير في االتجاهات من خالل التركيز على قيم وحقائق معينة، تمنحها صلة أكبر بالقضية،  .1
خاصة وأن وسائل اإلعالم تبني أطرا متعددة لتغطية أحداث مختلفة، ويتأثر ذلك باتجاهات 

 لقيم في األسلوب الذي يكتبون به.  المحررين، وتأثير ا

سهام في تشكيل الرأي العام والتأثير على القرارات التي يتخذها من خالل مدى فهم الجمهور اإل .0
نما من خالل تقديم تفسيرات  ؛للقضية أو المشكلة، ليس فقط من خالل إبراز قضايا معينة وا 

 تتعلق بها.

رصد السمات الموضوعية المتعلقة بالقضية، وهو  ضيف "استبرق وهيب" هدفا آخرومن جهتها ت
وشخصياتها، وأطرافها، وأسبابها، وحلولها، ورصد السمات العاطفية من خالل كيفية تناول 

  .(0)األطراف والشخصيات الواردة ضمن سياق القضية بصورة إيجابية أو سلبية

 إلطار اإلعالمي:اوظائف / المطلب الثالث

تدور حول المفهوم الرئيس  التي ارية بمجموعة من الوظائف األساسيةيرتبط جوهر بحوث األطر اإلخب
 :(1)في هذه النظرية، والمتمثل في اإلطار، وتتحدد هذه الوظائف في

استخالص ووصف المضمون الخطابي لوحدات نصية معينة ويوصف هذا االستخالص  .1
 باإلطار.

                                                           

المجلد ، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، "في الصحف الكويتية أطر التغطية اإلخبارية لالستجوابات البرلمانية"( مناور الراجحي،  (1
 .001، 002م( ص 0221 ،التاسع، العدد الرابع، يوليو_ديسمبر )القاهرة: جامعة القاهرة، كلية اإلعالم

ماجستير  دراسة ،"بيةالنسخة العر  -المعالجة اإلعالمية لالحتالل األمريكي للعراق، تحليل مضمون مجلة نيوزويك"استبرق وهيب،   (0)
 .12م( ص 0221 ،كلية اإلعالم )عمان: جامعة الشرق األوسط، غير منشورة

 .12( المرجع السابق نفسه، ص  (1
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سياسية التي يتم تركيب األطر شرح وتفسير أولويات ترتيب أو تنظيم المعلومات والسياقات ال .0
 اإلخبارية النصية في ضوئها.

تحديد الطريقة التي تتفاعل بها األطر اإلخبارية مع المعلومات األولية أو البناء المعرفي لألفراد  .1
 بصورة تدفعهم إلى تفسير واستدعاء المعلومات من الذاكرة بالشكل الذي يتناغم مع اإلطار.

ماعي، سواء ما تجارية في العمليات على المستوى االها األطر اإلخبتحديد الكيفية التي تؤثر ب .2
 يرتبط بالرأي العام أو المناظرات حول القضايا السياسية.

، وقد أطلق عليها العناصر التي يتم بع وظائف لتحليل اإلطار اإلعالميأر  (R. Entman)حدد و
 :(1)النحو اآلتي وهي علىمن خاللها تحليل اإلطار اإلخباري في وسائل اإلعالم 

 . تحديد المشكلة أو القضية بدقة.1

 . تشخيص أسباب المشكلة.0

 . وضع أحكام أخالقية.1

 .ح سبل العالجرا. اقت2

كما وتعمل نظرية األطر على تفسير دور وسائل اإلعالم في تشكيل معارف الجمهور واتجاهاته حول 
عنى محدد، ولكنها تكتسب مغزاها من خالل القضايا المختلفة، فالقضايا ال تنطوي بحد ذاتها على م

 . (0)وضعها في إطار يحددها وينظمها ويضفي عليها قدرا من االتساق 

وتساعد دراسات األطر في تحليل أطر التغطية اإلخبارية والمقارنة بين األطر المختلفة التي تعرض من 
ات األطر العالقة بين وضع األطر خاللها وسائل اإلعالم القضية أو القضايا المختلفة، كما تبرز دراس

وااليديولوجية المسيطرة ومحتوى الوسيلة وذلك بتوضيح تأثير االيديولوجية على تشكيل منتجات الوسيلة 

                                                           

 .128، صمرجع سابق( حسن عماد مكاوي، وليلى حسين السيد، (1
 .112، ص مرجع سابق( سالم عبدو، (0
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االتصالية من خالل استراتيجيات عملية األطر والتي يتم من خاللها نقل الفكر االيديولوجي بواسطة 
 .(1)وسائل االتصال

نتظما، لدور وسائل اإلعالم في تشكيل المدركات نحو القضايا المثارة، من خالل وتقدم النظرية تفسيرا م
دراسة وتحليل أطر التناول اإلعالمي لألحداث والقضايا المثارة في وسائل اإلعالم حيث تبين اتجاهات 

 .(0)تشكيل الرأي العام نحو القضايا المختلفة

لسابقة لنظرية األطر خاصة تلك المتعلقة بوصف من الوظائف ا إلى أن دراسته استفادت ويشير الباحث
وسائل اإلعالم تجاه قضايا الشباب الفلسطيني، وتحليل تلك األطر والمقارنة بينها، مضمون خطاب 

وتبيان الطريقة التي تتفاعل بها، وكيفية تأثيرها في المضامين االجماعية والثقافية لدى الجمهور، وذلك 
 من خالل استمارتي الدراسة.

 / العوامل المؤثرة في بناء اإلطار اإلعالمي:مطلب الرابعال

، ومن أهم تلك العوامل اإلعالميمن العوامل التي تتدخل في بناء اإلطار  ادً ذكر كثير من الباحثين عد
 :(1) (Shomeker)ما ذكره التي تؤثر في بناء اإلطار 

 .ونوعه والخلفية المعرفية وسنوات الخبرةالمستوى الفردي: ويشمل اآلراء والقيم الشخصية ومستوى التعليم  .1

 .الوظيفي  ىالمستوى المؤسسي: ويشمل سياسة المنظمة وتأثير رؤساء وزمالء العمل والرض .0

 .المستوى المهني: ويشمل معايير القيم المهنية ومواثيق الشرف وطبيعة الدور المهني .1

 وجية والجمهور العام وجماعات الضغط.المستوى االجتماعي: ويشكل السلطة والقيود التشريعية واأليديول .2

المهنيــــة لــــدى الصــــحفيين  يتــــأثر اإلطــــار اإلعالمــــي بــــالقيود التــــي تفرضــــها المؤسســــة الصــــحفية، والقــــيمو
 : (1)وتوقعاتهم إزاء الجمهور، وتتمثل مصادر التأثير على محتوى وسائل اإلعالم وتحديد أطرها في

                                                           

 .110، مرجع سابق( هبة شاهين، (1
القاهرة: ) دراسة ماجستير غير منشورة، "الخريطة اإلدراكية للرأي العام المصري تجاه الصراع األمريكي العراقي"( رانيا محمد علي، (0

 .12،11م( ص 0222كلية اإلعالم،  ،جامعة القاهرة
ة لبحوث الرأي المجلة المصري، "أطر إنتاج الخطاب الخبري في المواقع االلكترونية في األزمات الدولية"( جمال عبد العظيم أحمد، (1

 .12م( ص 0221 ،كلية اإلعالم، جامعة القاهرةالقاهرة: ، العدد الرابع والثالثين، يوليو_أكتوبر )العام
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، وعمليــة اواردة إليــه ويضــفي عليهــا معنــى معينــلتركيــب المعلومــات الــ االصــحفي الــذي يشــكل إطــارً  -1
، واألنمـــاط المهنيـــة، التـــي تشـــكيل اإلطـــار بـــدورها تتـــأثر بعوامـــل هـــي: األيديولوجيـــة، واالتجاهـــات

 تنعكس في الطريقة التي يؤطر بها الصحفيون التغطية الخبرية. 

 نوع مصادر األخبار وطبيعة األحداث. -0

 ستقاللها السياسي.نوع الوسيلة واتجاهها السياسي، ومدى ا -1

ـــأثير مثـــل العوامـــل السياســـية، والســـلطات السياســـية، وجماعـــات المصـــالح  -2 المصـــادر الخارجيـــة للت
 والنخب األخرى.

أما "حسن مكاوي" و"ليلى السيد" فيعتبران المتغيرات األساسية التي تتحكم في تحديد اإلطار اإلعالمي 
 :(0)على النحو اآلتي

 .نوع المصار اإلخبارية .1

 .الممارسة اإلعالمية أنماط .0

 جية والثقافية للقائمين باالتصال.المعتقدات اإليديولو  .1

 .طبيعة األحداث ذاتها .2

أن العوامل سابقة الذكر تلفت االنتباه إلى مدى تأثير المتغير األيديولوجي والثقافي  ويرى الباحث
اإلعالمي يث إن اإلطار ح والسياسي سواء للوسيلة اإلعالمية أو للقائم باالتصال في عملية التأطير،

القائم باالتصال يتأثر في تربيته التي يعتمد عليها، والقوى و للقضايا واألحداث ال يتم في فرال سياسي، 
السياسية الفاعلة، وجماعات المصالح، والقيم السائدة في المجتمع، واألطر المؤسسية للوسائل 

لى قيم الممارسة المهنية، وبالتالي فإن مفهوم اإلعالمية التي يعمل بها القائم باالتصال، باإلضافة إ
البروز واالنتقاء يعد عنصرا جوهريا في تأطير الرسائل اإلعالمية، وهو ما يشير إلى التحيز المسبق 

 من جانب القائم باالتصال، ومن جانب الوسائل اإلعالمية في تناولها لألحداث.

                                                                                                                                                                                                   

 .128، صمرجع سابقمحمد عبدالحميد،  (1)
 .112، ص مرجع سابق( حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد،  (0
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 المبحث الثاني

 مياإلطار اإلعال أدواتمكونات وأنواع  

، وفقا لتصنيفات الباحثين مكونات اإلطار اإلعالمي، وكذلك شرح أنواعهلاستعراض تقديم يهدف هذا المبحث إلى 
 من قبل اإلعالميين.واستخدامه وضعه وآليات أدوات اإلطار اإلعالمي كما ويستعرض 

 /مكونات اإلطار اإلعالمي:المطلب األول

باري أساسا جيدا لتحليل التقارير اإلخبارية من خالل تقسيم تمثل العناصر التي يتكون منها اإلطار االخ
  :(5)اسيةأسهذه التقارير إلى ثالثة مكونات 

المكون الوصفي: ويرتبط هذا المكون بمقدمة التقرير التي تقدم وصفا تمهيديا للحلقة التي يتناولها  .1
 به. من حلقات تطور الحديث أو أبعاده، أو األطراف الفاعلة فيه أو المتأثرة

المكون المعلوماتي: ويرتبط بالمعلومات الصريحة التي يقدمها التقرير للتعريف بأبعاد وتطورات  .0
الحدث، واألطراف الفاعلة في تحريكه، وسبل التعامل معه، والتنبؤ بتطوراته. ويبرز هذا المكون 

 في األساس داخل تفاصيل أو جسم التقرير.

األغلب بخاتمة التقرير والتي تقدم تقييما للحدث  المكون التقييمي: ويتعلق هذا المكون في .1
 ومحاولة التنبؤ بمسارات تطوره.

 :(0)كما ويتضمن تحليل اإلطار ثالثة مكونات أساسية هي

 .خباريةالبناء التركيبي )الشكلي( للقصة اإل .1

 الفكرة المحورية. .0

 .االستنتاجات الضمنية .1

                                                           

 .182ص ، ( المرجع السابق نفسه(1
، مركز بحوث المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، "الجة اإلخبارية لألحداث والقضايا العربية في قناة الحرةالمع"( هويدا مصطفى، (0

 .21( ص م0222 ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرةالقاهرة: الرأي العام، المجلد الخامس، العدد الثاني )
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ركزت خاللها على الجوانب المتعلقة بالمحتوى وقد أضافت "سلمى غانم" أربعة أبعاد لألطر الخبرية 
وكذلك الجوانب الفنية والخاصة بالكيفية التي يقدم بها هذا المحتوي للجمهور وتتمثل هذه األبعاد فيما 

 :(1)يلي

 .موضوع العنصر اإلخباري .1

 التقديم أو العرض والحجم والمكان. .0

 .العناصر اإلدراكية )تفاصيل ما تم إدراجه في اإلطار( .1

 .ا العناصر المؤثرة في تقديم الحدث )نبرة اإلطار(يرً وأخ .2

إلى أن اإلطار ينتقل من خالل التفاعل بين أربعة عناصر للعملية االتصالية   ((R. Entmanويذهب 
هي: القائم باالتصال، والنص )الرسالة(، والمتلقي، واإلطار الثقافي، فاألطر الخبرية عبارة عن أفكار 

 . (0)إلخبارية تكمن في مضمون القصص ا

ن البحث في مجال األطر لدى  من الباحثين عبارة عن محاولة للربط بين النصوص اإلخبارية كثير وا 
بكيفية تكوين وتشكيل األطر من خالل الالعبين السياسيين، يهتم وعملية انتاجها واستقبالها، فاإلطار 

 .(1)لجمهور هذه األطروكيفية بناء الصحفيين لقصصهم اإلخبارية، وكيفية تفسير أعضاء ا

هنا إلى أن عملية التأطير عملية تفاعلية مع أبرز عناصر عملية االتصال والمتمثلة في  ويشير الباحث
والمضمون، وهو ما  الشكل ا دور التأثير المتبادل على صعيدمعهوتؤدي المرسل والرسالة والمستقبل، 

  ئل اإلعالم.يحدث في عملية التأطير لصورة الشباب الفلسطيني في وسا

                                                           

 .12، صمرجع سابق جمال عبد العظيم أحمد،  (1)
 .111ص سابق،  مرجع( سالم عبدو،  (0

)3)  Kevin M. carragee and Wim reefs، The neglect power in recent framing research 
،Journal of communication، vol. 54، No. 2، June 2004، p 215. 
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 :أنواع اإلطار اإلعالمي /المطلب الثاني

كما وتم تقسيم التصنيفات التي قدمها الباحثون لألطر اإلعالمية إلى ثالثة تقسيمات رئيسية تحوي كل 
 :(1)منها على العديد من التقسيمات الفرعية وتتمثل فيما يلي

اإلعالمية المتعلقة بالقضايا ا من األطر أطر القضايا واألحداث: فقد حدد الباحثون عددً  .1
واألحداث حيث أجريت العديد من الدراسات الختبار تأثير استخدام أنواع محددة من تلك األطر 

 على إدراك الرأي العام لتلك القضايا وهي: 

ا في التغطية ا واستخدامً إطار الصراع: وقد أثبتت الدراسات أن إطار الصراع هو األكثر انتشارً  .أ
ا تشتمل على قدر كبير من الصراع مثل )أحداث ا لذلك فإن هناك أطرً ووفقً  ،ايالقضلاإلخبارية 

ا أقل من الصراع )قضايا التسلح النووي_ الفساد اإلرهاب_العنف_..الخ(، وأطر تحتوي قدرً 
ا أطر تنطوي على قدر محدود من الصراع مثل )أخبار االهتمامات اإلنسانية_ ..الخ(، وأخيرً 
 البيئة.. الخ(.

ار اإلنساني: وهو يضفي الصبغة اإلنسانية والعاطفية على القضية التي تطرح من خالله اإلط .ب
وذلك عن طريق الربط بين الحدث أو القضية وبين عناصر عاطفية وجوانب إنسانية، ويأتي هذا 

 اإلطار في المرتبة الثانية من حيث انتشار استخدامه في التغطية اإلخبارية للقضايا.

االقتصادية: ويعرض هذا اإلطار الحدث أو القضية في ضوء االعتبارات  إطار االعتبارات .ت
 والتأثيرات االقتصادية على الفرد، مجموعات، منظمات، منطقة ما أو بلد ما.

اإلطار األخالقي: ويعمل هذا اإلطار على وضع الحدث أو القضية في سياق عقائدي أو  .ث
نما يكون بطرق غير توصيف أخالقي، وال يتم استخدام هذه اإلطار إعالم يا بصورة مباشرة، وا 

مباشرة عن طريق اقتباس مقوالت باإلضافة إلى العبارات االستداللية، وعادة تقدم القضية من 
خالل استخدام جهات أو جماعات تثير هي هذه التساؤالت حول القضية وتطرحها وتظهر 

 الوسيلة اإلعالمية في صورة المتابع فقط للحدث أو القضية.

                                                           

 .81_80ص  ،مرجع سابقرانية محمد علي،   (1)
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المسئولية: ويتناول القضية أو الحدث بأسلوب يربط بين مسئولية تلك القضية أو هذا  إطار .ج
تحت هذا النوع من األطر اإلعالمية نوعين من األطر يتم  ويأتيالحدث وبين أي فرد أو جهة، 

التفريق بينهما وفقا للمسئولية المطروحة للقضية )مسئولية فردية "إطار محدد"_ مسئولية 
 .ر عام"(موضوعية "إطا

ويدور حول أطر تقديم المرشحين في االنتخابات على اعتبار أن هذه أطر المرشحين السياسيين:  .0
السمات تؤثر بدورها في أحكام الجمهور على المرشحين التي تبرزها وسائل اإلعالم خالل فترة زمنية 

العاطفية" بأنها تلك محددة. وقد حددت الدراسات التي أجريت في سياق الحمالت االنتخابية "السمات 
أما  ،المكونات الواردة في التغطية اإلعالمية وتستهدف إحداث ردود فعل عاطفية لدى أفراد الجمهور

"السمات الموضوعية" فتتعلق بالمعلومات األساسية التي تساعد الجمهور في تكوين خلفية معرفية عن 
ته يولوجيته وتأهيله وكفاءلمرشح وأيدالمرشح ومن أبرز هذه السمات، الخصائص الشخصية ل

 السياسية.

حيث اتجه الباحثون صوب دراسة السمات العاطفية البارزة في التغطية أطر الشخصيات العامة:  .1
 اإلخبارية للشخصيات العامة وقد حدد الباحثون أربعة أطر رئيسية لتصوير الشخصيات العامة وهي: 

 ي الشخصية العامة.جتماعية فاإلطار االجتماعي: ويركز على الجوانب اال .أ

 السياسي الذي تلعبه تلك الشخصية. اإلطار السياسي: ويركز على الدور .ب

 .اإلطار الشخصي ويقدم معلومات عن اأٍلسرة التي تنتمي إليها تلك الشخصية العامة .ت

إطار العالقات االجتماعية: ويركز على األدوار التي يقوم بها تلك الشخصية ويتمثل ذلك في  .ث
 اسي مثال أب، زوج.أدوات مسئول سي

 :(1)لألطر االعالمية هما ينأساسي يننمطين يجب التفريق بف، أما فيما يتعلق بأنماط األطر

يركز على شرح القضايا  : وهو"Episodic Frames"د المرتبط بوقائع ملموسة اإلطار المحد .1
 .نىانفجار مب –ثارة من خالل طرح نماذج ملموسة ووقائع محددة مثل :حادث اغتيال لما

                                                           

 .112، صمرجع سابقحسن عماد مكاوي، وليلى حسين السيد،  (1)
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ثارة في لم: وهو على العكس من السابق يعالج القضايا ا""Thematic Frame طار العاماإل .0
و بسبب أإلى األوضاع االقتصادية السائدة سياق مجرد أو يتسم بالعمومية مثل إرجاع األسباب 

 تغيرات الدولية.مات االجتماعية، أو الير التغ

: اإلطار المحدد، واإلطار العام، وذلك من الإلطار معً  في دراسته النمطين السابقين وقد استخدم الباحث
 في استمارة تحليل المضمون للمواد الصحفية في صحيفتي الدراسة.خالل فئة نوع اإلطار 

أنه يمكن النظر إلى تقسيمات هذه األطر من زاوية  (Kahnemam &Tversky) كما رأي كل من
د عندما يتعرض لإلطار اإليجابي الذي يطرح المكاسب كونها أطرا سلبية أو إيجابية، وأكد على أن الفر 

المنشودة يميل إلى تجنب المخاطرة، في حين يميل الفرد إلى المخاطرة في حالة التعرض لإلطار السلبي 
وفي مجال  .الذي يطرح الخسائر المتوقعة، وذلك أمال في أن يجني مكاسب من وراء هذه المخاطرة

من الدراسات الحديثة إلى وجود تأثيرات لإلطار اإليجابي على إدراك اإلعالم السياسي توصلت العديد 
 .(1)الجمهور وأحكامهم تجاه القضية المثارة 

 :(0)ينأساسي ينإلى إمكانية تناول األطر اإلعالمية وفق مستوي (R. Entman)رييشو 

مثل: استخدام  اكرةعلومات واسترجاعها من الذلمستوى األول: تحديد مرجعية تساعد في عملية تمثيل الما
 صدقاء واألعداء في الشؤون الخارجية.األإطار "الحرب الباردة" 

 .االعالمي ستوى الثاني: يتعلق بوصف السمات التي تمثل محور االهتمام في النصلما

 اإلطار اإلعالمي:وضع وآليات / أدوات المطلب الثالث

 أول/ أدوات اإلطار اإلعالمي:

الموقـــع الـــذي تحتلـــه القصـــة الخبريـــة فـــي  "Frame Mechanisms" اإلطـــاروأدوات يقصـــد بآليـــات 
الصحيفة، وكذلك وجود رموز أو إشارات تشـير إلـى أهميـة القصـة الخبريـة، واسـتخدام العناصـر الشـكلية 

 .(1)حجم الخبر البيانية، العناوين الفرعية وأخيرً المرافقة مثل: الصور والرسوم ا

                                                           

 .81، ص مرجع سابق( رانية محمد علي، (1
 .121، صمرجع سابق( حسن عماد مكاوي، وليلى حسين السيد، (0
 .10، ص مرجع سابق( رانيا محمد علي، (1
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 :اآلتيةلتأطير اأدوات على ظر الباحث من وجهة نبق احتوى التعريف الساوقد 

 موقع الخبر أو القصة الخبرية.. 1

 الرموز واإلشارات.. 0

 الصور والرسوم البيانية. . 1

 العناوين الفرعية.. 2

 حجم الخبر. .1

 :(5)عن أدوات اإلطار اإلعالمي اآلتية (Stone)وتحدث 

 تمثيل الكل في أحد أجزائه وهي عبارة عن أداة لغوية يتم من خاللها الصورة البالغية: .1
وهـــي عبـــارة عـــن طريقـــة لوصـــف الظـــواهر أو األحـــداث بواســـطة القياســـات، وبصـــورة أكثـــر  األرقـــام: .0

 ح الفكرة.يًضاأل جًداأو صغيرة  جًداا فإن األسلوب المفضل يتمثل في استخدام أرقام كبيرة تحديدً 

 :(4)أدوات عدة لصنع اإلطار وبنائه وهي (Pan&Kosicki)واقترح 

 البناء التركيبي للقصة الخبرية.. 1

 .األفكار الرئيسية المتضمنة في سياق القصة الخبرية. 0

 البناء الموضوعي للنص.. 1

 االستنتاجات الضمنية.. 2

 وتعتبر العناصر النصية مثل: الكلمات والصور من أدوات اإلطار.. 1

 :(5)األدوات ما تتضمن افإنا أطر وسائل اإلعالم غالبً   (R. Entman) ـل اووفقً       

                                                           

 .111، ص مرجع سابق، طه عبدالغني نجم (1)
، جامعة القاهرةالقاهرة، ) ه غير منشورةدكتورا دراسة ،"معالجة اإلخبارية لقضايا الدول النامية في  الفضائيات العربية"نهلة مظفر،  (0)

 .82م( ص 0221كلية اإلعالم، 
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 الكلمات الرئيسية. .1

 المجاز أو االستعارة. .0

 المفاهيم. .1

 الرموز. .2

 الصور البصرية )المرئية(. .1

 ثانيا/ آليات وضع اإلطار اإلعالمي:

إن عملية إضفاء المعنى على الحدث داخل التقارير والقصص الخبرية يتم من خالل طريقة معينة في 
خفاء بعضها اآلخر، و عرض المعلومات وتنظيمها، بحيث ي من خالل االعتماد  أيًضاتم إبراز بعضها وا 

من خالل  أيًضاعلى نوعية معينة من المصادر دون أخرى في تغطية األحداث، وقد يتم إضفاء المعنى 
جمااًل (0) الكلمات والرموز التي توظفها المعالجة الخبرية في تقديم الحدث  اإلعالمية تتفق األدبيات ، وا 

 :(1)دة آليات رئيسة تستخدم في وضع األطر اإلعالمية في قضايا معينة، وهيوجود ع على

وتعد االنتقائية الركيزة األساسية لوضع األطر اإلعالمية، وتشكل آلية االنتقاء والتركيز آلية النتقائية:  .5
 للحديث. على بعض الجوانب دون غيرها تأوياًل 

ــراز:  .0 ــة اإلب وع مــن االختيــار، حيــث يــتم انتقــاء بعــض الجوانــب بنــوهــي تعكــس قيــام وســائل اإلعــالم آلي
والتركيــز عليهــا بحيــث تظــل باقيــة فــي األذهــان مــن خــالل التكــرار أو الــربط بينهــا وبــين بعــض الرمــوز 
الثقافيــة، ممــا يطــرح فــي النهايــة قــراءة معينــة للحــدث، ويفســر الواقــع ويقيمــه، ويتفــق ذلــك مــع مــا ذكــره 

Entman)) تشكيل الجدل حول القضايا السياسية المطروحة. حول مفهوم اإلطار ودوره في 
تتضــح أهميــة آليــة االســتبعاد عنــد تحليــل األطــر اإلعالميــة، فهــي تنطــوي علــى إغفــال آليــة الســتبعاد:  .1

  بعض المعلومات، سواء عن عمد أو عن جهل، وهي الوجه المقابل آللية االنتقائية.
                                                                                                                                                                                                   

الجامعة اإلسالمية، ، الصحافة واإلعالم ، قسمالماجستيرألقيت على طلبة برنامج د. أمين وافي، محاضرات في نظريات االتصال،  (1)
 م.0211

( م0228)دمياط: مكتبة نانسي،  1، ط مهور والرأي العاماتجاهات حديثة في دراسات الج :نظريات اإلعالممحمد فضل الحديدي،  (0)
 .182ص 

المجلة المصرية ( آمال كمال، "أطر معالجة االحتياجات االجتماعية في الخطاب الصحفي: دراسة تحليلية مقارنة"، العدد الثالثون، 1)
 .022،028م( ص 0228)القاهرة: جامعة القاهرة، كلية اإلعالم،  لبحوث اإلعالم
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تلك اآلليات السابقة في عملية التأطير لصورة الشباب  استخدام الصحافة الفلسطينية لجميعولقد ظهر للباحث 
الفلسطيني، حيث ظهرت االنتقائية من خالل التركيز على قضايا دون قضايا، وكذلك اإلبراز من خالل التكرار 

المعلومات سواء عن عمد بعض الجوانب في قضايا الشباب، وكذلك االستبعاد من خالل إغفال بعض بين والربط 
 وهو ما سيتم مناقشته الحقا في الدراسة.أو عن جهل، 
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 المبحث الثالث

 ونقاط القوة والضعفاإلطار اإلعالمي  نماذج 

وعالقة تلك النماذج  يهدف هذا المبحث إلى استعراض أشهر النماذج التي تفسر نظرية اإلطار اإلعالمي،
 ظر الباحثين.وكذلك أهم نقاط القوة ونقاط الضعف في النظرية من وجهة ن بدراسة الباحث،

 / النماذج التفسيرية لنظرية األطر:المطلب األول

وضع مجموعة من الخبراء النماذج التي تفسر نظرية اإلطار اإلعالمي، وتنبني عليها عملية التأطير، 
 :يلي ما النماذج هذه أبرز ومن ،بحيث يتعلق كل نموذج منها لجانب من جوانب تطبيق النظرية

  :(1) (Robert Entman) مانإنت روبرت موذجنأول/  

أساسية لألطر وظائف  أربعةفي نموذجه عن وظائف األطر، حيث قدم  ((Entmanتحدث إنتمان 
 اإلعالمية تتمثل في:

 لمشكلة أو القضية واألسباب الكامنة وراءها.لتعرف األطر  .1

 تقوم األطر بتشخيص األسباب وتحديد القوى الفاعلة في القضية أو الحدث. .0

 ر إلى التقييمات األخالقية للقضية أو الحدث.تشير األط .1

 .للقضية ومحاولة عالجها تقترح األطر اإلعالمية حلوالً  .2

 :(4)( Pan & Kosicki)  كييسو ك و بان موذجنثانيا/ 

 ي:ف تتمثل الخبرية األطر لتحليل تاألدوا من مجموعة يتضمن نموذجالذي قدم ا

 وكذلك، الخبرية القصة داخل والفقرات العناصر تسلسل إلى يشير اإلخبارية الذي للقصة التركيبي لبناءا
 توظف التي اإلخبارية والمصادر ،اإلخباري الحدث بناء في باالتصال القائم يتبعها التي االستراتيجيات

 ي.الخبر  النص في
                                                           

 .11ص مرجع سابق، تبرق وهيب، ( اس(1
 .12المرجع السابق نفسه، ص (0)
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 الرئيسية األفكار تتضمنو  الخبري النصة في منة( المتضلمحورية الفكر ية )االرئيس ألفكارا .1
 في تساعد التيي الخبر  النص حولها يدور التي المحورية والفكرة للموضوع رئيسيةال السمات
 ة.المحوري الفكرة تدعيم

 هذا أهمية وترجع اإلعالم وسائل عليها تركز التي القضية أو للحدث الضمنية الستخالصاتا .0
 فيما النص يتضمنها التي (المحورية الفكرةة )الرئيسي األفكار رصدا الباحثين أن إلى النموذج
 ة.بالدراس المعنية الدولية واالحداث بالقضايا يتعلق

 

 :Lyenger & Simon)  )(5) وسيمون لينجر موذجنثالثا/ 

 :التالي النحو على هما نوعين يتضمن الخبرية لألطر تصنيفا النموذج هذا يتناول

 ة.محدد بأحداث المرتبط المحدد إطار .1
 .دالمجرَّ  أو العام إلطارا .0

 محاوالت ذلك مثال معينة وأحداث وقائع خالل من المثارة والقضايا األحداث يصف حدد،الم فاإلطار
صابة مقتل اللبنانية، – السورية األزمة في حدث كما اغتيال  هو كما هجومية أحداث في أفراد عدة وا 
 بعد اعاألوض تطورات قضية أيًضاو  اإلسرائيلي، – العربي الصراع وتطورات الفلسطينية القضية في الحال

 سياق في المثارة األحداث أو القضايا المجرد أو العام اإلطار ويقدمخ، ال....للعراق األمريكي االحتالل
 د.ومجر  عام

  :)4( (Maxwell E. Mccomb Et) وآخرون ماكومب ماكسويل موذجنرابعا/ 

 لدى البارزة توالشخصيا الشعوب عن النمطية الصور بناء لكيفية تفسيرا ماكومب ماكسويل موذجنيقدم 
 الرسالة أنويعتبر  األخيرة، اآلونة في اإلعالم لوسائل األهم التأثير يمثل ذلك بوصف الجماهير
 وشخصياتها القضية حول المجردة بالمعلومات تتعلق التي تلك وهي موضوعية سمات" تتضمن اإلعالمية
 ألطرافل العاطفية والسمات" ا،حلوله وبدائل فيها ةالمشكل تناول كيفية أي، الموقف وأسباب وأطرافها

 األطراف تقدم أخرى بكلمة ،تٍ موا غير أو تٍ موا بشكل القضية سياق ضمن الواردة والشخصيات
  ة.سلبي أو ايجابية بصورة والشخصيات

                                                           

 .11المرجع السابق نفسه، ص  (1)
(2)  Maxwell E. Mccombs Et Al، Candidate Image In Spanish Elections Second- 
Level Agenda-Setting Effects، Journalism And Mass Communication Quarterly، 
 Vol. 74، No.  4، Winter 1997، Pp. 706-707. 



57 
 

 :Shofeil (5))ل )شوفينموذج خامسا/ 

سم أفقيا إلى ، وتنقوالمخرجات ،والعمليات المدخالت، :رئيسة ءأجزا ثالثة من النموذج هذايتألف 
بينما يختص الثاني بعملية التأطير بالنسبة  جزئين، يتعلق األول بعملية التأطير بالنسبة لوسائل اإلعالم،

 كقائمين المزدوج لدورهما الجزئينذين ائم باالتصال قاسما مشتركا بين هلمستوى الجمهور، ويمثل الق
مختلفة، ويتضمن نموذج "شوفيل" أربع ، حيث يقومان بتغطية األحداث الاإلعالم لوسائ في لباالتصا

 عمليات رئيسية، وهي:

بناء اإلطار: ويقصد به العمليات التي تهتم برصد تأثيرات العوامل والمتغيرات المختلفة على مستوى  .1
وسائل اإلعالم والجمهور، في بناء واختيار األطر المختلفة، وصنف شومكير وريس العوامل إلى ثالثة 

 أساسية خاصة بالصحفيين، وعوامل خاصة بانتقاء األطر، وعوامل خارجية. تصنيفات، هي: عوامل 

وضع اإلطار: هي العملية الثانية في التأطير، وتهتم ببروز سمات القضايا واألحداث والشخصيات التي  .0
 يشملها النص اإلعالمي.

ثالث زوايا   من ولهاتنا تم التي الفردية األطر تأثيرات بها يقصد:  للتأطيرالفردي  المستوى تأثيرات   .1
 .والمخرجات المدخالتالسلوك، واالتجاه، واإلدراك، وتم تناول التأثيرات بناء على عمليتي :  هي

الصحفيون كجمهور: حيث يشبه الصحفيون جمهورهم على اعتبار أنهم مستهدفين من األطر التي   .2
 يستخدمونها في تغطية األحداث والقضايا المختلفة. 

في أنها عملت على  (Robert Entman)" إنتمان روبرتسة الحالية من نموذج "وقد استفادت الدرا
تحليل صورة الشباب في الصحافة الفلسطينية ودرست أسبابها، كما عملت على تقييمها، ودرست الحلول 
المقترحة لها، ونتائج تلك الحلول، وتحديد القوى الفاعلة في قضايا الشباب، كذلك استفادت من نموذج 

( في دراسة االستراتيجيات التي اعتمد عليها القائم باالتصال عند Pan & Kosicki"  )كييسو ك و بان"
( في أنها قسمت  (Lyenger & Simon" وسيمون لينجر تناول قضايا الشباب، وتوافقت مع نموذج "

ام المجرد، األطر إلى نوعين: اإلطار العام، حيث تمثل في الموضوعات والقضايا الشبابية في اإلطار الع
واإلطار المحدد من خالل عرض نماذج شبابية محددة وكذلك مواقف وتجارب محددة في ميدان العمل 

                                                           

 .22ص  ،مرجع سابقرجاء أبو مزيد،   (1)
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من خالل  (Maxwell E. Mccomb Et) "وآخرون ماكومب ماكسويل الشبابي، واستفادت من نظرية "
دة، فيما لم تستخدم وصف اتجاه الصورة المقدمة من خاللها الشباب سواء كانت إيجابية أو سلبية أو محاي

 .Shofeil)ل" )"شوفيالدراسة نموج 

 :في نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي/ نقاط القوة والضعف المطلب الثاني

 القوة:نقاط أول/ 

 :(1)القوة في النظرية من خاللنقاط تتجلى  )Baran&Davis( ـل اوفقً  . 1

 تركيزها على األفراد في عملية االتصال الجماهيري. .أ

، إال أنَّها أسهل وأقدر Microيزها على مجتمع واحد في الدراسة فهي من الدراسات ال رغم ترك .ب
أي األوسع  Macroعلى الوصول إلى موضوعات أو قضايا التأثيرات على المستوى ال 

 واألشمل.

 مرونتها الشديدة "حيث يمكن تطبيقها في مجاالت عدة سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية". .ت

 النتائج الحالية لدراسات علم النفس المعرفي. تناسقها مع .ث

 :(4)يليتتمثل فيما نقاط القوة في النظرية ويتحدث "أحمد زكريا" عن عدد من  .4

 إمكاناتها في اقتحام مجال رصد وقياس التأثيرات السلوكية للتأطير اإلعالمي في الجمهور. .أ

ية االتصال الجماهيري متمثلة في ثراء وخصوبة التطبيقات البحثية لها بالتوازي مع محاور عمل .ب
 القائم باالتصال، والرسالة اإلعالمية، والجمهور، والسياق الثقافي، ورجع الصدى.

مرونتها حيث يمكن جمعها بأطر إعالمية أخرى، أو اعتماد مدخل نظري تكاملي من جهة،  .ت
إلعالم الدولي، وصالحيتها للتطبيق في فروع العلوم اإلعالمية على اختالفها مثل: التحرير، وا

 واإلعالن، والعالقات العامة، ودراسات الصورة من جهة أخرى.

 يمكن تطبيقها في أنواع مختلفة من الدراسات مثل: الدراسات التاريخية واآلنية. .ث
                                                           

 .10، صمرجع سابق( ميادة مهنا،  (1
 .011، 012، ص مرجع سابق( أحمد زكريا،  (0
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يمكن لتطبيقاتها البحثية االستعانة بأي كٍم أو نوع من المناهج واألساليب واألدوات في جمع  .ج
 مختلفة.وتحليل وتفسير البيانات ال

مقترحة في تيارات بحثية معاصرة  ى التطوير الذاتي من خالل نماذج تتميز بقدرتها عل .ح
ومستقبلية، واتساعها لتشمل نماذج بناء األطر، ووضع األطر، والتأطير االستراتيجي، والتي من 

 نظرية مستقلة بذاتها. اعن هذه النظرية لتصبح أطرً  الممكن أن تنفصل مستقباًل 

 الضعف في نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي: اطنقثانيا/  

 :(1)أن نقاط الضعف في النظرية تتجلى فيما يلي( Baran&Davis)يرى كل من  .1

 مرونتها تجعلها تفتقر إلى التحديد. .أ

 ليست لديها القدرة على تحديد مدى وجود أو غياب التأثيرات. .ب

 ناهج الكيفية.ت ح ول دون التفسيرات السببية بسبب اعتمادها األكبر على الم .ت

 تنتقص من قيمة قدرات األفراد حيث تفترض أنَّ األفراد يرتكبون أخطاء كثيرة في التأطير. .ث

يؤخذ على النظرية عدم وجود نموذج فكري مشترك متفق عليه من قبل الباحثين في دراسة  .0
 .(0)للجدل القائم حول مفهوم اإلطار وطرق قياسه نظًراالنظرية، 

في بحوث التأطير تجاهلت العالقة بين أطر وسائل اإلعالم والعوامل  هناك عدد من االتجاهات .1
المتعلقة بالسلطة السياسية واالجتماعية، وهذا اإلغفال ناجٌم عن عوامل عدة تتضمن مشكلة 
تعريف األطر، والفشل في دراسة سياقات التأطير من سياقات اجتماعية وسياسية أوسع، والتقليل 

 .(1)ثيرات اإلعالميةمن شأن التأطير كشكل للتأ

 تشكك هذه النظرية في تحقيق موضوعية اإلعالم بشكل كامل في معالجة القضايا المختلفة، .2
 حيث يخضع اإلعالميون لضغوط متباينة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في بناء أجندة وسائل

                                                           

 .14مرجع سابق، ص ( ميادة مهنا،  (1
 .120، ص مرجع سابق( رانيا محمد علي،  (0
 .11، مرجع سابق( ميادة مهنا، (1
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اختالف اإلعالم حول القضايا المختلفة، وكذلك صياغة توجهاتها السياسية، ويدلل على ذلك 
للتوجهات السياسية  ااإلعالمية نحو القضايا، باختالف التوجهات السياسية، وكذلك وقفً  التوجهات

 .(1) التي تخدم جماعات المصالح المؤثرة في حركة المجتمع ووسائل اإلعالم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

عالقة مشاهدة نشرات األخبار التي يقدمها التليفزيون المصري بتشكيل معارف الجمهور واتجاهاته نحو األزمة "فار، ( عادل عبد الغ(1
 .11ص  (0222)القاهرة: كلية اإلعالم،  0، اإلعالم المعاصر والهوية العربية، ج المؤتمر العلمي السنوي العاشر، "العراقية
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 الفصل الثاني

 اإلعالميةالشباب والصورة 

، واحتياجاته ومشاكله بشكل عام لشباب وخصائصهيتناول الفصل الحالي تقديم تصور واسع لمفهوم ا
مع توضيح لدوره في تحقيق عملية التنمية المستدامة في المجتمعات، كما ويستعرض بشمولية واقع 
الشباب الفلسطيني مع تحديد ألهم احتياجاته وفق ما عبر عنه الشباب الفلسطيني باختالف توجهاتهم 

ستعرض الفصل تعريفا للصورة وأنواعها مع توضيح لدور وسائل السياسية والفكرية والجغرافية، كما وي
 اإلعالم في تشكيلها.

 ويشتمل الفصل الحالي على المباحث اآلتية:

 التنميةفي ودورهم الشباب مفهوم  المبحث األول:

 الشباب الفلسطينيواقع  المبحث الثاني:

 الشباب الفلسطينيوأولويات احتياجات  المبحث الثالث:

 الصورة في وسائل اإلعالم رابع:المبحث ال
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 المبحث األول

 في التنميةودورهم الشباب مفهوم 

لمصطلح الشباب، كما ويستعرض خصائص الشباب يهدف هذا المبحث إلى استعراض مفهوم شامل 
وكذلك يتحدث عن أهمية الشباب ودورهم في ، وعالقتهم بالسطلة المحيطة بهم وحاجات الشباب بشكل عام

 .فيها مية وآليات ضمان مشاركتهم الفاعلةعملية التن

 :مفهوم وخصائص وحاجات الشباب/ المطلب األول

 مفهوم الشباب:أول/ 

يرتكز بعض العلماء في تحديدها "حيث  ،عملية صعبةبصورة قاطعة مرحلة الشباب يعد تحديد بداية ونهاية 
القدرة على اإلنجاب، ويحدد البعض  على جوانب بيولوجية تمثل بدايتها بلول الحلم أو النضج الجنسي أو

 .(1)بدايتها على أساس بداية االندماج في المجتمع وتختلف من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر

وقد اختلف الكثير من المختصين في حقل الشباب في إيجاد تعريف شامل لمفهوم الشباب على الرغم من 
طريق تكوين الشخصية اإلنسانية للفرد، وأنها  على احاسمً  ااتفاقهم على أن مرحلة الشباب تشكل انعطافً 

على تقبل القيم والمعتقدات واألفكار  اومستعدً  اكان أم امرأة قادرً  المرحلة التي يكون فيها اإلنسان رجاًل 
 .(0)والممارسات الجديدة التي من خاللها يستطيع العيش في المجتمع والتفاعل مع األفراد والجماعات

من الجهود لمحاولة وضع مفهوم واضح ومحدد لمعنى الشباب وقد قدم المهتمون  ولذا فقد بذلت العديد
برعاية الشباب مفهومين في هذا المجال "أحدهما يرى أن الشباب مرحلة عمرية محددة من مراحل العمر. 

لى والمفهوم اآلخر يرى، أن الشباب حالة نفسية تمر باإلنسان وتتميز بالحيوية والنشاط وترتبط بالقدرة ع
التعلم ومرونة العالقات اإلنسانية وتحمل المسئولية، وبصفة عامة يمكن القول أن كال المفهومين يرتبطان 

 .(1)ن الفصل بينهما "نحو ال يمك ببعضهما البعض على

                                                           

 .01م( ص 0222)القاهرة: الدار الثقافية للنشر،  1ط، على ثقافة الشبابتأثير العولمة محمود السيد عرابى،  (1)
 .11م( ص 1128ني للثقافة والفنون، )الكويت: المجلس الوط 1، طالشباب العربي والمشكالت التي يواجههاعزت حجازي،  (0)
 .11( ص م1112)الرياض : مكتبة العبيكان ، 1، طالشباب وقضاياه المعاصرةإبراهيم مبارك الجوير،   (1)
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ومشاكل ومراحل سن الشباب، وانتهت إلى  قضاياعلمية عقدتها أجهزة الشباب مؤتمرات  عدةوقد ناقشت 
سنة، وذلك تماشيا مع المفهوم الدولي لسن  01_11ب في الفترة الزمنية السنية من تحديد مرحلة الشبا

 .(1)ولكن هذا ال يعني إهمال السن قبل الخامسة عشرة أو ما بعد الخامسة والعشرين ؛الشباب

شد وهناك من يعتقد بأن فترة الشباب هي الفترة الزمنية التي يتجاوزها الفرد بين مرحلة الطفولة ومرحلة الر 
التي يتحقق خاللها نضجه الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي. وتمتد هذه المرحلة من بدء البلول 
وظهور عالماته األولية والثانوية إلى طور النضج والتكامل والقدرة على تحمل المسئوليات واألعباء 

لغالبية من أبناء المدن الذين سنة ل 01_10االجتماعية كاملة. ويحدد هؤالء المفكرون فترة الشباب من سن 
 .(0)في نموهم وتعليمهم اطبيعيً  اساروا سيرً 

سنة ال يعني بأي حال من األحوال أن هذه المرحلة هي  01_10غير أن القول بامتداد فترة الشباب من 
بل إن العديد من المفكرين واالختصاصيين قسمها إلى مراحل عدة تختلف الواحدة عن  ؛كل متجانس
ي الكثير من  الخصائص. كما أن هذه المراحل تختلف من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر، األخرى ف

ن طبيعة التنشئة والظروف االجتماعية والحضارية التي يمر بها األفراد هي التي تسبب تباين فترة ألذلك و 
على زيادة عدد  من المجتمعات فهناك من يرى بأن تعقد الحياة االجتماعية أثر المراهقة والشباب عند العديد

 .(1)سنوات التحول من فترة المراهقة إلى فترة النضج واالكتمال

 :(2)ويقسم بعض الباحثين مرحلة الشباب إلى ثالث فترات رئيسية

سنة، وفي هذه الفترة يكون الفتى أو الفتاة في  11_10فترة ما قبل الحلم أو فترة المراهقة وتستمر من  .1
لسرعة التحوالت الجسمية  نظًرالجسمية واالنفعالية واإلدراكية واالجتماعية حالة عدم استقرار من النواحي ا
 وغير الجسمية التي يمران بها.

                                                           

 .11م( ص 0220)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  1، ط الشباب وأزمة  التعبيرسيد صبحي،  (1)
 .11م( ص 1121)بيروت: دار الثقافة،  1، طاألسس النفسية والتربوية لرعاية الشبابعمر الشيباني،  (0)

م( ص 0222، اكاديمية نايف العربية للعلوم االمنيةالرياض: ) 1ط ،تأثير الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربياحسان الحسن،  )1(
11. 
 .12، 11، ص مرجع سابقعمر الشيباني،  (2)
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فترة الفتوة أو فترة الشباب األولى التي تمتد من بداية سن المراهقة حتى سن الواحدة والعشرين، وهي  .0
حقق فيها نضجه الجنسي ومستوى ويمرحلة انتقالية يتحول خاللها الشاب إلى رجل بالغ أو امرأة بالغة 

 من النضج االنفعالي واالجتماعي. عالٍ 

 .سنة 12_01فترة الرشد أو فترة الشباب الثانية وتمتد من سن  .1

وهناك من يعتقد بأن فترة الشباب هي تلك الفترة من النمو والتطور اإلنساني التي تتسم بسمات خاصة 
 :(1)الفترة في نظر هؤالء إلى أربع مراحل هي وتميزها وتعطيها صورتها المميزة وتنقسم هذه

سنة، وتمتاز بسرعة النمو البدني وظهور األعراض الجنسية  11_10مرحلة المراهقة التي تمتد من  .1
والثانوية وما يصاحبها من تغيرات في إفرازات الهرمونات الجنسية وبقية الهرمونات األخرى وما 

 كيماوية للجسم.يترتب على ذلك من تغيرات في العمليات ال

سنة، ويستمر فيها النمو البدني ولكن بسرعة أقل من مرحلة المراهقة  18_11مرحلة البلول وتمتد من  .0
 كما يستمر التطور النفسي والسلوكي ويتم فيها نضج الوظائف الجنسية.

سنة من العمر والتي يأخذ  01إلى  18 من مرحلة الشباب المبكر وهي المرحلة التي تشمل الفترة .1
وتتجه فيها التغيرات العاطفية نحو االستقرار ويصل فيها النمو العقلي  اوظيفيً  افيها النمو البدني اتجاهً 

 مداه.

سنة والتي يحقق فيها الفرد قيمة النضج والتـأقلم مع  01إلى  01مرحلة الشباب البالغ التي تمتد من  .2
 الحياة والمجتمع.

سنة،  01و11بين ما مرحلة الشباب العمرية بأنها تتراوح  وحدد وزراء الشباب العرب في مؤتمرهم األول
 .(0)مع المفهوم الدولي المتفق عليه في هذا الشأن اوذلك انسجامً 

سنة؛ حيث إنها مرحلة عمرية تتفق في كثير من  12إلى  11وهناك من يرى أن مرحلة الشباب من 
تكار والرغبة في إحداث التغيير والتطور في الخصائص، كالقابلية للنمو والتعلم والقدرة على اإلنتاج واالب

                                                           

 .12، 11المرجع السابق نفسه، ص  (1)
 .م1121، جامعة الدول العربيةبيان توصيات المؤتمر األول لوزراء الشباب العرب، القاهرة:  (0)
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المجتمع، كما أنها مرحلة العبور واالنتقال من الطفولة إلى النضج مما يجعل االهتمام بها والتركيز على 
 .(1)بالغ األهمية لخلق المجتمع األفضل ارعايتها أمرً 

ث إن هذا المفهوم يستخدم والبعض يرى عدم االقتصار على المعيار الزمني في تحديد مرحلة الشباب حي
 اعلى فكرة النضج الجسمي والعقلي، ومعنى ذلك أن هناك اتجاهً  افي الغالب يعتمد أساسً  ابيولوجيً  اإطارً 

 .(0)آخر يأخذ بمعيار النضج والتكامل االجتماعي

ة قانون اعتمد المجلس التشريعي الفلسطيني بدعم وتوجيه من وزارة الشباب والرياضة في قطاع غز  اوفلسطينيً 
 .(1)سنة  11سنة _ 18اب هو كل من امتد عمره من بالش سن م، واعتبر أن0211الشباب عام 

نجاب أي النضج الجنسي والقدرة على اإل ويحدد اإلسالم وقت الشباب بالوقت الذي يصل فيه الشباب البلول
ذا بلغ األط ، وتفيد هذه (2)فال منكم الحلم"وأن سن البلول هو الذي يلزم به التكليف الصريح في قوله تعالى "وا 

، ولقد اتفق الفقهاء على أن الصبي إذا احتلم فقد بلغ، ولكنهم اختلفوا ااآلية بأن الطفل إذا احتلم أصبح مكلفً 
حيث نجد في هذا األمر رأيين: األول وجهة نظر الحنفية  افي تقدير السن التي يصبح بها اإلنسان مكلفً 

"وال تقربوا  ا حتى يتم الثماني عشرة سنة، والدليل على ذلك قوله تعالىن بالغً تقول بأن اإلنسان ال يكو التي 
دَّه" دُّ الصبي كما ر  (1)مال اليتيم إال بالتي هي أحسن حتى يبلغ أش   عشرة سنةً  يعن ابن عباس ثمان يو ، وأش 

و رأي الشافعية ، أما الرأي الثاني: وهأما اإلناث فإدراكهن يكون أسرع  ويقدر بلوغهن بسبع عشرة سنةً 
والحنابلة ويريا أنه إذا بلغ الغالم أو الجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا، ويكون هذا السن الذي يصبح 

 .(2)( أيًضااإلنسان فيه مكلفا )وفي هذا رواية عن أبي حنيفة 

ة على أنه ال تعارض بين االتجاه الزمني البيولوجي، واالتجاه المعتمد على النضج والقدر  ويرى الباحث
 سنةً  01_11بل هما متكامالن، حيث إن المرحلة الزمنية المحددة ما بين  ؛التغيير في تحديد عمر الشباب

                                                           

بحوث المؤتمر األول لوزراء "، فلسفة وأهداف وسياسة رعاية الشباب في الوطن العربي"عيل صفوت، محمد عبد المنعم هاشم، واسما (1)
 .110م( ص 1121، جامعة الدول العربية)القاهرة:  الشباب العربي

، )بيروت: مؤسسة الرسالة 1، دراسة نظرية وميدانية، ط مشكالت الشباب والمنهج اإلسالمي في عالجها( وليد شالش شبير، (0
 .02، 02م( ص 1181

 .1م، الفصل األول، تعريفات وأحكام عامة، المادة  2011 لسنة (2 ) رقم الفلسطيني الشباب قانون (1)
 .11سورة النور: آية  (2)
 .110سورة األنعام: آية  (1)
 .01، ص مرجع سابقوليد شالش شبير،  (2)
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هي أكثر المراحل في عمر اإلنسان التي تظهر فيها عالمات النضج والقدرة على العطاء واالكتمال 
نسان في بداية هذه الفترة ونها من االختالفات في  كثيريتها بسبب االجتماعي، وقد يظهر تباين بين إنسان وا 

 الظروف التربوية والنفسية واالجتماعية والثقافية.

 خصائص الشباب:ثانيا/ 

ومع تعدد واختالف وجهات النظر حول تحديد المعيار الذي يتحدد على أساسه مفهوم الشباب تبعا 
النمو  الختالف نظرة كل تخصص من التخصصات لمفهوم الشباب فإن هناك عددا من خصائص

 :(1)في تلك المرحلة، ويمٍكن ايجازها فيما يلي بشكل عام التي يتميز بها الشباب

خر وتقبل النضج الجنسي والقدرة بالجنس اآل وزيادة االهتمامتطور النمو العضوي والجنسي بدرجة كبيرة  .1
 على تحمل المسئولية.

نفعالي والنظرة الموضوعية االتزان االالنضج االنفعالي والتطور من االنفعالية الحادة في الطفولة إلى  .0
 لألشياء والمشكالت والعالقات.

النضج االجتماعي والتطور من عدم الثقة والشك في تقبل اآلخر إلى الثقة في تقبل األقران وعدم التقليد  .1
 المحض لهم، والميل إلى تكوين شخصية مستقلة وتحقيق الذات.

معلومات كما هي إلى المناقشة واالقتناع والحوار، والميل النضج العقلي والمعرفي والتطور من تقبل ال .2
 إلى تفسير الحقائق مع ثبات الميول واالهتمامات.

تطور اإلشراف األسرى من الضبط الخارجي والسيطرة والمراقبة األسرية إلى المراقبة الذاتية والبحث عن  .1
 األمن النفسي والطمأنينة من خالل الذات واآلخرين غير الوالدين.

الميل إلى شغل أوقات الفرال مع التغير من ممارسة األنشطة العنفية والعشوائية إلى ممارسة األلعاب  .2
 نضمام للفريق، مع تعدد الهوايات وتنوعها.المنظمة واال

 االختيار المهني من العشوائية إلى ربط المهن بالقدرات والميول واالستعدادات.عملية تطور  .2

                                                           

، 122 ص م(0221)حلوان: مكتبة زهراء الشرق،  0، ط ة الشبابالخدمة الجتماعية في مجال رعايماهر أبو المعاطي علي،  (1)
121. 
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من عدم المباالة بالقوانين والمبادئ العامة إلى تبني عادات وقيم  تطور فلسفة الفرد في الحياة .8
 معينة والتمسك بالمبادئ العامة ونمو الضمير والمعايير األخالقية.

تطور مفهوم الذات من عدم الدقة إلى إدراك الذات بموضوعية وتكوين مفهوم دقيق للذات طبقا  .1
 ار.لنظرة اآلخرين وفي حدود القدرات واألهداف واألدو 

التي  ةمن الصفات الرئيسويمكن القول بأن الشباب السوي يمتاز في تكوينه المزاجي بمجموعة 
 :(5)يمكن تلخيصها في النقاط اآلتية

معنى أن تتوازن جميع انفعاالت ب، الثقة والستقرار والتحرر من الضطراب النفعالي الداخلي .1
حكم في عقولهم، كما ال يوجد ما هو منعدم أو ما هو مسيطر ومت فيهاالشاب أو الشابة حيث ال يوجد 

غير موجود لديهم من أحاسيس ومشاعر، وهو ما يتطلب وجود دوافع متعادلة ما بين الدوافع االعتدائية 
 كالجنس والسيطرة واالعتداء وغيرها من الدوافع المانعة لالعتداء كالخنوع والحنو والشهامة وغيرها.

عاالتهم متوسطة، ال هي ضعيفة واهنة بحيث تجعل الشاب أو أي تكون انف الثبوت النفعالي، .0
الشابة بليدا في حياته المزاجية، وال هي بالقوية الجامحة بحيث تجعل الشاب أو الشابة غير مستقر 

 وغير ثابت ويتأثر بأتفه األسباب.

ناعة بمعنى أن الشاب السوي ينبغي أن يكون لديه مظهار الولء واحترام الذات، إالقدرة على  .1
ضد مغريات العالم الخارجي، وال يكون متقلبا في أغراضه، بل لديه القدرة على االستقرار في عمل 
معين ألطول مدة ممكنة، حتى ينتهي منه على الوضع الذي يشتهيه، كما ال يكون سهل اإلغراء على 

 اإلطالق.

 : (4)مميزة للشباب هيويشر كل من الباحثين عدلي سليمان، وكمال األغا إلى عدد من الخصائص ال

حساسً الرومانسية والمثاليات فكرً  .1 ا، وينعكس ذلك على أسلوب تعامله مع ما يواجهه من مواقف ا وا 
 بل ويطلب هذه المثاليات من الناس. ؛وفي نظرته إلى الحياة والناس

 فضول وحب استطالع، فهو دائم التساؤل واالستفسار بحثا عن إجابة مقنعة. .0
                                                           

 .21م( ص 0220)القاهرة: دار اللطائف،  1، ط كيف نفهم الشباب ونتعامل معهم( يوسف ااًلقصري، (1
 .08، 02م( ص 1118)االسكندرية: منشأة المعارف،  1، طدور الشباب في التنمية( محمد عالء الدين عبد القادر، (0
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كيدا لذاته، فهو يحاول أن يكون له رأيه الخاص وموقفه المتميز في كل مسألة نزعة استقاللية تأ  .1
 أو قضية.

 قياسا بما يجب أن يكون. ةمثاليعلى األمور بيحكم و  ،ناقد دائم  .2

حباطات وقلق إوالثروة والمسكن بما يصاحبها من اختيارات وتخطيط للمستقبل والمهنة والزواج   .1
 وتوتر.

وان الضغط والقهر المسلطة عليه لتأكيد التعبير عن الذات، ونتيجة محاولة التخلص من كل أل  .2
 لهذه النزعة االستقاللية يتسم الشاب بأنه أقل امتثاال للسلطة.

اضطراب اتزان الشخصية وارتفاع مستوى توترها حيث تصبح معرضة النفجارات انفعالية متتالية   .2
 غيرهم.واختالل عالقاتها االجتماعية مع األسرة واألصدقاء و 

درجة عالية من الديناميكية والحيوية ومن النشاط والمرونة المتسمة باالندفاع واالنطالق والتحرر   .8
 والتضحية.

قدرة على االستجابة للمتغيرات من حوله وسرعة في استيعاب وتقبل المتحدث والدفاع عنه، وهو   .1
 شارك في صنعه.ما يعكس ما لدى الشاب من ورغبة في تغيير الواقع الذي وجده ولم ي

 الشباب: احتياجاتثالثا/ 

افتقار الشباب إلى شيء ما يترتب عليه "بأنها  بشكل عام يمكن إجرائيا تعريف حاجات الشباب
وجود شعور نحو السعي إلشباع هذا االفتقار، ويترتب على عدم االشباع أو عدم كفاية إشباعها 

درجة خطورتها حسب أهمية الحاجة،  توترات عضوية أو نفسية أو اجتماعية أو كلهما وتختلف
وتتحول الحاجات إلى مشكالت في حالة احباطها وتتناسب خطورة المشكالت تناسبا طرديا مع 
شباع تلك الحاجات يؤدي إلى تحقيق التوافق واستعادة حالة  أهمية الحاجة ودرجة عدم إشباعها، وا 

 .(1)"االتزان واالستمرار والبقاء والتفاعل السوي

                                                           

 181، ص مرجع سابقماهر أبو المعاطي علي،  (1)
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لشباب في إطار الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية هي :"موقف أو مواقف يتأثر بها ومشكلة ا
أحد األنساق أو كافة األنساق التي يتعامل معها الممارس العام في هذا المجال )فرد، أسرة، 
جماعة، منظمة، مجتمع( وله تأثير على الحياة االجتماعية وا عاقة التوظيف االجتماعي. وينشأ هذا 

موقف من عدم توافر اإلشباع الالزم لحاجة من الحاجات الشبابية كليا أو جزئيا، أو قد تنتج تلك ال
 .(1)المواقف بسبب اخفاق أحد األنساق في القيام بمهام دور من أدواره أو أدواره جميعها"

ذا كنا إال إ ؛ا صحيحً وال يمكن بأي حال من األحوال أن نفهم الشباب ونستطيع التعامل معه تعاماًل 
على علم ودراية بكل ما يهم الشباب وما يدور في عقولهم واألسباب الكامنة وراء تصرفاتهم 
وسلوكياتهم، وكذا معرفة المشاكل التي يتعرض لها معظم الشباب من الجنسين على حد سواء، وقام 

درسة علماء االجتماع بحصر أهم المشاكل التي يتعرض لها الشباب، وقسموها لمشاكل خاصة بالم
)طالب اإلعدادي والثانوي(، ومشاكل خاصة بالشبان والشابات بعد المرحلة الثانوية، ومشاكل نفسية 
يمر بها الشباب منذ مرحلة المراهقة حتى مرحلة النضج، ومشاكل تخص سلوكيات الشباب مع 

األمور اآلخرين، ومشاكل سببها المنزل واألسرة، إلى جانب المشاكل التي تواجه الشباب الخاصة ب
الجنسية، وأخيرا المشاكل العامة التي يمكن أن تواجه الشباب، وكانت من أهم المشاكل التي تواجه 

 :(0)كما يليفي مرحلة الثانوية  بشكل عامالشباب من الجنسين 

 .صعوبة التركيز العقلي في االستدراك .1

 .عدم معرفة الطريقة الصحيحة لالستدراك الجيد .0

 .ة الستعمال المكتبة المدرسيةعدم معرفة الطريقة الصحيح .1

 .صعوبة متابعة الدروس داخل الفصل .2

 :(4)بشكل عام ومن أهم المشاكل العامة التي تواجه الشباب بعد المرحلة الثانوية

 .عدم معرفة الحياة الجامعية وطبيعتها .1
 .عدم القدرة على اختيار الكلية التي يرغبون بها .0

                                                           

 .111المرجع السابق نفسه، ص  (1)
 .21، ص مرجع سابقيوسف ااًلقصري،  (0)
 .22المرجع السابق نفسه، ص  (1)
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 .اس الثانويةعدم وجود أعمال مفتوحة أمام خريجي المدر  .1
 .مشكلة الحصول على فرصة عمل .2

 :(5) بشكل عام ومن أهم المشاكل النفسية عند الشباب

 .الشباب مندفع ومن السهل استثارتهمعظم  .1

 .معظم الشباب ثائر ومن الصعب أن يحتفظ بهدوئه .0

 ا. جيدً ع النوم لياًل يوال يستط جًداوعصبي  ،معظم الشباب يشعر بالقلق بشأن أمور تافهة .1

 .ه فكرة اليأس وال يستطيع منع أحالم اليقظة ليال ولديه شعور باإلثمدم الشباب تراو معظ .2

على النحو بشكل عام ويعرض الدكتور ماهر أبو المعاطي علي، تقسيما خاصا لحتياجات الشباب 
 :(0)اآلتي

 .احتياجات جسمية ومنها الحاجة إلى تكوين جسم صحيح، والحاجة إلى النشاط والحركة .1

ات نفسية ومنها الحاجة إلى تأكيد الذات واالستقاللية والحاجة إلى الحب واالنتماء احتياج  .0
 .والشعور باألمن والتفاعل اإليجابي

 الحاجات العقلية والمعرفية ومنها الحاجة إلى اكتساب المعرفة والثقافة والخبرات التعليمية، والح .1

رها المختلفة، والحاجة إلى فهم الشاب جة إلى توفير وسائل وبرامج اكتساب الثقافة من مصادلحاا .2
 .إلى أبعاد شخصيته

الحاجات االجتماعية ومنها الحاجة إلى تكوين عالقات اجتماعية مع أفراد المجتمع وجماعته،  .1
والحاجة إلى قبول الدور الذي ينتظره الشباب، والحاجة إلى فهم واجبات المواطن الصالح وحقوقه، 

 سئولية.والحاجة إلى تنمية الشعور بالم

                                                           

 .21المرجع السابق نفسه، ص  (1)
 .021_111، ص مرجع سابقماهر أبو المعاطي علي،  (0)
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الحاجات الترويحية ومنها الحاجة إلى ممارسة هوايات وألعاب رياضية، والحاجة إلى وجود  .2
األماكن والمؤسسات المختلفة التي يمارس فيها الشباب هواياتهم، والحاجة إلى وجود برامج وأنشطة 

 متنوعة تستوعب وقت فراغهم.

ي يحقق للشباب األمن، والحاجة إلى الحاجات الدينية ومنها الحاجة إلى تكوين شعور ديني قو  .2
 ظومة المعايير والمبادئ والقيم الخلقية المستمدة من الدين.نفهم وغرس التمسك بم

ا لمشكالته، فنحن ال نستطيع أن نحدد األسباب تعبير لدى بعض الشباب محورا رئيسوت مثل أزمة ال
لرئيسية التي قد تتدخل وتتشابك الحقيقية وراء بعض مظاهر سلوكهم، أو نضع أيدينا على المحاور ا

في تشكيل بعض اتجاهاتهم وتعمل على تحديد مطالبهم ودوافعهم، ولعل السبب في ذلك أن بعض 
الشباب قد ال يجدون مجاال يكتبون من خالله ما يعتقدون أو يعبرون فيه عما يشعرون أو أنهم يفتقرون 

لها يعلنون عن مشاكلهم ويحددونها، وقد من خالله إلى وجود قنوات االتصال الحقيقية التي من خال
يثار العافية، حيث إن االستماع إلى المشكالت  يكون السبب في كل ذلك بدافع توخي السالمة وا 
والشكاوى قد ال يجد استحسانا عند البعض، أو أن هناك من يرى ضرورة االلتزام بقول الخير واإلشادة 

ال فالصمت أفضل من التعبير الشا كي الذي قد يجرح بحوافره الجامحة وجه المسئول عن بكل شيء، وا 
 .(1) الشكوى أو المتسبب في إحداث اللوعة

 الشباب والسلطة:رابعا/ 

انطالقا مما ع رف عن الشباب من خصائص نفسية وذهنية وفكرية فإن غالبية المراجع تقدم صورة ثورية 
 من حيث المفهوم والممارسة في المجتمع. ونضالية للعالقة بين الشباب والسلطة بشتى دوائرها وحلقاتها

لتعارض األهداف لكال الطرفين، حيث  نظًراوهي عالقة تصل في كثير من األحيان إلى مرحلة الصراع 
إن الطرف األول المتمثل في الشباب يريد تحقيق احتياجاته بحرية وال يرغب في أي شكل من أشكال 

السلطة يريد أن يفرض سيادته المطلقة في األمر والنهي  السلطة، في حين أن الطرف الثاني المتمثل في
 والعقاب والثواب.

                                                           

 .1، ص مرجع سابقسيد صبحي،  (1)
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ولعل عملية تحليل العالقة بين السلطة والشباب ذات فائدة جمة عند الحديث عن ماهية الشباب أو 
خصائص الشباب أو حاجات الشباب أو دور الشباب في المجتمع، وتكمن الفائدة في تقديم تصورات 

 ألمثل لهذه العالقة بما يحقق للشباب مطالبهم واحتياجاتهم وللسلطة سيادتها وقدرتها.واقعية للشكل ا

تالقى وتجتمع على الشاب عدة دوائر سلطوية تمارس دورها في التوجيه والرقابة وفرض الوقائع، وت
ما يسمى بدينامية الجماعة، وهي على النحو  ال بحد ذاتهشك  تمجة دنهذه السلطات بحلقات ثالث م

 :(1)آلتيا

 .الحلقة األكبر واألوسع وهي حلقة السلطة السياسية العامة أو سلطة الدولة .1

 .الحلقة الثانية والوسيطة هي السلطة األبوية أو سلطة األهل .0

 .والحلقة الثالثة هي سلطة األنا أعلى أو سلطة الشخص على ذاته .1

معقدة في ذات الوقت، ولكنها في وعلى هذا فإن السلطة كما يقيمها الباحث في حياة الشاب متداخلة و 
كل األحوال مرفوضة بالنسبة له على اعتبار أنها تحاول تحجيم عملية اإلشباع لحاجاته، ومقيده 
لحرياته في اتجاه طموحاته، وينعكس ذلك على سلوك الشاب على شكل رغبات جامحة وأحالم يقظة 

لعصيان والتمنع والتمرد ويصل في يحاول تحقيقها من خالل مقاومة عنيفة. وهو ما يسبب حاالت ا
 النهاية إلى التجاوز الفعلي واالشباع "غير المشروع" الخارج عن إرادة السلطة للحاجات.

ويحدد د. زهير حطب ود. عباس مكي الئحة سلوك يومي للشباب يطالها المنع في مجال دائرة الحياة 
 :(0)اليومية، وتتمثل في الموضوعات التالية

 .بين الجنسين في مرحلة ما قبل الزواج موضوع العالقات .1

 .موضوع اختيار الشريك بهدف الزواج .0

 .اليم الدين في المجاالت السلوكيةموضوع االلتزام بتع .1

 .موضوع مجاالت تحرك الشاب وحدودها .2

                                                           

 .22م( ص 0228)بيروت، معهد اإلنماء العربي،  1، ط ، السلطة األبوية والشباب، عباس مكي( زهير حطب(1
 .28، 22المرجع السابق نفسه، ص  (0)
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 .موضوع تلبية الحاجات والميول الخاصة .1

 .موضوع مدى الحرية في إبداء الرأي .2

 .موضوع االستقاللية االقتصادية .2

ام هذه السلطات يقف الشباب أمام خيارين: األول االستجابة والرضوخ للسطات واالمتثال ألوامرها وأم
ثم :"فإننا نتوقع من ونواهيها، ومن ثم تتجسد الالمعاناة والالصراع، والثاني عدم االستجابة والرضوخ، و 
ذلك ذاتيا وداخليا  أن يستمر االتجاه نحو المعاناة أي أن من يتجاوز القانون ممكن أن يندم على

ويكون في حالة صدام وصراع مع األهل، حيث إنه يقتل ذاته الطفل النموذج والرائع الذي أراده األهل 
ني، .. وال يمكن تقدير جًداله، وهو يقتلهم في ذاته ويندم على فعلته ويعاني من ذلك القتل الهوامي والو 

لها وانصياعهم لمضامينها أو تجاوزهم لها  فعالية السلطة بمعزل عن التعرف على مدى تقبل الناس
ني عن جًداوتمردهم عليها، وكثيرا ما يرافق سلوك االمتثال أو التجاوز مشاعر خاصة تك ون التعبير الو 

أو  تبكة الفرد. فقد يشعر بالقمع أو بالاآلثار النفسية التي خلفتها السلطة على صعيد شخصي
ق حين يمتثل أو حين يتهيأ لتجاوز السلطة األبوية، إن هذا باالرتياح أو بتحقيق الذات أو باالنطال

الشعور بمثابة القوى الخفية الدافعة والمحركة لجدلية العالقة باألهل من جهة وبالذات من جهة أخرى، 
 . (1)وعليه يتوقف تحديد المعالم المستقبلية لشخصيته والسمات التي تطبع شبكة عالقته"

سلطة في حياة الشاب الفلسطيني العربي تنضم إليها مستوى قوي فإن ال الباحث ومن وجهة نظر
يتفوق أحيانا على سلطة القانون، يتمثل في سلطة العادات والتقاليد أو ما يعرف بـ" كالم الناس"، ومع 

تحل سلطة األحزاب والفصائل الفلسطينية أحيانا مكان سلطة القانون على اعتبار أن الحالة  أيًضاذلك 
حالة خاصة تتمثل في "الالدولة" وأحيانا "الالقانون"، كما وأن سلطة المنع والتقييد الفلسطينية 

 المفروضة على الشباب اإلناث متقدمة على تلك التي يفرضها المجتمع على الشباب الذكور.

وال يمكن فلسطينيا عند الحديث عن السلطات استثناء الحديث عن سلطة االحتالل لما تمثله من كما 
، وعليه فإن الشاب الفلسطيني القانون الحاكمعلى كافة السلطات بما فيها سلطة  سادية قيةسلطة فو 

يواجه سلطات متراكمة بعضها فوق بعض إلشباع حاجاته، ومطالب بمقاومة متقدمة على المقاومات 
 األخرى في بلدان أكثر استقرارا.

                                                           

 .182، 181المرجع السابق نفسه، ص  (1) 
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 / دور الشباب في تنمية المجتمع:المطلب الثاني

ثين الربط بين مفهومي الشباب والتنمية في المجتمعات، والبعض قارب بين خصائص درج بين الباح
 للعالقة بين متطلبات التنمية وما لدى الشباب من خصائص. نظًرا الشباب وخصائص التنمية،

لقاء الضوء على حقيقة دور الشباب في هنا يحاول الباحث و  توضيح طبيعة العالقة بين المفهومين، وا 
 ية والتغيير في المجتمعات.إحداث التنم

 أهمية الشباب في المجتمع:أول/ 

تكمن أهمية الشباب بالنسبة للمجتمع فيما يمثله الشباب من مصدر للتجديد والتغيير، فهم عادة ما 
يرفعون لواء التحديث في السلوك والعمل من خالل القيم الجديدة، التي يتباها الشباب والتي عادة ما 

ع ما هو سائد من قيم تقليدية، لهذا يعد الشباب مصدر التغيير الثقافي تدخل في مواجهة م
 .(1)واالجتماعي في المجتمع ككل

والشباب في أية أمة ي عتبرون المصدر األساسي لنهضة هذه األمة ومعقد آمالها، والدرع الواقي الذي 
ويقول الشيخ محمد في الدفاع عن كيانها والذود عن حياضها وفي تحقيق أهدافها،  متعتمد عليه

الصادق عرجون:" الشباب عصب األمة وموضع آمالها وهو الذي يقود األمة في مستقبل حياتها، فإذا 
لم يلق توجيها تربويا يقوم على دعائم الفضيلة والتمسك بآداب الدين فإنه سيذهب بكل عمل عمله، 

عداده لتحمل أعباء الحياة فالتفكير في توجيه الشباب توجيها عمليا صالحابناه ويهدم كل بناء  ، وا 
الفاضلة ليس بأقل قيمة من التفكير في أعظم المشروعات االقتصادية التي تنقذ األمة من غائلة الفكر 

ة لألمة التي تجد فيه الضمان يوالبؤس ألن إعداد الشباب القوي الصالح هو مشروع الحياة المستقبل
 .(0)لصيانة ما بنته"

ذا كان الشباب له والبلدان تزيد في األمم  مالبالغة في جميع األمم والبالد فإن أهميته متهأهمي موا 
لك لعدة اعتبارات قد يكون من بينها: رغبة تلك الدول في أن تعوض ما فاتها من والدول النامية، وذ

تقدم في سنوات وعصور تخلفها الماضية بسرعة قد ال يوافق عليها جيل الكبار الذي يقاوم عادة أي 
ي نظم وقيم وعادات المجتمع، ألنه في هذا التغيير ما يهدد مركزه ويخل توازنه ويهدد ميراث تغيير ف

                                                           

 .11م( ص 0221)عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع،  1، ط الشباب والقيم في عالم متغيرماجد الزيود،  (1)
 .12، 11، ص مرجع سابقيد شالش شبير، ول (0)
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د، أما األجيال الشابة فإنها أكثر تقبال للتطور والتغير، وال ترى حرجا في قبول أي تغير جًدااآلباء واأل
ق مع طبيعة بل ربما تجد في هذا التغير أو التجديد ما يتف ؛اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي

وخصائص نموها التي من بينها الرغبة في التغير والتجديد والصراع مع القديم. هذا باإلضافة إلى أن 
الشباب في أية أمة نامية هم الذين يمثلون الطبقة المتعلمة الواعية التي أخذت حظها من التعليم 

 .(1)ها"والثقافة واقتنعت بقيم الحضارة الحديثة ولديها اتجهات ايجابية نحو 

ويعد عنصر الشباب في أي مجتمع رمزا للنشاط والقوة المحركة له، ومرحلة الشباب أغنى مراحل 
الحياة وأثمنها، ألنها ربيع العمر، فيها الجرأة، الشجاعة، المغامرة، المخاطرة، الفكر المتجدد، التحديث 

كيب االجتماعي لمعظم واالبتكار. ويعبر الشباب عن فئة اجتماعية تنمو وتزداد عددا في التر 
جتمع بالنشاط والحيوية، وذات خصائص مميزة تتسم هذه الفئة من فئات المو رية. المجتمعات البش

 .(0)يمكن استثمارها في تدريب الشباب على تحمل المسئولية في مرحلة مبكرة من حياتهم

والمساهمة في دفع ويشكل الشباب في أي مجتمع القوة القادرة على الحركة وااللتفاف حول الواقع 
ر التي ال يعرفها اإلنسان وهو يحياها إلى أن مالمجتمع قدما، ومرحلة الشباب تلك الفترة من الع

 .(1)تنقضي، فيبدأ في معرفتها من خالل ما يفتقده من مميزاتها طوال ما بقي له من العمر

السلوك والعمل، من خالل والشباب هم مصدر التجديد والتغيير فهم عادة ما يرفعون لواء التحديث في 
ولهذا  ،القيم الجديدة، التي يتبناها الشباب والتي عادة ما تدخل في مواجهة ما هو سائد من قيم تقليدية

 .(2)عد الشباب مصدر التغيير الثقافي واالجتماعي في المجتمع ككلي  

 

 

 

                                                           

 .11، 18، ص مرجع سابقعمر محمد التومي الشيباني،  (1)
)بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  1، ط الشباب بين الطموح النتاجي والسلوك الستهالكيمصطفى عبد القادر،  (0)

 .8م( ص 0222والتوزيع، 
 .10م( ص 1111)تونس: دار البرق،  1، طعربي والهوية ومشكلة النتماءالشباب العصمت سيف الدولة،  (1)
 .00م( ص 1181)بيروت: دار النهضة العربية،  1، ط الشباب العربي والتغير الجتماعيمحمد علي محمد،  (2)
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 مفهوم التنمية:ثانيا/ 

ا ونماء أي زاد الكثرة، فكلمة )نما( الشيء نموً تشير كلمة التنمية في المعجم العربي إلى الزيادة و 
 .(1)وكثر

. ومن (0)في االصطالح هي كل الجهود التي تبذل من أجل النمو والتقدم وتحقيق الرفاهية والتنمية
عملية تغيير مقصود تسعى إلى تحريك التغيير التلقائي نحو "ة التنمية أنها يالتعاريف الشائعة لعمل

من  االمصالح العليا للمجتمع ويساندها فهم على المستوى النظري يشكل جزءً  أهداف متفق عليها تحقق
رادة وهدف في نفس الوقتتعملية الفهم الكلية للمج  .(1) "مع ومن ثم يكون تغيير وا 

ارات أو تنفيذ الخطط تخاذ القرافي ل بالمشاركة ما يتص: كل التنميةالمشاركة في مفهوم أما عن 
في الخدمات العامة أو  المشاركةات التنمية أو ـدمها تنظيمـالخدمات التي تق ستفادة منالوالبرامج وا

دة وتماسك المجتمع أو الوعي بالقيم التي تسعى تنمية ـفي الحفالت العامة التي تزيد من وح المشاركة
 .(2)االمجتمع إلى تحقيقه

، هـجتماعية لمجتمعالوافي الحياة السياسية  دوًراالفرد من خاللها يؤدي وهي أيضاً العملية التي 
 .(1)ه الفرصة في أن يشارك في وضع األهداف العامةـون لديـويك

برامج أو مشروعات  القول بأن التنمية كلمة جامعة ال نعني بها مجرد خطة أو وفي كل األحوال يمكن
نما نعني بها االشعوب اقتصاديا او للنهوض بحياة  ع كل عمل إنساني بناء في جمي أيًضاجتماعيا وا 

يتضح أن التنمية ترتبط بهدف عام  هناعلى جميع المستويات، ومن و القطاعات وفي مختلف المجاالت 
 .(2)هو اكتشاف الموارد المادية والبشرية وتوجيهها نحو تحقيق الرخاء والتقدم للمجتمع والمواطنين

                                                           

 .212( ص 1112)القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية،  المعجم الوجيزمجمع اللغة العربية،  (1)
)اإلسكندرية: اإلدارة العامة لرعاية الشباب،  5ط التنمية الشاملة قضية حياة اإلنسان هو صانعها وغايتهافايزة السيد عبد اللطيف،  (0)

 .1م( ص 1111
 .11، 12، ص مرجع سابقمحمد عالء الدين عبد القادر،  (1)
 .112( ص 1112، العلمي للنشر المكتب :اإلسكندرية) 0ط ، تنمية المجتمعل الخدمة اإلجتماعية في مجا، محمد عبد الفتاح (2)
( ص 1111، ديثـ: المكتب الجامعي الح اإلسكندرية)  1، طدراسات في التنمية اإلجتماعية، عبد الهادي الجوهري وآخرون (1)
122. 
 .12، ص مرجع سابقمحمد عالء الدين عبد القادر،  (2)
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عضاء البيئة ويتحدث محي الدين صابر عن مفهوم التنمية من زاوية المشاركة الفاعلة من جانب أ 
فيقول إن التنمية مفهوم حديث ألسلوب العمل االجتماعي واالقتصادي في مناطق محددة يقوم على 
أسس وقواعد من مناهج العلوم االجتماعية واالقتصادية، وهذا األسلوب يقوم على إحداث تغيير 

ن يكون ذلك الوعي حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة عن طريق إثارة وعي البيئة المحلية وأ
قائما على أساس المشاركة في التفكير واإلعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل 

داريا  .(1)المستويات عمليا وا 

 :(4)ة بمشاركة الشباب في عملية التنميةطالمبادئ العشرة األساسية المرتبثالثا/    

دمة للتنفيذ مع الحاجات األساسية في المجتمع، وتكون : أن تتجاوب المشروعات المقالمبدأ األول
مجتمع الاستجابة لرغبات المواطنين، وبالتالي يشعر الشباب بأهمية جهوده في حل مشكالت 

 المحلي.

: وضوح التكامل بين المشروعات في المجاالت المختلفة عن طريق إعداد برامج المبدأ الثاني
 عدة في توفير الجهد والتمويل واإلشراف.األغراض، فالتكامل له فوائد  ةمتعدد

: أن تحقيق التغيير التجاهات الناس ال يقل أهمية عن العوائد المادية من مشروع المبدأ الثالث
 التنمية.

هدف التنمية إلى تنمية مساهمة الشباب في شئون وتنشيط أجهزة العمل المحلي ت: المبدأ الرابع
 إلدارة المحلية للمشروع.القائمة أو العمل على إيجاد نوع من ا

يجب أن و  المشروعات: تشجيع وتدريب القادة المحليين ليقوموا بدورهم االيجابي في المبدأ الخامس
 ا في التنمية.ا رئيسً يكون هدفً 

: أن يزداد االعتماد على مساهمة الشباب من الجنسين في مشروعات تنمية المبدأ السادس
 المجتمع المحلي.

                                                           

 .01م( ص 1111)القاهرة: دار المعارف،  1، ط ة نقدية في علم اجتماع التنميةتغريب العام الثالث دراسكمال التابعي،  (1)
 .11م( ص 1112، مطابع األهرام التجارية)قليوب: 1ط ،الشباب ودوره في التنميةليلى عبد العزيز زهران،  (0)
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تضمن مشروعات التنمية مداها في النجاح ينبغي أن تقوم على أساس  : لكيالمبدأ السابع
 المساعدة الفعالة من الجهات الحكومية.

ري ا: يتطلب تنفيذ برامج التنمية على المستوى القومي وضع سياسة ثابتة ونظام إدالمبدأ الثامن
 اإلمكانيات المحلية.فعيل وتخاص واختيار طائفة من الفنيين، 

: االستعانة بالمنظمات األهلية إلى أقصى حد ممكن في برامج التنمية سواء على المبدأ التاسع
 القومي. المستوى المحلي أو

: أن تسير التنمية االجتماعية واالقتصادية على المستوى المحلي في خطوط متوازية المبدأ العاشر
 مع المستوى القومي.

 التنمية:عملية تفعيل دور الشباب في / ارابعً 

جزء أصيل ورئيس في أي مجتمع، ويقع على عاتقه تحريك عجلة التنمية والنهوض بفعل ما  الشباب
من طاقات هائلة وقدرة على استيعاب متطلبات التغيير والتجاوب معها، وقدرة على االنفتاح  هيمتلك

 على الثقافات والتجارب الحضارية األخرى.

الشباب نفسه المجتمع فهناك مسئوليات تقع على ولكي يقوم الشباب بدوره المنوط في عملية التنمية ب
فعليه أن يقتنع بدوره ويثق بنفسه وأن يأخذ مكانه في المجتمع، وهناك مسئوليات تقع على عاتق األهل 
 تتمثل في افساح المجال أمام الشباب لالختيار ورسم الطريق والعمل على دعم انتماء الشباب للمجتمع،

الدولة تتمثل في حماية الشباب وضمان حقهم في الحريات، وتدريبهم  وهناك مسئوليات تقع على عاتق
تاحة الفرصة أمامهم للمشاركة  على تحمل المسئولية، ووضع برامج خاصة باستثمار أوقات فراغهم، وا 

 .(1) في العمل السياسي واالجتماعي ودعم المؤسسات التي تهتم بالشباب

يمكن أن و  ،ة المتمثلة في الشباب أنفسهم واألهل والدولةوبتكامل الجهود ضمن الدوائر الثالث السابق
يتطور دور الشباب ويتفاعل مع عجلة التنمية والتغيير في المجتمع، "وبقدر تقديرنا لدور الشباب 
ومساعدتنا له على تحمل وتوفير القدوة الحسنة والتوجيه المستمر بقدر ما نحميه من أي مشكالت أو 

                                                           

 .18_12، ص مرجع سابقمصطفى عبد القادر،  (1)
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اجتماعية يتوقف نموها ونضجها على معاملة المجتمع له واندماجه المبكر انحرافات، فالشباب ظاهرة 
 .(1)في حياة المجتمع ومسئولياته"

أهمية بالغة في تفعيل دور الشباب في عملية التنمية بالمجتمع، حيث " إن صناعة الحاضر  وللتربية
اد المواطن الشاب الصالح ورعايته، وعملية إعد ئة تبدأ مبكرا عبر االهتمام بالنشوالمستقبل ألي أم

ليست محض مصادفة بل عملية وطنية شاملة مخطط لها تشارك وتتعاون فيها كافة مؤسسات التربية 
والرعاية الحكومية والخاصة. "وال يمكن أن نتصور أن شابا ال يجد الرعاية منذ الوالدة سواء كانت 

بل سيكون عالة على  ؛ع الذي يعيش فيها في المجتمصحية أو نفسية أو تعليمية أو تربوية يكون نافعً 
 .(0)هذا المجتمع، معوقا للتنمية االجتماعية واالقتصادية"

وعلى أرض الواقع "يعاني الشباب العربي من الكثير من المشاكل الثقافية ومن أهم مصادر معاناة جيل 
ئل اإلعالم الشباب عدم وجود فرص يعبرون من خاللها عن همومهم ويطرحون قضاياهم عبرها، فوسا

عن تمثيلهم من قريب أو من  ةال توفر مثل هذه الفرص، ومنظمات الشباب إن وجدت معظمها عاجز 
ا، ويتفجرون ثائرين حينما تتاح لهم ا فشيئً والرفض والتمرد شيئً ى بعيد، ولهذا يتراكم عدم الرض

 .(1)"الفرصة

فاعلة في عملية البناء والتطوير، هناك ومن أجل تعزيز الثقافة االيجابية والتي منها ثقافة المشاركة ال
 :(2)على عاتق المجتمع ومنها ةملقاواجبات ومسئوليات  عدة

والثوابت الحضارية وذلك من خالل وسائل اإلعالم، األخالقية تثبيت القناعات والقيم والضوابط  .1
 .والتربية والتعليم، والتربية المنزلية واعتبارها من أمن المجتمع

قوانين تضبط من خاللها عمل وسائل اإلعالم ال سيما المرئي منها، بما يمنع  قيام الدولة بسن .0
 من عرض البرامج التي تسئ إلى أخالق الشباب وبالتالي يدفعهم إلى الرذائل.

                                                           

 .12، ص مرجع سابقإبراهيم حامد قنديل، آخرون،  (1)
 .21، ص مرجع سابقمحمد عالء الدين عبد القادر،  (0)
 .028، ص مرجع سابقعزت حجازي،  (1)
 22، 21، ص مرجع سابق( مصطفى عبد القادر، (2
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ضرورة وجود دوائر خاصة تشرف عليها دائرة رسمية وتضم شخصيات ثقافية معروفة بانتمائها  .1
 مية مهمتها مواجهة الحمالت الثقافية المعادية.الثقافي إلى الحضارة العربية واإلسال

 :(5)اآلتيةعملية التنمية فيمكن اجمالها في النقاط الشباب في كة آليات مشارأما عن 

 .هـه وحرياتـيمارس من خاللها حقوق ن يستطيع الشباب أنوجود مؤسسات وقواني .1

 .اب والتغييرـنتخالار واـيختالق اـة حـشتراك وممارسالالمناخ الديمقراطي والذي يعني ا يجادإ .0

إلى تلك ل تهم في الوصوإطالع الشباب على المعلومات وحريووجود آليات الحوار والنقاش  .1
 .المعلومات

 .الشبابية في عملية التنمية إشراك المؤسسات .2

 .كومية أو غير الحكومية بالشفافيةحكانت أاًء المؤسسات سول أن يتسم عم .1

 .لويات الشبابة التنمية حاجات وأوعملي تعكسأن  .2

 .لالتنموية واإلبتعاد عن الخياالواقعية في  .2

ية أو ـاسسيسواًء أكانت الشباب  مشاركةدون ل ت التي تحوالمعيقاكل على إزالة ل العم .8
 قتصادية أو غيرها من المعيقات.اجتماعية أو ثقافية أو إدارية أو ا

قدرات أو أنها أو بناء ين ـأكانت برامج تمكاء سو المشاركةبرامج وأنشطة تبين أهمية تنفيذ  .1
 .تأخذ الصفة التوعوية

 .ذهاـط وتنفيـع الخطـوضوحتياجات الإشراك الشباب في عملية تحديد األولويات وا  .12

 .عتماد على الموراد الذاتيةالال خالمن الشبابية ية درات التنموتشجيع المبا  .11

ن األسباب التي حدت وتبيا، مزاياها والتدرج في تنفيذهاوتبيان وضوح البرامج التنموية   .10
 .لبهذا المجال مية أو األهلية للعمالرسسواء سة ـبالمؤس

                                                           

 18ص  م(0222: منتدى شارك الشبابي، الضفة الغربية) المؤسسات واألطر والمشاريع والنوادي الشبابية( عمر رحال، (1
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قدر المستطاع على البرامج التي يكون لها آثار ل أن يكون هناك مردودات ملموسة والعم  .11
 سريعة على المجتمع المحلي.

 .التنموية الشبابية للمشروعات الحكوميلدعم إيجاد ا .12

 في موضوعات التنمية.ل جميع المؤسسات التي تعم التنسيق والتشبيك والتكاملية بين .11

آلية أخرى لما سبق لبناء الوعي لدى الشباب من أجل تعزيز المشاركة في البناء  ويضيف الباحث
والتطوير، تتمثل في صياغة برامج تدريبية في مجال مهارات التفكير والتي هي بمثابة طرق 

الشباب على الوصول للوعي والثقافة االيجابية، والتي واستراتيجيات صحيحة ومنطقية في التفكير تعين 
هي بمثابة تحصين لعقل الشباب من األفكار السلبية والهدامة ألنها تعزز التفكير النقدي والتفكير  أيًضا

 التحليلي والتفكير اإلبداعي.

ن طريق تنفيذ تأكد المسئولية القومية لدور القيادات العاملة في مختلف مجاالت رعاية الشباب عتوهنا 
أنشطة وبرامج تنموية تسهم في دعم مقومات الشخصية السوية للشباب وتعزيز الوالء واالنتماء للوطن 
التي يتصدرها في األهمية البرامج الثقافية والرحالت والمعسكرات والخدمات العامة والبيئية، إضافة إلى 

ومؤثرة تسهم بإيجابية بناءة في تحمل  وضوح الرؤى لما يتمتع به الشباب من طاقات وامكانات ملموسة
مسئولية المشاركة في حل قضايا المجتمع، مثل التلوث البيئي واآلثار الناجمة عن الكوارث الطبيعة، 
فضال عن أهمية التسلح بما يستجد من معارف ومهارات تواكب المتغيرات المعاصرة، وتعمل على توثيق 

رص االحتكاك الثقافي وتبادل الخبرة، خاصة مع تسارع االيقاع العالقات مع كافة شباب العالم، إلتاحة ف
الناتج عن ثورة االنفجار المعرفي ووسائل االتصال التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، مما يفرض 

 .(1)أهمية اإلعداد الجيد للشباب

التعامل  تعزيز دور الشباب في عملية التنمية يجب أن يكون على قاعدة إنف الباحث ومن وجهة نظر
معهم من قبل الدولة أو السلطة الحاكمة في المجتمع على أنهم شركاء وليسوا مصدر تهديد وخطر على 
األمن القومي أو الوطني، وكذلك منحهم الفرص الحقيقية كمخططين وراسمين للسياسيات، وليس 

أن دور الشباب في  اأيضً التعامل معهم كأدوات تنفيذية مطلوب منها القيام بأدوار محددة مسبقا، ويرى 
عملية التنمية ال يبدأ من مرحلة الشباب بل يسبقها ويبدأ من مرحلة الطفولة التي تحتاج إلى تهيئة وفق 

                                                           

 .22، ص مرجع سابقد القادر، محمد عالء الدين عب (1)
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أسس تربوية تشاركية تحترم عقل الطفل وتؤسس لديه الفكر النقدي والتحليلي ال التلقيني، والشخصية 
 بية والركون لألمر الواقع.المستقلة ال التابعة، واإليجابية والمبادرة ال السل

صارها على جوانب دون تقاجب أن تكون شاملة، بمعنى ال يجب أن مشاركة الشباب ي ويرى الباحثكما 
، مثال التركيز على دور الشباب في حماية البيئة، وا غفال دورهم في المشاركة بالتنمية أخرى جوانب

غفال دورهم في التخطيط للتربية والتعليم.السياسية، أو التركيز على دور الشباب في محو األمية،   وا 



45 
 

 المبحث الثاني

 واقع الشباب الفلسطيني 
ساهم الشباب الفلسطيني بدور رئيس عبر كافة مراحل النضال الفلسطيني والتي كان آخرها انتفاضة 

في األراضي الفلسطينية الشهداء من  %2050البيانات إلى أن م، حيث تشير 0222األقصى عام 
 %2052ي الضفة الغربية وـف %2152ع ـبواق، سنة( 01-11فاضة األقصى هم من الشباب )انتل خال

 .(1)في قطاع غزة

 1ويعد الشباب قوة كبيرة داخل المجتمع الفلسطيني، حيث أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن 
( سنة في 01-11الشباب ) في المجتمع الفلسطيني هم من الشباب، وبلغت نسبة 12أفراد من كل 

( سنة 11-11في الفئة العمرية ) %1858من إجمالي السكان، يتوزعون بواقع  %0151فلسطين 
 122ذكور لكل  12250وبلغت نسبة الجنس بين الشباب  ( سنة،01-02في الفئة العمرية ) %2150و

دد تشير إلى أن إجمالي ع 0211أنثى، علما بان تقديرات عدد السكان في فلسطين منتصف العام 
 مليون. 2520السكان بلغ نحو 

ويظهر التوزيع العمري للسكان أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي، حيث إن الهرم السكاني هرم ذو 
 .(4)اقاعدة عريضة ورأس مدبب، مما يعني أنه ولسنوات قادمة سيبقى المجتمع فتيً 

ويهدف اع السياسية واالقتصادية، وفي المقابل يعيش الشباب الفلسطيني واقعا صعبا نتيجة تردي األوض
االقتصادي، والتعليمي والتكنولوجي، هذا المبحث إلى استعراض أهم مالمح واقع الشباب الفلسطيني 
 .والصحي، والمشاركة السياسية والعمل التطوعي، ومؤسسات الشباب

 / الواقع القتصادي:المطلب األول

سنة فأكثر( في  15عدد العاطلين عن العمل )أن يشير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى 
في معدل  ا، وما يزال التفاوت كبيرً شخص 121،022إلى   م0211خالل الربع الرابع من عام فلسطين 

في الضفة الغربية وتبلغ  %1851في قطاع غزة تبلغ البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث 

                                                           

 مرجع سابق ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة يوم الشباب العالمي( (1
 المرجع السابق نفسه. (0)
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، لإلناث %1151للذكور مقابل  %0151معدل ، أما على مستوى جنس الشباب فقد بلغ ال1850%
جلت للفئة العمرية  سنة، حيث بلغت  02 -02ويوضح جهاز اإلحصاء أن أعلى معدالت بطالة س 

. أما على مستوى السنوات الدراسية، فقد سجلت اإلناث اللواتي أنهين 0211في الربع الرابع  2151%
ناث المشاركات في من إجمالي اإل %2251سنة دراسية فأكثر أعلى معدالت بطالة حيث بلغت  11

 .(1) القوى العاملة

 من عام خالل الربع األول %1051وبشكل أكثر تحديدا بلغ معدل البطالة بين الخريجين الشباب 
، ليسجل الخريجون من تخصص العلوم االجتماعية والسلوكية أعلى معدل بطالة إذ بلغ م0211
وأشارت ، %0251ون أدنى معدل بطالة إذ بلغ لقان، بينما سجل الخريجون من تخصص ا2252%

في فلسطين بواقع  انشيطون اقتصاديً من الشباب  %1252إلى أن  0211ام بيانات الربع األول لع
 .(0) في قطاع غزة %1151ضفة الغربية وفي ال 1150%

إلى ارتفاع وحسب منتدى شارك الشبابي ومؤسسة التمكين االقتصادي للشباب فإن "جميع البيانات تشير 
في معدالت الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، ولدى الشباب بشكل خاص، إذ إن أكثر 
من ثلث الشباب الفلسطيني يعانون من البطالة، ونسبة البطالة ترتفع بين الشباب األعلى تعليما، إذ إن 

من أفراد المجتمع  %22ي حوالي نصف الخريجين )دبلوم فأعلى( عاطلين عن العمل. كما أن حوال
الفلسطيني يعانون من الفقر أو الفقر المدقع، وحوالي ربع الشباب الفلسطيني من الفقراء، مع فارق كبير 

 .(1)بين معدالت الفقر التي ترتفع في قطاع غزة بشكل كبير"

                                                           

حصاء الجهاز المركزي لإل(، 0211كانون أول،  -)تشرين أول م0211دورة الربع الرابع  :تقرير النتائج األساسية لمسح القوى العاملة (1)
، بتاريخ http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_search_ar.aspx?qمنشور على موقع الجهاز على شبكة اإلنترنت ، الفلسطيني

 م.02/1/0212
منشور على الموقع الرسمي للجهاز،  ،سطينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفل، بيان بيان صحفي بمناسبة يوم الشباب العالمي )0(

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=867&mid=3265&wversion=St
aging ،م.11/8/0211تاريخ ب 

 ، منشور على موقع شاركمركز التمكين القتصادي للشبابو منتدى شارك الشبابي تقرير واقع الشباب الفلسطيني،  (1)
http://www.sharek.ps/ar/?page_id=101 خط وصل الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز وبحسب م، 0211/ 02/1، بتاريخ 

 هذه اصدار تم .شيقل 1832 الى المدقع الفقر خط وصل بينما  أطفال، وثالثة راشدين   من المكونة شيقل للعائلة 2293 الى النسبي الفقر
 .م0210 /11/2للسكان  العالمي اليوم عشية النشرة

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_search_ar.aspx?q
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=867&mid=3265&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=867&mid=3265&wversion=Staging
http://www.sharek.ps/ar/?page_id=101
http://www.sharek.ps/ar/?page_id=101


45 
 

لسطيني تعمل أن البيانات الكمية السابقة حول معدالت الفقر التي يعاني منها الشباب الف ويرى الباحث
قدراتهم وطاقاتهم وتقف حائال في كثير من األحيان أمام تحقيق ذواتهم، وحرمانهم من تعطيل على 

فرص المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم، ومن الناحية النفسية يستطيع الفقر أن يخلق لدى الشباب 
ع الشباب نحو الهجرة بحثا عن ما شعورا باليأس واإلحباط وفقدان األمل بالتغيير، وكل ما سبق يمكنه دف

المساهمة في انتشار المخدرات وتعاطي العقاقير بين الشباب، وكذلك تفشي  أيًضاينقصهم، كما ويمكنه 
 العنف بين الشباب كأداة للتعبير عن الرأي ومحاولة الحصول على حقوقهم المفقودة.

 :والتكنولوجي / الواقع التعليميالمطلب الثاني

تشير و كما  ،من الشباب ملتحقون بالتعليم %2151أن  م0210ت المتوفرة لعام تظهر اإلحصاءا
لفئة الشباب في  -لتحق وترك أو لم يلتحق أبدا بالتعليماسواء -اإلحصاءات إلى أن معدالت التسرب 

أن نسبة  م0210وتشير بيانات عام ، لإلناث( %0158للذكور و %1252) %1152فلسطين قد بلغت 
كذلك تشير ، و لدى اإلناث %1151مقابل  %852لغت بكالوريوس فأعلى بالهوا مرحلة الذكور الذين أن
 .(1)لإلناث %258للذكور و %252من الشباب أميون بواقع  %252البيانات إلى أن 

مرتفعة في ضوء سياسة التجهيل التي يفرضها أن مؤشرات الواقع التعليمي لدى الشباب  ويرى الباحث
كما ى الشعب الفلسطيني إضافة إلى التحديات األخرى التي يمر بها الشباب، االحتالل اإلسرائيلي عل

 والتطوير المجتمعي.تلك المعدالت في مجال التخطيط للتنمية توظيف يمكن 

تظهر البيانات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات خالل السنوات السابقة أن تطورا ملحوظا قد طرأ على و 
فقد أظهرت   .بعلومات واالتصاالت بين فئة الشبادوات تكنولوجيا الممؤشرات النفاذ واالستخدام أل

في فلسطين بواقع  %2251أن نسبة الشباب الذين يستخدمون الحاسوب قد بلغت  م0211البيانات لعام 
م على 0222للعام  %2252في قطاع غزة، مقارنة مع  %2052في الضفة الغربية مقابل  2252%

حسرت الفجوة بين الذكور واإلناث فيما يتعلق باستخدام الحاسوب، حيث هذا وقد ان  مستوى فلسطين.
 .(0) 0211لإلناث لعام  %2152، مقابل %2158تبلغ نسبة استخدام الحاسوب بين الذكور 

                                                           

 .مرجع سابق، لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي ، بيان بيان صحفي بمناسبة يوم الشباب العالمي (1)
 .المرجع السابق نفسه (0)
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وحسب بيان مشترك بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
 %2151في فلسطين، بواقع  %2051لذين يمتلكون بريد إلكتروني بلغت نسبة الشباب افقد المعلومات، 

أن نسبة م 0211وتظهر بيانات عام  ،م0211في قطاع غزة في العام  %1850في الضفة الغربية، و
ل في الضفة الغربية، مقاب %2152في فلسطين بواقع  %2150لكون هاتف نقال تبلغ يمالشباب الذين 

  .(1)في قطاع غزة 2851%

تدلل على تكنولوجيا لدى الشباب الفلسطيني استخدام الفي إلى أن المعدالت المرتفعة  الباحثويشير 
الدؤوب للتواصل مع المحيط لتجاوز معاناة اإلغالق والحصار المفروض  وسعي الشبابالثقافي االنفتاح 

اع معدالت وارتفعلى قطاع غزة والضفة الغربية، كما وأن هناك عالقة بين ارتفاع معدالت التعليم 
 وجيا باتت أحد أهم وسائل التعليم.ن التكنول، حيث إاستخدام التكنولوجيا

 :/ الواقع الصحيالمطلب الثالث

مون حالتهم الصحية من الشباب في فلسطين يقي ِّ  %8151إلى أن  0212للعام استطالعات الرأي تشير 
الغربية في الضفة  %1152ع يمارسون الرياضة بشكل منتظم؛ بواقمن الشباب  %1151و، يدةبأنها ج
، كما من الشباب مصابون بمرض مزمن واحد على األقل %051، فيما في قطاع غزة %1251مقابل 

 .(0)من الشباب يدخنون %1151 وتشير البيانات إلى أن 

وأفادت دراسة أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء وصندوق األمم المتحدة 
 يعانون منها التي الصحية القضايا همأ  نأ أن معظم الشباب في الضفة الغربية يرى UNDBلإلسكان 
 النفسية المشاكل ثم دمان ومنواإل السليمة كالتدخين غير السلوكيات عن مراض الناتجةاأل تمثلت في

 .(1) التوالي على % 17.0و %  25.9، و%41.9بواقع   واألمراض المزمنة

                                                           

منشور على الموقع الرسمي للجهاز،  ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة يوم الشباب العالمي )1(
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=867&mid=3265&wversion=St

agingم.11/8/0211تاريخ ، ب 
 .المرجع السابق نفسه( 0)

ياجات الشباب من الخدمات احت، "UNDBبالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء وصندوق األمم المتحدة لإلسكان وزارة الصحة  (1)
 م(.0210)فلسطين: وزارة الصحة،  أيار/مايو " الصحية الصديقة للشباب في الضفة الغربية

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=867&mid=3265&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=867&mid=3265&wversion=Staging
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"الترامال" أو "الترامادول" لسنوات األخيرة آفة جديدة تمثلت في تعاطي حبوب وانتشرت بين الشباب في ا
ها على نسب من المخدرات، وقد حاول ة الغربية، والتي أكدت الفحوصات احتواءقطاع غزة والضففي 

الباحث العثور على بيانات كمية لنسب التعاطي أو اإلدمان فلم يستطع، ويأتي ذلك في ضوء تعالي 
لمطالبة بضرورة التدخل العاجل إلنقاذ الشباب من تلك اآلفة، باإلضافة إلى أن الحكومة في األصوات ا

 .(1)غزة اعتبرت االتجار بتلك العقاقير جناية بدل جنحة تصل عقوبتها إلى اإلعدامقطاع 

نية لمكافحة األترمال الحملة الوط م11/2/0211كما وأطلقت وزارة الداخلية في قطاع غزة بتاريخ 
 . (0)نشاط توعوي وأمني ميداني 1802ترمال عار ودمار"، وقد نفَّذت خاللها نحو وان "األبعن

كل ما سبق يؤشر إلى أن نسب انتشارها عالية، ولقد كان لألنفاق األرضية بين قطاع غزة وجمهورية 
جهات مصر العربية الدور األكبر في تهريبها بعيدا عن أعين أجهزة األمن، كما وتشير العديد من ال

بأصابع االتهام إلى االحتالل اإلسرائيلي بصفته المستفيد األكبر من اغراق المناطق الفلسطينية بتلك 
 .(1)األقراص المخدرة

 :والعمل التطوعيالسياسية  / واقع المشاركةالمطلب الرابع

 تمعوالمج الشبابية بالمؤسسات ثقتهم يعبرون عن ( 67 %) الشباب أفادت دراسة حديثة أن غالبية
 المؤسسات تحظ لم حين ومصالحهم، في الشباب حقوق عن على التعبير قدرة أكثر كجهات المدني

، غز قطاع في 5 %و الغربية، في الضفة 16 % من أكثر بتأييد بالشباب العالقة ذات الحكومية
 مرالصاعدة األ الشبابية الحركات الستغالل تسعى السياسية القوى أنمن الشباب  ( 84 %) واعتبر
 .(2)السياسية  القوىقبل  من الحالي استغالل حراكهم أو استغاللهم تجاه شبابية مخاوف يعكس الذي

 لألحزاب الفلسطينية، االنتماء من أبرزها لعل للمشاركة، متعددة أنماطا الفلسطيني المجتمع كما وعرف
هنا  ومن الفلسطينية، طةالسل تأسيس بعد ما سنوات في كبيرا تراجعا عرفت المشاركة هذه نسبة أن رغم

 فصيل ألي ينتمون ال نهمأاسة في الضفة الغربية وقطاع غزة من العينة التي اختارتها در  %73أوضح 

                                                           

 .10( ص م0212)غزة: مؤسسة أمان ماليزيا_مكتب غزة،  1، ط الشباب الفلسطيني واقع وتحديات( سامي عكيلة، (1
 م.0211قطاع غزة، ، العامة لمكافحة المخدراتاإلدارة  االترمال عار ودمار،رسمي حول حملة  ( تقرير(0
 .10ص ،مرجع سابق( سامي عكيلة، (1
منشور على موقع شارك ، منتدى شارك الشبابي الحراك الشبابي: ارهاصات التغيير،تقرير بعنوان  (2)

http://www.sharek.ps/ar/?page_id=101م.02/1/0212تاريخ ، ب 

http://www.sharek.ps/ar/?page_id=101
http://www.sharek.ps/ar/?page_id=101
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 مقارنة الضفة الغربية في الحزبي االنتماء نسبة الفصائل، وترتفع لهذه ينتمون 27 % مقابل سياسي،
 ثقتهم لعدم يرجع ذلك أن الشباب من ( 39 %) عبر وقد باإلناث، مقارنة الذكور وبين غزة، بقطاع
ن لديهم القدرة على إحداث التغيير في أيعتقدون ، وعلى العموم، فإن نصف الشباب الفصائل بهذه

 .(1)( على التوالي 12و%  12محيطهم، وخاصة في قطاع غزة ومن فئة الذكور ) % 

على المشاركة في قادرون خاللها  منأحد أهم المجاالت التي يعتبر الشباب أنهم العمل التطوعي ويعد 
من الشباب بأنهم سبق وأن شاركوا بأعمال تطوعية في منطقة  %11أفاد حيث ، بناء مجتمعاتهم

وتتنوع مجاالت العمل التطوعي للشباب لتغطي عددا من األنشطة المجتمعية، فجاءت النسبة ، هماكنس
الشباب. يليها المجال الصحي بنسبة  من %12األعلى من مجاالت التطوع لألنشطة الشبابية بنسبة 

تعد أي من ي، فيما لم %12، فيما أتت مساعدة الفقراء والتعليم بالدرجة الثانية بنسبة تصل إلى 12%
وتتطابق نسبة مشاركة الشباب في المنظمات المجتمعية مع نسبة  ،%1المجاالت االخرى نسبة 

 .(0)( %02مشاركتهم في األحزاب السياسية )أي 

من الشباب ينتمي لحزب أو فصيل معين،  %11ت دراسة الشباب الفلسطيني في قطاع غزة أن وأظهر 
من الشباب ال يتوفر لديهم وسائل للتعبير  %21من الشباب لم يمنع من السفر، وأن  %22في حين أن 

من الشباب غير متطلع على قانون الشباب الفلسطيني المقر  %11عن آرائهم، في حين أن أكثر من 
 .(1)قطاع غزة  في

 :(3)للشباب تتمثل فيا يلي العمل التطوعي التي تحول دون مشاركة أوسع معيقات ومن أهم 

شــكل االحــتالل علــى الــدوام أحــد أهــم عوامــل تــأخر المجتمــع الفلســطيني ياالحــتالل اإلســرائيلي، حيــث   .1
ــــذ بــــدء االحــــتالل تعــــرض عشــــرات اآلالف مــــن الشــــباب أســــوة بكــــل فئــــات ال شــــعب بشــــكل عــــام، ومن

الفلسطيني لقمع وبطش االحـتالل، الـذي تعـاظم وتجبـر مـع بـدء االنتفاضـة الثانيـة حيـث سـقط اآلالف 
من الشـباب شـهداء وجرحـى، ويقبـع اليـوم حـوالي سـبعة آالف مـن خيـرة شـباب فلسـطيني فـي معـتقالت 

 االحتالل.

                                                           

 .مرجع سابقتقرير واقع الشباب الفلسطيني،  (8)

 المرجع السابق نفسه. (0)
 .م0210 غزة، ،الثريا لإلعالم والتصالاستطالع رأي ميداني، أولويات احتياجات الشباب في قطاع غزة،  (1)
 .م0210، 0211، عمل غير منشورة ورقة( سامي عكيلة، العمل التطوعي في فلسطين مشروع التغيير وأمل التحرير، (2
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الشــبابية بمــا  ضــعف التوجيــه الــوطني والمتمثــل فــي اســتراتيجية شــاملة تحمــي وتنمــي وتوجــه الطاقــات .0
 يحدث التغيير في المجتمع.

ضعف الخبرة لدى مؤسسات المجتمـع المـدني والقيـادات الشـابة فيهـا، بمـا أدى إلـى نفـور الشـباب عـن  .1
 المشاركة الفاعلة

ازدواجيــة المنطلقــات فــي العمــل التنمــوي، وتغليــب المنطلقــات الوافــدة علــى حســاب المنطلقــات الدينيــة  .2
 ت تتعلق بالتمويل والدعم المادي.والوطنية أحيانا العتبارا

 تسييس العمل التنموي وهيمت األحزاب السياسية على مراكز التفعيل الشبابي.  .1

البحــث عــن عمــل وتــأمين الحاجــات مــن الشــباب إلــى  كثيــرل هــم تحــوَّ حيــث انتشــار البطالــة والفقــر،   .2
 األساسية للحياة.

اب تمـنعهم مـن المشـاركة بعلـى الشـ حيث تشـكل فـي بعـض األحيـان عنصـر ضـغطالعادات والتقاليد،  .2
 والتطوع خاصة لدى الشابات.

  .تكفل تفعيل دور الشباب في المجتمعوقوانين تحمي المتطوعين، و عدم وجود تشريعات   .8

تكــــرس دور المتلقــــي للطالــــب، وال تعطيــــه المجــــال ووســــائل نشــــر المعرفــــة، تقليديــــة، التعلــــيم المنــــاهج  .1
مــن الشـباب حالــت دون  كثيـر، ممــا شـكل ثقافــة سـلبية لــدى هاللمشـاركة فــي صـياغة المعلومــة واكتشـاف

  مشاركته التطوعية.

 :مؤسسات الشبابواقع / المطلب الخامس

مسحا  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي التابع UNDP-PAPPأجرى برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني 
( هي مؤسسات %02نسبته مؤسسات )ما  112من المؤسسات التي تعنى بالشباب فكان منها  122لـ 

وأظهر المسح أن ، ؤسسة في الضفة الغربيةم 21مؤسسة في قطاع غزة، و 11، منها متخصصة شبابية
مؤسسة  212يشكل من المؤسسات التي تم استطالعها حاصلة على ترخيص وهو ما  %12ته بما نس

ة، رياضة، ديمقراطية توزعت بين ثقافية، اجتماعيفقد المؤسسات طبيعة أما عن ، مؤسسة 118من أصل 
مؤسسة ) ما  112ا مؤسسات اجتماعية متمثال ب وحقوق إنسان و صحة، و كان العدد األكبر مصنفً 

مؤسسة ) ما نسبنه  11والعدد األقل مصنفا مؤسسات ديمقراطية وحقوق إنسان متمثال ب  ،(%02نسبته 
1%)(1). 

                                                           

نامج األمم المتحدة اإلنمائي/ برنامج مساعدة الشعب مسح المؤسسات العاملة مع الشباب في األراضي الفلسطينية المحتلة، برتقرير  (8)
 .م0221، كانون ثاني UNDP-PAPPالفلسطيني 
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ية الكبرى في قطاع غزة في تنمية الشباب إلى أن الدور المباشر للجمعيات األجنبأخرى وتوصلت دراسة 
من إجمالي أنشطتها بالمقارنة مع نسبة الشباب في المجتمع، فيما  %11512م كان بنسبة 0212عام 

من مصروفاتها،  %18528ما نسبته  م0212أنفقت هذه الجمعيات على مشاريع تنمية الشباب في عام 
 .(1) %21512ة شبابية بنسبة علما أنه تتوافر لدى تلك الجمعيات منهجية تنموي

 :(4)على النحو اآلتيالشباب في حقل أهم التحديات التي تواجه المؤسسات العاملة ويمكن تلخيص 

 الحصار واإلغالق المفروض على األراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص. .1

 ضعف االهتمام الحكومي، مما أدى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة. .0

 .يواجه القطاعين الحكومي واألهلي على حد سواء التمويل، وهو تحدٍ ضعف  .1

عزوف قطاع إلى السيطرة الحزبية على المؤسسات والمراكز الشبابية والنوادي الرياضية والتي تؤدي  .2
 من الشباب عن المشاركة.

 .القيادية الشبابية المتخصصة في إدارة وقيادة البرامج الشبابيةالكوادر نقص  .1

التي تواجه الشباب الفلسطيني، األمر الذي من خالل العرض السابق عظم التحديات باحث لليتضح و 
لوضع حلول واقعية ومالئمة لتلك ومؤسسات المجتمع المدني المسئولية على عاتق صانع القرار يلقي 

إلى زرع اليأس في نفسه وطرده التحديات من أجل تعزيز صمود الشباب في وجه المخططات الهادفة 
الضغط والمناصرة للممارسة الشباب أنفسهم للتحرك الجماعي تلك التحديات ث وتستح، كما وطنه من

 .في توفير الحلول وتقديم األفكار اإلبداعية والمساهمة العملية المباشرة

تجاهل ال تستطيع أن تخطة وطنية للنهوض بالواقع الفلسطيني فإن أي  من وجهة نظر الباحثو 
ها تمس الفئة األكبر واألقوى في المجتمع والتي يلقى على عاتقها أهداف التحرير ألنالسابقة التحديات 

تبدأ من عند الشباب في المجتمع الفلسطيني الوطني والتنمية المجتمعية، بمعنى آخر عملية التغيير 
 نجاح تلك العملية.لضمان أن يكونوا العامل المساند والمساهم في 

                                                           

مؤتمر الشباب ، "بي المباشر للجمعيات األجنبية الكبرى في قطاع غزةتقييم الدور التنموي الشبا"عبد الماجد العالول، معتصم منصور،  (1)
 م(.0210)غزة: الجامعة اإلسالمية،  والتنمية في فلسطين

 .21، ص مرجع سابق( سامي عكيلة، (0
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 المبحث الثالث

 الشباب الفلسطيني وياتوأول احتياجات 

تشهد عملية تحديد احتياجات الشباب الفلسطيني تباينا واضحا في أوساط الشباب الفلسطيني العامل في 
الباحث من خالل احتكاكه بالمؤسسات والمهتمين بقضايا الشباب عدة توجهات حيث وجد حقل الشباب، 

 ا وفق سلم األولويات.وتوقعات متباينة نسبيا في تحديد احتياجات الشباب وترتيبه

من وجهة وأولويات تلك االحتياجات احتياجات الشباب الفلسطيني ويهدف هذا المبحث إلى استعراض  
 شطاء في قطاع غزة والضفة الغربية.نظر الجهات والمؤسسات والن

 ألول/ احتياجات الشباب الفلسطيني:المطلب ا

 :والمجتمعية ةالسياسي مجال المشاركةبالحتياجات المتعلقة أول/ 

ية والمجتمعية مجال المشاركة السياسبيطالب الشباب الفلسطيني بتحقيق العديد من االحتياجات المتعلقة 
 :(5)تلك االحتياجات ومن أهم

 .ونشر ثقافة التعددية وتقبل اآلخرتعزير  .1
 .تنمية آليات التثقيف السياسي والوطني للشباب .0
 .العامة الشباب في صناعة القراراتدعم ومشاركات  .1
 .مشاركة الشباب في طرح القوانين ومناقشتها أثناء جلسات المجلس التشريعي .2
 .هيل إليجاد جيل سياسي وقيادي شاببرامج تدريب وتأإيجاد  .1
 .تسليط الضوء اإلعالمي على العمل المجتمعي للشباب .2
 .تعزيز المصالحة المجتمعيةتفعيل دور الشباب في  .2
 .المجتمعية والحكومية بما يخص قضايا الشباب مجلس تنسيقي بين المؤسساتتأسيس  .8
 
 
 

                                                           

ة الشباب ، وزار م0218-0212ضمن مشروع اعداد االستراتيجية الوطنية لعام  ،( ورشة عمل بعنوان: الشباب الفلسطيني واقع وطموح(1
 .شاب/ة 122م، حضرها نحو 11/11/0211غزة،  قطاعقطاع غزة،  ،والرياضة
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 :(5) أيًضاومن الحتياجات 
 قضايا الشباب.الضغط والمناصرة لصالح في برامج تطوير  .1
 الدور الرقابي للشباب على العمل الحكومي واألهلي.تعزيز  .0
 وعي الشباب بحقوقهم وواجباتهم.زيادة  .1
 رؤية شبابية وحدوية.لطرح  اوحزبيً  اجسم شبابي مستقل سياسيً إيجاد  .2

 

 :(4)أيًضاومن الحتياجات 
 .المؤسسات فيوالتدريب  لتطوععادلة أمام الشاب ل فرصإتاحة  .1
 البرلمان في الشبابي التمثيل سنة، وزيادة   25 لـ الفلسطيني البرلمان المشاركة في سنخفض  .0

 .طبيقهالمعتمد في غزة وت الفلسطيني الشباب قانون تفعيل، والعمل على الفلسطيني
 من أجل توحيد والشتات الغربية الضفة في الشبابية بالتجمعات غزة في الشبابية التجمعات ربط .1

كل  في الفلسطينية الشبابية الخبرات من االستفادة ومحاولة مكان كل في الفلسطيني الشباب جهود
  .مكان
 القيادات مفهوم رازواب األفكار هذه من االستفادة يحقق بشكل وتوجيهها الشبابية األفكار دعم .2

 .الشابة

، ورفع الشبابية السياسية األحزاب بتشكيل السماح، و البلدية المجالس في الشباب مشاركةتفعيل  .1
 .األمثل الفلسطيني القرار اتخاذ ألجل المشورة في واشراكهم القرار الوطني، صنع في الشباب مشاركة

 :(4)أيًضاومن الحتياجات 

 .ال مصدر خوف وقلق للسطات الحاكمةفيه م صناع قرار وشركاء على أنهالتعامل مع الشباب  .1

ثيرهم في أهدافهم وزيادة تأ لى إالشباب في كافة النواحي للوصول  زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام .0
 المجتمع.

                                                           

غزة، قطاع ، مؤسسة أمان ماليزيا في قطاع غزة ،م0212ورشة عمل بعنوان: تقييم احتياجات الشباب في قطاع غزة  (1)
 .شاب/ة 122م، حضرها نحو 02/11/0211
 .م0210 غزة، ،ورقة عمل غير منشورة، "الشباب الفلسطيني في قطاع غزةاحتياجات جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي، "( (0
غزة،  قطاع، مؤسسة تيدا للدراسات الستراتيجية ومركز الشباب اإلعالميالحوار الشبابي والسلم المجتمعي، : بعنوان ورشة عمل (1)
 .م12/1/0211
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 :مجال التعليمبالحتياجات المتعلقة / اثانيً 

تلك  ومن أهمالتعليم مجال بلقة يطالب الشباب الفلسطيني بتحقيق العديد من االحتياجات المتع
 :(5)االحتياجات

 .أنماط التدريستطوير  .1
 .الدراسيعملية التطوير في األسرة تعزيز دور  .0
 طينية ومعالجة شكاوى صعوبة الفهم.مراجعة المناهج الفلس .1
 .المدرسينمهارات لتطوير الموازنات المخصصة زيادة  .2
 د الطلبة والتكنولوجيا المستخدمة.ث عدتحسين بيئات التعليم داخل الفصول الدراسية من حي .1
 .الثقة بين الطالب واألسرةتعزيز  .2
 .يمية والبحثية المالئمة والتنميةالبيئة التعلتعزيز  .2
 

 :(4)أيًضاحتياجات لومن ا
 االستفادة منها.و مشاريع التخرج دعم تنفيذ  .1
 .الجامعيةالرسوم الدراسية تخفيض  .0
 .في سوق العمل الخريجوني يواجهها التفجوة بين النظرية والتطبيق تقليل ال .1
 التخصصات الجامعية.و المناهج التدريسية تطوير  .2
 التحفيز في المدارس والجامعات.تعزيز برامج  .1
 الجانب التنموي واإلرشادي في المؤسسات التعليمية.تطوير  .2
 .ونوعيتها في المدارس والجامعاتالمكتبات تعزيز مكانة  .2
 المجتمع المدني.المتخصصة في المؤسسات و مجالس الطالب بين تواصل تعزيز ال .8
 االهتمام بالتدريب المهني واإلداري.زيادة  .1
 

 

                                                           

 .مرجع سابق ،( ورشة عمل بعنوان: الشباب الفلسطيني واقع وطموح(1
 .مرجع سابق ،م0212ورشة عمل بعنوان: تقييم احتياجات الشباب في قطاع غزة   (0)
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 :(1)أيًضاومن الحتياجات 

والحاجة ، الحاجة إلى نبذ التعصب، وينشأ عنها احتياجات فرعية مثل: التوعية والتثقيفالحاجة إلى  .1
والحاجة إلى محاربة انتشار ار، االنتحوالحاجة إلى محاربة ظاهرة ، الفكري االنحرافإلى محاربة 

 .العقاقير المخدرة

األداء المهني، الحاجة إلى تطوير الحاجة إلى التدريب والتطوير، وينشأ عنها احتياجات مثل:  .0
 القدرة على تحقيق الذات.والحاجة إلى زيادة 

 :(4)أيًضا الحتياجاتومن 
 العمل سوق تناسب جديدة جامعية تخصصات فتح .1

  الرأي عن لتعبير، وزيادة وعيهم بأدوات ااألعمى والتقليد اليأس ضحية يقعوا ال ىحتتوعية الشباب  .0

 على حصولهم وتأخر الخريجين الطلبة بعض على الديون وتراكم الجامعية الرسوم حل مشكلة .1
 . والتعليم التربية وزارة مع بالتعاون الجامعات قبل شهاداتهم من

 :لبيئةاو  حةمجال الصبالحتياجات المتعلقة / اثالثً 

تلك  ومن أهميطالب الشباب الفلسطيني بتحقيق العديد من االحتياجات المتعلقة بمجال الصحة والبيئة 
 :(4)االحتياجات

 .ئةلمحافظة على نظافة البيللشباب لية و حمالت إعالمية توعتنفيذ  .1
 إلخ -األمن-التغذية-ات النظافةخدم خصخصة بعض الخدمات التي تقدم للقطاع الصحي مثال: .0
 .دعم األنشطة الرياضيةفي مجال دارات الجامعات واضحة إلرؤية إيجاد  .1
 .المنشئات الرياضية العامةزيادة  .2
 .متخصصة في المحافظاتالتدريبية تطوير المراكز الرياضية ال .1
 .الرياضات الفرديةتعزيز  .2

                                                           

مدينة غزة،  مؤسسة أمان ماليزيا ونادي صناع الحياة، ،احتياجات الشباب في قطاع غزة ( مجموعة بؤرية نظمها الباحث بعنوان:(1
 .م10/1/0211
 .مرجع سابق، "فلسطيني في قطاع غزةاحتياجات الشباب الجمعية الوداد للتأهيل المجتمعي، "( (0
 .مرجع سابق ،( ورشة عمل بعنوان: الشباب الفلسطيني واقع وطموح(1
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 .اإلسعافات األوليةالتوعية بزيادة  .2
 .المحلية تطوير الرياضةرياضية خارجية لادر و استقطاب ك .8

 

 :(5)أيًضاومن الحتياجات 
 .المخدرة خاصة عقار "الترامادول"استخدام العقاقير مضار الوعي لدى الشباب حول زيادة  .1
 ية ضد التدخين.و التوع زيادة الحمالت .0
  .نظيفة تعين الشباب على تطوير ذواتهم والقيام بدورهمبيئة سليمة و  إيجاد .1

 

 :العمل والتمكين القتصادي مجالبالحتياجات المتعلقة / ارابعً 
يطالب الشباب الفلسطيني بتحقيق العديد من االحتياجات المتعلقة بمجال العمل والتمكين االقتصادي 

 :(4)ومن أهم تلك االحتياجات
 .نحو العمل الوظيفي توجهات الشبابوتصحيح فكرة المشاريع الصغيرة تعزيز  .1
برام الراضي األاستصالح دعم مشاريع  .0   .عقود للشباب لالستثمار الزراعيزراعية وا 
 الخبرات العملية وذات الجودة في سوق العمل.تطوير  .1
 المسئولية االجتماعية لدى المؤسسات وخاصة الربحية منها.تفعيل  .2

 

 :(3) أيًضاومن الحتياجات 
 احتياج سوق العمل.دراسة  .1
رة .0  .تأسيس أجسام لتمويل المشاريع الصغيرة وفق شروط ميسَّ
المسكن، والحاجة إلى الزواج، الحاجة إلى العمل، وينشأ عنها احتياجات فرعية مثل: الحاجة إلى  .1

 العالج.والحاجة إلى 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .م10/8/0211غزة،  قطاع ،نادي صناع الحياةورشة عمل نظمها الباحث بعنوان: احتياجات الشباب الفلسطيني،  (1)
 .مرجع سابق ،م0212ورشة عمل بعنوان: تقييم احتياجات الشباب في قطاع غزة   (0)
 .مرجع سابقاحتياجات الشباب في قطاع غزة،  ( مجموعة بؤرية نظمها الباحث بعنوان:(1
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 : (5) أيًضاومن الحتياجات 

تلبي برامج عمل سياسات واستراتيجيات وآفاق مستقبلية للتنسيق بين الوزارات لتحديد إلى الحاجة  .1
 احتياجاتهم وتطلعاتهم.

 .تدعم التشغيلشريعات سياسات وتإيجاد  .0
 اإلجراءات والمعايير التعجيزية لتوفير منح وقروض للشباب.تيسير  .1
 

 :اإلعاقة ذويبالحتياجات المتعلقة / اخامسً 
يطالب الشباب الفلسطيني بتحقيق العديد من االحتياجات المتعلقة بذوي اإلعاقة ومن أهم تلك 

 :(4)االحتياجات
 .حتياجاتهمعاقة في التخطيط الاإل شراك ذويإ .1
 اإلعاقة للمرافق المختلفة.التي تحول دون وصول ذوي  رفع الحواجز البيئية .0
 .تعديل قانون المعاقين بما يتناسب مع القانون الدولي ومن ثم تفعيله .1
 .للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت عاقة من الوصولشخاص ذوي اإلتمكين األ .2
 .نشطة الشبابيةكافة البرامج واأل عاقة فيشخاص ذوي اإلدمج األ .1
 .عاقةشخاص ذوي اإلإنشاء مركز رياضي شامل لأل .2
 .ن يعانون من السكن في طوابق علياو الذيأعاقة الذين ال سكن لهم بذوي اإل توفير سكن خاص .2
  .ونوع إعاقتهمعاقة وي اإلشخاص ذحول عدد األإجراء دراسة دقيقة  .8
  .ناثا  و ذكور  عاقة من كال الجنسينلمزيد من االهتمام برياضة ذوي اإلا .1

 .لتزام بقضية األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارها قضية وقيمة وطنيةنشر وتعزيز قيم االحترام واال .12
 

 :والتكنولوجيا مجال اإلعالمبالحتياجات المتعلقة / اسادسً 
يطالب الشباب الفلسطيني بتحقيق العديد من االحتياجات المتعلقة بمجال اإلعالم والتكنولوجيا ومن 

 :(4)ك االحتياجاتأهم تل

                                                           

احتياجات الشباب من "تجمع منتدى شارك الشبابي، اتحاد الشباب التقدمي، مركز تنمية الشباب، اتحاد الشباب الفلسطيني، وآخرون،  (1)
 .م1/12/0211رام هللا، ، على  اإلنترنت ة على موقع جامعة بير زيتمنشور ورقة عمل ، "وجهة نظر المؤسسات الشبابية

 .مرجع سابق ،م4153  ورشة عمل بعنوان: تقييم احتياجات الشباب في قطاع غزة (0)
 .مرجع سابق ،( ورشة عمل بعنوان: الشباب الفلسطيني واقع وطموح(1
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 .اإعالميً إيجاد حاضنة للشباب تهتم بتدريبهم  .1
 .حفيين في خدمة اإلعالميين الشبابتفعيل دور نقابة الص .0
 .لدى الشباب إنشاء مراكز أبحاث ودراسات تدعم الجانب التقني .1
 .صفحات زاخرة بالمعلومات واألفكار التقنية واإلعالمية الموجَّهةإنشاء  .2
 .للمشاريع التقنية المختلفة التي يتم ابتكارها داخل القطاعتوفير الدعم الالزم  .1
 .فتح قنوات اتصال مع المؤسسات العلمية التقنية في الخارج  .2

 

 :(5)أيًضاومن الحتياجات 
 .توفير الدعم لإلبداعات التكنولوجية .1
 .ةالتكنولوجي ةسرائيلياإللالختراقات وضع حد األمن المعلوماتي و تعزيز  .0
 اإلعالميين العاملين في االعالم الجديد.ع جهود إيجاد حاضنة تجم .1

 

 : (2)أيًضاومن الحتياجات 
 .المقروءةالمسموعة أوالمرئية أو كانت شبابية سواء  برامج إعالميةالحاجة إلى  .1
 .لدى الشباب لزيادة قدرتهم على مواجهة األزمات اإلعالمية التكنولوجية تطوير المهارات .0
 أي والتعبير لصالح الشباب.زيادة وتعزيز مساحات حرية الر  .1

 

 :التحتية والبنية والزواج مجال اإلسكانبالحتياجات المتعلقة / اسابعً 
 التحتية والبنية والزواج اإلسكانيطالب الشباب الفلسطيني بتحقيق العديد من االحتياجات المتعلقة بمجال 

 :(4)ومن أهم تلك االحتياجات
 نوك لدعم اإلسكان.وضع سياسة ائتمانية للتمويل وتشجيع الب .1
 .شبابية تشكيل جمعيات إسكان .0
إنشاء صندوق مستقل خاص باإلسكان يحتوي على برامج تستهدف فئة الشباب وتشجيع القطاع  .1

 الخاص على العمل.

                                                           

 .مرجع سابق ،م0212ورشة عمل بعنوان: تقييم احتياجات الشباب في قطاع غزة   (1)
احتياجات الشباب من "تجمع منتدى شارك الشبابي، اتحاد الشباب التقدمي، مركز تنمية الشباب، اتحاد الشباب الفلسطيني، وآخرون،  (0)

 .مرجع سابق، "وجهة نظر المؤسسات الشبابية
 .مرجع سابق ،( ورشة عمل بعنوان: الشباب الفلسطيني واقع وطموح(1
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 ة التحتية. يتزويد المدن الجديدة والمناطق المهمشة بالخدمات والبن .2
 حتية.ة تيوضع خطط لتحفيز الممولين لدعم مشاريع إسكانية وبن .1
 للشباب ضمن برامج مشاريع اإلسكان الحكومية.حصة اعتماد  .2
 مخزون استراتيجي من األراضي لتنفيذ المشاريع المستقبلية للتجمعات السكنية.على الحفاظ  .2

 

 :(5) أيًضاومن الحتياجات 
 .خاصة في المناطق المهمشة ضعف البنية التحتيةرفع مستوى  .1
 قق السكنية.رتفاع أسعار االيجار والشوضع حد ال .0
 خدمات الماء والكهرباء.و  خدمات الصرف الصحيتطوير   .1

 

  :القضايا الوطنية ومجابهة الحتاللمجال بالحتياجات المتعلقة / اثامنً 
القضايا الوطنية ومجابهة يطالب الشباب الفلسطيني بتحقيق العديد من االحتياجات المتعلقة بمجال 

 :(4)ومن أهم تلك االحتياجات االحتالل
 حتالل.القضايا الوطنية ومجابهة االزيادة تفعيل دور الشباب في  .1
 مجابهة االحتالل.الوطني والمتعلق بصناعة القرار في الشباب الفلسطيني تعزيز دور  .0
 .همئتعزيز القيم الوطنية والدينية لدى الشباب بما يرفع من انتما .1
 المعاهدات الدولية.استثمار و فضح الجرائم التي يرتكبها االحتالل االسرائيلي العمل على  .2

 

 :(4) أيًضاومن الحتياجات 
حياء الفلسطيني الشبابونفوس  عقول في الفلسطينية القضية واحياء الوطنية روح بث .1  قضية، وا 

 األسرى قضية تفعيل، و العربية الدول في المشتتين الفلسطينيين حقوق إبراز مع الالجئين عودة
 .لسطينيالف الشباب أوساط بين الفلسطينيين

 .الفلسطيني الشباب نفوس في الفلسطيني التراث إحياء .0
 .الحزبيمحاربة التعصب  .1

 
 

                                                           

 .مرجع سابق، م0212ن: تقييم احتياجات الشباب في قطاع غزة  ورشة عمل بعنوا (1)
 المرجع السابق نفسه. (0)
 .مرجع سابق، "احتياجات الشباب الفلسطيني في قطاع غزةجمعية الوداد للتأهيل المجتمعي، "( (1
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 :الفلسطيني المطلب الثاني/ أولويات الشباب

 منتدى شارك الشبابي:استطالع رأي ميداني ل/ أوًل 

 تعاونبالأجراه استطالع رأي ميداني أولويات االهتمام لدى الشباب من خالل منتدى شارك الشبابي حدد 
من كافة  مركزة عمل مجموعاتعبر  وشابةً  اشابً  1182شمل  لالستشارات، األدنى مع مؤسسة الشرق

(، وجاءت م0212آذار  -شباط) بين الفترة في، عشوائي بشكل والقدس وغزة الغربية الضفة محافظات
 :(1)أهم نتائج المسح على النحو اآلتي

، فيما يراها في المرتبة %22لدى الشباب بنسبة جاءت قضية القيم والدين في المرتبة األولى  .1
 من الشباب. %11من الشباب، ويراها في المرتبة الثالثة  %12الثانية 

كأهمية ثانية، وأهمية ثالثة  %22كأهمية أولى للشباب، و %02فيما حصلت قضية التعليم على  .0
 .%11بنسبة 

 %11و ،أهمية ثانيةك %12كأهمية أولى، و %1أما فرص التعليم فحصلت على أصوات  .1
 كأهمية ثالثة.

 مؤسسة الثريا لالتصال واإلعالم:استطالع رأي ميداني ل/ اثانيً 

أولويات الشباب في قطاع غزة على النحو مؤسسة الثريا لالتصال واإلعالم أعدتها دراسة حددت 
 :(0)اآلتي

من  %81522ة ضمن تحديد احتياجات الشباب بنسب ىاألولجاءت الحاجة إلى الصحة في المرتبة  .1
 .الشباب المستطلع آرائهم

 .%2152يم بالمرتبة الثانية بنسبة الحاجة إلى التعلجاءت  .0

 .%20511المرتبة الثالثة بنسبة في الحاجة إلى العمل جاءت  .1

                                                           

، مؤسسة الشرق األدنى لالستشاراتمنتدى شارك الشبابي و  ،استطالع رأي ميداني، آراء الشباب وتصوراتهم اتجاه ظروفهم الحياتية (1)
 .م0212يوليو/الضفة الغربية، 

 .مرجع سابقأولويات احتياجات الشباب في قطاع غزة، (5)
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 .%11582في المرتبة الرابعة بنسبة أسرة تكوين الحاجة إلى وجاءت  .2

 .%21512بنسبة ة بالمرتبة الخامسة الثقافالوعي و الحاجة إلى وجاءت   .1

 .%1258في المرتبة السادسة بنسبة  الحاجة إلى االهتمام القضايا الوطنيةوجاءت  .2

 .%12522لسياسات والقوانين بنسبة في المرتبة السابعة واألخيرة الحاجة إلى اوجاءت   .2
 

 / استطالع رأي إلكتروني لمؤسسة أمان ماليزيا:اثالثً 

 افلسطينيً  اشابً  112الكتروني شارك فيه نحو رأي تطالع أجرت مؤسسة أمان ماليزيا في قطاع غزة اس
عبر موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"، وخلص االستطالع إلى أن أولويات االحتياجات الشبابية 

 :(1)ألقل أهمية إلى امرتبة من األكثر أهمية اآلتية تتمثل في القطاعات 

، والمرتبة الثانية كانت لصالح %82510بنسبة  المرتبة األولى كانت للتمكين االقتصادي وفرص العمل
، والمرتبة %82501، والمرتبة الثالثة لصالح القضايا الوطنية بنسبة %82512التعليم والمعرفة بنسبة 

، والمرتبة الخامسة لصالح اإلسكان والبنية التحتية %80510الرابعة لصالح الحاجات التكنولوجية بنسبة 
، والمرتبة السابعة لصالح %81سادسة لصالح الخدمات الصحية بنسبة ، والمرتبة ال%80580بنسبة 

، والمرتبة الثامنة لصالح القضايا الخاصة مثل المخدرات والتمييز %82تعزيز العالقة بين الشباب بنسبة 
، والمرتبة العاشرة %2851، والمرتبة التاسعة لصالح تعزيز إمكانيات المؤسسات بنسبة %21بنسبة 

 .%22511الح تشجيع المشاركة السياسية والمجتمعية بنسبة واألخيرة لص

ويلفت الباحث إلى أن نتائج استطالع رأي أمان ماليزيا _فلسطين قد انسجمت مع الدراسة السابقة للباحثين 
تهم الشباب  التي القضايا أهم من والبطالة م( والتي أكدت أن الفقر0212موسى حلس، ناصر مهدي )

 .(0) الفلسطيني

وغيرها من البيانات والمعلومات  السابقةواألطروحات  وورش العملمن خالل الدراسات  تطاع الباحثواس
من  حتياجات للشباب الفلسطينيال أولويات متكامل جدولبناء  ،حول احتياجات الشبابالمتوفرة لديه 
 :على النحو اآلتيوهي ، وجهة نظره

                                                           

 .م0212، قطاع غزة، مؤسسة أمان ماليزيا ،( استطالع رأي إلكتروني عبر موقع "الفيس بوك، أولويات االحتياجات الشبابية(1
 .بقمرجع سا( موسى حلس، وناصر مهدي،  (0
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 جدول يوضح أولويات احتياجات الشباب الفلسطيني 

 القضايا الوطنية ومجابهة االحتالل التعليم والمعرفة  العمل والتمكين االقتصادي   القطاع

ية
ع
فر

 ال
يا
ضا

لق
ا

 

 السياسي والوطني رفع الوعي  تطوير قدرات المدرسين   تغيير التفكير التقليدي السلبي لدى الشباب تجاه العمل

 هج التعليميةتطوير المنا دعم للمشاريع الصغيرة وحاضنات األعمال
نقسام غط والمناصرة الشبابية إلنهاء االدعم حمالت الض

 ورفع الحصار

 آلخر ونبذ التعصب الحزبي تعزيز قيم التسامح وتقبل ا تعزيز البيئة التعليمية بما يخدم الجوانب التطبيقية  تطوير  االرشاد األكاديمي والوظيفي

 تعزيز الهوية الوطنية  راك الطلبة في تطوير التعليمإش تعزيز التعليم المهني والحرفي والتطبيقي

مة بين التخصصات الجامعية واحتياجات السوق ءالموا
 عبر دراسات متجددة

 تعزيز ثقافة القراءة وتطوير المكتبات
زيادة مساحات الحرية المتاحة للفعل الشبابي الشعبي ضد 

 االحتالل والحصار

 م التعليم الجامعيتخفيض رسو تطوير التدريب التخصصي 
إحياء القضايا الوطنية العليا في نفوس الشباب  

 )القدس_الالجئين_األسرى( 

 إحياء التراث الفلسطيني في نفوس الشباب تبادل الخبرات األكاديمية مع الخارج دعم وتسهيل تأسيس الشركات الشبابية 

 برامج تمكين الشباب المقدسي في وجه االحتالل دعم إيجاد خطة وطنية للتدريب تفعيل االبتعاث الخارجي للعمل

 تفعيل مشروعات العمل عن بعد
تعزيز دور اإلرشاد التربوي والنفسي في المدارس 

 والجامعات
 تفعيل  دور الشباب في توثيق جرائم االحتالل وفضحه 

الضغط باتجاه تفعيل المسئولية االجتماعية للشركات 
 لصالح قضية البطالة

 تفعيل دور الشباب في محاربة التطبيع مع االحتالل اب من قدرات التخطيط وإدارة الذات تمكين الشب

 تعزيز مهارات التفكير لدى الشباب استصالح أراضي زراعية 
تفعيل دور الشباب في تمكين المزارعين وسكان المناطق 

 الحدودية

 إقامة المعارض التجارية الدائمة
في وجه الثقافات السلبية  تمكين الشباب ثقافيا ومعرفيا

 الواردة 
استثمار طاقات الشباب في المقاومة التكنولوجية ضد 

 االحتالل
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 المشاركة  المؤسسات والعالقة بين الشباب   الصحة والرياضة   اإلسكان  والزواج والبنية التحتية   القطاع

ية
ع
فر

 ال
يا
ضا

لق
ا

 

إيجاد مؤسسات إقراض متخصصة 
 لإلسكان 

الصحي والرياضي لدى تعزيز الوعي 
 الشباب 

 تعزيز الحوار بين الشباب
رعاية المواهب الشبابية اإلبداعية في 

 شتى المجاالت

إنشاء صندوق وطني مستقل لدعم 
 االسكان 

تعزيز الرقابة األمنية والقانونية  
 لحماية الشباب من العقاقير المخدرة

الفصل بين العمل المؤسساتي والعمل 
 الحزبي

فة التطوع والعمل على إقرار تعزيز ثقا
 قانون العمل التطوعي

تقديم تسهيالت للمستثمرين في قطاع 
 اإلسكان خاصة في المناطق المهمشة

 مكافحة التدخين
بناء مؤسسات شبابية نقابية وسيطة تمثل 

 الشباب
 توعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم 

إيجاد سياسة ائتمانية للتمويل وتشجيع 
 م اإلسكانالبنوك على دع

 تعزيز الصحة النفسية للشباب
دعم وتمكين المؤسسات والمراكز 

 الشبابية
تطوير التدريب القيادي والرقابي لدى 

 الشباب

 تطوير الطواقم  والخدمات الصحية تأسيس  جمعية إسكانية شبابية
رفع قدرات القيادات الشابة ودعم 

 المؤسسات الشبابية

تفعيل مشاركة الشباب على صعيد 
وخفض سن القرار ات الوطنية العليا 

 عاما 52الترشح للمجلس التشريعي إلى 

 إيجاد مشاريع دعم األزواج الشابة 
تفعيل برامج رعاية صحية ونفسية 

 للمدمنين 
 تطوير أداء العاملين في المؤسسات

تعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات 
 الحكومية والتنظيمات

 توفير التأمين الصحي المجاني للشباب ارسن قانون الحد األقصى لإليج
تعزيز اليات التشبيك بين المؤسسات 

 في الداخل والخارج الشبابية

تفعيل دور الشباب في الرقابة على 
وتشكيل البرلمان  األداء في المجتمع

 الشبابي

تطوير خدمات الكهرباء والماء والصرف 
 الصحي 

توعية الشباب بالصحة الجنسية 
 واالنجابية

أسيس وسائل إعالمية متخصصة في ت
 قضايا الشباب 

تعزيز قدرة الشباب على الوصول 
 للمعلومات

 

 تزويد المدن الجديدة والمهمشة بالخدمات 
، تطوير وزيادة المنشآت الرياضة

 ودعم الرياضات الفردية
التجسير بين التجمعات الشبابية في غزة 

 والضفة والشتات
ير ضمان حرية الرأي والتعبير وتوف

 القنوات الالزمة لذلك

تطوير خدمات االتصاالت وتكنولوجيا  
 المعلومات

تطوير رؤية الجامعات في المجال 
 الرياضي

 محاربة التمييز ضد المرأة
تفعيل انتخابات مجالس الطلبة في 

 الجامعات
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 :السابقالشباب احتياجات  جدولالتنويه إلى عدد من النقاط الهامة حول  ويجدر

احث االحتياج التكنولوجي الذي عبر عنه الشباب في أكثر من موضع ومؤسسة اعتبر الب .1
ودراسة، وسيطا وليس مجاال أو قطاعا، ذلك ألن التكنولوجيا حاضرة في كافة المجاالت 

 الرئيسية.و والقطاعات الشبابية، وتعتبر أداة ترتكز إليها كافة االحتياجات الفرعية 

 مستهدفة وليست مجاالً شبابية هة نظر الباحث فئة ذوو االحتياجات الخاصة من وجعد ي   .0
، حيث إن المعاقين من ناحية موجودين في كافة الشرائح المجتمعية، ومن امنفردً  اشبابيً 

، الجدولناحية ثانية فإن مطالبهم موزعة على كافة المجاالت الشبابية سابقة الذكر في 
احتياجات ذوي االحتياجات إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار أن  ينوه الباحثلذا 

، مع االعتراف الجدولا في كل قطاع أو مجال شبابي مذكور في الخاصة مدمجة تلقائيً 
قد تم التطرق لها ا و ا ولوجستيً ا ونفسيً بوجود بعض االحتياجات خاصة لفئة المعاقين صحيً 

 .(1)اسابقً 

ت والمطالب، وهي ا إلى جنب في كافة االحتياجاالمرأة الشابة شريكة الرجل الشاب جنبً  .1
ا في مصطلح "الشباب"، مع التأكيد على أن هناك بعض االحتياجات أكثر مقصودة تلقائيً 

 .أيًضاا لدى الشباب الذكور من الشباب اإلناث، والعكس صحيح إلحاحً 

بعض االحتياجات التي عبر عنها الشباب تصلح أن تكون أدوات وآليات حل، وبعضها  .2
 ياق العالج والمواجهة.أفكار لمشاريع تطبيقية في س

                                                           

 .مرجع سابق ،( ورشة عمل بعنوان: الشباب الفلسطيني واقع وطموح(1
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 الرابعالمبحث 

 الصورة في وسائل اإلعالم

يستعرض هذا المبحث مفهوم الصورة الذهنية وطبيعتها وأنواعها، وكذلك مفهوم الصورة النمطية، والفرق 
مفهوم الصورة اإلعالمية، ودور وسائل اإلعالم في تشكيل  أيًضابين الصورة الذهنية والصورة النمطية، و 

 ور.تلك الص

 أوًل/ الصورة الذهنية:

، حتى يمكننا القول Imageلقد تزايد االهتمام خالل العقود الثالثة األخيرة بمفهوم الصورة الذهنية 
اعده و ا بذاته له أصوله وقا قائمً ديدً جا ن هذا المفهوم يمكن أن يتطور في المستقبل القريب ليصبح علمً إ

ن يحيط بهذا المفهوم مما يجعله يتشابك مع مفاهيم أخرى ونظرياته. وهناك الكثير من الغموض حتى اآل
 .(1)أهمها مفهوم الذاتية والسمعة والمصداقية واإلدراك العام والشرعية

"النمط الجامد"   Stereotypeتشبه إلى حد كبير كلمة   Imageويرى "روبيسنسون" و"بارلو" أن كلمة 
ة التي تعني في أصلها الالتيني الحكم المسبق أو ، تلك الكلمPrejudiceوأنها ترتبط مثلها بالتحيز 

 .(0)التسرع في الحكم قبل توافر األدلة

الصورة الذهنية بأنها التقديم العقلي ألي شيء ال يمكن تقديمه للحواس بشكل  "ويبستر"ويعرف قاموس 
أو السمع أو ، أو تخيل لما أدركته حواس الرؤية معينةمباشر، أو محاكاة لتجربة حسية ارتبطت بعواطف 

 .(1)اللمس أو الشم أو التذوق

هي "مجموعة السمات والمالمح التي يدركها الجمهور،  "سليمان صالح"والصورة الذهنية عند الدكتور 
ويبني على أساسها مواقفه واتجاهاته نحو المنظمة أو الشركة أو الدولة أو الجماعة وتتكون تلك الصورة 

القائمة على االتصال المباشر أو عن طريق العمليات االتصالية عن طريق الخبرة الشخصية للجمهور 
 . (2)الجماهيرية .."

                                                           

 .12م( ص 0221)الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،  1، ط وسائل اإلعالم وصناعة الصورة الذهنيةسليمان صالح،  (1)
 .2( ص 0221)القاهرة: عالم الكتب،  0، ط العالقات العامة والصورة الذهنيةعلي عجوة،  (0)
 .2المرجع السابق نفسه، ص  (1)
 .01،00، ص مرجع سابقسليمان صالح،  (2)
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فيما يعرف الدكتور علي عجوة الصورة الذهنية بأنها "الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية التي تتكون عند 
و مؤسسة، األفراد، أو الجماعات إزاء شخص معين، أن نظام ما، أو شعب أو جنس بعينه، أو منشأة، أ

أو منظمة محلية، أو دولية، أو مهنية معينة، أو أي شيء آخر يمكن أن يكون له تأثير على حياة 
اإلنسان. وتكون هذه االنطباعات من خالل التجارب المباشرة وغير المباشرة، وترتبط هذه التجارب 

ات التي تتضمنها بعواطف األفراد واتجاهاتهم وعقائدهم وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة المعلوم
خالصة هذه التجارب فهي تمثل بالنسبة ألصحابها واقعا صادقا ينظرون من خالله إلى ما حولهم 

 .(1)ويفهمونه ويقدرونه على أساسها"

يرى "كينيث بلدنج": ر بالمحيط والبيئة التي تنشأ فيها، فالذهنية ال تنشأ من فرال بل تتأثكما وأن الصورة 
ون من تفاعل معرفة اإلنسان بعدة عوامل منها: المكان الذي يحيى فيه الفرد، أن الصورة الذهنية تتك

موقعه من العالم الخارجي، العالقات الشخصية وروابط األسرة والجيران واألصدقاء المحيطين به، والزمان، 
 .(0)والمعلومات التاريخية االجتماعية التي يحصل عليها

ة بأنها "انطباعات عقلية ذاتية ناشئة عن تفاعل المكان والزمان أن يعرف الصورة الذهني ويستطيع الباحث
ديناميكية ، وهي اإلدراكات السابقة سواء المباشرة أو غير المباشرةو والعالقات والمعلومات والمشاعر 

 ".تتأثر بالبيئة المجتمعية والثقافية والدينية والقيمية التي يعيش فيها الفردونسبية ومتغيرة 

و ضعف الصورة عند األفراد الذين تتكون لديهم تبعا لدرجة االتصال بينهم وبين المؤسسات تتوقف قوة أو 
رهم بنشاطها. ويمكن التعرف على هذه الصورة وقياس ى اهتمامهم بهذه المؤسسات أو تأثالمختلفة، ومد

ن يصعب على التغيرات التي تطرأ عليها رغم أن هذه التغيرات تكون غالبا بطيئة. كما أنه من الطبيعي أ
الفرد تكوين صورة عن شيء لم يعرفه. كما وأن الصورة التي تتكون عن أشياء بعيدة تكون غالبا ضعيفة 

 وقابلة للتغير.

فاإلنسان في أغلب األحوال يميل إلى التمسك بما لديه من صور، كما أنه يتعصب لهذه الصورة ويتحيز 
و يدرك محتوى الرسائل التي يتعرض لها على نحو لها، فال يقبل التعرض ألي رسالة ال تتفق معها. وه

يتفق مع الصورة التي كونها. كما أنه يتذكر الموقف والتفاصيل التي تدعم الصورة الذهنية التي تكونت في 
 وقت ما، واستقرت وأصبحت ذات أثر كبير في تقديره لما يحدث بعد ذلك، ورؤيته للواقع وتخيله للمستقبل.

                                                           

 .12،1، ص مرجع سابقعلي عجوة،  (1)
 .02م( ص 1112)القاهرة: دار الفكر العربي،  1، ط صورة المعلم في وسائل اإلعالمعاطف عدلي عبيد،  (0)
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ير في مختلف يفي معالمها بال أي تغ ةي تتكون في أذهان الفرد تظل ثابترة التوهذا ال يعني أن الصو 
الظروف واألحوال. فالصورة عملية ديناميكية وليست عملية استاتيكية، لذلك فهي ال تتصف بالثبات 
نما تتسم بالمرونة والتفاعل المستمر، فتتطور وتنمو وتتسع وتتعدد وتتعمق وتقبل التغير طوا ل والجمود وا 

 . (1)الحياة

وعلى الرغم من أن الصورة الذهنية تقوم على اإلدراكات السابقة فهي ال تشمل انعكاسات بسيطة، 
والمقصود بذلك أنه يحدث في بعض األحيان تركيز على جوانب معينة من هذه اإلدراكات، واستبعاد أو 

ية أو تكوينها، على أنه ليس نسيان جوانب أخرى، واعادة تفسير جوانب ثالثة عند تنظيم الصورة الذهن
نما ممكن أن تعتمد على المصادر  ضروريا أن تقوم الصورة الذهنية على اإلدراك المباشر للموضوع، وا 
غير المباشرة للمعلومات، حيث تتأثر بالخيال. كما أنها تكون مسموعة أو مرئية أو ملموسة أو لفظية أو 

صورة الذهنية، فإن اللغة لها أهمية خاصة في جامعة ألكثر من جانب، وبغض النظر عن نموذج ال
 . (0)هارِّ كُّ ذ  تركيبها، ألنها تشكل اإلدراكات األصلية التي قامت عليها، كما أنها توفر وسائل ت  

 :عدة خصائص للصورة الذهنية من خالل العرض السابق، وهي على النحو اآلتي ويستنتج الباحث

 .ومتطورة الصورة الذهنية ديناميكية متحركة ومتغيرة .1

 .نطباعات الذاتيةذهنية تقديم عقلي وناتج نهائي لالالصورة ال .0

الصورة الذهنية تقوم على اإلدراكات السابقة سواء المباشرة أو غير المباشرة مثل الخيال، كما  .1
ويمكن أن تكون تلك اإلدراكات مسموعة أو مرئية أو ملموسة أو لفظية أو جامعة ألكثر من 

 جانب.

 ة ناتج تفاعل عدة أركان: الزمان والمكان والعالقات والمعلومات التاريخية.الصورة الذهني .2

 .الصورة الذهنية نسبية أي متغيرة من موضوع آلخر ومن شخص آلخر من وقت آلخر ..الخ .1

بل تتأثر بالبيئة المجتمعية والثقافية والدينية والقيمية التي يعيش  ؛الصورة الذهنية ال تنشأ من فرال .2
 .فيها الفرد
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هناك ثالثة مكونات للصورة الذهنية: المكون المعرفي المرتبط بالمعلومات، والمكون الشعوري  .2
المرتبط بالعواطف واألحاسيس تجاه األشياء سواء كانت سلبية أو إيجابية، والجانب السلوكي 

 المرتبط بالتأييد أو المعارضة أو الحياد لموضع ما. 

الفلسطيني التي ذهنية للشباب الصورة بحاجة إلى تعزيز النية وسائل اإلعالم الفلسطيأن  ويرى الباحث
، والمكون الشعوري المرتبط حولهم االنسجام مع الواقع المعرفي المرتبط بالمعلومات الدقيقةتضمن 

اإلدراكات الصحيحة حول أساس على أيًضا ، والتي تقوم تجاههم بالعواطف واألحاسيس الحقيقية
 أكثر منطقية وعقالنية للشباب الفلسطيني. ةً صور وهو ما سيقدم ، طبيعتهم

وتتعدد تصنيفات الصورة الذهنية وفقا للزاوية التي يتطلع من خاللها الباحثون للصورة الذهنية، فيرى 
 :(1)أن الصورة الذهنية تنقسم إلى"جفكينز" 

 وهى الصورة التي ترى المنشأة نفسها من خاللها. الصورة المرآة: .1

 التي يرى بها اآلخرون المؤسسة أو المنتج. وهى الصورة الحالية: .0

 .أو لمنتجاتها في أذهان الجماهير وهى التي تود المنشأة أن تكونها لنفسها الصورة المرغوبة: .1

وهى أمثل صورة يمكن أن تتحقق إذا أخذنا في االعتبار منافسة المنشآت األخرى  الصورة المثلي: .2
 ن أن تسمى بالصورة المتوقعة. وجهودها في التأثير على الجماهير ولذلك يمك

ا وتحدث عندما يتعرض األفراد لممثلين مختلفين للمنشأة يعطى كل منهم انطباعً  الصورة المتعددة: .1
 فإما أن يتحول إلى صورة إيجابية أو إلى ا عنها ومن الطبيعي أن ال يستمر التعدد طوياًل مختلفً 

ها العناصر اإليجابية والسلبية تبعا لشدة صورة سلبية أو أن يجمع بين الجانبين صورة موحدة تظل
 تأثير كل منها على هؤالء األفراد.

ر سلًبا في مراحل عدة بالصورة "المتعددة" حيث تعددت أن الشباب الفلسطيني تأثَّ هنا إلى  ويشير الباحث
 أظهرته في صور متناقضة مع بعضها، ومنها مثاًل األطراف واألشخاص والهيئات الممثلة له بطريقة 

ظهارهم بصورة الشباب المتساهلين بحقوقهم والقابلين للتطبيع مع  تمثيل الشباب في محافل دولية وا 
االحتالل اإلسرائيلي، وفي محافل أخرى ظهر الشباب بصورة الممانعين والرافضين لتسوية القضية على 

                                                           

 .1،8، ص مرجع سابقعلي عجوة،  (1)
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دمة حول الشباب، حساب حقوقهم الوطنية، األمر الذي سبب حالة من التشتت والتنافر في الصورة المق
 ولقد ساهمت وسائل اإلعالم الفلسطينية في تلك الصورة.

، إال أنه يعبر عنها للصورة الذهنيةفي تصنيفه "جفكينز" كثيرا عن أ. د. سليمان صالح وال يختلف 
 :(1)بطريقته الخاصة على النحو اآلتي

مؤسسة أو الدولة أو الصورة الواقعية: وهي الصورة التي تم تشكيلها بالفعل للمنظمة أو ال .1
الجماعة.. والتي أصبح الجمهور يتعامل على أساسها مع المنظمة أو المؤسسة أو الدولة ويقرر 
على أساسها التعرض للمعلومات عنها. وهذه الصورة تم تشكيلها عن طريق الخبرة الشخصية 

 .واالتصال المباشر

لة أو المؤسسة بالعمل على تشكيلها الصورة االتصالية: وهي الصورة التي تقوم المنظمة أو الدو  .0
سائل االتصال، وهذه من خالل الرسائل االتصالية التي توجهها للجمهور، وباستخدام كل و 

يجابية ولكنها في الكثير من األحيان تكون أقل من الصورة التي ترغب المؤسسة إالصورة تكون 
 المنظمة أو الدولة في تشكيلها. أو

الصورة التي تسعى المنظمة أو المؤسسة أو الدولة لتشكيلها الصورة المرغوبة: وهي تلك  .1
لى اقتناع ال سئولين في المنظمة. ملنفسها، وهي تحتاج الستراتيجيات اتصالية طويلة المدى، وا 

 والنجاح في تشكيل هذه الصورة يحتاج إلى الكثير من الجهود والخبرات والقدرات االتصالية.

ت صورة دائمة أو قوية ولكنها نشأت نتيجة تعرض المنظمة الصورة الناتجة عن أزمة: وهي ليس .2
أو المؤسسة أو الدولة ألزمة أدت إلى استجابات عاطفية سريعة معادية للمؤسسة أو المنظمة أو 
الدولة. وتعتبر الصورة المشوهة من أخطر نتائج األزمات، ولذلك تحتاج لجهد مكثف وسريع 

مواجهتها، والعمل على تغييرها من خالل معلومات ظمة لنمن قبل القائمين باالتصال في الم
محاولة تغيير الصورة عن طريق الخداع، والبيانات السريعة التي ألن ذلك و  ؛دقيقة وصحيحة

تتضمن معلومات غير صحيحة يمكن أن تؤدي إلى تناقض المصداقية، وتزايد تشويه الصورة، 
 . وتناقص قدرات القائمين باالتصال بعد ذلك على تغييرها
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أو  ويعتبر الدكتور كامل مراد أن الصورة الذهنية تعكس الطريقة التي يرى بها الجمهور المنظمة
، فهي التصور الذي يدركه الفرد، وتتواجد فقط داخل ذهن متلقيها. وهي الجماعة أو الدولة

 :(1)لصورة الذهنية وفق التصنيف اآلتيم الذا فهو يقس  ؛ التي يحملها األفراداالنطباعات 

 .سلبية )معارضة(: نسعى للتأثير عليها بأساليب مختلفة لتغييرها .1

 .إيجابية )مؤيدة(: نسعى لتعزيزها والحفاظ على استمراريتها .0

 مؤيد ومعارض(: سهلة التأثير نمحايدة ) ما بي .1

إلى أن تقسيم الدكتور كامل مراد للصورة الذهنية ينسجم مع فئة اتجاه الصورة في استمارة  ويشير الباحث
مها إلى صورة إيجابية، ت حليل المضمون التي أعدها الباحث لتحليل مضمون صحيفتي الدراسة، حيث قس 

 وصورة سلبية، وصورة محايدة.

 :(0)الصورة النمطية/ ثانًيا

وهذا الغموض أدى إلى الكثير من النقص في الدراسات التي  ،غامضاالصورة النمطية مفهوم ما زال 
وزمالؤه أن المفهوم التقليدي للصورة النمطية كان مبسطا بشكل  "سيتوارت" استخدمت هذا المفهوم. ويرى

غير مبرر، وأن هذا التبسيط يؤدي إلى عدم القدرة على معرفة التعقيدات التي يتضمنها المفهوم، كما 
 أدى إلى عدم القدرة على التعامل مع المفهوم بما يستحقه من أهمية.

بأنها الطريقة أو  Stereotypeدولية للعلوم االجتماعية مصطلح ويعرف قاموس اكسفورد والموسوعة ال
نتاج آالف النسخ المتطابقة من الرسالة إالطبع، ويستخدم فيها سطح طابع ب العملية التي يتم عن طريقها

هو الشيء   Stereotypeدون الحاجة إلى تغيير هذا السطح وبالتالي أصبح معنى الصورة النمطية 
 يكانيكي. الذي يتكرر بشكل م

الصورة النمطية: وهو أول من استخدم مصطلح  1100يعر ف والتر ليبمان عام  وفي السياق االجتماعي
Stereotype  م بأنها عملية منتظمة ومختزلة تشير إلى العالم وتعبر عن 1100في كتابه الرأي العام

بشرح هذا  1111ر" عام قيمنا ومعتقداتنا. لكن تعريف ليبمان غامض إلى حد كبير، ولذلك قام "داي
 : اآلتي التعريف على النحو
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عملية منتظمة: إن الصورة النمطية يستخدمها الناس ليجعلوا للمجتمع معنى من خالل  .1
التعميمات واألنماط والتنميط لذلك فهي عملية يقوم بها الناس بشكل منتظم ومع ذلك فإن هذا 

يفترض أن هناك حقيقة مطلقة أو محددة في التحديد يثير مشكلتين هما: أن انتظام هذه العملية 
العالم، وأنها تنتج عن تركيب اجتماعي ويتم تطبيقها عن طريق عالقات القوة. فالسلطة والطبقة 

 المسيطرة تقوم بتحديد الصورة النمطية التي تعكس رؤيتها للواقع.

المعقدة فهي تسطح عني الطريقة السهلة لتقديم المعلومات تالصورة النمطية مختزلة: وذلك أنها  .0
ذلك اختصار جماعة معينة أو شعب معين في صورة نمطية لالواقع اإلنساني المعقد وتزيفه، 

 مختصرة يؤدي إلى تحديد نطاق المعرفة التي ينظر من خاللها اإلنسان إلى هذه المجموعة أو
 الشعب.

هاته وأن يحدد اتجا الصورة النمطية تشير إلى العالم فهي تساعد اإلنسان على أن يفهم العالم  .1
 .نحو هذا العالم ومواقفه منه

الصورة النمطية تعبر عن قيمنا: فهي الطريقة المؤثرة للحصول على اإلجماع حول الطريقة  .2
 .التي نفكر بها في جماعة أو شعب معين

ا للصورة النمطية بأنها "صورة تلقائية منطبعة في العقل الالواعي تعريفً يصيغ أن  ويستطيع الباحث
ألفراد والجماعات، وهي ومرهونة باإلطار المعرفي العام للمجتمع، تنتج عن التحيُّزات للقيم ل

 والمعتقدات القديمة، وهي صورة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة". 

 التمييز بين الصورة الذهنية والصورة النمطية:/ ثالثًا

يجابية ة تقوم على مجموعة من السمات اإليهناك اتفاق في معظم دراسات الصورة على أن الصورة الذهن
ق ا ما يكون ذلك عن طريعجاب والرغبة في التقليد، وكثيرً شاعر الحب والتعاطف والتأييد واإلالتي تثير م

نسانية واالختراعات واالنجاز والقوة والتفوق واالنسانية وحب عمال اإلتصوير البطولة واالنتصارات واأل
ثارة هذه المشاعر عن طريق تصوير المعاناة اإلنسانية والظلم إم، كما يتم التضحية والود والسالالخير و 

والكفاح والصمود والمقاومة ومواجهة األقوياء واالنتصار عليهم والرغبة في السالم، وتعتبر الصورة 
 ةففي عالم اليوم النجاح في عالم االقتصاد والتجار  ،اإليجابية ثروة معنوية يمكن أن تحقق ثروة مادية
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ولكن أهم ما يميز الصورة الذهنية عن الصورة النمطية هو أن  ،يجابيةيحتاج إلى تشكيل هذه الصورة اإل
 .(1)األولى تحتاج إلى بذل جهود أكبر لتحقيق اإلقناع وتحتاج إلى قدر أكبر من المعلومات والحقائق

ت نتيجة لجهود وافرة نافعة، والصورة النمطية صورة في أذهاننا تساعدنا على فهم العالم من حولنا، وجاء
وهي صورة ليست بالضرورة غير مرغوب بها، وهي ذات صفات مميزة، فهي ليست وسيلة لالختصار 

في عالم المشاعر والقيم والمكانة والحقوق. مان الحترام النفس وعالمة بارزة ض أيًضابل هي  ؛فحسب
متى كانت صادقة فهي تبدو كعموميات تم ا عليها فهي حصن التقاليد. وال تجد الصورة النمطية اعتراضً 
 .(0)اكتسابها عن طريق األقاويل أكثر من التجارب المباشرة

ويوضح الدكتور كامل مراد أن الصورة الذهنية أو العقلية هي تلخيص أو اختصار منظم لكل الوحدات 
ميمات(، وتبين دراسات علم المعرفية )المواقف، القيم، المعارف، اآلراء، الحقائق، العادات، المعتقدات، التع

النفس وعلم النفس االجتماعي أن سلوك الفرد وتصرفاته من أقوال وأفعال وكل ما يصدر عنه هو مرهون 
بهذه الصورة الذهنية المخزنة في إطاره المرجعي عن مختلف األشياء واألحداث أي أنها هي التي ستحدد 

د به االنطباع المشوه الذي قصر الصورة النمطية يسلوكه الالحق تجاه كل القضايا واألحداث. أما تعبي
ا ما تكون يتكون لدى الفرد عن موضوع أو شخص أو جماعة معينة بناء على معلومات مسبقة غالبً 

 .(1)منقوصة أو مغلوطة أو تعميمات متسرعة عاطفيا

ية تتشكل من أن "الدراسات التي تناولت مفهوم الصورة النمطية تعاملت معها على أنها صورة سلبكما 
خالل التعميمات وتقوم على مجموعة من السمات التي تثير مشاعر الخوف والكراهية والنفور واالشمئزاز 
واالحتقار، ويكون ذلك بتصوير العنف والبطش والقسوة وسفك الدماء واالرهاب والهزائم والجريمة والتخلف 

 .(2)والفقر"

ة للواقع، إنما هي بمثابة أحكام أو تقويم لما نراه على فإن الصورة المنطبعة ليست مؤشرات صحيح ،وبذلك
ضوء تحيزاتنا وقيمنا ومبادئنا، ومع أنها تساعد على تحديد اتجاهات الرأي العام بطريقة فعالة فإنه عندما 

                                                           

 .112، مرجع سابق( سليمان صالح، (1
 .02، ص مرجع سابقعاطف عدلي عبيد،  (0)
 .88،82، ص مرجع سابقكامل مراد،  (1)
 .112، مرجع سابقسليمان صالح،  (2)
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تتطور القيم الحضارية والنظم السياسية واالجتماعية وغيرها من العوامل التي تؤثر في تكوين الرأي العام 
 .(1)شى مع طبيعة النظم الحديثةاا تتمه فالبد للمجتمع أن يطور لنفسه أنماطً وتعديل

الشباب الفلسطيني والمتكونة لدى عن حاول تقديم الصورة النمطية اإلعالم الفلسطيني يأن  ويرى الباحث
، لذلك احتوات تلك الصورة على بعض المغالطات الموروثات التقليدية حول الشباب الجمهور بفعل

 لوماتية الدارجة، والثقافية الموروثة.المع

 :اإلعالميةالصورة / رابًعا

ا موقف من هذا الواقع ومحاولة لتفسيره والتأثير الصورة اإلعالمية ليست مجرد تصوير للواقع ولكنها أساسً 
بل ويرى البعض أن صناع المضمون اإلعالمي يستمدون من الحياة الواقعية بعض التجارب  ؛فيه

تي تستخدم في صنع صورة أطلقوا عليها "الواقعية اإلعالمية المصنوعة" تميل إلى أن تكون والمفاهيم ال
أن  "كينيث بولدينج"يعتقد الواقعية مما يجذب إليها الجمهور، فيما ا من الحياة ا وعنفً أكثر كثافة وبريقً 

عالم الذي يتصف بأنه ه إلى حد بعيد، ففي الالعالم هي التي تحكم سلوكنا إزاء الصورة التي نمتلكها عن
كه في الصورة التي امحير وسريع الزوال ومربك نحن ننتقي فقط ما عرفته لنا الثقافة، ثم نميل إلى إدر 

 بل ويذهب البعض إلى أن الصورة أصبحت تسبق الواقع وتمهد له، فهي تحدث أوالً ؛ صنعتها لنا الثقافة
 .(0)ثم تحدث المحاكاة لها في الواقع

_  ددة الموضوع فأي شيء صالح ألن يكون موضوعا لصورة )الفرد_ الجماعيةوالصورة ليست مح
والصورة اإلعالمية في األساس تصورات نخبة من المثقفين سواء المجتمع_ المؤسسة_ السلعة_..(، 

العاملين في المؤسسات اإلعالمية أو من يقومون على إداراتها، أما الصورة الذهنية فهي تتعلق باألساس 
عات الموجودة لدى الجمهور ويؤكد هذا االختالف بينهما وجود مؤسسات اجتماعية وقطاعات من باالنطبا

وتتفق كل من الصورة م من تصورات حول الدول المختلفة، الجمهور تحتج على ما تقدمه وسائل اإلعال
س جوانب أي ط الواقع واختزاله بحيث ال تعكيسية من حيث كونهما يميالن إلى تباإلعالمية والصورة الذهن

 .(1)من نوعي الصورة الواقع بالضبط

                                                           

 .011م( ص 1121ية، )القاهرة: مكتبة  االنجلو المصر  1ط  اإلعالم والتصال بالجماهير،إبراهيم إمام،  (1)
المجلة ، 0221_0228هشام محمد عبد الغفار محمد، صورة موقف مصر الرسمي إزاء العدوان اإلسرائيلي على غزة (5)

 .21م( ص 0221 ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرةالقاهرة: )  12، العدد المصرية لبحوث اإلعالم

 .22المرجع السابق نفسه، ص  (1)
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ا معينة عن شخص أو مجموعة أشخاص أو مؤسسة أو حين تنشر أو تبث أو تذيع وسائل اإلعالم أخبارً و 
إدراك ما يراه أو يسمعه تمع(، بهيئة أو شعب أو جنس معين، ال يكتف المستقبل )القارئ، المشاهد، المس

 في تشكيل الصورة، أي استحضار المخزون التصويري السابق في اًل بل يكون وعيه فاع ؛أو يقرأه فقط
 .(1)رؤية الشيء الجديد

ا للتوقعات االجتماعية النموذجية حول التنظيم االجتماعي ا مهمً وتعد وسائل اإلعالم الجماهيرية مصدرً 
ر لجماعات معينة في المجتمع الحديث، وبمعنى آخر، فإن مضمون وسائل اإلعالم يصف المعايي

ا. وتساعد واألدوار والرتب والعقوبات لكل أنواع الجماعات المعروفة في الحياة االجتماعية المعاصرة تقريبً 
وسائل اإلعالم بذلك على تحديد التوقعات التي يكتسبها األعضاء الممثلون للجماعات قبل أن يساهموا 

ا للتوقعات حول كيفية تصرف مصدرً  أيًضا في النشاطات المنظمة للجماعات. وتعتبر وسائل اإلعالم فعاًل 
الناس في األنواع األخرى من الجماعات التي يتألف منها المجتمع. ويمكن تلخيص الفكرة األساسية 

 :(0)لنظرية التوقعات االجتماعية في اإلعالم فيما يلي

ات، عقوبات أو مكافئو رتب، و أدوار، و إن نماذج التنظيم االجتماعي التي تظهر على شكل: معايير،  .1
 تتعلق بجماعات معينة ويتم غالبا تصويرها في المضمون اإلعالمي. 

ا بالثقة أو ا جديرً ا أو مشوهً ر اإلعالمي لنماذج التنظيم االجتماعي حقيقيً يقد يكون هذا التصو  .0
 .مضلاًل 

مهما كانت عالقة هذه الصور بالحقيقة والواقع فإن جماهير المستقبلين يستوعبون هذه التحديدات،  .1
 هذه الصور هي مجموعة التوقعات االجتماعية التي تعلموها كنماذج للسلوك. وتصبح

ا من فهم الناس المسبق للسلوك المطلوب أن يتبعه المشاركون في مهمً  اتعتبر هذه التوقعات جزءً  .2
 .اعات التي سوف يصبحون أعضاء فيهاالجم

                                                           

 10العدد  مجلة الوسيط للدراسات اإلعالمية،ل الصورة عن اإلسالم والمسلمين في اإلعالم الغربي، يامين بودهان، تشكي (1)
 .1، 2( ص م0222 ،كلية اإلعالم ،جامعة سطيفالجزائر: )
)القاهرة: الدار  2ط ، ترجمة كمال عبد الرؤوفالتصال ووسائل اإلعالم،  نظرياتملفين ل. ديفلر، ساندرا بول_روكيتش، ( 5)
 .112_110م( ص 0220دولية لالستثمارات الثقافية، ال
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 دور وسائل اإلعالم في تشكيل الصورة:/ خامًسا

إلى أن االتصال على اختالف أنواعه ومستوياته يقوم بدور أساسي في  "موسىعصام "ر الدكتور ييش
عملية نشوء الرأي العام وتكونه عبر مختلف المراحل التي يمر بها، فحين تشد إحدى القضايا انتباه 
الناس، فإنهم يفكرون بها، ويناقشونها فيما بينهم، ويتسع النقاش في األمور الجدلية فيشمل الجماعات 

غيرة، ثم ينتقل إلى وسائل اإلعالم التي تقدم المعلومات عن القضية وتعرض لوجهات النظر المختلفة الص
البالد،  ءإلى جميع األفراد في مختلف أنحا بشأنها وتعمل وسائل اإلعالم على ايصال تلك المعلومات

ا في التأثير على وسائل ا رئيسً دورً  تؤديوسائل اإلعالم كما وأن فيشاركون اآلخرين اهتماماتهم بالقضية. 
الرأي العام. فوسائل األعالم تتمتع بقدرة هائلة من خالل قدرتها على تسليط الضوء على موضوع، فيثير 

ا، فال يلتفت الناس إليه. كما أن وسائل اإلعالم تتيح الفرصة لعرض اهتمام الناس به، أو تتجاهله كليً 
األفراد، والمسئولين، مما يؤدي إلى تعريف الرأي العام وجهات النظر المختلفة، كتقديم وجهات نظر بعض 

ة على ذلك فإن وسائل اإلعالم نفسها قد تتبنى وجهات نظر و لتلك األفكار وأخذها في الحسبان، عال
محددة في المواضيع المطروحة تقدمها في زوايا التحليالت، وتؤثر بها على المتلقين. وهذا يقود في 

 .(1)العام على نطاق واسعالنهاية إلى تبادل الرأي 

ا في تكوين دورً تلعب والمعلومات التي تتناقلها وسائل اإلعالم وخاصة تلك التي تتصف باالستمرارية 
معارف الجمهور وانطباعاته، وتؤدي في النهاية ربما بعد مناقشتها مع الذات والغير إلى تشكيل الصورة 

نفسه فإن اإلعالمي قادر على التالعب بهذه الصورة  العقلية التي تؤثر في تصرفات اإلنسان، وفي الوقت
العقلية واألفكار إذا شاء االبتعاد عن الحقيقة والموضوعية، فتقديم معلومات مغلوطة تتدخل فيها التحزبات 

 .(0)غير موضوعيةو مشوهة و خاطئة صورة عقلية والميول واألهواء باستمرار يؤدي إلى تكوين 

رية بتضخيم هذه الصورة بدرجة كبيرة وطبعها بقوة في األذهان إلى درجة أن وتقوم وسائل اإلعالم الجماهي
 بالشخصيات التي تتناولها وسائل القارئ أو المستمع أو المشاهد يشعر في أحيان كثيرة أنه التقى فعاًل 

عالقات مع هؤالء األشخاص المعنويين كما  ئأنه لم يقابلها قط، ذلك أننا ننشاإلعالم على الرغم من 
عالقات مع أصدقائنا. وتقوم وسائل اإلعالم بتبسيط المعلومات والمعارف الجديدة وتقدمها للجمهور  ئننش

                                                           

 .122( ص م1118ربد: مطبعة الكناني، إ) 2، ط المدخل في التصال الجماهيريعصام موسى،  (1)
 .12،81المرجع السابق نفسه، ص (0) 
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لعدم قدرة أي فرد على مالحقة السيل الجارف من المعلومات التي تصله عبر الهضم في جرعات سهلة 
 .(1)وسائل االتصال

 عات وصور ذهنية إيجابية أواوين انطبتنجح في تكالفلسطينية وسائل اإلعالم إلى أن  ويشير الباحث
قضايا الشباب معلومات مسبقة عن  هاسلبية بشكل نمطي في ظروف محددة ال سيما حينما ال تكون لدي

 .الفلسطيني

ماهية الصورة التي تقدمها الصحافة الفلسطينية للشباب واألطر التي من تحديد هذه الدراسة تحاول و 
 يجيات تلك األطر، كما وتحدد اتجاه الصورة المقدمة. خاللها تقدم تلك الصورة، واسترات

 

 

 

 

                                                           

 .01، ص مرجع سابق( عاطف عدلي عبيد، (1
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 الفصل الثالث

 نتائج الدراسة التحليلية

الفصل نتائج الدراسة التحليلية المتعلقة بأطر تقديم صورة الشباب في مجلة السعادة هذا ض يستعر 
، "تحليل الخطاب"و ،"تحليل المضمون"استمارتي وصحيفة صوت الشباب، ولقد اعتمدت الدراسة 

 اللتين تم إعدادهما باالستفادة من الدراسات السابقة والدراسة االستكشافية.

ة تحليل المضمون على جميع الفنون الصحفية التي تناولت قضايا الشباب وطبق الباحث استمار 
م، 0210أغسطس/آب  إلى، 0212 /أيلولسبتمبرمن في صحيفتي الدراسة خالل الفترة الزمنية 

مواد في صحيفة صوت  121مادة في مجلة السعادة، و 102مادة، منهم  001والبالغ عددها 
الفئات اآلتية: الشكل الصحفي، ومصدر المادة الصحفية، الشباب، وقد اعتمدت االستمارة على 

وقضايا الشباب، واألسباب، والحلول، ونتائج الحلول، والصورة، واتجاه الصورة واستراتيجية 
 اإلطار، ونوع اإلطار.

أما عن استمارة تحليل الخطاب فقد طبقها الباحث على المقاالت الصحفية التي تناولت قضايا 
الدراسة خالل الفترة الزمنية، باستخدام أسلوب تحليل األطر المرجعية  الشباب في صحيفتي

 12وأسلوب تحليل القوى الفاعلة وأسلوب تحليل مسارات البرهنة، وقد بلغ عدد المقاالت الصحفية 
  في صحيفة صوت الشباب. مقااًل  10 في مجلة السعادة، ومقااًل  20، منهم مقااًل 

 :ثين اآلتيينالمبحويشتمل الفصل الثالث على 

 الدراسة التحليلية الخاصة بتحليل المضمون  المبحث األول:

 الدراسة التحليلية الخاصة بتحليل الخطاب  المبحث الثاني:
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 المبحث األول

 الدراسة التحليلية الخاصة بتحليل المضمون 

ال والمصادر إلى استعراض مدى اهتمام صحيفتي الدراسة بالشباب وقضاياهم، واألشكيهدف هذا المبحث 
الصحفية المستخدمة في التغطية الصحفية، وكذلك قضايا الشباب التي تحظى باهتمام صحيفتي الدراسة، 

استعراض األسباب التي تقف خلف قضايا الشباب والحلول المقترحة ونتائج الحلول يهدف إلى  أيًضاو 
واستراتيجيات المستخدمة ألطر المقدمة في صحيفتي الدراسة، كما ويسعى المبحث إلى التعرف على نوع ا

في صحيفتي الدراسة، وكذلك الصورة التي تقدمها صحيفتا الدارسة واتجاه تلك الصورة، وأوجه تلك األطر 
 الشبه واالختالف في طبيعة التغطية لدى الصحيفتين.

 في صحيفتي الدراسة:المستخدمة / األشكال الصحفية أوًل 

 الفترةشكال الصحفية المستخدمة في صحيفتي الدراسة خالل ( تكرار ونسب األ1يبي ن الجدول رقم )
 الزمنية المحددة للدراسة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:

 (5جدول رقم )

 في صحيفتي الدراسةالمستخدمة شكال الصحفية يوضح األ

 فئة األشكال الصحفية

 الصحيفة                  
               

 الشكل   

 اإلجمالي صوت الشباب مجلة السعادة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 49.8 114 76.2 80 27.4 34 التقرير

 23.6 54 11.4 12 33.9 42 المقال

 13.1 30 1 1 23.4 29 الخبر

 9.2 21 8.6 9 9.7 12 التحقيق

 4.4 10 2.9 3 5.6 7 الحديث

 100 229 100 105 100 124 المجموع
 

 ( إلى ما يلي:5تشير بيانات جدول رقم )

  :لصحيفتي الدراسة التجاه العام .5

يتبيَّن من الجدول السابق أن التقرير الصحفي كان له النصيب األكبر من المواد الصحفية التي تناولت 
، %23.6نية بنسبة ، فيما جاء المقال بالمرتبة الثا%49.8بنسبة  صحيفتي الدراسةقضايا الشباب في 
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، أما عن %9.2، وجاء التحقيق في المرتبة الرابعة بنسبة %1151وجاء الخبر في المرتبة الثالثة بنسبة 
 .%4.4في المرتبة األخيرة بنسبة  االحديث فكان أقل األشكال الصحفية استخدامً 

 على صعيد كل صحيفة على حدة: .4
 مجلة السعادة: .أ

، %1151ا في مجلة السعادة بنسبة ل الصحفي كان األكثر استخدامً يتبين من الجدول السابق أن المقا
، وجاء %0252وهي في جميعها أعمدة صحفية، فيما كان التقرير الصحفي في المرتبة الثانية بنسبة 

وهي في معظمها أخبار تركز على الجريمة في قطاع غزة، فيما  %0152الخبر في المرتبة الثالثة بنسبة 
 .%152، والحديث في المرتبة األخيرة %152مرتبة الرابعة بنسبة جاء التحقيق في ال

 صوت الشباب: .ب

، فيما جاء %2250بنسبة وذلك ا أما في صحيفة صوت الشباب كان التقرير الصحفي األكثر استخدامً 
، وفي المرتبة الثالثة جاء التحقيق الصحفي بنسبة %1152المقال الصحفي في المرتبة الثانية بنسبة 

ا كان الخبر بنسبة ، وأقل األشكال استخدامً %051الحديث الصحفي في المرتبة الرابعة بنسبة ، و 852%
 فقط.  1%

 :صحيفتي الدراسةبين  أوجه التفاق والختالف .4

ا من مجلة أن التقرير الصحفي في صحيفة صوت الشباب كان أكثر استخدامً السابق يوضح الجدول 
من إجمالي عينة  %2250فية في صحيفة صوت الشباب السعادة، حيث كانت نسبة التقارير الصح

 من إجمالي عينة المجلة. %0252الصحيفة، فيما كانت نسبة التقارير الصحفية في مجلة السعادة 

وفي المقابل كان اهتمام مجلة السعادة بالمقال الصحفي أكثر من اهتمام صحيفة صوت الشباب، حيث 
، وظهر تفوق كبير في %1152، وفي الثانية كانت %1151كانت نسبة المقال الصحفي في األولى 

 في األولى نسبة الخبر تاهتمام مجلة السعادة بالخبر الصحفي على اهتمام مجلة السعادة، حيث كان
 .%1، وفي الثانية كانت 0152%

كما تقاربت نسبة استخدام مجلة السعادة ونسبة استخدام صحيفة صوت الشباب للتحقيق الصحفي حيث 
، وظهر تقدم مجلة السعادة على صحيفة صوت %852، وفي الثانية بنسبة %152األولى بنسبة  كان في

 .%051، وفي الثانية بنسبة %152ة في األولى بنسبكان الشباب في استخدام الحديث الصحفي، حيث 
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 :تغطية قضايا الشباب فيالتي اعتمدت عليها صحيفتا الدراسة الصحفية المواد / مصدر ثانًيا

( تكرار ونسب مصدر المادة الصحفية المستخدمة في تغطية قضايا الشباب في 0ن الجدول رقم )يبي  
 الزمنية المحددة للدراسة، وكانت النتائج على النحو اآلتي: الفترةصحيفتي الدراسة خالل 

 (4جدول رقم )

 ابالتي اعتمدت عليها صحيفتا الدراسة في تغطية قضايا الشبالصحفية لمواد ايوضح مصدر 

 فئة مصدر المادة الصحفية

                        الصحيفة             
                   

    المصدر

 اإلجمالي صوت الشباب مجلة السعادة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 40.6 93 87.6 92 0.8 1 المراسل

 23.6 54 11.4 12 33.9 42 الكاتب

 23.1 53 1 1 41.9 52 المندوب

 12.7 29 0 0 23.4 29 مصادر خاصة

 100 229 100 105 100 124 المجموع

 

 ( إلى ما يلي:4تشير البيانات في جدول رقم )
 :لصحيفتي الدراسة التجاه العام .5

ألولى في موادها تعتمد على المراسل الصحفي بالدرجة ا صحيفتي الدراسةي بيَّن الجدول السابق أن 
من إجمالي عينة الدراسة، فيما كان اعتمادها على الكاتب بالدرجة الثانية  %2252الصحفية وذلك بنسبة 

ا عن نسبة االعتماد على الكاتب ، أما اعتمادها على مصدر المندوب الصحفي ليس بعيدً %0152بنسبة 
 في المرتبة الثالثة. %0151الصحفي وذلك بنسبة 

، فيما %1052عليها الصحف وذلك بنسبة  الخاصة األقل في قائمة المصادر التي تعتمد وكانت المصادر
 . صحيفتي الدراسةاختفى االعتماد على وكاالت األنباء بأنواعها في 

 على صعيد كل صحيفة على حدة: .4
 مجلة السعادة: .أ

در "المندوب" بنسبة ن الجدول السابق أن مجلة السعادة تعتمد في مصادرها بالدرجة األولى على مصيبي ِّ 
جاءت المصادر الخاصة بنسبة ، و %1151، فيما جاء مصدر الكاتب في المرتبة الثانية بنسبة 2151%
 .%258، وكان المراسل في المرتبة األخيرة بنسبة 0152%
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  صوت الشباب: .ب
، فيما جاء الكاتب %8252اعتمدت صحيفة صوت الشباب على مصدر المراسل بالدرجة األولى بنسبة 

، كما ولم تعتمد %1، فيما جاء مصدر المندوب في المرتبة الثالثة بنسبة %1152المرتبة الثانية بنسبة ب
 الصحيفة على "المصادر الخاصة" إطالقا.

 

 :صحيفتي الدراسة بين أوجه التفاق والختالف .4

لى أن اعتماد صحيفة صوت الشباب ع ل وحظوبالمقارنة بين مجلة السعادة وصحيفة صوت الشباب، 
على مجلة السعادة، حيث كان المراسل في األولى بنسبة  جًداالمراسل الصحفي يتفوق بنسبة كبيرة 

 من إجمالي عينة المجلة.  %258من إجمالي عينة الصحيفة، وفي الثانية كان بنسبة  8252%

 وكان اعتماد مجلة السعادة على مصدر الكاتب أكثر من اعتماد صحيفة صوت الشباب، حيث بلغ في
، وكان اعتماد مجلة السعادة على مصدر المندوب الصحفي %1152، وفي الثانية %1151األولى بنسبة 

على اعتماد صوت الشباب لنفس المصدر، حيث كانت النسبة في األولى  جًدابشكٍل كبيٍر  امتفوقً 
 .%1، وفي الثانية 2151%

، فيما لم تعتمد صحيفة صوت %0152أما اعتماد مجلة السعادة على المصادر الخاصة كان بنسبة 
 ا.الشباب على المصادر الخاصة مطلقً 

 

 في صحيفتي الدراسة:قضايا الشباب / ثالثًا

الزمنية الفترة ( تكرار ونسب قضايا الشباب الواردة في صحيفتي الدراسة خالل 1يبي ن الجدول رقم )
 المحددة للدراسة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:
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 (4جدول رقم )

 في صحيفتي الدراسة الواردة يوضح قضايا الشباب
 

 فئة القضايا الشبابية

  
                الصحيفة                          

 
      قضايا الشباب        

 اإلجمالي صوت الشباب مجلة السعادة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 20.5 51 24.8 26 17.4 25 بداعاإل

 15.3 38 5.7 6 22.2 32 االنحراف واالنتحار

 10 25 13.3 14 7.6 11 مقاومة االحتالل والحفاظ على الهوية

 10 25 11.4 12 9 13 التغيير وتمكين الشباب

 7.2 18 5.7 6 8.3 12 البطالة ووقت الفراغ

 6.4 16 5.7 6 6.9 10 التعليم والتدريب

 5.2 13 12.4 13 0 0 ح والمصالحةالتسام

 4.8 12 4.8 5 4.9 7 االغتراب والعزلة

 4.4 11 4.8 5 4.2 6 الرياضة والترفية

 3.6 9 2.9 3 4.2 6 التطوع

 3.2 8 1 1 4.9 7 الطموح والتحدي

 9.2 23 7.6 8 10.4 15 أخرى

 100 249 100 105 100 144* المجموع
 

 ا يلي:( إلى م4تشير بيانات جدول رقم )

 :لصحيفتي الدراسة التجاه العام .5

بنسبة  صحيفتي الدراسةيتبيَّن من الجدول السابق أن قضية اإلبداع تحتل االهتمام األول ضمن اهتمامات 
، %1151من مجمل عينة الصحف، والمرتبة الثانية كانت لقضية "االنحراف واالنتحار" بنسبة  0251%

ا في المرتبة تظ على الهوية" وقضية "التغيير وتمكين الشباب" فكانأما عن قضية "مقاومة االحتالل والحفا
في  صحيفتي الدراسة، أما عن قضية "البطالة ووقت الفرال" فكانت ضمن اهتمام %12الثالثة بنسبة 

، أما عن %252بنسبة  ةالخامس المرتبة، وكان قضية "التعليم والتدريب" في %250بنسبة  ةالرابع المرتبة
، وقضية %150بنسبة  ةالسادس المرتبةمح والمصالحة" فكان ضمن اهتمام الصحف في قضية "التسا

 .%258بنسبة  ةالسابع المرتبةفي  ت"االعتزال والغربة" كان

                                                           

نظًرا لوجود أكثر من مادة 102ي مجلة السعادة البالغ عددها الصحفية التي حللها الباحث فالمواد عن عدد القضايا زادت  *
 .بعض الموادفي موضوع 
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 المرتبة، وتاله قضية "التطوع" في %252كانت قضية "الرياضة والترفيه" بنسبة  ةالثامن المرتبةوفي 
القضايا ، أما عن %150بنسبة  ةالعاشر  بالمرتبةوالتحدي" ، ثم قضية "الطموح %152بنسبة  ةالتاسع

  .%150األخرى فكانت بنسبة 

 على صعيد كل صحيفة على حدة: .4
 مجلة السعادة: .أ

حازت قضية "االنحراف واالنتحار" على النسبة األعلى بين القضايا التي اهتمت بها مجلة السعادة بنسبة 
، %1250ة جاء اهتمام المجلة بقضية "اإلبداع" بنسبة خالل فترة الدراسة، وفي مرتبة الثاني 0050%

 .%1وجاءت قضية "التغيير وتمكين الشباب" في المرتبة الثالثة ضمن اهتمام مجلة السعادة بنسبة 

، %10أما عن قضية "البطالة ووقت الفرال" فكانت في المرتبة الرابعة ضمن اهتمامات المجلة بنسبة 
، وجاءت قضية %11الحفاظ على الهوية" في المرتبة الخامسة بنسبة وجاءت قضية "مقاومة االحتالل و 

، أما عن قضية "االغتراب %12"التعليم والتدريب" في المرتبة السادسة ضمن اهتمامات المجلة بنسبة 
ضمن القضايا التي تهتم بها مجلة المرتبة السابعة والعزلة" وقضية "الطموح والتحدي" فقد جاءتا في 

ضمن القضايا المرتبة الثامنة عن قضية "الرياضة والترفيه" وقضية "التطوع" فقد جاءتا في السعادة، أما 
ومنها: النقد  %1252، وجاءت قضايا "أخرى" في المرتبة التاسعة بنسبة التي تهتم بها مجلة السعادة

 ولية.البناء، القدوة، التفاخر، االستغالل، االدخار، المزاح، األخالق، اللغة العربية، المسئ

 صحيفة صوت الشباب: .ب

، وجاءت %0258ا ضمن اهتمامات صحيفة صوت الشباب بنسبة جاءت قضية "اإلبداع" األكثر تكرارً 
، %1151الثانية من حيث اهتمام الصحيفة بنسبة بالمرتبة قضية "مقاومة االحتالل والحفاظ على الهوية" 

، وجاءت قضية %1052بة الثالثة بنسبة المرتحيفة بقضية "التسامح والمصالحة" في وجاء اهتمام الص
 .%1152"التغيير وتمكين الشباب" في المرتبة الرابعة نسبة 

المرتبة وجاءت قضية "االنحراف واالنتحار" وقضية "البطالة ووقت الفرال" وقضية "التعليم والتدريب" في 
قضية "االغتراب ، وجاءت قضية "الرياضة والترفيه" و %152اهتمام الصحيفة بنسبة الخامسة ضمن 

، أما عن اهتمام الصحيفة بقضية %258اهتمام الصحيفة بنسبة المرتبة السادسة ضمن والعزلة" في 
في بقضية "الطموح والتحدي" ، وجاء اهتمام الصحيفة %051بنسبة في المرتبة السابعة "التطوع" فكان 
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ء األسعار، الصداقة عبر االنترنت، الفوبيا، غال "أخرى"ومنها: ، وجاءت قضايا %1بنسبة المرتبة الثامنة 
 التمييز بين الشاب والفتاة، إفشاء األسرار.

 :صحيفتي الدراسة بين أوجه التفاق والختالف .4

وبالمقارنة بين مجلة السعادة وصوت الشباب يتضح تقدم صحيفة صوت الشباب في تكرار قضية "اإلبداع" 
ت مجلة ، فيما تفوق%1252ضية "االبداع" لديها على مجلة السعادة والتي كانت نسبة ق %0258بنسبة 

 %0050قضية "االنحراف واالنتحار" على صحيفة صوت الشباب بنسبة السعادة بشكل كبير في نسبة 
، وكان لقضية "االحتالل والحفاظ على الهوية" في صحيفة صوت الشباب حضور %152لألولى، والثانية 

 للثانية. %252، ولألولى %1151أوسع من مجلة السعادة بنسبة 

وقد ظهر تقارب في اهتمام الصحف في عدة قضايا بنسب متقاربة وهي: "التغيير وتمكين الشباب"، 
"التعليم والتدريب"، "االغتراب والعزلة"، "الرياضة والترفيه"، أما عن قضية "البطالة" و"وقت الفرال" فكان 

كان في صحيفة صوت الشباب بنسبة  ، فيما%851ا في مجلة السعادة حيث كان بنسبة أكثر بروزً 
152%. 

ا ، فيما غابت القضية كليً %1052وكانت قضية "التسامح والمصالحة" لدى صحيفة صوت الشباب بنسبة 
 %250عن مجلة السعادة، ولكن تفوقت مجلة السعادة في قضية "التطوع" على صوت الشباب بنسبة 

بقي التقدم لمجلة السعادة في قضية "الطموح والتحدي" على صحيفة  أيًضاللثانية، و  %051لألولى، 
 . %1، وفي الثانية %251صوت الشباب حيث كان في األولى بنسبة 

 في صحيفتي الدراسة:التي تقف خلف مشاكل الشباب / األسباب رابًعا

صحيفتي الدراسة  ( تكرار ونسب األسباب التي تقف خلف مشاكل الشباب الواردة في2يبي ن الجدول رقم )
 خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:
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 (3الجدول رقم )

 في صحيفتي الدراسةالتي تقف خلف مشاكل الشباب يوضح األسباب 

 فئة األسباب

  الصحيفة                   
              

األسباب                       

 اإلجمالي صوت الشباب دةمجلة السعا

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 26.6 155 21.3 59 31.4 96 ضعف التربية والوعي

 19 111 20.9 58 17.3 53 التهميش وضعف التكيف

 14.6 85 15.2 42 14.1 43 االحتالل 

 10.3 60 13.4 37 7.5 23 الفقر وندرة الموارد

 7.7 45 7.2 20 8.2 25 البطالة والفراغ

 4.5 26 4 11 4.9 15 ضعف قدرات

 4.1 24 5.4 15 2.9 9 ضعف األداء الحكومي

 3.6 21 1.8 5 5.2 16 ضعف الوازع الديني

 3.6 21 4.0 11 3.3 10 االنقسام والتعصب

 3.3 19 4.3 12 2.3 7 أخرى

 2.7 16 2.5 7 2.9 9 لم يُذكر

 100 583 100 277** 100 306* المجموع
 

 ( إلى ما يلي:3تشير بيانات الجدول رقم )
 :لصحيفتي الدراسة التجاه العام .5

التي تهتم ي بيَّن الجدول السابق أهم األسباب التي تقف خلف مشاكل الشباب الحاضرة في المواد الصحفية 
من بين  اوعي" األكثر تكرارً في صحيفتي الدراسة، حيث يتضح أن "ضعف التربية والبقضايا الشباب 
في صحيفتي الدراسة، فيما كان "التهميش وضعف التكيف" في المرتبة الثانية  %0252األسباب بنسبة 

، فيما كان %1252في مشكالت الشباب في المرتبة الثالثة بنسبة  اسببً  "االحتالل"، وكان %11بنسبة 
أما عن "البطالة والفرال" فجاءت في المرتبة ، %1251في المرتبة الرابعة بنسبة  "الفقر وندرة الموارد"

 .%251بنسبة السادسة "ضعف القدرات" فكان في المرتبة ، و%252الخامسة بنسبة 

، أما عن "ضعف الوازع %251من بين األسباب بنسبة السابعة وكان لضعف األداء الحكومي المرتبة 
، وجاءت األسباب األخرى بنسبة %152بنسبة ة الثامنالمرتبة الديني" و"االنقسام والتعصب" فكانا في 

                                                           

نظًرا لوجود أكثر من مادة 102الصحفية التي حللها الباحث في مجلة السعادة البالغ عددها المواد عن عدد األسباب زادت  *
 .بعض الموادفي سبب 

نظًرا لوجود مواد  121البالغ عددها صحيفة صوت الشباب الباحث في  الصحفية التي حللهاالمواد عن عدد األسباب زادت  **
 بعض المواد.في سبب أكثر من 
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من إجمالي  %052ا لمشاكل الشباب فكانت بنسبة ، أما عن الموضوعات التي لم تذكر أسبابً 151%
 موضوعات عينة الدراسة.

 على صعيد كل صحيفة على حدة: .4
 مجلة السعادة: .أ

في  %1152ين األسباب بنسبة ا من باألكثر حضورً كان أن "ضعف التربية والوعي" الجدول السابق ن ي  ي ب
، وجاء "االحتالل" في %1251مجلة السعادة، وجاء "التهميش وضعف التكيف" في المرتبة الثانية بنسبة 

، %251، أما عن "الفقر وندرة الموارد" فقد جاء في المرتبة الرابعة بنسبة %1251المرتبة الثالثة بنسبة 
، وجاء "ضعف الوازع الديني" في المرتبة %850ة بنسبة وجاءت "البطالة والفرال" في المرتبة الخامس

، وجاء "االنقسام %251، تاله سبب "ضعف القدرات" في المرتبة السابعة بنسبة %150السادسة بنسبة 
" في المرتبة التاسعة بنسبة ، وجاء "ضعف األداء الحكومي%151والتعصب" في المرتبة الثامنة بنسبة 

غياب قانون الشباب، ومنها:  %051فقد جاءت في المرتبة العاشرة بنسبة ، أما عن أسباب "أخرى" 051%
ا فكانت بنسبة ، أما عن المواد الصحفية التي لم تذكر أسبابً واالستغالل، والعنف بين الشباب، والسمنة

051%. 

 صحيفة صوت الشباب: .ب

الصحيفة مشاكل جاء "ضعف التربية والوعي" في المرتبة األولى ضمن األسباب التي أرجعت إليها 
، وفي المرتبة الثانية جاء سبب "التهميش وضعف التكيف" بنسبة متقاربة %0151الشباب بنسبة 

، أما عن "الفقر وندرة الموارد" فكان في %1150، وجاء "االحتالل" في المرتبة الثالثة بنسبة 0251%
 .%1152المرتبة الرابعة بنسبة 

، أما عن "ضعف األداء الحكومي" فجاء في %250خامسة بنسبة وجاءت "البطالة والفرال" في المرتبة ال
"االنقسام وسبب "ضعف القدرات" سبب ، وفي المرتبة السابعة جاء كل من %152المرتبة السادسة بنسبة 

، وفي المرتبة %158تبة الثامنة بنسبة ، أما "ضعف الوازع الديني" فكان في المر %2والتعصب" بنسبة 
، ومنها: العامل الوراثي، واإلعاقة، والملل، والقلق، والغالء، %251أخرى" بنسبة التاسعة جاءت أسباب "
 .%051ا فكانت بنسبة ، أما عن المواد الصحفية التي لم تذكر أسبابً والحسد، والغزو الثقافي
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 :صحيفتي الدراسةبين  أوجه التفاق والختالف  .4

التي تقف خلف قضايا الشباب وهي:  في التطرق لمجموعة من األسبابصحيفتا الدراسة تقاربت 
، فيما كان سبب "ضعف التربية "االنقسام والتعصبو"، "ضعف القدراتو"، "البطالة والفرالو"، "االحتالل"

لألولى، وبنسبة  %1152من صحيفة صوت الشباب بنسبة  اوالوعي" لدى مجلة السعادة أوسع حضورً 
ا في صحيفة صوت الشباب ف" فقد كان أكثر تكرارً للثانية، أما عن سبب "التهميش وضعف التكي 0151%

 .%1251، وفي الثانية بنسبة %0251من مجلة السعادة، حيث كان في األولى بنسبة 

 %1152ا في صحيفة صوت الشباب من مجلة السعادة بنسبة وكان "الفقر وندرة الموارد" أوسع حضورً 
في صحيفة صوت الشباب بنسبة  "كوميضعف األداء الح"سبب وجاء للثانية،  %251لألولى، ونسبة 

، وفي المقابل تقدمت مجلة %051، وهي نسبة متقدمة على نسبة مجلة السعادة حيث كانت 152%
لألولى، ونسبة  %150السعادة في تكرار سبب "ضعف الوازع الديني" على صحيفة صوت الشباب، بنسبة 

 للثانية. 158
 

 في صحيفتي الدراسة:شباب المقترحة لمواجهة مشاكل ال/ الحلول خامًسا

( تكرار ونسب الحلول المقترحة لمواجهة مشاكل الشباب الواردة في صحيفتي الدراسة 1يبي ن الجدول رقم )
 خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:
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 (1الجدول رقم )

 الدراسةفي صحيفتي  المقترحة لمواجهة مشاكل الشباب يوضح الحلول

 فئة الحلول

                الصحيفة                   
الحلول                        

 اإلجمالي صوت الشباب مجلة السعادة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 17.6 101 18 44 17.3 57 التوعية والتثقيف

 15.3 88 17.1 42 13.9 46 تطوير المهارات

 14.1 81 17.6 43 11.5 38 المحاولة واإلصرار

 12.2 70 8.6 21 14.8 49 التحفيز والدعم النفسي

 9.4 54 8.2 20 10.3 34 التطوع والمشاركة

 9 52 10.2 25 8.2 27 الرعاية الحكومية وتعزيز الرقابة

 4.5 26 4.9 12 4.2 14 المشاريع الصغيرة وفرص التمويل 

 4 23 5.3 13 3 10 انهاء االنقسام وتعزيز التسامح

 2.6 15 1.6 4 3.3 11 تطوير التعليم 

 2.1 12 0.8 2 3 10 الرياضة والنشاط الالمنهجي

 0.9 5 1.2 3 0.6 2 مقاومة االحتالل

 2.4 14 1.2 3 3.3 11 أخرى

 6.1 35 5.7 14 6.4 21 لم يُذكر

 100 576 100 246** 100 330* المجموع

 
 ( إلى ما يلي:1جدول رقم )تشير بيانات 

 :لصحيفتي الدراسة التجاه العام .5

صحيفتي يتبي ن من الجدول السابق الحلول المقترحة في المواد الصحفية التي تناولت قضايا الشباب في 
صحيفتي يتضح أن "التوعية والتثقيف" تحتل المرتبة األولى ضمن الحلول المقترحة في ، حيث الدراسة

، و"المحاولة %1151، أما عن "تطوير المهارات" فكان في المرتبة الثانية بنسبة %1252بنسبة  دراسةال
، تاله في المرتبة الرابعة "التحفيز والدعم النفسي" بنسبة %1251واإلصرار" كان في المرتبة الثالثة بنسبة 

1050%. 

                                                           

في حل نظًرا لوجود أكثر من مادة 102الصحفية التي حللها الباحث في مجلة السعادة البالغ عددها المواد عن عدد الحلول زادت * 
 .بعض المواد

في حل نظًرا لوجود أكثر من مادة  121لتي حللها الباحث في مجلة السعادة البالغ عددها الصحفية االمواد عن عدد الحلول زادت  **
 .بعض المواد



895 
 

منه جاءت "الرعاية الحكومية وتعزيز ، وقريبا %152وفي المرتبة الخامسة "التطوع والمشاركة" بنسبة 
، وجاءت في المرتبة السابعة "المشاريع الصغيرة وفرص التمويل" %1الرقابة" في المرتبة السادسة بنسبة 

 .%2، أما عن "انهاء االنقسام وتعزيز التسامح" فجاء في المرتبة الثامنة بنسبة %251بنسبة 

ة التاسعة، تاله بشكل متقارب في المرتبة العاشرة "الرياضة في المرتب %052وجاء "تطوير التعليم" بنسبة  
وكانت ، ةفي المرتبة الحادية عشر  %251"مقاومة االحتالل"  ت، وجاء%051والنشاط الالمنهجي" بنسبة 

من مجمل مواد  %251، فيما كانت نسبة المواد التي لم تتطرق إلى حلول %052نسبة الحلول "األخرى" 
 عينة الدراسة.

 عيد كل صحيفة على حدة:على ص .4
 مجلة السعادة: .أ

"التوعية والتثقيف" في المرتبة األولى ضمن الحلول التي اقترحتها مجلة السعادة لمواجهة مشاكل  تجاء
، وجاء %1258، وجاء "التحفيز والدعم النفسي" في المرتبة الثانية بنسبة %1251الشباب المتنوعة بنسبة 

 .%1151الثة بنسبة "تطوير المهارات" في المرتبة الث

"التطوع والمشاركة" في المرتبة وجاء ، %1151"المحاولة واإلصرار" في المرتبة الرابعة بنسبة  توجاء
، %850في المرتبة السادسة بنسبة  ت، و"الرعاية الحكومية وتعزيز الرقابة" جاء%1258الخامسة بنسبة 

 .%250مرتبة السابعة بنسبة أما عن "المشاريع الصغيرة وفرص التمويل" فقد جاءت في ال

"إنهاء االنقسام كل من ، وتاله في المرتبة التاسعة %151وجاء "تطوير التعليم" في المرتبة الثامنة بنسبة 
، وجاء في المرتبة األخيرة حل "مقاومة %1"الرياضة والنشاط الالمنهجي" بنسبة ووتعزيز التسامح"، 

ومنها:  %151عن الحلول "األخرى" فقد جاءت بنسبة  ، أما%252وهي  جًدااالحتالل" بنسبة ضئيلة 
 فقد جاءت ، أما عن المواد الصحفية التي لم تذكر حلواًل الردع، والمرونة، والتحلي باألخالق، واالستقاللية

 .%252بنسبة 

 صحيفة صوت الشباب: .ب

لمشاكل  ظهر "التوعية والتثقيف" في المرتبة األولى في صحيفة صوت الشباب ضمن الحلول المقدمة
، فيما جاء "تطوير %1252، و"المحاولة واإلصرار" جاء في المرتبة الثانية بنسبة %18الشباب بنسبة 
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، في حين جاء "الرعاية الحكومية %1251المهارات" في المرتبة الثالثة بنسبة متقاربة مع الحل السابق 
 .%1250وتعزيز الرقابة" في المرتبة الرابعة بنسبة 

، وجاء "التطوع والمشاركة" في المرتبة %852لنفسي" فقد جاء في المرتبة الخامسة بنسبة أما عن "الدعم ا
، %151، أما عن "انهاء االنقسام وتعزيز التسامح" فجاء في المرتبة السابعة بنسبة %850السادسة 

 . %251و"المشاريع الصغيرة وفرص التمويل" جاءت في المرتبة الثامنة بنسبة 

، أما عن "مقاومة االحتالل" فجاء في المرتبة %152سعة جاء "تطوير التعليم" بنسبة وفي المرتبة التا
، وجاءت الحلول %258نسبة ، وأخيرا جاء "الرياضة والنشاط الالمنهجي" ب%150العاشرة بنسبة قليلة وهي 

ما عن ، أ، وهي: بناء المؤسسات المتخصصة، والعمل في فريق، والتغذية السليمة%150"األخرى" بنسبة 
 .%152المواد التي لم تذكر حلوال فقد جاءت بنسبة 

 :صحيفتي الدراسة بين أوجه التفاق والختالف  .4

وبالمقارنة بين مجلة السعادة وصحيفة صوت الشباب نجد أن نسبة "التوعية والتثقيف" متقاربة بينهما حيث 
ات" في صحيفة صوت الشباب ، وكانت نسبة "تطوير المهار %18، وفي الثانية %1251كانت في األولى 

 .%1151وهي متقدمة على مجلة السعادة التي نسبة ذات الحل لديها  1251%

كان "المحاولة واإلصرار" لدى صوت الشباب متقدما على نسبة ذات الحل في مجلة السعادة حيث  أيًضاو 
 .%1151، وفي الثانية %1252كان في األولى 

مجلة السعادة فكانت أكبر من نسبة ذات الحل في صحيفة صوت  أما نسبة "التحفيز والدعم النفسي" في
 .%852، وفي الثانية %1258الشباب حيث كان في األولى 

أن: "التطوع والمشاركة"، و"الرعاية الحكومية والرقابة"، و"المشاريع الصغيرة وفرص من المالحظ و 
فيما كانت نسبة حل "الرياضة والنشاط متقاربة بين الصحيفتين، نسبها التمويل"، وتطوير التعليم"، جاءت 

الالمنهجي" في مجلة السعادة متقدمة على نسبة ذات الحل في صوت الشباب، حيث كانت في األولى 
، وفي %252، أما عن نسبة "مقاومة االحتالل" فقد كانت في مجلة السعادة %258، وفي الثانية 1%

 .%150صحيفة صوت الشباب 
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 في صحيفتي الدراسة: ترحةالمقنتائج الحلول / سادًسا

( تكرار ونسب نتائج الحلول المقترحة في صحيفتي الدراسة خالل الفترة الزمنية 2يبي ن الجدول رقم )
 المحددة للدراسة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:

 (6الجدول رقم )

 في صحيفتي الدراسة المقترحةنتائج الحلول يوضح 

 فئة النتائج

                الصحيفة                    
النتائج                         

 اإلجمالي صوت الشباب مجلة السعادة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 28.7 133 31.1 71 26.4 62 التكيف والرضى

 20.7 96 18.4 42 23 54 النجاح واإلبداع

 15.6 72 17.5 40 13.6 32 تفريغ الطاقات 

 13.8 64 12.3 28 15.3 36 الثقة 

 3.7 17 2.6 6 4.7 11 التحرير والحفاظ على الهوية

 3.5 16 3.5 8 3.4 8 التقدم والتنمية

 2.8 13 5.7 13 0 0 المصالحة والسلم المجتمعي

 1.7 8 0.9 2 2.6 6 زيادة الثقافة

 1.3 6 0.4 1 2.1 5 أخرى

 8.2 38 7.5 17 8.9 21 لم يُذكر

 100 463 100 228** 100 235* المجموع
 

 ( إلى ما يلي:6جدول رقم )تشير بيانات 
 :لصحيفتي الدراسة التجاه العام  .5

، ويتضح لنا أن "التكيف صحيفتي الدراسةي بي ن الجدول السابق نتائج الحلول المتوقعة الواردة في مواد 
لصحفية الشبابية ضمن نتائج الحلول الواردة في الصحيفة بنسبة ا في المواد اوالرضى" كان األكثر تكرارً 

، و"تفريغ الطاقات" في المرتبة الثالثة %0252، وفي المرتبة الثانية كان "النجاح واإلبداع" بنسبة 0852%
، أما عن "التحرير والحفاظ على %1158، أما في المرتبة الرابعة فكانت "الثقة" بنسبة %1152بنسبة 

، وبشكل متقارب مع المرتبة الخامسة جاءت "التقدم %152جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة الهوية" ف
وجاء في المرتبة السابعة "المصالحة والسلم المجتمعي" بنسبة مرتبة السادسة، في ال %151والتنمية" بنسبة 

                                                           

نتيجة نظًرا لوجود أكثر من مادة 102الصحفية التي حللها الباحث في مجلة السعادة البالغ عددها المواد عن عدد النتائج زادت  *
 .بعض الموادفي 

نظًرا لوجود مادة  121البالغ عددها صحيفة صوت الشباب الصحفية التي حللها الباحث في  الموادعن عدد النتائج  زادت  **
 بعض المواد.في نتيجة أكثر من 
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ئج "أخرى، فكانت ن نتا، أما ع%152، وللمفارقة جاء "زيادة الثقافة" في المرتبة الثامنة بنسبة 058%
 .%850نتائج فكانت بنسبة تذكر ، أما نسبة المواد الصحفية التي لم %151بنسبة 

 على صعيد كل صحيفة على حدة:  .4
 مجلة السعادة: .أ

، %0252جاء "التكيف والرضى" في المرتبة األولى ضمن نتائج الحلول التي قدمتها مجلة السعادة بنسبة 
، وأما عن "الثقة"  فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة %01ة الثانية بنسبة وجاء "النجاح واإلبداع" في المرتب

، وجاء "التحرير والحفاظ على %1152، تلتها في المرتبة الرابعة نتيجة "تفريغ الطاقات" بنسبة 1151%
 .%252الهوية" في المرتبة الخامسة بنسبة 

، أما عن "زيادة الثقافة" فقد جاء في %152نسبة أما عن "التقدم والتنمية" فقد جاء في المرتبة السادسة ب
ذكر في المجلة ضمن قائمة ، أما عن "المصالحة والسلم المجتمعي" فلم ت%051بنسبة السابعة المرتبة 

ومنها: النجاة، ودعم المشروع اإلسالمي،  %051النتائج، أما عن النتائج "األخرى" فقد جاءت بنسبة 
  .%851بنسبة في حين كانت المواد التي لم تذكر نتائج  والحضور والكاريزما، والتأثير،

 صحيفة صوت الشباب: .ب

" في المرتبة األولى ضمن قائمة نتائج الحلول التي قدمتها الصحيفة بنسبة ى"التكيف والرض هرظ
، و"تفريغ الطاقات" في %1852، فيما جاءت نتيجة "النجاح واإلبداع" في المرتبة الثانية بنسبة 1151%
، أما عن "المصالحة والسلم %1051، و"الثقة" في المرتبة الرابعة بنسبة %1251ة الثالثة بنسبة المرتب

في المرتبة السادسة،  %151، و"التقدم والتنمية" بنسبة %152المجتمعي" فهي المرتبة الخامسة بنسبة 
"زيادة بة الثامنة جاء في المرتبة السابعة، وأخيرا في المرت %052و"التحرير والحفاظ على الهوية" بنسبة 

"، في حين جاءت وهي "بناء األسرة الصالحة %252، وجاءت النتائج األخرى بنسبة %251الثقافة" بنسبة 
  .%251المواد التي تذكر نتائج بنسبة 

 

 :سةصحيفتي الدرا بين أوجه التفاق والختالف  .4

صحيفة  " فيىتيجة "التكيف والرضنأن نسبة  ل وحظوصحيفة صوت الشباب  وبالمقارنة بين مجلة السعادة
، وفي %1151ذات النتيجة في مجلة السعادة، حيث كانت في األولى صوت الشباب متقدم على نسبة 
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نتيجة "النجاح ى صحيفة صوت الشباب في نسبة ، وفي المقابل تقدمت مجلة السعادة عل%0252الثانية 
 .%1852، وفي الثانية %01واإلبداع"، حيث كانت في األولى 

"تفريغ الطاقات" حيث كانت في األولى الشباب على مجلة السعادة في نسبة  كما تقدمت صحيفة صوت
، وفي صحيفة %1151نتيجة "الثقة" في مجلة السعادة ، وكانت نسبة %1152، وفي الثانية 1251%

نتيجة ادة على صحيفة صوت الشباب في نسبة تقدمت مجلة السع أيًضا، و %1051صوت الشباب 
"التقدم ، فيما كان نسبة %052وفي الثانية  ،%252حرير والحفاظ على الهوية" حيث كانت في األولى "الت

نتيجة "المصالحة والسلم المجتمعي"، لدى أما عن نسبة الثقافة" متقاربة بين الصحيفتين،  والتنمية" وزيادة
، في حين أن %152صحيفة صوت الشباب فقد كانت متقدمة بشكل مطلق على مجلة السعادة بنسبة 

 النسبة انتفت من مجلة السعادة.

نتيجة "زيادة الثقافة"، حيث كانت في دمة على صحيفة صوت الشباب في نسبة وكانت مجلة السعادة متق
، أما المواد التي لم تتطرق لنتائج حلول فكانت في مجلة السعادة أكثر %251، وفي الثانية %052األولى 

 .%251، وفي صحيفة صوت الشباب %851انت في األولى من صحيفة صوت الشباب، حيث ك

 في صحيفتي الدراسة:الواردة / صورة الشباب سابًعا

( تكرار ونسب صورة الشباب الواردة في صحيفتي الدراسة خالل الفترة الزمنية 2يبي ن الجدول رقم )
 المحددة للدراسة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:
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 (7الجدول رقم )

 في صحيفتي الدراسة الواردة صورة الشبابح يوض

 فئة الصورة

 الصحيفة                  
              

                   الصورة
    

 اإلجمالي صوت الشباب مجلة السعادة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 30.3 136 37.7 72 24.8 64 مبادر ومؤثر

 20 90 20.4 39 19.8 51 مبدع ومثابر

 16 72 14.1 27 17.4 45 مهمش ومستغَل

 8.5 38 3.1 6 12.4 32 ضعيف وكسول

 6.9 31 4.2 8 8.9 23 طموح ومتفائل

 5.8 26 6.8 13 5 13 عنيد ومتمرد

 4.5 20 6.3 12 3.1 8 متحرر 

 2 9 1.6 3 2.3 6 يائس ومحبط

 6 27 5.8 11 6.2 16 أخرى

 100 449 100 191** 100 258* المجموع
 

 ( إلى ما يلي:7جدول رقم )تشير بيانات 
 :لصحيفتي الدراسة التجاه العام  .5

مبادر ال"، حيث تظهر صورة الشاب صحيفتي الدراسةي بيَّن الجدول السابق صورة الشباب الواردة في 
مثابر" المبدع و اللثانية صورة الشاب "، وجاءت في المرتبة ا%1251مؤثر" في المرتبة األولى بنسبة الو 

ضعيف ال، أما صورة "%12مستغ ل" في المرتبة الثالثة بنسبة الم همش و ال، وجاءت صورة "%02بنسبة 
 .%851كسول" في المرتبة الرابعة بنسبة الو 

، وفي المرتبة الخامسة %251أما عن صورة "الطموح والمتفائل" فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 
في المرتبة  %251، وجاءت صورة "عصري ومتحرر" بنسبة %158جاءت صورة "العنيد والمتمرد" بنسبة 

، وكانت نسبة الصور "األخرى" %0السادسة، ثم تلتها صورة "اليائس والمحبط" في المرتبة السابعة بنسبة 
2%.  

 
                                                           

نظًرا لوجود أكثر من مادة 102الصحفية التي حللها الباحث في مجلة السعادة البالغ عددها المواد عن عدد الصور زادت  *
 بعض المواد.في صورة 

نظًرا لوجود مادة  121البالغ عددها صحيفة صوت الشباب الصحفية التي حللها الباحث في المواد عدد  عنالصور زادت  **
 بعض المواد.في صورة أكثر من 
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 على صعيد كل صحيفة على حدة:  .4
 مجلة السعادة: .أ

، وجاءت صورة الشاب %0258ا في المجلة بنسبة المؤثر" األكثر بروزً جاءت صورة الشاب "المبادر و 
، وجاءت صورة الشاب "المهمش والمستغل" %1158في المرتبة الثانية في المجلة بنسبة  "المبدع والمثابر"

 .%1252في المرتبة الثالثة في المجلة بنسبة 

، وجاءت صورة %1052عة بنسبة وقدمت المجلة صورة الشاب "الضعيف والكسول" في المرتبة الراب
، أما عن صورة الشباب "العنيد والمتمرد" فقد جاءت في المجلة %851الشباب "الطموح والمتفائل" بنسبة 

، أما عن صورة الشاب "اليائس والمحبط" فقد %151بنسبة  "المتحرر"، وكانت صورة الشباب %1بنسبة 
، ومنها: حائر، ومتعصب، ومرن، %250بة ، أما عن الصور "األخرى" فجاءت بنس%1جاءت بنسبة 
 وواعي، ومادي.

 صحيفة صوت الشباب: .ب

، %1252ا من بين الصورة بنسبة كانت صورة الشاب "المبادر والمؤثر" في صوت الشباب األكثر حضورً 
المهمش "، أما عن صورة الشاب %0252بالمرتبة الثانية بنسبة  "المبدع والمثابر"وجاءت صورة الشاب 

 .%1251كانت في المرتبة الثالثة بنسبة  "والمستغل

في  "المتحرر"، وصورة الشاب %258في المرتبة الرابعة بنسبة  "العنيد والمتمرد"وجاءت صورة الشاب 
في المرتبة السادسة بنسبة  "الطموح والمتفائل"، وجاءت صورة الشاب %251المرتبة الخامسة بنسبة 

ا ، وأخيرً %151في المرتبة السابعة بنسبة فجاءت  "ولالضعيف والكس"، أما عن صورة الشاب 250%
، %158، أما عن الصور "األخرى" فجاءت بنسبة %152بنسبة  "اليائس والمحبط"الشاب جاءت صورة 

 ومنها: مغرور، وعنيف، وخائف.

 :صحيفتي الدراسة بين أوجه التفاق والختالف  .4

صورة "المبادر والمؤثر" في صحيفة  ةأن نسب حظل و وبالمقارنة بين مجلة السعادة وصحيفة صوت الشباب، 
جاءت نفس الصورة في مجلة السعادة، حيث ي متقدمة على نسبة ، وه%1252 بنسبة صوت الشباب

 .صحيفتي الدراسةفي مثابر" كانت متقاربة والمبدع ال، إال أن صورة "%0258 بنسبة
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عادة متقدمة على نفس الصورة في صوت صورة "المهمش والمست غ ل" فقد كانت في مجلة السأما عن نسبة 
صورة ، وكذلك الحال نسبة %1251 بنسبة الثانية ، وفي%1252 بنسبة الشباب، حيث كانت في األولى

 كسول" كانت متقدمة في مجلة السعادة على صحيفة صوت الشباب، حيث كانت في األولىالضعيف و ال"
 .%151 بنسبة ، وفي الثانية%1052 بنسبة

ذات وهي متقدمة على نسبة  %851 بنسبة السعادةمتفائل" في مجلة الطموح و الصورة "بة كما وكانت نس
متحرر" في صوت الشباب متقدمة الصورة "، في المقابل كانت نسبة %250لشباب الصورة في صوت ا

أما ، %151بنسبة  وفي الثانية %251 بنسبة على ذات الصورة في مجلة السعادة، حيث كانت في األولى
 . صحيفتي الدراسةمحبط" فقد كانتا متقاربتين في اليائس و ال"متمرد" والعنيد و الصورتي ـ"سبة عن ن

 / اتجاه صورة الشباب في صحيفتي الدراسة:ثامًنا

( تكرار ونسب اتجاه صورة الشباب الواردة في صحيفتي الدراسة خالل الفترة الزمنية 8يبي ن الجدول رقم )
 ئج على النحو اآلتي:المحددة للدراسة، وكانت النتا

 (8الجدول رقم )

 في صحيفتي الدراسةالواردة يوضح اتجاه صورة الشباب 

 فئة اتجاه الصورة

 الصحيفة                  
                              االتجاه           

 اإلجمالي صوت الشباب مجلة السعادة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 

 ةالمئوي
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 49.8 114 57.1 60 43.5 54 إيجابي

 31.9 73 15.2 16 46 57 سلبي

 18.3 42 27.6 29 10.5 13 محايد

 100 229 100 105 100 124 المجموع
 
 
 
 
 

 

 ( إلى ما يلي:8جدول رقم )تشير بيانات 
 :لصحيفتي الدراسة التجاه العام  .5

ا وذلك بنسبة كان ايجابيً  صحيفتي الدراسةالصورة بشكل عام للشباب في يبيَّن الجدول السابق أن اتجاه 
، في حين كان االتجاه السلبي للصورة في المرتبة صحيفتي الدراسةمن مجمل المواد الشبابية في  2158%

 .%1851، وفي المرتبة الثالث كان االتجاه المحايد بنسبة %1151الثانية بنسبة 
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 دة:على صعيد كل صحيفة على ح  .4
 مجلة السعادة: .أ

ا من النسبة السابقة جاءت ، وقريبً %22تقدم مجلة السعادة صورة الشاب السلبي بالدرجة األولى بنسبة 
، أما عن صورة الشاب المحايد فقد %2151صورة الشباب باالتجاه اإليجابي في المرتبة الثانية بنسبة 

 .%1251بنسبة  ةالثالث المرتبةجاءت في 

 :صحيفة صوت الشباب .ب

، وظهرت صورة %1251أظهرت صوت الشباب االتجاه اإليجابي لصورة الشباب بالمرتبة األولى بنسبة 
، أما عن االتجاه السلبي لصورة الشباب فقد %0252الشباب باالتجاه المحايد في المرتبة الثانية بنسبة 

 .%1150جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 

 أوجه التفاق والختالف:  .4

أن هناك اختالفا في ترتيب اتجاهات الصورة في  ل وحظجلة السعادة مع صحيفة صوت الشباب وبمقارنة م
االتجاه االيجابي للصورة في صحيفة صوت الشباب شباب عن مجلة السعادة، وكانت نسبة صوت ال
 .%2151، وفي الثانية %1251على مجلة السعادة، حيث كانت في األولى  متقدمةً 

نفس االتجاه في صوت الشباب، ورة في مجلة السعادة أعلى من نسبة سلبي للصاالتجاه الوكانت نسبة 
في  تاالتجاه المحايد للصورة فقد كان، أما عن نسبة %1150، وفي الثانية %22حيث كانت في األولى 

 %0252في األولى  تذات االتجاه في مجلة السعادة حيث كانعلى نسبة  ةً صحيفة صوت الشباب متقدم
 .%1251 وفي الثانية

 / استراتيجيات اإلطار في صحيفتي الدراسة:تاسًعا

( تكرار ونسب استراتيجيات اإلطار الواردة في صحيفتي الدراسة خالل الفترة الزمنية 1يبي ن الجدول رقم )
 المحددة للدراسة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:
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 (9الجدول رقم )

 في صحيفتي الدراسةيوضح استراتيجيات اإلطار الواردة  

 

 ( إلى ما يلي:9تشير بيانات الجدول رقم )
 :لصحيفتي الدراسة التجاه العام  .5

يتبَّين من الجدول السابق أن استراتيجية الصراع احتلت المرتبة األولى ضمن استراتيجيات اإلطار للمواد 
لمرتبة الثانية جاء إطار ، وفي ا%0251بنسبة  صحيفتي الدراسةفي التي تناولت قضايا الشباب الصحفية 

 .%1252، وفي المرتبة الثالثة كان إطار التنافس بنسبة %1852الضحية بنسبة 

، ويليه في المرتبة %1152أما عن استراتيجية "النتائج االقتصادية" فكانت في المرتبة الرابعة بنسبة 
هميش كانت في المرتبة السادسة ، واستراتيجية المظلومية والت%1152الخامسة استراتيجية المسئولية بنسبة 

، وجاءت نسبة %158ة في المرتبة األخيرة بنسبة استراتيجية االهتمامات االنساني ا، ويليه%850بنسبة 
 .%052االستراتيجيات غير الواضحة في صحيفتي الدراسة بنسبة 

 

 

                                                           

نظًرا لوجود مادة 102الصحفية التي حللها الباحث في مجلة السعادة البالغ عددها المواد عن عدد استراتيجيات األطر زادت  *
 بعض المواد.في ر استراتيجية إطاأكثر من 

نظًرا لوجود مادة  121الصحفية التي حللها الباحث في مجلة السعادة البالغ عددها المواد عن عدد استراتيجيات األطر زادت  **
 بعض المواد.في استراتيجية إطار أكثر من 

 فئة استيراتيجيات اإلطار

        
  الصحيفة                  

              
االستراتيجيات      

 اإلجمالي صوت الشباب مجلة السعادة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 24.9 85 25 42 24.7 43 الصراع

 18.7 64 16.7 28 20.7 36 الضحية

 16.4 56 20.8 35 12.1 21 التنافس

 13.7 47 14.3 24 13.2 23 نتائج االقتصاديةال

 11.7 40 10.1 17 13.2 23 المسئولية

 8.2 28 10.7 18 5.7 10 المظلومية والتهميش

 3.8 13 2.4 4 5.2 9 االهتمامات اإلنسانية 

 2.6 9 0 0 5.2 9 غير واضح

 100 342 100 168** 100 174* المجموع
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 على صعيد كل صحيفة على حدة:  .4
 مجلة السعادة: .أ

لمرتبة األولى ضمن األطر المستخدمة في مجلة السعادة خالل جاءت استراتيجية إطار "الصراع" في ا
، وجاءت استراتيجية إطار الضحية في المرتبة الثانية بنسبة %0252الفترة الزمنية عينة الدراسة، بنسبة 

 .%1150، وجاءت استراتيجية إطار النتائج االقتصادية في المرتبة الثالثة بنسبة 0252%

استراتيجية إطار التنافس في المرتبة الرابعة، وجاءت استراتيجية إطار  جاءت %1051وبنسبة متقاربة 
تيجية إطار االهتمامات ، أخيرا جاءت استرا%152المظلومية والتهميش في المرتبة الخامسة بنسبة 

 .%150، وجاءت نسبة االستراتيجيات غير الواضحة بنسبة %150بنسبة  اإلنسانية

 صحيفة صوت الشباب: .ب

، في حين جاءت %01جية إطار الصراع في المرتبة األولى بصحيفة صوت الشباب بنسبة ظهرت استراتي
، وفي المرتبة الثالثة جاءت استراتيجية إطار %0258استراتيجية إطار التنافس في المرتبة الثانية بنسبة 

ءت ، وتالها في المرتبة الرابعة استراتيجية إطار النتاج االقتصادية، وجا%1252الضحية بنسبة 
 .%1252استراتيجية إطار المظلومية والتهميش في المرتبة الخامسة بنسبة 

، أما عن استراتيجية االهتمامات %1251استراتيجية إطار المسئولية في المرتبة السادسة بنسبة وجاءت 
، فيما لم تظهر استراتيجيات غير واضحة في مواد %052ة اإلنسانية فكانت في المرتبة األخيرة بنسب

 حيفة.الص

 :صحيفتي الدراسة بين أوجه التفاق والختالف  .4

النتائج االقتصادية" متقاربة استراتيجية "الصراع" واستراتيجية " ةأن نسب ل وحظ، الصحيفتينوبالمقارنة بين 
ذات االستراتيجية في في مجلة السعادة متقدمة على نسبة  استراتيجية "الضحية"نسبة  ، وكانتبينها

، في حين أن %1252بنسبة  ، وفي الثانية%0252 بنسبة ب، حيث كانت في األولىصحيفة صوت الشبا
صحيفة صوت الشباب، حيث كانت في في مجلة السعادة متقدمة على نسبة  استراتيجية "المسئولية"نسبة 
 .%1251 بنسبة ، وفي الثانية%1150 بنسبة األولى

ذات صوت الشباب متقدمة على نسبة  صحيفةاستراتيجية "التنافس" في وفي المقابل جاءت نسبة 
 .%1051 بنسبة وفي الثانية %0258 بنسبة االستراتيجية لمجلة السعادة، حيث كانت في األولى
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ضعف ا ، وهي تقريبً %1252بنسبة التهميش" في صوت الشباب فكانت و ة يأما عن استراتيجية "المظلوم
استراتيجية "االهتمامات االنسانية" في مجلة ة ولكن نسب ،%152ذات االستراتيجية في مجلة السعادة نسبة 

، %150 بنسبة ذات االطار في صوت الشباب، حيث كانت في األولىكانت متقدمة على نسبة السعادة 
، في حين كانت االستراتيجيات غير الواضحة كلها من نصيب مجلة السعادة %052 بنسبة وفي الثانية

 .%150بنسبة 

 تي الدراسة:/ نوع اإلطار في صحيفعاشرًا

( تكرار ونسب نوع اإلطار الوارد في صحيفتي الدراسة خالل الفترة الزمنية المحددة 12يبي ن الجدول رقم )
 للدراسة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:

 (51الجدول رقم )
 الوارد في صحيفتي الدراسةيوضح نوع اإلطار 

 فئة نوع اإلطار

 الصحيفة                    
 وع اإلطار      ن     

 اإلجمالي صوت الشباب مجلة السعادة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 59.4 136.0 63.8 67.0 55.6 69.0 عام

 40.6 93.0 36.2 38.0 44.4 55.0 محدد

 100 229 100 105 100 124 المجموع
 

 

 إلى ما يلي: (51تشير بيانات الجدول رقم )
 :لصحيفتي الدراسة التجاه العام  .5

صحيفتي الشباب في  قضايا يتبي ن من الجدول السابق أن اإلطار العام حظي بالمرتبة األولى في تناول
 . %2252في حين كان لإلطار المحدد باقي النسبة وهي ، %1152بنسبة  الدراسة

 
 على صعيد كل صحيفة على حدة:  .4
 مجلة السعادة: .أ

، وجاء اإلطار المحدد في المرتبة %1152طار العام في مجلة السعادة في المرتبة األولى بنسبة جاء اإل
 .%2252الثانية بنسبة 
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 صحيفة صوت الشباب: .ب
، وجاء اإلطار المحدد في %2158جاء اإلطار العام في صحيفة صوت الشباب بالمرتبة األولى بنسبة 

 .%1250المرتبة الثانية بنسبة 
 

 تفاق والختالف:أوجه ال   .4
ر العام في صحيفة صوت الشباب أن نسبة اإلطا ل وحظبمقارنة مجلة السعادة بصحيفة صوت الشباب 

وفي الثاني ، %2158في األولى  تعلى نسبة ذات اإلطار في مجلة السعادة، حيث كانكانت متقدمًة 
اإلطار المحدد في ى نسبة عل جلة السعادة كانت متقدمةً اإلطار المحدد في م، في حين أن نسبة 1152%

 . %1250وفي الثانية  %2252صحيفة صوت الشباب، حيث كانت في األولى 
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 المبحث الثاني

 الدراسة التحليلية الخاصة بتحليل الخطاب 

في ومسارات البرهنة والقوى الفاعلة المستخدمة يهدف هذا المبحث إلى استعراض األطر المرجعية 
 في صحيفتي الدراسة. ضايا الشبابالخطاب الصحفي الموجه نحو ق

 :الشبابقضايا التي استندت إليها صحيفتا الدراسة في الخطاب الموجه نحو / األطر المرجعية أوًل 

( تكرار ونسب األطر المرجعية التي استندت إليها صحيفتا الدراسة في الخطاب 1يبي ن الجدول رقم )
 المحددة للدراسة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:الموجه نحو قضايا الشباب، خالل الفترة الزمنية 

 (5الجدول رقم )

 الشبابقضايا التي استندت إليها صحيفتا الدراسة في الخطاب الموجه نحو يوضح األطر المرجعية 

 األطر المرجعية

                الصحيفة                   
   
األطر المرجعية      

 التجاه العاما صوت الشباب مجلة السعادة

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 16.2 32 22.9 8 14.8 24 مرجعيات سياسية

 16.2 32 17.1 6 16 26 مرجعيات ثقافية

 15.7 31 8.6 3 17.3 28 مرجعيات تعليمية وتدريبية

 12.2 24 14.3 5 11.7 19 مرجعيات اجتماعية وتربوية

 9.6 19 2.9 1 11.1 18 مرجعيات دينية

مرجعيات إعالمية 
 وتكنولوجية

15 9.3 1 2.9 16 8.1 

 6.6 13 8.6 3 6.2 10 مرجعيات نفسية

 5.1 10 17.1 6 2.5 4 مرجعيات حقوقية

 4.6 9 2.9 1 4.9 8 مرجعيات اقتصادية

 3.6 7 0 0 4.3 7 مرجعيات تاريخية

 2 4 2.9 1 1.9 3 مرجعيات صحية

 100 197 100 35** 100 162* اإلجمالي
 

                                                           

 نظًرا لوجود مقااًل  20لغ عددها عن عدد المقاالت الصحفية التي حللها الباحث في مجلة السعادة البااألطر المرجعية زادت  *
 .في غالبية المقاالتإطار مرجعي أكثر من 

مقاال نظًرا 10البالغ عددها صحيفة صوت الشباب زادت أنواع البرهنة عن عدد المقاالت الصحفية التي حللها الباحث في  **
 .في غالبية المقاالتإطار مرجعي لوجود أكثر من 
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 ( إلى ما يلي:5جدول رقم )تشير بيانات 

 :لصحيفتي الدراسة التجاه العام  .5

يتبيَّن من الجدول السابق أن المرجعيات السياسية والمرجعيات الثقافية التي استندت إليها المواد الصحفية 
 .%1251في قائمة المرجعيات بنسبة احتلتا المرتبة األولى  صحيفتي الدراسةالشبابية في 

المرجعيات جاءت ، ثم %1152أما عن المرتبة الثانية فكانت للمرجعيات التعليمية والتدريبية بنسبة 
، وجاءت المرجعيات الدينية في المرتبة الرابعة %1050بة الثالثة بنسبة االجتماعية والتربوية في المرت

 .%851جية في المرتبة الخامسة بنسبة نولو والمرجعيات اإلعالمية والتك %152 بنسبة

 فجاءت في، أما عن المرجعيات الحقوقية %252في المرتبة السادسة بنسبة المرجعيات النفسية جاءت و 
، وتأتي %252، والمرجعيات االقتصادية في المرتبة الثامنة بنسبة %151المرتبة السابعة بنسبة 

، وفي المرتبة العاشرة واألخيرة جاءت المرجعيات %152نسبة المرجعيات التاريخية في المرتبة التاسعة ب
 .%0الصحية بنسبة 

 على صعيد كل صحيفة على حدة: .4
 مجلة السعادة: .أ

يوضح الجدول السابق أن المرجعيات التعليمية والتدريبية جاءت في المرتبة األولى ضمن المرجعيات 
يا الشبابية المتعلقة بالتعليم الجامعي ، وظهرت في القضا%1251المستخدمة في مجلة السعادة بنسبة 

، ويعود اهتمام المجلة بالمرجعيات التعليمية والتدريبية إلى االهتمام التربوي والتدريبي للمجلة، (1)والتدريب
، وتركزت في القضايا الشبابية المتعلقة %12وكذلك جاءت المرجعيات الثقافية بالمرتبة الثانية بنسبة 

 إلى االهتمام الثقافي للمجلة. أيًضا، ويعود ذلك (0)نبالقراءة واألدب والف

، وظهرت في القضايا الشبابية المتعلقة %1258المرتبة الثالثة بنسبة جاءت المرجعيات السياسية في و 
بالبطالة ومشاركة الشباب، واإلدمان، واألسرى، وتمثلت في سياسات االحتالل الحكومة ووزارة الشباب 

                                                           

 .21، ص 0210أغسطس ، 18عدد ، مجلة السعادةا، التخصص الجامعي كن حرً شبابيك: ( مهيب أبو القمبز،  (1
 .21، ص 0212سبتمبر  ، 21عدد  ،مجلة السعادة ،الشباب والقراءةشبابيك: ( مهيب أبو القمبز،  (0
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ية والتعليم العالي والمجلس التشريعي واألحزاب والفصائل وانعكاس ذلك على قضايا والرياضة ووزارة الترب
 .(1)الشباب واحتياجاتهم

ولقد تقاربت المرجعيات االجتماعية والتربوية مع المرجعيات الدينية، حيث جاءت المرجعيات االجتماعية 
نية في المرتبة الخامسة بنسبة في المرتبة الرابعة، وجاءت المرجعيات الدي %1152والتربوية بنسبة 

، وتتمثل في القيم الدينية والمجتمعية واألسرية التي كانت الصحيفة تعيد الكثير من قضايا 1151%
الشباب إليها، وتحاول الرجوع إليها لتفسير أو تبرير العديد من السلوكيات والظواهر االجتماعية والتربوية 

ة فإنها كانت دائمة الربط بين المرجعيات االجتماعية والتربوية ا من سياسية المجلعند الشباب، وانطالقً 
 .(0)بالمرجعيات الدينية المتمثلة بتعاليم الدين اإلسالمي

، وظهرت في %151أما عن المرجعيات التكنولوجية واإلعالمية فقد جاءت في المرتبة السادسة بنسبة 
ت اإلعالمية والتكنولوجية خاصة تلك جًداالمستقضايا اإلعالم الجديد والتواصل التكنولوجي، وتمثلت في 

ي الموضوعات التي المتعلقة باإلعالم الجديد وتقنياته ومجاالته وأنواعه، وظهرت هذه المرجعيات ف
 ك األسرى، وحاالت القلق واالكتئاب، وكذلك قضايا التفك(1)بداع الشبابي التكنولوجيعالجت قضايا اإل

 .(2)ايانً التي تسببها تلك التكنولوجيا أح

، وظهرت في الموضوعات التي عالجت %250وجاءت المرجعيات النفسية في المرتبة السابعة بنسبة 
، أما عن المرجعيات االقتصادية (1)مشاكل الشباب المتعلقة بقضايا بالضغوط واالكتئاب والقلق والخوف 

ا المتعلقة في البطالة ، وتركزت هذه المرجعيات في القضاي%251في المرتبة الثامنة بنسبة فجاءت 
 .(2)والخريجين الباحثين عن عمل

، وتمثلت في الحديث عن تاريخ %251أما عن المرجعيات التاريخية فقد جاءت في المرتبة التاسعة بنسبة 
، وكذلك في الحديث عن تاريخ (2)األمة اإلسالمية كمرجعيات تاريخية للقضايا الثقافية والعلمية والتعليمية

                                                           

ال لن يكون عامكم،في الصميم: ( هدى نعيم، (1  .12، ص 0211يناير ، 21عدد  ،مجلة السعادة دقوا األبواب بقوة وا 
 .12، ص 0211، يناير 21عدد  ، مجلة السعادة،حملة استعادة الروحفي الصميم: ( هدى نعيم، (0
 .21، ص 0210مايو  ،11عدد  ،مجلة السعادةموقع عيشو، شبابيك: ( مهيب أبو القمبز، (1
 .21، ص0210أبريل  ،12عدد  ،مجلة السعادةاإلعالم الشبابي الجديد، شبابيك: ( مهيب أبو القمبز، (2
 .21، ص 0211يونيو ، 82عدد ، ، مجلة السعادةإدارة ضغوط االمتحانات شبابيك: ( مهيب أبو القمبز،(1
 .21، ص 0211يناير ، 21عدد ، ، مجلة السعادةكهولة الشباب في غزة شبابيك: ( مهيب أبو القمبز،(2
 .21، ص مرجع سابق ،الشباب والقراءةشبابيك: ( مهيب أبو القمبز، (2
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بية وعالقتها بالثورة الفلسطينية كمرجعيات تاريخية للقضايا المتعلقة بواقع الشباب ومدى قدرته الحركة الشبا
 .(1)على إحداث التغيير المطلوب

، وتركزت في القضايا الشبابية الحقوقية %051جاءت المرجعيات الحقوقية في المرتبة العاشرة بنسبة قد و 
، (0) 0211العمل وقانون الشباب المعتمد في غزة عام خاصة المتعلقة بحق التعليم وحق الزواج وحق 

، وظهرت في القضايا الشبابية المتعلقة %151األخيرة المرجعيات الصحية بنسبة  وتالها في المرتبة
 .(1)بالتدخين وتعاطي المخدرات

 صحيفة صوت الشباب: .ب

المرتبة األولى ضمن ويبين الجدول السابق أن المرجعيات السياسية في صحيفة صوت الشباب تأتي في 
، وتمثلت في قضايا المشاركة %0051المرجعيات المستخدمة لقضايا الشباب في الصحيفة بنسبة 

السياسية مثل المجلس األعلى للشباب، وسياسات الحكومة ووزارة الشباب والرياضة خاصة تلك المتعلقة 
 .(2)بقضايا البطالة والتعليم

، وتركزت %1251يات الحقوقية، فقد جاءتا في المرتبة الثانية بنسبة أما عن المرجعيات الثقافية، والمرجع
المرجعيات الثقافية في القضايا المتعلقة بثقافة المجتمع السلبية أحيانا مثل التمييز بين الالجئ 

، وتركزت المرجعيات الحقوقية في قضايا حقوق الشباب، كالحق في المشاركة السياسية، (1)والمواطن
 . (2)عليم، والحق التعبيروالحق في الت

، وظهرت في قضايا التفريق %1251وجاءت المرجعيات االجتماعية والتربوية في المرتبة الثالثة بنسبة 
، وتالها (2) دون تحقيق الشباب لطموحاتهم ا حائاًل بين الذكر واألنثى والعادات والتقاليد التي تقف أحيانً 

، وتركزت %852بنسبة والمرجعيات التعليمية والتدريبية سية المرجعيات النفكل من في المرتبة الرابعة 
، وتركزت (8)في قضايا الضغوط النفسية وما يرتب عليها من عنف مجتمعيالمرجعيات النفسية 

                                                           

 .22، ص 0211فبراير ، 82عدد ، مجلة السعادةفهمت عليكم، شواطئ: لمدهون، ( محمد ا (1
 .1، ص 0211يناير ، 21عدد  ،عام الشباب ماذا أنتم فاعلون؟ 0211 كلمة العدد: ،مجلة السعادة(  (0
 . 12ص ، مرجع سابقحملة استعادة الروح،  في الصميم: ( هدى نعيم، (1
 .0، ص 0212ديسمبر ، 22عدد ، صحيفة صوت الشباب ،جلس للشباب والرياضةم االفتتاحية: ( هانيا البيطار، (2
 .1، ص 0211، نيسان 81، العدد ، صحيفة صوت الشباب( رندة أبو رمضان، الجئ وال مواطن (1
 .1، ص 0211يوليو ، 82عدد ، !، صحيفة صوت الشباب( شادي زماعرة ، نحن قوة اليوم (2
 .2، ص 0212، أكتوبر 21، العدد صحيفة صوت الشباب ،نت بنت( فيروز حميد، أزمة هو شاب وأ (2
 .0، ص 0212نوفمبر ، 22عدد ، صحيفة صوت الشباب ،يوم االنطالقة خطوة البداية االفتتاحية: ( هانيا البيطار،8)
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المرجعيات التعليمية والتدريبية في وتركزت المرجعيات التعليمية والتدريبية في قضايا التعليم والتدريب 
 .(1)المجتمعي لصالح نشر قيم التسامح

واجتمعت كل من المرجعيات الدينية، والمرجعيات اإلعالمية والتكنولوجية، والمرجعيات االقتصادية، 
، وتركزت المرجعيات الدينية في القضايا %051في المرتبة الخامسة معا بنسبة والمرجعيات الصحية 

عالمية والتكنولوجية في القضايا المتعلقة ، وتركزت المرجعيات اإل(0)المتعلقة بالعادات والتقاليد المجتمعية
، أما عن المرجعيات (1)باإلعالم الجديد وتكنولوجيا التواصل بين الشباب وبعضهم والشباب والمجتمع

 .(2)االقتصادية فتركزت في قضايا البطالة والخريجين

ب الموجه نحو الخطاوقد غابت المرجعيات التاريخية عن قائمة المرجعيات التي استخدمتها الصحيفة 
 .الشبابقضايا 

 :صحيفتي الدراسة بين أوجه التفاق والختالف  .4

من حيث مجلة السعادة متقدمة على صحيفة صوت الشباب أن  ل وحظصحيفتي الدراسة بالمقارنة بين 
في  %0051المرجعيات السياسية، حيث كانت نسبة المرجعيات السياسية لدى صحيفة صوت الشباب 

تقدمت صحيفة صوت الشباب على مجلة السعادة في  أيًضا، و %1258ة السعادة حين كانت لدى مجل
 .%12وفي الثانية  %1251نسبة المرجعيات الثقافية حيث كانت في األولى 

في حين أن مجلة السعادة تفوقت على صحيفة صوت الشباب في المرجعيات التعليمية والتدريبية، حيث 
المرجعيات الدينية على ، وتقدمت مجلة السعادة في نسبة %852، وللثانية %1251جاءت لألولى بنسبة 

 . %051وفي الثانية  %1151صوت الشباب، حيث كانت في األولى 

المرجعيات اإلعالمية والتكنولوجية على صوت الشباب، حيث كانت كما تفوقت مجلة السعادة في نسبة 
ت على مجلة السعادة في نسبة ب تقدم، إال أن صوت الشبا%051وفي الثانية  %151في األولى 

 .%250وفي الثانية  %852المرجعيات النفسية، حيث كانت في األولى 

                                                           

 .( المرجع السابق نفسه (1
 .1، ص مرجع سابق( رندة أبو رمضان، الجئ وال مواطن،  0)
 .1، ص مرجع سابققوة اليوم،  ( شادي زماعرة، نحن 1)
 .0، ص 0211فبراير ، 21عدد ، صوت الشباب صحيفة ،ا وفاشكرً  االفتتاحية: ( هانيا البيطار، 2)
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المرجعيات الحقوقية حيث كانت في األولى الشباب على مجلة السعادة في نسبة  يتبين تقدم صوتكما 
عيات على صحيفة صوت الشباب في المرج أيًضاتفوقت مجلة السعادة و ، %051وفي الثانية  1251%

، في حين أن المرجعيات التاريخية اختفت %051وفي الثانية  %251حيث كانت في األولى االقتصادية 
لدى صوت جاءت المرجعيات الصحية و ، %251لدى صوت الشباب وكانت لدى مجلة السعادة بنسبة 

، وفي %051متقدمة على المرجعيات الصحية لدى مجلة السعادة، حيث كانت في األولى بنسبة الشباب 
 .%151الثانية بنسبة 

في الشباب قضايا التي استندت إليها صحيفتا الدراسة في الخطاب الموجه نحو / مسارات البرهنة ثانًيا
 صحيفتي الدراسة:

( تكرار ونسب مسارات البرهنة التي استندت إليها صحيفتا الدراسة في الخطاب 0يبي ن الجدول رقم )
 الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:الموجه نحو قضايا الشباب، خالل 

 (4) رقم الجدول

 الشبابقضايا التي استندت إليها صحيفتا الدراسة في الخطاب الموجه نحو يوضح مسارات البرهنة 

 تحليل مسارات البرهنة

 الصحيفة                    
               

    
 مسارات البرهنة   

 االتجاه العام صوت الشباب ة السعادةمجل

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

مسارات 
 منطقية

 34.5 50 34.5 10 34.5 40 برهنة علمية 

الوقائع 
 واألحداث

23 19.8 8 27.6 31 21.4 

 11.0 16 6.9 2 12.1 14 برهنة دينية

 5.5 8 3.4 1 6 7 برهنة تاريخية

 2.8 4 10.3 3 0.9 1 أقوال مسؤولين

مسارات 
غير 
 منطقية

 13.1 19 3.4 1 15.5 18 التعميم والتنميط

 9.7 14 10.3 3 9.5 11 المبالغات

 2.1 3 3.4 1 1.7 2 التحيز

 100 145 100 **29 100 *116 اإلجمالي

 

                                                           

 نظًرا لوجود أكثر مقااًل  20زادت أنواع البرهنة عن عدد المقاالت الصحفية التي حللها الباحث في مجلة السعادة البالغ عددها  *
 .المقاالت من نوع برهنة في غالبية

 نظًرا مقااًل 10زادت أنواع البرهنة عن عدد المقاالت الصحفية التي حللها الباحث في صحيفة صوت الشباب البالغ عددها ** 
 .لوجود أكثر من نوع برهنة في غالبية المقاالت

استمارة%20تحليل%20خطاب%20ومضون%20اطر%20تقديم%20صورة%20الشباب/استمارة%20تحليل%20الخطااب%20نهائي111111.xls#RANGE!_ftn1
استمارة%20تحليل%20خطاب%20ومضون%20اطر%20تقديم%20صورة%20الشباب/استمارة%20تحليل%20الخطااب%20نهائي111111.xls#RANGE!_ftn2
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 ( إلى ما يلي:4جدول رقم )تشير بيانات 
 :لصحيفتي الدراسة التجاه العام  .5

على مسارات البرهنة المنطقية أكثر من  صحيفتي الدراسةمن خالل الجدول السابق أن اعتماد  يتبي ن
اعتمادها على المسارات غير المنطقية، حيث كان اعتمادها على البرهنة العلمية بالمرتبة األولى بنسبة 

 . %0152 ، فيما كانت البرهنة المستندة إلى الوقائع واألحداث في المرتبة الثانية بنسبة11%

،  %152، وجاءت البرهنة التاريخية في المرتبة الرابعة %158وكانت البرهنة الدينية بالمرتبة الثالثة بنسبة 
 .%058وجاءت البرهنة المستندة إلى أقوال المسئولين في المرتبة الخامسة واألخيرة بنسبة 

، وكذلك جاءت %1151األولى بنسبة وعلى صعيد البرهنة غير المنطقية جاء التعميم والتنميط في المرتبة 
في سياق البرهنة غير المنطقية جاء التحيز في المرتبة  أيًضا، و %158المبالغات في المرتبة الثانية بنسبة 

 .%051الثالثة واألخيرة بنسبة 
 

 على صعيد كل صحيفة على حدة:  .4
 مجلة السعادة: .أ

، %1251ا في مجلة السعادة بنسبة ستخدامً البرهنة المنطقية جاءت البرهنة العلمية األكثر اسياق في 
وكانت في مجملها تعتمد على "المنطق" في البرهنة، ومن األمثلة على ذلك ما جاء في مقال م. مهيب 
أبو القمبز في عمود "شبابيك" :"ولكن هذه الدنيا وقتها قصير، لذلك علينا أن نستثمر الوقت القصير 

لسان السيدة هدى نعيم في عمود "في الصميم" :"نؤكد أن طاقة  ما جاء على أيًضا، و (1)بالشكل األمثل"
الشباب وحدها لم تكن لتصنع المستحيل، لوال انطالقة حركة فكرية عميقة وواسعة عل مت الشباب كيف 

 .(0)يعيشون ويطورون أفكارهم"

، ومن نماذج %1158أما عن البرهنة القائمة على "الوقائع واألحداث" فقد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 
أعمدة، ومنها عمود شواطئ، وعمود في  عدةذلك، وقائع الثورات العربية في تونس ومصر التي وردت في 

الصميم، وعمود شبابيك، وغيرها، وكذلك وقائع شخصية مثل ما جاء في عمود " شبابيك"، حيث تحدث 
، (1)برهنة على أهمية النشاط الالمنهجيم. مهيب أبو القمبز عن تجربته في دراسة الدكتوراه في بريطانيا لل

                                                           

 .21، ص 0211أبريل ، 80عدد ، مجلة السعادة، الشاب الكاريزما شبابيك: مهيب أبو القمبز،  (1)
 .12، ص 0211مارس ، 81عدد ، مجلة السعادة نحن مختلفون ولكن!،في الصميم: هدى نعيم،   (0)
 .21، ص 0210يناير ، 11عدد ، مجلة السعادة ،حرب األلقاب الطاحنة شبابيك: مهيب أبو القمبز،  (1)
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بالعمل إال وكذلك حديثه عن تجربة الفيلسوف األمريكي "جيم رون" للبرهنة على أن الحياة ال تعترف 
عن تجربة الشابة "رفاه الخطيب" صاحبة موقع "عيشو" للبرهنة على األفكار  أيًضا، وحديثه (1)واالجتهاد
الدكتور محمد ما جاء على لسان مستندة إلى البرهنة بالوقائع واألحداث، ، وكذلك من األمثلة ال(0)اإلبداعية

المدهون في عموده شواطئ بمجلة السعادة، عن المعرض الدولي للكتاب في غزة، وكذلك عن جائزة 
، وكذلك حديث السيدة (1)فلسطين لإلبداع الشبابي للبرهنة على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بعام الشباب

في يم في عمودها "في الصميم" بمجلة السعادة حول تجربتها مع بعض الشباب الفلسطيني هدى نع
هجر أثناء سفرها في جولة عربية ونقلها لنظرتهم إلى القضية الفلسطينية للبرهنة على وعي الشباب الم

 .(2)الفلسطيني في الخارج 

اذج ذلك ما استشهد به م. مهيب أبو ، ومن نم%1051وجاءت البرهنة الدينية في المرتبة الثالثة بنسبة 

بُّك   ، حيث أورد قوله تعالى :"(1)القمبز في عموده "شبابيك"، حول مسئولية الشباب في التعمير و ا ِّْذ ق ال  ر 

ا م  ي ْسفِّك  الد ِّ د  فِّيه ا و  ْن ي ْفسِّ لِّيف ًة ق ال وا أ ت ْجع ل  فِّيه ا م  ٌل فِّي األ ْرضِّ خ  اعِّ ْمدِّك  لِّْلم الئِّك ةِّ إِّن ِّي ج  ب ِّح  بِّح  ن ْحن  ن س  ء  و 

ن ق د ِّس  ل ك  ق ال  إِّن ِّي أ ْعل م  م ا ال ت ْعل م ون   استشهاد د. محمد المدهون بالقرآن الكريم في عمود  أيًضا"، و و 

ل وا الصَّ :" أورد قوله تعالىحيث ، (2)حول الربيع العربي، "شواطئ" ْنك ْم و ع مِّ ن وا مِّ ين  آم  اتِّ و ع د  اَّللَّ  الَّذِّ الِّح 

ي ارْ  ين ه م  الَّذِّ ل ي م ك ِّن نَّ ل ه ْم دِّ ْن ق ْبلِّهِّْم و  ين  مِّ ل نَّه ْم مِّْن ل ي ْست ْخلِّف نَّه ْم فِّي اأْل ْرضِّ ك م ا اْست ْخل ف  الَّذِّ ل ي ب د ِّ ٰى ل ه ْم و  ت ض 

ْوفِّهِّْم أ ْمًنا  ْيًئا بِّي ي ْشرِّك ون   ال   ي ْعب د ون نِّي ۚ  ب ْعدِّ خ  م نْ  ۚ   ش  ق ون   ه م   ف أ ولٰ ئِّك   ذٰ لِّك   ب ْعد   ك ف ر   و   ."اْلف اسِّ

ما واستشهد م. مهيب أبو القمبز بالدعاء المأثور عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، حيث جاء :"ويحتاج ك

كل منا _الشباب_ إلى تذكر حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )اللهم إني أعوذ بك من العجز 

 . (4)رض برهنته على أهمية المبادرة والمثابرة في العملوالكسل(، وذلك في مع

أما عن البرهنة التاريخية فقد جاءت في المرتبة الرابعة، وتركز معظمها في سياق الحديث عن تاريخ األمة 

اإلسالمية، ومن أمثلة ذلك ما جاء في مقال "كلمة العدد" بمجلة السعادة:" يجب االعتراف أن شريحة 
                                                           

 .21، ص 0211مايو ، 81عدد   مجلة السعادة، الحياة تعطي من يستحق ال من يحتاج، شبابيك: مهيب أبو القمبز، (1) 
 .21، ص مرجع سابق ،موقع عيشو شبابيك: مهيب أبو القمبز،  (0)
 .22، ص 0211أكتوبر ، 88عدد ، مجلة السعادة ،نحث الخطىشواطئ: محمد المدهون،   (1)
 .12، ص 0211يونيو ، 82عدد ، مجلة السعادة ،حلمت معهمفي الصميم: هدى نعيم،   (2)
 .21، ص 0210فبراير ، 10عدد ، مجلة السعادة ،الشاب الخليفةشبابيك: مهيب أبو القمبز،   (1)
 .22، صمرجع سابق ،فهمت عليكم شواطئ: محمد المدهون،  (2)
 .21ص ، مرجع سابقكهولة الشباب في غزة،  شبابيك: مهيب أبو القمبز،  (2)
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ر حجمها باستمرار في المجتمع الفلسطيني، يتراجع دورها وبالتالي مكانتها، فال أحد الشباب التي يكب

ات من القرن الماضي الزال يات أو الثمانينيا للشباب فعله في الخمسينيستطيع القول أن ما كان متاحً 

 .(8)على حاله"

اع صيتها بدون القراءة إذا ما جاء في مقال م. مهيب أبو القمبز :"وألنه ال توجد أمة من األمم ذ أيًضاو 

وا إلى وسيلة حينما حاولوا أن يسموا ويرتقي لجأاعتبرنا المغول استثناء بالطبع، لكن مهال حتى المغول 

 .(0)قراءة الكتب فأحرقوها ودمروها"
مقارنة مع األنواع األخرى حيث كانت  جًداوجاءت البرهنة المعتمدة على أقوال المسئولين بنسبة نادرة قليلة 

 وفي المرتبة األخيرة ضمن قائمة البرهنة المنطقية.  251%

وفي جانب مسارات البرهنة غير المنطقية، فقد كانت البرهنة المعتمدة على التعميم والتنميط في المرتبة 
، ومن %151، وفي المرتبة الثانية جاءت البرهنة المعتمدة على المبالغات بنسبة %1151األولى بنسبة 
ا الحديث عن غياب الشعور المسئولية لدى كافة الشباب في تعميم والتنميط والمبالغة معً األمثلة على ال

المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا وسائر المجتمعات  إن أكبر مقال م. مهيب أبو القميز، حيث قال :"
الشباب، تعميم ظاهرة حب األلقاب على جميع  أيًضا، وكذلك (1)العربية هي غياب الشعور بالمسئولية"

حيث قال م. مهيب أبو القمبز بمجلة السعادة :" يتهافت الشباب والشيب اليوم إلى نيل الدرجات العملية 
والشهادات األكاديمية المتعددة ومن ثم إلى نيل اللقب العلمي حتى صار اللقب أهم ما يمكن الوصول 

 .(2)إليه"

حيث ن الشباب والفتيات في مقال السيدة هدى نعيم، وكذلك المبالغة المقرونة بالتعميم والتنميط للعالقة بي
نرى أن العالقات بين الشباب والبنات تجاوزت الكثير من الخطوط، واستسهال ذلك من قبلهم،  :"قالت

وغياب الشعور بالذنب، أو اإلثم، حتى النصب واالحتيال والكذب أصبحت فنونا مقبولة للتسلية والعبث 
 .(1)"والحصول على المتعة أو المال

                                                           

 .1، ص سابق مرجع ؟،عام الشباب ماذا أنتم فاعلون 0211 كلمة العدد: مجلة السعادة،  (1)
 .21، ص مرجع سابق ،الشباب والقراءةشبابيك: مهيب أبو القمبز،   (0)
 .21، ص مرجع سابق ،الشاب الخليفةشبابيك: مهيب أبو القمبز،   (1)
 .21، ص ، مرجع سابقحرب األلقاب الطاحنةشبابيك: مهيب أبو القمبز،   (2)
 .12، ص سابق مرجع ،حملة استعادة الروحفي الصميم: ، هدى نعيم  (1)
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، ومن األمثلة على ذلك ما جاء في %152وفي المرتبة األخيرة جاءت البرهنة المعتمدة على التحيز بنسبة 
المطالب بإنهاء االنقسام، حيث أظهرته  0211/آذار/11افتتاحية مجلة السعادة، حول الحراك الشبابي في 

أغفلت الدوافع الحقيقية والمستقلة المجلة على أنه مدفوع من جهة أطراف خارجية لديها أجندات حزبية و 
لكثير من الشباب المشاركين في احتجاج رفض االنقسام، حيث قالت المجلة :" ومن أبرز األمثلة على 

آذار وتبني شعار الشعب يريد إنهاء االنقسام، إن هذا الشعار وكل ما أحاط  11ذلك ما حصل بخصوص 
ا تم تبنيه من قبل مجموعة من الشباب ربما بتحريك به من مالبسات يمكن القول أنه خاطئ وضار، وربم

 . (1")وتشجيع من أطراف معينة ..

 صحيفة صوت الشباب: .ب

، %12ا في صحيفة صوت الشباب بنسبة ضمن المسارات المنطقية جاءت البرهنة العلمية األكثر حضورً 
قول السيدة "هانيا وهي في مجملها برهنة تعتمد على المنطق، ومن األمثلة على البرهنة المنطقية، 

البيطار" في عمود االفتتاحية لصحيفة صوت الشباب :"من المحزن والمؤسف في آن واحد أن نرى 
مجتمعنا الشاب بعد كل انجازاتهم وتضحياتهم، يرقد في أدنى درجات سلم االرتقاء والنمو في ظل ربيع 

 .( 0)عربي شبابي بامتياز  .."

، ومن نماذج ذلك في %0152ع واألحداث في المرتبة الثانية بنسبة وجاءت البرهنة المعتمدة على الوقائ
الصحيفة حديث السيدة هانيا البيطار في عمود "االفتتاحية" بصحيفة صوت الشباب عن تجربة مؤسسة 
بياالرا في مشروع "عد للعشرة" لنبذ العنف، ولقاء فريق المشروع بالدكتور سالم فياض رئيس الوزراء 

في مقال آخر  أيًضا، وحديثها (1)رام هللا، وذلك للبرهنة على ايجابية الشباب الفلسطيني"السابق في حكومة 
حول المؤتمر الدولي للشباب في جنوب أفريقيا للبرهنة على تهميش الشباب وهيمنة النخب المتقدمة في 

عقاد ، وكذلك استناد عمود حلمي العطيوي في عموده بصحيفة صوت الشباب، على حادثة ان(2)العمر
المؤتمر الشبابي األول في رام هللا، للبرهنة على قدرة الشباب على التغيير واالجتماع من أجل أهداف 

 . (1)عليا

                                                           

 .1، ص 0211أبريل ، 80عدد  ،الشباب بين أدوات العصر قضاياه كلمة العدد: ،مجلة السعادة  (1)
 .0، ص0211فبراير  ،21عدد  ،صوت الشباب صحيفة ،أصبح للشباب قدوة يحتذون بهااالفتتاحية: ( هانيا البيطار، ( 0

 .0ص ، مرجع سابق ،لبدايةيوم االنطالقة خطوة ااالفتتاحية: هانيا البيطار،   (1)
 .0، ص مرجع سابق ،مجلس للشباب والرياضةاالفتتاحية: هانيا البيطار،   (2)
 .0، ص 0212ديسمبر ، 22عدد ، صوت الشباب صحيفة ،حلمي العطيوي، في ذمة هللا عام لم يأتنا بجديد  (1)
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، ومن األمثلة على ذلك %1151وجاءت البرهنة المعتمدة على أقوال المسئولين في المرتبة الثالثة بنسبة 
ة صوت الشباب، من برهنة على تناقض فعل ما جاء في مقال االفتتاحية للسيدة هانيا البيطار بصحيف

الحكومة تجاه الشباب مع قولها، حيث نقلت على لسان الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء السابق في 
حكومة رام هللا قوله :"أنتم الحاضر، قبل أن تكونوا المستقبل، ويقولون تعلم اليوم وغدا، ونحن نقول تعلموا 

من تصريحات خاصة للسيدة  0211ا نقله ذات العمود، عدد أيلول . وكذلك م(1)اليوم وقودوا غدا"
"تماضر سوالمة" مدير عام مديرية رام هللا والبيرة في وزارة الشباب والرياضة حول استراتيجية الشباب 
القطاعية ومسيرة الوزارة ومدى تعاونها مع القطاع األهلي ومؤسسات الشباب، وخيبة أملها الواسعة من 

 .(0)لخطة القطاعية ومستقبل الوزارة كهيئة وموظفينغموض مصير ا

، ومنها ما جاء على لسان شادي زماعرة للبرهنة %152وجاءت البرهنة التاريخية في المرتبة الرابعة بنسبة 
على االختالف بين شعارات القادة العرب التاريخية وحاضر الشباب اليوم :" كثيرا ما كنت انصت في 

ن العرب في مختلف الدول العربية، خاصة ما يتعلق بالشباب وقضاياهم كتوفير صغري لخطابات المسئولي
فرص العمل والنهوض باالقتصاد والغد األفضل، وأكثر ما كان يشدني الشعار المعروف الموجه لجيل 
الشباب بأنهم بناة المستقبل وحماة الوطن ..، وكلما مرت األيام كان األمل يموت شيئا فشيئا حتى شعرت 

 ، أما عن البرهنة المستندة إلى الدين فقد اختفت في الصحيفة.(1)دان الشهية .."بفق

وفي سياق البرهنة غير المنطقية فقد جاءت البرهنة المستندة إلى المبالغات في المرتبة األولى، ومن 
األمثلة على ذلك ما جاء في مقال السيدة هانيا البيطار في افتتاحية صحيفة صوت الشباب، حيث 

  10/10تبرت أن إعالن د. سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية آن ذاك أن يوم اع
 .(2)للحكم على حملة التسامح التي أطلقتها مؤسسة بياالرا كافٍ  ي وحدهنيوم التسامح الفلسطي

، ومن %152بة وجاءت البرهنة المستندة إلى التعميم والتنميط والبرهنة المستندة إلى التحيز بذات النس
النماذج على البرهنة المستندة إلى التعميم والتنميط ما جاء في مقال "فيروز حميد" حول التمييز بين 

 هو» قضية منها، يعاني  خاصة الغزي مجتمعنا يزال ما التي القضايا أهم الشاب والبنت في األسرة :"من

                                                           

 .0، ص مرجع سابق ،سالم والشباباالفتتاحية: هانيا البيطار،   (1)
 .المرجع السابق نفسه  (0)
 .1، ص مرجع سابقشادي زماعرة، نحن قوة اليوم،   (1)
 .0، ص مرجع سابق ،يوم االنطالقة خطوة البدايةاالفتتاحية: هانيا البيطار،   (2)
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 تسيطر الجملة هذه فإن العصر، هدهايش التي التطورات كل رغم ألنه تستغرب، فال! «بنت وأنت شاب
 .(1)بكامله" المجتمع لسان على

ومن النماذج على البرهنة المستندة إلى التحيز ما ظهر من تحيز لطرف دون آخر من أطراف االنقسام 
الدعوة )تقصد دعوة الدكتور  هذه في النظر يلفت ما الفلسطيني في عمود السيدة هانيا البيطار:" وأكثر

 محل يحل ربما ثالث، أنها طرف على الحكومة إبراز هو لتشكيل حكومة وحدة وطنية(،سالم فياض 
وتتمسك  سياسي، خصم«  الثالث الطرف» هذا أن حماس حركة ترى فيه الذي الوقت في المصري، الدور

 حدودها على االنفراج بوادر بعد خيارات أخرى عن ستبحث حماس أن بد ال. غزة في حكومتها بشرعية
 ما تستطيع أقصى الحركة تحقق أن دون المصري، النظام سقوط مسألة أن تمر المستبعد ومن. ةالغربي
 .(0)المكاسب" من

 : صحيفتي الدراسة بين أوجه التفاق والختالف .4
على مجلة  أن صحيفة صوت الشباب تقدمت ل وحظبالمقارنة بين مجلة السعادة وصحيفة صوت الشباب، 

تقدمت  أيًضا، و %1251، وفي الثانية %12علمية حيث كانت في األولى البرهنة الالسعادة في نسبة 
صوت الشباب على مجلة السعادة في استخدام البرهنة باالستناد إلى الوقائع واألحداث، حيث كانت في 

 .%1158وفي الثانية  %0152األولى 

م البرهنة الدينة وفي المقابل تفوقت بشكل مطلق مجلة السعادة على صحيفة صوت الشباب في استخدا
ا، أما عن البرهنة من خالل أقوال المسئولين، ، وغابت في الثانية مطلقً %1051حيث كانت في األولى 

 .%251، وهي نسبة متقدمة على نسبة مجلة السعادة %1151فقد كانت لدى صوت الشباب بنسبة 

عادة على صحيفة صوت ومن ناحية البرهنة باالعتماد على التعميم والتنميط فقط تقدمت مجلة الس
، في المقابل تقدمت صحيفة صوت %152، وفي الثانية %1151الشباب، حيث كانت لدى األولى 

 %1151الشباب على مجلة السعادة في استخدام البرهنة المعتمدة على المبالغات، حيث كانت في األولى 
 .% 151وفي الثانية 

مجلة السعادة وصوت الشباب، حيث كان في األولى بنسبة ضئيلة لدى  اكان موجودً  أما عن التحيز فقد
 .%152فقط، وفي الثانية  %152بنسبة 

 

                                                           

 .2، ص ، مرجع سابق( فيروز حميد، أزمة هو شاب وأنت بنت (1
 .0ص ، مرجع سابق ،بهاأصبح للشباب قدوة يحتذون االفتتاحية: ( هانيا البيطار، ( 0
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 :الشبابقضايا التي استندت إليها صحيفتا الدراسة في الخطاب الموجه نحو / القوى الفاعلة ثالثًا

ب الموجه ( تكرار ونسب القوى الفاعلة التي استندت إليها صحيفتا الدراسة في الخطا1يبي ن الجدول رقم )
 نحو قضايا الشباب، خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:

 (4الجدول رقم )

 يوضح القوى الفاعلة التي استندت إليها صحيفتا الدراسة في الخطاب الموجه نحو قضايا الشباب

 

 ( إلى ما يلي:4تشير بيانات جدول رقم )

 :لصحيفتي الدراسة التجاه العام  .5

اعتمدت على الحكومة كقوى فاعلة بالمرتبة األولى، وذلك بنسبة  صحيفتي الدراسةق أن يبي ن الجدول الساب
، في حين كانت قوى الشباب كقوة فاعلة بالمرتبة الثانية بنسبة صحيفتي الدراسةمن مجمل مواد  0258%
0051%  . 

كقوة فاعلة فقد  ، أما عن األسرة%1252وجاءت قوى المجتمع المدني والنخب في المرتبة الثالثة بنسبة 
، وجاءت كل من "وزارة الشباب والرياضة" و"األحزاب" كقوى فاعلة %151جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 

 .%158، وتالها وسائل اإلعالم كقوة فاعلة في المرتبة األخيرة بنسبة %851في المرتبة الخامسة بنسبة 

                                                           

 نظًرا لوجود أكثر مقااًل  20زادت القوى الفاعلة عن عدد المقاالت الصحفية التي حللها الباحث في مجلة السعادة البالغ عددها  *
 .من قوة فاعلة في غالبية المقاالت

 نظًرا مقااًل 10البالغ عددها  زادت القوى الفاعلة عن عدد المقاالت الصحفية التي حللها الباحث في صحيفة صوت الشباب **
 .لوجود أكثر من قوة فاعلة في غالبية المقاالت

 القوى الفاعلة

  
 الصحيفة                   

               
 القوى الفاعلة     

 االتجاه العام صوت الشباب مجلة السعادة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 24.8 30 29.4 10 23 20 حكومة ال

 22.3 27 11.8 4 26.4 23 الشباب

 17.4 21 17.6 6 17.2 15 المجتمع المدني والنخب

 9.1 11 8.8 3 9.2 8 األسرة

 8.3 10 11.8 4 6.9 6 وزارة الشباب والرياضة

 8.3 10 8.8 3 8 7 أحزاب

 5.8 7 5.9 2 5.7 5 وسائل اإلعالم

 4.1 5 5.9 2 3.4 3 أخرى

 100 121 100 **34 100 *87 اإلجمالي
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: الجماهير، والواليات المتحدة األمريكية، ، وهي%251أما عن القوى األخرى فقد كانت تمثل ما نسبته 
 والمجلس األعلى للشباب، والبرلمان الشبابي، والثورات العربية.

 

 على صعيد كل صحيفة على حدة: .4
 مجلة السعادة: .أ

، ومن %0252حظي الشباب في مجلة السعادة كقوة فاعلة في قضايا الشباب بالمرتبة األولى بنسبة 
مقال السيدة هدى نعيم :"إن نقاء وعنفوان هذا الشباب يجعلنا مطالبين أكثر األمثلة على ذلك ما جاء في 

من أي وقت مضى بالوقوف بجانبهم، نستمد األمل من تفاؤلهم واستعدادهم العالي للعمل وطموحاتهم 
 .(1")الحالمة ..

، ومن األمثلة %01أما عن الحكومة والبرنامج كقوة فاعلة فقد كانت في المرتبة الثانية في المجلة بنسبة 
على ذلك ما جاء في افتتاحية مجلة السعادة :"ال شك أن اختيار الحكومة الفلسطينية شريحة الشباب لكي 

 .(0)يكونوا محل اهتمامهم طيلة عام كامل هو أمر جيد ولكن ما الذي سيتم عمله؟!"

ن األمثلة على ذلك بما ، وم%1250وجاء المجتمع المدني والنخب كقوة فاعلة في المرتبة الثالثة بنسبة 
الحكومة كقوى فاعلة ما جاء في مقال م. مهيب أبو القمبز حول اللغة العربية :"أتمنى على  أيًضافيها 

 .(1)وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية أن تعد الدورات التدريبية الالزمة من أجل تدوين أكثر تأثيرا"

، وقد جمعت السيدة هدى نعيم في %8ة الخامسة بنسبة أما عن األحزاب كقوة فاعلة فقد جاءت في المرتب
مقالها بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني واإلعالم والنخب واألحزاب معا كقوى فاعلة، حيث قالت 

خصصت للشباب تلقي أمامنا الحكومة المجلس التشريعي مؤسسات المجتمع المدني،  ايوم 121:"
 .(2)سؤاال ويزيد" 121األحزاب، العلماء الجامعات اإلعالم، األكاديميين، 

                                                           

 .12، ص مرجع سابق ،حلمت معهمفي الصميم: هدى نعيم،   (1)
 .1ص ، مرجع سابقعام الشباب ماذا أنتم فاعلون؟،  0211 كلمة العدد: مجلة السعادة،  (0)
 .21، ص مرجع سابق الجديد،اإلعالم الشبابي شبابيك: (  مهيب أبو القمبز،  (1
ال لن يكون عامكمفي الصميم: (  هدى نعيم،  2)  .12، ص ، مرجع سابقدقوا األبواب بقوة وا 
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، ومن األمثلة على ذلك ما جاء في مقال م. %150وجاءت األسرة كقوة فاعلة في المرتبة الرابعة بنسبة 
مهيب أبو القمبز حول أهمية القراءة :"وما ينقص هو أن تجعل األسرة أهمية هذه القصص مثل أهمية 

 .(1)شراء كيلو الملوخية لتطعم بها الطفل"

، ومن األمثلة على وزارة الشباب %251واحتلت وزارة الشباب والرياضة المرتبة السادسة كقوة فاعلة بنسبة 
والرياضة كقوة فاعلة ما جاء في مقال السيدة هدى نعيم حول عام الشباب في قطاع غزة :" كيف 

 .(0)فات السياسية بين الشباب"ستتجاوز وزارة الشباب والرياضة الجدر الكثيرة التي وضعتها الحزبية والخال

، ومن األمثلة على وسائل %152وجاءت وسائل اإلعالم في المرتبة السابعة واألخيرة كقوة فاعلة بنسبة 
اإلعالم كقوة فاعلة ما جاء في "كلمة العدد" لمجلة السعادة :"نعتقد أن وسائل اإلعالم مطالبة أن تطرح 

ب بضرورة التوازن في عالقاتهم مع اآلخرين وتذكيرهم بقيمة هذه المواضيع )الوفاء( بهدف تبصير الشبا
 . (1)الوفاء .."

 صحيفة صوت الشباب: .ب

" كقوة فاعلة في المرتبة األولى ضمن القوى الفاعلة المستخدمة في الصحيفة وذلك بنسبة ظهرت "الحكومة
لى "الشباب كقوى ، ومن النماذج ع%02، وجاء "الشباب" كقوة فاعلة في المرتبة الثانية بنسبة 12%

 وتكون الهرم، تسند التي الطبقة فإن مالحظ، هو فاعلة ما جاء في مقال السيدة هانيا البيطار:" وكما
 تفاعلها الفلسطيني، بحكم المجتمع في متطورة باتت التي واألطفال، الشباب طبقة له، هي المتين األساس
 واللقاءات والمؤتمرات الميادين كل ترم فيتح إنجازاتها وبدأت القرار، وصناع األهالي مع وتواصلها

مكانياتهم  قدراتهم وتطوير شبابها منجزات إبراز على دولة كل تحرص فيها التي الدولية، والمهرجانات وا 
 .(2)مشاكلهم" لحل

كما وقد جمعت السيدة هانيا البيطار في بين قوى الحكومة والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم كقوى فاعلة 
وخاصة  الحكومة فيها تشارك ا على حملة "عد للعشرة الشبابية، حيث قالت :"عملية شاملةفي تعليقه

 ووسائل الرسمية، والرسمية وغير البلدية والمؤسسات والشباب والرياضة، العالي والتعليم التربية وزارتي
 نقلة كي نحقق هودالج لتتكاتف البديل؛ والمقروءة واإلعالم والمسموعة المرئية بكافة أشكالها، اإلعالم

                                                           

 .21، ص مرجع سابقالقراءة والشباب، شبابيك: (  مهيب أبو القمبز،  1)
ال لن يكون عامكم،في الصميم: ( هدى نعيم،  0)  .12ص ، مرجع سابق دقوا األبواب بقوة وا 

 .1، ص 0210، مايو 11عدد أيها الشباب كونوا أوفياء!، كلمة العدد: ، مجلة السعادة(  (1
 .0، ص ، مرجع سابقشكرا وفااالفتتاحية: ( هانيا البيطار،  (2



857 
 

 واألجيال الحالية، أجيالنا ومجتمعنا، لخير وجلدتنا وطننا بني من مع اآلخر التعامل أسلوب في نوعية
 .(1)المستقبل" القادمة، أمل

، ومن نماذج %01أما عن "المجتمع المدني والنخب" كقوى فاعلة فقد جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 
انيا البيطار حول المؤتمر الدولي للشباب في جنوب أفريقيا للبرهنة على ذلك ما جاء في مقال السيدة ه

، ومن نماذج %11، تلتها "األسرة" كقوة فاعلة بنسبة (0)تهميش الشباب وهيمنة النخب المتقدمة في العمر
 بيته في يحوي من ذلك ما جاء في مقال السيدة فيروز حميد حول التمييز بين الشاب والبنت :"خاصة

 هذه ذكر يتعمد أحيانا ولكنه. للبنت وجعا أكثر بأثر السلبي األثر لتلطيف منه محاولة في بنتا،
 .(1)للحديث.." يستفزني ما وهذا جهال، ربما الجملة_أنت  شاب وأنتِّ بنت_،

وجاءت "األحزاب" و"وزارة الشباب والرياضة" كقوتين فاعلتين في قضايا الشباب في المرتبة الرابعة بنسبة 
، ومن األمثلة على األحزاب كقوة فاعلة ما جاء في مقال السيدة هانيا البيطار :" %12ة وهي متساوي
 الشباب لهذا اآلن نتطلع مسيطرا، ولكننا والحزبي الفصائلي البعد نرى نزال ما الشباب، ساحة على

طويال  ملهااستع التي االجتماعية، المواقع عبر وينتظم واقعه، النظر في يعيد بدأ الذي الفلسطيني،
، ومن األمثلة على وزارة الشباب والرياضة (2)التسلية" أو فيه، االنغماس من للمزيد أو واقعه من للهروب

 ل وحظ بدأنا سنوات، خمس عن يقل ال ما في مقال السيدة هانيا البيطار:" ومنذ أيًضاكقوة فاعلة ما جاء 
 جديدا وشاهدنا بناء المأمولة، الفلسطينية لةالدو  لمكونات المختلفة القطاعات العذب بين التناغم ذلك

 باتت حتى بالشباب، تعتني ما ترتفع بمقدار والرياضة، الشباب وزارة رأسها على عظيمة، لمؤسسات
 .(1)معدومة.." شبه الفروقات

، ومن نماذج ذلك ما جاء في مقال %2وجاءت "وسائل اإلعالم" كقوة فاعلة في المرتبة الخامسة بنسبة 
 األولى الخطوة هي هانيا البيطار حول حملة عد للعشرة الهادفة لنشر التسامح في المجتمع :"حملتناالسيدة 
 واستخدام فلسطين، في المجتمعي التسامح ثقافة لنشر شاملة عملية انطالق بعدها نتوقع التي فحسب،
 التربية وزارتي صةوخا الحكومة فيها تشارك شاملة عملية. المجتمعي العنف من للحد المناسبة اآلليات
 بكافة اإلعالم ووسائل الرسمية، وغير والرسمية البلدية والمؤسسات والرياضة، والشباب العالي والتعليم

                                                           

 .0ص ، ، مرجع سابقيوم االنطالقة خطوة البدايةاالفتتاحية: هانيا البيطار،  ( (1
 .0ص ، مرجع سابقوالرياضة،  مجلس للشباباالفتتاحية: هانيا البيطار،   (0)
 .2، ص، مرجع سابق( فيروز حميد، أزمة هو شاب وأنت بنت( 1
 .0ص ، مرجع سابقأصبح للشباب قدوة يحتذون بها، االفتتاحية: ( هانيا البيطار، ( 2
 .0ص ، مرجع سابق مجلس للشباب والرياضة،االفتتاحية: ( هانيا البيطار،  (1
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 أسلوب في نوعية نقلة نحقق كي الجهود لتتكاتف البديل؛ واإلعالم والمقروءة والمسموعة المرئية أشكالها،
 أمل القادمة، واألجيال الحالية، أجيالنا لخير ا،ومجتمعن وجلدتنا وطننا بني من اآلخر مع التعامل

 .(1)المستقبل"

 :صحيفتي الدراسة بين أوجه التفاق والختالف .4

أن صوت  ل وحظالقوى الفاعلة، دة وصحيفة صوت الشباب من حيث نسبة بالمقارنة بين مجلة السعا
، وفي الثانية %0152األولى الشباب استخدم الحكومة والقوى الفاعلة أكثر من مجلة السعادة فكانت في 

من مجلة السعادة، حيث  فقد كانت لدى مجلة السعادة بنسبة أعلى ، أما عن الشباب كقوى فاعلة01%
 .%1158وعند الثانية  %0252كانت عند األولى 

أما عن المجتمع المدني والنخب واألسرة واألحزاب ووسائل اإلعالم كقوى فاعلة فقد جاءت بنسب متقاربة 
ة السعادة وصوت الشباب، إال أن حضور وزارة الشباب والرياضة كقوة فاعلة لدى صوت الشباب في مجل

 .%251وفي الثانية  %1158كان أكثر من مجلة السعادة، حيث كانت في األولى 

 

 

 

                                                           

 .0ص ، ، مرجع سابقيوم االنطالقة خطوة البدايةية: االفتتاح( هانيا البيطار،  (1
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 الفصل الرابع

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

لتحليلية التي جرى تطبيقها على المواد التي الفصل إلى مناقشة نتائج الدراسة اهذا تسعى الدراسة خالل 
، حتى 0212 سبتمبر/أيلول منتناولت قضايا الشباب في أعداد صحيفتي الدراسة خالل الفترة الزمنية 

 م.0210أغسطس/آب 

 ويشتمل الفصل على ثالثة مباحث:

 مناقشة نتائج تحليل المضمون المبحث األول:

 طابمناقشة نتائج تحليل الخالمبحث الثاني: 

 التوصياتالمبحث الثالث: 
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 المبحث األول

 مناقشة نتائج تحليل المضمون

هذا المبحث إلى مناقشة نتائج تحليل المضمون في صحيفتي الدراسة ويشتمل على استعراض نتائج يهدف 
 ، واألسبابوقضايا الشباب، صحيفتا الدراسة عليها التي اعتمدتاألشكال الصحفية، والمصادر الصحفية 

، ونتائج الحلول المقترحة، المقترحة لمواجهة مشاكل الشباب ، والحلولتقف خلف مشاكل الشبابالتي 
اإلطار، ونوع  تلك الصورة، واستراتيجيات، واتجاه وكذلك صورة الشباب الواردة في صحيفتي الدراسة

 .الواردة في صحيفتي الدراسة اإلطار

 :في صحيفتي الدراسة "األشكال الصحفية"الدراسة التحليلية الخاصة بـنتائج مناقشة / أوًل 

ا في صحيفتي الدراسة بنسبة أن التقرير الصحفي كان األكثر استخدامً التحليلية الدراسة نتائج بي نت 
 .%0252، فيما كان في "السعادة" بنسبة %2250، علما أنه في "صوت الشباب" جاء بنسبة 49.8%

، وهو في "السعادة" %23.6لمرتبة الثانية بنسبة ي اففيما جاء المقال الصحفي في صحيفتي الدراسة 
، وجميعها مقاالت عمودية من أشهرها، عمود "شبابيك" للمهندس مهيب أبو القمبز، وعمود %1151بنسبة 

"في الصميم" للسيدة هدى نعيم، وعمود "شواطئ" للدكتور محمد المدهون، وفي "صوت الشباب" بنسبة 
ل "االفتتاحية" لرئيس التحرير السيدة هانيا البيطار، وعمود ال يحمل ، ومن أشهر المقاالت: مقا1152%
للسيد حلمي أبو عطيوي مدير التحرير، باإلضافة إلى عدد من المقاالت غير الدورية يكتبها  اثابتً  اعنوانً 

 مجموعة من الكتاب الشباب موزعين على مختلف المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مجلة السعادة أن ا ، علمً %1151المرتبة الثالثة بنسبة في حفي في صحيفتي الدراسة وجاء الخبر الص
، %0152تفوقت بشكل كبير في استخدام "الخبر" على "صوت الشباب"، حيث كانت في األولى بنسبة 

من فقط، ويعود ذلك التفوق إلى إفراد مجلة السعادة لزاوية إخبارية ثابتة بعنوان " %1وفي الثانية بنسبة 
 .18،11الحياة" صفحة 

، وهي نسبة متدنية %9.2المرتبة الرابعة بنسبة ء في أما عن التحقيق الصحفي في صحيفتي الدراسة فجا
بمقارنتها مع نسب حضور األشكال األخرى مثل التقرير والخبر، خاصة وأن صحيفتي الدراسة شهريتان 

ا في ك، وكان التحقيق الصحفي أكثر حضورً ومن المطلوب أن تكون فيهما مساحة التحقيقات أوسع من ذل
 .%852من "صوت الشباب" التي جاء فيها التحقيق الصحفي بنسبة  %152"السعادة" بنسبة 
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، وهو في مجلة %4.4في صحيفتي الدراسة بنسبة  اأما عن الحديث فكان أقل األشكال الصحفية استخدامً 
متدنية رغم أهمية الحديث الصحفي ، وهي نسب %051، وفي صوت الشباب %152السعادة بنسبة 

 كشكل صحفي تفسيري في تناول قضايا الشباب ومعالجتها بعمق. 

 "المصادر الصحفية" في صحيفتي الدراسة:الدراسة التحليلية الخاصة بـنتائج مناقشة / ثانًيا

ألولى في أن صحيفتي الدراسة تعتمدان على المراسل الصحفي بالدرجة انتائج الدراسة التحليلية أظهرت 
المرتبة في ا أن مصدر المراسل جاء في "صوت الشباب" ، علمً %2252موادها الصحفية وذلك بنسبة 

المفارقة الكبيرة تلك  ويرجع الباحث، %258، وفي السعادة في المرتبة األخيرة بنسبة %11األولى بنسبة 
العتمادها  نظًراوقطاع غزة، إلى قدرة "صوت الشباب" على العمل في مختلف المناطق في الضفة الغربية 

على شبكة من المراسلين الشباب الراغبين في العمل الصحفي في كافة المناطق، كما تعمل  أيًضا
الصحيفة على توفير هذه الشبكة من المراسلين الشباب عبر برامجها الشبابية التي تنفذها مؤسسة "بياالرا" 

رانيا عطا هللا و أديم رمضان من القدس، و من غزة،  الشبابية، ومن أشهر مراسلي الصحيفة سالي السكني
، أما عن "السعادة" فهي تعتمد بشكل أساسي على مندوبيها في غزةفيروز حميد من و من طول كرم، 

إلى عدم امتالك المجلة لمكاتب فرعية لها في ذلك  الباحثويرجع ، %2151التغطيات الصحفية بنسبة 
تمكن المجلة من أداء مهامها في الضفة الغربية بعد حظرها من  محافظات قطاع غزة، باإلضافة إلى عدم

السلطة الوطنية الفلسطينية هناك، ومن أشهر مندوبي المجلة سها أبو دياب، ومرهان أبو اللبن، وأمينة 
 زيارة، وديانا المغربي، وحسام سالم.

كان اعتماد "السعادة" ، و %0152واعتمدت صحيفتا الدراسة على مصدر الكاتب بالدرجة الثانية بنسبة 
م. مهيب أبو القمبز، والسيدة هدى نعيم،  :ومن أشهر كتاب المجلة %1151على مصدر الكاتب بنسبة 

والدكتور محمد المدهون، والدكتورة فتحية اللولو، فيما كان اعتماد صوت الشباب على مصدر الكاتب 
ير، حلمي العطيوي مدير التحرير، هانيا البيطار رئيس التحر  :ومن أشهر كتاب الصحيفة %12بنسبة 

المالحظ هنا أن كتاب "السعادة" هم عبارة عن نخب و ومفيد حماد من رام هللا، وعال كنعان من غزة، 
في موضع مسئولية، فيما كان كتاب "صوت الشباب" عبارة عن شباب وبعضهم لم ينه  وأمتخصصة 

 المرحلة الجامعية بعد.

على مصدر الكاتب فهو ينسجم مع نتائج شكل المادة الصحفية التي  وحول تفوق "السعادة" في االعتماد
 أشارت إلى أن استخدام "السعادة" لشكل المقال الصحفي أكثر من استخدام صحيفة "صوت الشباب".
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ا عن نسبة االعتماد على أما اعتماد صحيفتي الدراسة على مصدر المندوب الصحفي فلم يكن بعيدً 
في المرتبة الثالثة، وللمفارقة فإن اعتماد مجلة السعادة على  %0151بنسبة مصدر الكاتب الصحفي وذلك 
، %1، وكان اعتماد صوت الشباب على مصدر المندوب بنسبة %2151مصدر المندوب جاء بنسبة 

حيث ظهرت ندرة المواد الصحفية الشبابية الواردة من المندوبين في مدينة البيرة وهي مدينة مقر 
تماد الصحيفة بشكل أساسي في تغطية موادها على شبكة مراسليها الشباب في الصحيفة، وذلك الع

مختلف المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، في المقابل تعتمد "السعادة" بشكل أساسي على مندوبيها 
 العاملين في مكتبها الرئيس في مدينة غزة.

، وتجدر اإلشارة إلى %1052وذلك بنسبة ا في صحيفتي الدراسة وكانت المصادر الخاصة األقل استخدامً 
أن نسبة االعتماد على المصادر الخاصة كانت في مجملها لصالح "السعادة" وهي مقتصرة على "المباحث 
العامة" بوزارة الداخلية واألمن الوطني التي كانت تمد المجلة بأخبار الجرائم في قطاع غزة، فيما لم تعتمد 

 اصة."صوت الشباب" على المصادر الخ

واختفى االعتماد على وكاالت األنباء بأنواعها في صحيفتي الدراسة، ونستنتج مما سبق أن صحيفتي 
الدراسة تعتمد بشكل مطلق في تغطيتها لقضايا الشباب على المصادر الذاتية وهي: المندوب والمراسل 

 والمصادر الخاصة.

ية يجعل من القائم باالتصال في صحيفتي ماد صحيفتي الدراسة على المصادر الذاتتأن اع ويرى الباحث
أهمية نوع المصدر  من الباحثين إلى كثيرا في عملية بناء األطر اإلعالمية، وقد أشار الدراسة أكثر تأثيرً 

"حسن مكاوي" و"ليلى السيد" اللذان يعتبران نوع المصدر في أول قائمة في بناء األطر، ومن هؤالء: 
ما يعزز المستوى الفردي في عملية التأثير باإلطار  أيًضا، وهو (1)طرالعوامل التي تؤثر في بناء األ

اإلعالمي والذي يشمل اآلراء والقيم الشخصية ومستوى التعليم ونوعه والخلفية المعرفية وسنوات الخبرة في 
 .Shomeker "(0)كما ذكره "اإلعالمي بناء اإلطار 

 ـ"قضايا الشباب" في صحيفتي الدراسة:مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة ب/ ثالثًا

، %0251أظهرت الدراسة أن قضية اإلبداع تحتل االهتمام األول ضمن اهتمامات صحيفتي الدراسة بنسبة 
الذي أوجد  اعامً  08الشاب محمد سعيد صالح قصة ومن أمثلة ذلك  ،%1252بنسبة وهي في "السعادة" 

                                                           

 .112، ص مرجع سابق( حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد،  (1
 .12، ص مرجع سابق( جمال عبد العظيم أحمد، (0
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في "صوت الشباب" بنسبة جاءت ، و (1)طريقة إلكترونيةيعمل على إغالق وفتح الباب ب امحوسبً  انظامً 
ا التي عامً  00، ومن األمثلة على ذلك قصة الشابة المبدعة سعدية أبو سرية من رام هللا 0258%

ا من مدينة رام هللا التي عامً  02قصة الشابة كوين مسعود  أيًضا، و (0)اخترعت تقنية جديدة لتنقية المياه
 .(1)البيانوأبدعت في العزف على آلة 

المرتبة الثانية مباشرة بعد قضية في أن قضية االنحراف واالنتحار في صحيفتي الدراسة جاءت  والالفت
ا أن قضية االنحراف واالنتحار حازت على النسبة األعلى بين القضايا التي ، علمً %1151اإلبداع بنسبة 

في "صوت الشباب"، ويعزى ذلك إلى  %152، فيما كانت بنسبة %0050اهتمت بها مجلة السعادة بنسبة 
ا ما كانت اهتمام "السعادة" بأخبار الجريمة في قطاع غزة من خالل زاوية ثابتة بعنوان "من الحياة"، وغالبً 

 شباب.من الت ظهر تلك األخبار أن مرتكبي الجرائم 

اجات الشباب الباحث حول أولويات احتي الذي استنتجه الجدولكما أن النتيجة السابقة ال تنسجم مع 
الفلسطيني التي أظهرت أن العمل والتمكين االقتصادي يأتي في قمة هرم احتياجات الشباب )انظر 

في صحيفتي قضايا االنحراف واالنتحار و أن قضايا االبداع إلى  يشيرالباحث إال أن  ؛(128 صفحة
ن االقتصادي، ومن األمثلة في بعض األحيان كنتيجة لمشكلة البطالة واالحتياج إلى التمكي تجاءالدراسة 
 النمر:" كان اإلبداع كنتيجة لمشكلة البطالة والحاجة إلى التمكين االقتصادي قول الشابة "آسياقضية على 
 إلنشاء يطمحن الثالث الفتيات كانت التخرج، بعد طموحنا وجمعنا الخاص، تخرجها مشروع منا لكل
 بين من ينتشلهن الوقت نفس وفي للوظائف، اليومي الروتين عن يبعدهن حر عمل أو خاصة، شركة
 كان أنه مع الجوال، بتطبيقات نتخصص أن قررنا طويلين، وبحث تفكير بعد: آسيا وتتابع. البطالة براثن

، ومن األمثلة على االنحراف كنتيجة لمشكلة البطالة والحاجة إلى التمكين (2)والتوجيه" التمويل ينقصنا
من غزة في مجلة السعادة الذي أصبح عميال لالحتالل بفعل  اامً ع 02االقتصادي قصة الشاب م.ق 

 .(1)أصدقاء السوء واالستغالل من قبل عمالء سابقين باإلضافة إلى حاجته إلى المال والعمل 

                                                           

 .22، ص 0212ديسمبر ، 28عدد ، الحاجة أم االختراع: مهندس يحل مشاكله الكترونيا، مجلة السعادة(  1)
 .01، ص 0211، سبتمبر 82عدد ، سعدية أبو سرية تخترع تقنية جديدة لتنقية المياه، الشبابصوت  صحيفة(  0)
 .11، ص 0211أغسطس ، 81عدد كوين مسعود: تطلق العنان ألناملها لتداعب البيانو،  صوت الشباب، صحيفة(  1)
 .2، ص 0211فبراير  ،12عدد ، ، أنامل غزة الناعمة تنشر التسلية في أرجاء الكوكبصوت الشباب صحيفة(  2)

 .18، ص 0210مارس ، 10عدد من لعبة بلياردو إلى مستنقع عمالة،  مجلة السعادة،(1) 
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ا الذي عامً  02مثلة على قضية االنحراف واالنتحار في مجلة السعادة قضية الشاب )م.ق( من األو 
، وتطرقت صحيفة صوت الشباب (1)وحل العمالة مستغال شغفه بالكمبيوتراستطاع االحتالل اسقاطه في 

، (0)لقضايا االنحراف من زاوية سلوك الشباب وعاداتهم التي تنعكس على صحتهم مثل تدخين النرجيلة
 .(1)ومعاكسة الفتيات للشباب عبر الهاتف ووسائل التواصل االجتماعي

ا في صحيفتي توية وقضية التغيير وتمكين الشباب فكانأما قضية مقاومة االحتالل والحفاظ على اله
االحتياجات التي استنتجها الباحث والتي  جدولوهو ما ينسجم مع ، %12الدراسة بالمرتبة الثالثة بنسبة 

مام الشباب أشارت إلى أن القضايا الوطنية ومجابهة االحتالل تأتي في المستوى الثالث ضمن مجاالت اهت
ا على اهتمام ا أن اهتمام "صوت الشباب" بالقضيتين جاء متقدمً علمً (، 128حة الفلسطيني )انظر صف
"صوت الشباب" من قضايا االحتالل مقر صحيفة إلى قرب  لباحثاوجهة نظر من "السعادة"، ويعود ذلك 

بقضية التغيير وتمكين الشباب األكبر  أن اهتمام "صوت الشباب" الضفة الغربية، كما وصراع الهوية في
  راعية الصحيفة.د إلى أنها واحدة من أهم القضايا التي تعبر عن سياسات مؤسسة "بياالرا" يعو 

مجلة السعادة في سياق الحديث عن األسرى الشباب في وجاءت قضية المقاومة والحفاظ على الهوية 
لغاء حق العودة من ذاكرة الجيل، ومن األمثلة على ما  أيًضاذلك  وتصديهم لمحاوالت التهويد اإلسرائيلية وا 

تطرقت  أيًضا، و (2)جاء في المجلة عن تجربة الشباب في الحفاظ على هوية قرية "لفتا" قضاء مدينة القدس
بر عالمجلة لقضية الشباب األسرى المحررين ودورهم النضالي في الدفاع عن قضية األسرى خاصة 

جاء في تقرير يتحدث عن  ، ومن األمثلة في صحيفة صوت الشباب ما(1)صفحات التواصل االجتماعي
 .(2)التوجه العام لدى الشباب الفلسطيني المقاوم للتطبيع والساعي للتحرر واالنعتاق

ومن األمثلة على قضية التغيير وتمكين الشباب في مجلة السعادة ما جاء في عمود شواطئ للدكتور 
ب في وزارة الشباب محمد المدهون حيث تحدث عن قضية تمكين الشباب كهدف من أهداف عام الشبا

                                                           

 .( المرجع السابق نفسه 1)
 .1، ص 0211سبتمبر ، 82عدد ، النرجيلة: عادة تهدد الصحة وتنتشر في المجتمع، صوت الشباب صحيفة(  0)
 .2، ص 0211مايو ، 80عدد دئة، شباب على نار ها صوت الشباب، صحيفة(  1)
 .02، ص 0211اغسطس  ،82عدد  في قرية "لفتا" األجيال الشابة تعانق منازل أجًدادهم المهجورة،مجلة السعادة، (  2)
، 0210أبريل ، 12عدد المحررون في ظالل يوم األسرى: من زنازين القهر إلى صفحات الفيس بوك،  مجلة السعادة، ( 1)

 .18ص 
فبراير ، 11عدد ، مفهوم التطبيع مع "إسرائيل": قضية جدلية رغم توافق الشباب على رفضه، صوت الشباب صحيفة(  2)

 .12 ص ،0210
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، ومن األمثلة على ذلك في صحيفة صوت الشباب ما جاء في مقال السيدة (1)قطاع غزةفي والرياضة 
هانيا البيطار حيث تحدثت عن ضرورة تمكين الشباب ومنحهم حق تمثيل أنفسهم منتقدة بذلك المجلس 

 .(0)األعلى الشباب والرياضة الذي ال يعبر عن روح وطموحات الشباب

بنسبة  ةالرابع المرتبةما عن قضية البطالة ووقت الفرال فكانت ضمن اهتمام صحيفتي الدراسة في أ
، علما أن ذلك ال ينسجم مع مؤشرات ارتفاع نسب البطالة العالية في الضفة الغربية وقطاع 250%
 أن الفقر ، وكذلك ال تنسجم مع الدراسة السابقة للباحثين موسى حلس، ناصر مهدي والتي أكدت(1)غزة

 .(2)تهم الشباب الفلسطيني  التي القضايا أهم من والبطالة

األولويات التي استنتجها الباحث من خالل ورش العمل ودراسات احتياجات  جدولوكذلك ال تنسجم مع 
(، كما وجاءت قضية البطالة ووقت 128قمة اهتمامات الشباب )انظر صفحة  الشباب حيث جاءت في

" متقدمة على "صوت الشباب" وينسجم ذلك مع التقديرات اإلحصائية التي تشير إلى الفرال في "السعادة
 .(1)انتشار ظاهرة البطالة في قطاع غزة أكثر من الضفة الغربية

ومن األمثلة على قضية البطالة ووقت الفرال في مجلة السعادة ما جاء في تقرير صحفي نشرته المجلة 
من األمثلة على و ، (2)بطالة وما ينتج عن ذلك من معاناة وقت الفرالحول شكوى الشباب بعد التخرج من ال

قضية البطالة ووقت الفرال في صحيفة صوت الشباب ما جاء في تقرير بالصحيفة حول معاناة الجامعيين 
بعد التخرج والمتمثلة في البحث عن فرص عمل واضطرارهم للعمل في مهن ال تتناسب وطموحاتهم 

 .(2)وتخصصاتهم

، وهو ما %252ضمن اهتمام صحيفتي الدراسة بنسبة  ةالخامس المرتبةت قضية التعليم والتدريب في وجاء
( والتي تشير إلى أن التعليم 128التي استنتجها الباحث )انظر صفحة االحتياجات  جدولال ينسجم مع 

ام "السعادة" بقضية ا أن اهتموالمعرفة تأتي في المرتبة الثانية ضمن اهتمامات الشباب الفلسطيني، علمً 

                                                           

 .22 ص ،0211أبريل ، 80عدد ، مجلة السعادةرسالة إلى شباب فلسطين، شواطئ: ( محمد المدهون، 1)
 .0، ص مرجع سابقمجلس للشباب والرياضة، االفتتاحية: ( هانيا البيطار، 0)
 .مرجع سابق، تقرير النتائج األساسية لمسح القوى العاملة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( (1
 .مرجع سابق( موسى حلس، وناصر مهدي، (2
 .مرجع سابق، ، تقرير النتائج األساسية لمسح القوى العاملةالجهاز المركزي لإلحصاء( (1
، 12عدد كبيرة: الشباب يشتكون البطالة بعد التخرج والحل يبدأ من عندهم،  ، على الجامعات مسئوليةمجلة السعادة( 2)

 .21، 22، ص 0211ديسمبر  
 .1، ص 0211سبتمبر ، 82عدد ، بعد التخرج: مهن على البال وال على  الخاطر!، صوت الشباب صحيفة(  2)
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إلى  وجهة نظر الباحثمن ا على اهتمام "صوت الشباب"، ويرجع ذلك التعليم والمعرفة جاء متقدمً 
االهتمام المعرفي والتعليمي لدى مجلة السعادة ضمن سياستها النابعة من مؤسسة الثريا لإلعالم واالتصال 

 للمجلة.راعية 

تي تطرقت إليها مجلة السعادة قضية التخصص الجامعي، قضايا التعليمية والتدريبية الالومن أهم 
األمثلة على ذلك ما جاء في مقال شبابيك ومن وضغوطات الثانوية العامة، والتدريب أثناء وبعد التخرج، 

، وجاءت (1)حيث تطرق المقال لقضية الثانوية العامة وما يعقبها من حيرة عند تحديد التخصص الجامعي
يب في صحيفة صوت الشباب من خالل التركيز على المشاكل التي يعانيها الطلبة قضايا التعليم والتدر 

في الجامعات خاصة المتعلقة برسوم الدراسة وحرمان العديد من الطلبة  الفقراء من التعليم الجامعي بسبب 
 .(0)حالتهم المادية المتردية

، وهو %150بنسبة  ةالسادس تبةالمر أما عن قضية التسامح والمصالحة فكانت ضمن اهتمام الصحف في 
اهتمام يعود إلى "صوت الشباب" على حساب "السعادة" التي لم تظهر القضية ضمن اهتماماتها، وتركز 
اهتمام صحيفة صوت الشباب على تجربة شباب مشروع "عد للعشرة" لنشر قيم التسامح المجتمعي 

 .(1)باستخدام الدراما

جمااًل  لتسامح والمصالحة بالمقارنة مع أهميتها على أرض الواقع يتضح ضعف االهتمام بقضية اوا 
 الفصائلتراجعت ثقتهم ب الشباب من ( 39 %) وتأثيرها على باقي الحاجات األخرى للشباب، حيث

 10% هناك أن كما، نظرهم ووجهاتهم مصالح تمثل المن الشباب أنها   20%حيث اعتبر ،الفلسطينية
 .(2)م0222لك بعد االنقسام الفلسطيني في ، وكل ذالحزبية انتماءاتهم تركوا

، ومن األمثلة على %258صحيفتي الدراسة بنسبة في  ةالسابع المرتبةوجاءت قضية االعتزال والغربة في 
االغتراب والعزلة في مجلة السعادة الحديث حول اغتراب الشباب عن لغته العربية وتفضيله للحروف 

، وتركز اهتمام صحيفة صوت الشباب (1)مواقع التواصل االجتماعياإلنجليزية للكتابة العربية خاصة في 

                                                           

 .21، ص ، مرجع سابقالتخصص الجامعي كن حراشبابيك: ( مهيب أبو القمبز، 1)
، ص 0210فبراير  ،11عدد ، ، عندما يكون التعليم لألغنياء: ربيع طالبي في الجامعات الفلسطينيةصوت الشباب صحيفة( 0)

10،11. 
 .18، ص 0211أغسطس ، 81عدد ، "عد للعشرة": الدراما في خدمة التسامح المجتمعي، صوت الشباب صحيفة( 1)
 .مرجع سابق( تقرير واقع الشباب الفلسطيني، (2
، ص 0211فبراير ، 82عدد ، شبابنا يغترب عن لغته األصلية باستخدام األحرف اإلنجليزية للكتابة العربية، مجلة السعادة( 1)

22. 
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بقضية االغتراب والعزلة من خالل التطرق للتكنولوجيا وآثارها على الشباب من الناحية االجتماعية 
 .(1)والنفسية

، ومن األمثلة على %252جاءت قضية الرياضة والترفيه في صحيفتي الدراسة بنسبة  ةالثامن المرتبةوفي 
ضية الرياضة والترفيه في مجلة السعادة ما جاء في المجلة من حديث عن احتراف الشباب لرياضة ق

، وتركز اهتمام صحيفة صوت الشباب في قضايا الرياضة والترفيه من (0)ركوب الرمال في قطاع غزة
رياضة خالل الحديث عن العديد من الرياضات التي يهتم بها الشباب وتشكل لهم وسيلة للترفيه مثل 

 .(1)الكراتيه التي يهتم بها الشباب من الذكور واإلناث

، وهو اهتمام ضعيف %152بنسبة  ةالتاسع المرتبةفي وجاءت قضية التطوع في صحيفتي الدراسة 
من الشباب بأنهم سبق  %11أفاد بالمقارنة مع اهتمام الشباب على أرض الواقع بالعمل التطوعي حيث 

، باإلضافة إلى تكراره في (2)هم وخاصة في األنشطة الشبابيةافي منطقة سكنوأن شاركوا بأعمال تطوعية 
  (.128احتياجات الشباب الفلسطيني )انظر صحفة  جدولأكثر من موضع ضمن 

ومن األمثلة على قضية التطوع في مجلة السعادة الحديث عن ظاهرة انتشار الحمالت التطوعية في شهر 
صحيفة صوت الشباب من خالل تغطية مشاريع مؤسسة بياالرا  ، وظهرت قضية التطوع في(1)رمضان

التي تصدر الصحيفة في مجال العمل التطوعي ومن هذه المشاريع مشروع "بصمتي" الشبابي التطوعي 
 .(2)الهادف إلى تقديم الدعم النفسي لألطفال في المدارس

، ومن األمثلة على %150سبة بن ةالعاشر  بالمرتبةوجاءت قضية الطموح والتحدي في صحيفتي الدراسة 
قضية الطموح والتحدي في مجلة السعادة الحديث عن طموح الشباب وتطلعاتهم المستقبلية في ظل تفاقم 

، وكان اهتمام صحيفة صوت الشباب بقضية الطموح والتحدي من خالل التركيز (2)األزمات في قطاع غزة
 .(8)دوا العناء بحثا منهم عن الحقيقةعلى نماذج للصحفيين الشباب الذين خاضوا الصعاب وتكب

                                                           

 .12، ص 0211سبتمبر  ،82عدد ، ، التكنولوجيا: اغتراب وعزلةصوت  الشباب صحيفة( 1)
 .8، ص 0211نوفمبر  ،81دد ع ، ركوب الرمال: رياضة تستهوي أفئدة المغامرين،مجلة السعادة( 0)
 .2، ص 0212أغسطس  ،21عدد  ، في نابلس الكراتيه رياضة دفاعية للذكور واإلناث،صوت  الشباب صحيفة( 1)
 .مرجع سابق( تقرير واقع الشباب الفلسطيني، (2
 .22ص ، 0210يوليو  ،21عدد  ، الشباب في رمضان يبادرون إلى الحمالت الخيرية التطوعية،مجلة السعادة( 1)
 .11، ص 0211يوليو  ،82عدد ، ، مشروع بصمات: الصورة توثيقصوت  الشباب صحيفة( 2)
 .22، ص 0211يناير ، 21عدد ، الحياة مليئة بالطموح وقطار النجاح ال توقفه العقبات، مجلة السعادة( 2)
 .18، ص 0211و يولي ،82عدد ، ، الصحفي الشاب بين حلم الوصول ومرارة الواقعصوت  الشباب صحيفة( 8)
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القضايا الصحية  :ملحة ضمن أولويات الشباب الفلسطيني مثلمهمة و قضايا  عدةكما ويالحظ أن هناك 
لم تحظ في فهذه ية التحتية، والبن ، وقضية الزواج، وقضية اإلسكان"الترامال"والتي منها المخدرات وحبوب 

رغم أنها على أرض الواقع تمثل قضايا رئيسية للشباب، حيث وردت صحيفتي الدراسة باألهمية الكافية، 
  (.128احتياجات الشباب الفلسطيني )انظر صحفة  جدولفي أكثر من موضع ضمن 

أن تركيز صحيفتي الدراسة على قضايا دون أخرى يأتي في سياق ثقافي وأيديولوجي لدى  ويرى الباحث
محتوى الموضوعات الصحفية المقدمة، وهو ما ينسجم مع الصحيفتين للتأثير على الرأي العام تجاه 

تعريف "أحمد زكريا" لمفهوم اإلطار اإلعالمي والمتمثل في أنه :"تفاعل بين أطراف ومكونات عملية 
االتصال الجماهيري يحكمها سياق ثقافي معين تبدأ بانتقاء القائم باالتصال والوسيلة اإلعالمية لبعض 

عليها ببروزها في نصوصها المختلفة باستخدام آليات وأدوات أخرى في ضوء جوانب الواقع، والتركيز 
رات مهنية وأيديولوجية للتأثير في استجابات الجمهور تجاه محتوى هذه النصوص إما بتبنيه ي  معايير ومتغ

 .(1)أو العمل على إعادة تأطيرها وفقا لمعايير وعوامل خاصة بأفراده"  ،لهذه الجوانب بمستويات مختلفة

مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بـ"األسباب التي تقف خلف مشاكل الشباب" في صحيفتي / رابًعا
 الدراسة:

ا في المواد الصحفية التي أن "ضعف التربية والوعي" أكثر األسباب حضورً نتائج الدراسة التحليلية بي نت 
، وقد جاء في مجلة السعادة بنسبة %0252تناولت قضايا الشباب في صحيفتي الدراسة، وذلك بنسبة 

، وهو ما يشير إلى االهتمام التربوي والتوعوي %0151، وفي صحيفة صوت الشباب بنسبة 1152%
 الصحيفتين. تالصحيفتي الدراسة حيث جاء "ضعف التربية والوعي" في المرتبة األولى لكل

ن السيدة هدى نعيم في معرض ومن نماذج ضعف التربية والوعي في مجلة السعادة ما جاء على لسا
:" ألن هذه الصورة تعكس ثر من اهتمامهم بالقضايا الوطنيةحديثها عن أسباب اهتمام الشباب بكرة القدم أك

 .(0)حالة الفشل القائم بإعداد الشباب وتعبئتهم، ..، هؤالء الشباب فقدوا الحواضن التي تعد الرجال"

هرت ضعف التربية والوعي باإلضافة إلى و"التهميش ومن النماذج في صحيفة صوت الشباب التي أظ
لألسرة مما أحدث غائب وضعف التكيف" ما جاء في تقرير حول معاكسة الفتيات للشباب :" هناك دور 

                                                           

 .112، ص مرجع سابق( أحمد زكريا، (1
 .12، ص 0211مايو ، 81عدد، مجلة السعادة، ؟بين الرويال والبرشلونة: أين تقع القدسفي الصميم: ( هدى نعيم،  (0
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ذلك جعل الشباب يجدون في المعاكسات وبعض الممارسات األخرى و في نظام التربية،  واضًحا خلاًل 
 .(1)ير عن حالة القهر االجتماعي التي يعيشونها"ا لتفريغ الكبت النفسي، والتعبمتنفسً 

في صحيفتي الدراسة، وهو سبب  %11فيما كان "التهميش وضعف التكيف" في المرتبة الثانية بنسبة 
متقدم في صحيفة صوت الشباب على مجلة السعادة، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة ما جاء في 

سيشارك الشباب في التخطيط لهذا العام وقيادة الفعاليات؟ أم عمود "في الصميم" للسيدة هدى نعيم :" هل 
سيظلون كما العادة الشريحة المستهدفة في الفعاليات واألنشطة تمتلئ بهم القاعات ليخطب بهم الكبار؟، 

ة والخالفات السياسية بين الشباب بعضهم .. كيف ستتجاوز الوزارة الجدر الكثيرة التي وضعتها الحزبي
 .(0)وبين الحكومة ورموزها ونشاطاتها ؟" مه، وبينببعض

، وقد ورد "االحتالل" بنسب %1252في مشكالت الشباب في المرتبة الثالثة بنسبة  اوكان "االحتالل" سببً 
متقاربة بين المجلة والصحيفة، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة ما جاء على لسان الشابة "ديمة 

الدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين:" من يتابع قضايا المعتقلين في اللبابيدي" حول دوافع مشاركتها في 
سجون االحتالل الصهيونية يزيد ايمانا بوحشية العدو وانتهاكه لكافة حقوق االنسان لذلك وجبت 

، ومن نماذج ذلك في صحيفة صوت الشباب ما جاء على لسان د. فتحي فليفل مدير دائرة (1)نصرتهم"
معية الهالل األحمر برام هللا :"يحد االحتالل من قدرة الشباب على الحركة والتواصل الصحة النفسية في ج

 .(2)واالستمتاع، واالكتشاف، فيعيشون ظروفا غامضة أحيانا .."

، وهو سبب متقدم في صحيفة صوت %1251فيما جاء "الفقر وندرة الموارد" في المرتبة الرابعة بنسبة 
فرق ال يعكس واقع الفقر في قطاع غزة الذي يتقدم على الضفة الشباب على مجلة السعادة، وهو 

، حيث كان من المتوقع أن يكون اهتمام مجلة السعادة التي تركز في موضوعاتها على قطاع (1)الغربية
ا على صحيفة صوت الشباب التي مقرها في الضفة الغربية وتركز في موضوعاتها على الضفة غزة متقدمً 
 الغربية.

                                                           

 .2ص ، مرجع سابق ،صوت الشباب، شباب على نار هادئةصحيفة ( (1
الفي الصميم: ( هدى نعيم، 0)  .12، ص ، مرجع سابق لن يكون عامكمدقوا األبواب بقوة وا 
 .21،22، ص 0210مارس ، 11عدد ، الشباب يبادرون لخدمة قضية األسرى وتفعيلها، مجلة السعادة( (1
 .1، ص 0211يوليو  ،82عدد ، ، الضغوط النفسية عند الشباب: هل ستتحول إلى حالة مرضيةصوت الشباب صحيفة( (2
 .مرجع سابق، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، باب العالميبيان بيان صحفي بمناسبة يوم الش(1)
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عاما حول تجربتها في  01ذلك في مجلة السعادة ما جاء في تقرير عن الشابة "إسراء عبيد" ومن نماذج 
ا من المال تستطيع الخروج به من أي االدخار حيث إنها تحب االدخار ألنها في وقت األزمات تجد فائضً 

ود أزمة طارئة، ولكن في الفترة األخيرة أصبحت عملية االدخار صعبة بعض الشيء بسبب عدم وج
، ومن نماذج ذلك في صحيفة صوت الشباب ما جاء على لسان السيد حاتم (1)فائض من مصروفها..

الشيخ خليل مدير العالقات العامة في بلدية غزة في سياق حديثه عن بحر غزة كمتنفس للشباب في فصل 
ف الصحي ا خالل السنوات الماضية بسبب توقف محطات معالجة مياه الصر الصيف :" البحر كان ملوثً 

 .(0)عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.."

، وقد جاءت بنسب %252صحيفتي الدراسة جاءت "البطالة ووقت الفرال" بنسبة في وفي المرتبة الخامسة 
متقاربة بين الصحيفتين، ومن األمثلة على ذلك في مجلة السعادة قصة الشاب "محمد بلبل" أحد أفراد 

يقول :"الدافع للمشاركة هو أن العرض مغٍر، وأهداف  Googleمل الشبابي الفائز في مسابقة فريق الع
، ومن نماذج ذلك في (1)المسابقة هي خلق خيارات ممكن أن يستفيد منها الخريج في سوق العمل كخبرة"

رال التي ا :" كما أن أوقات الفعامً  02صحيفة صوت الشباب ما جاء على لسان الشابة رانيا العمودي 
ا ا من حياتهم اليومية مما يسبب لهم ضغطً ا كبيرً يقضيها الشاب الفلسطيني بسبب البطالة تأخذ حيزً 

 .(2)"انفسيً 

، وجاء بنسب متقاربة بين صحيفتي %251أما عن "ضعف القدرات" فكان في المرتبة السادسة بسنبة 
ل م. مهيب أبو القمبز في معرض حديثه الدراسة، ومن األمثلة على ذلك في مجلة السعادة ما جاء في مقا

عن القدرات الفكرية لدى الشباب :" ومن أهم أسباب االنسداد الفكري هو انكباب الشباب على لون واحد 
. ومن األمثلة على "ضعف القدرات" في الصحيفة (1)من األصدقاء والقراءة والمشاهدة والحياة العامة"
 _أي الغرور_ من ت في خاتمة أحد تقاريرها :"ويمنعهصوت الشباب ما جاء عن الغرور حيث أورد

 للتباهي سليمة غير طريقة وهي عنه، المجتمع وابتعاد العزلة سوى لصاحبه يحمل فال والتطور، التواصل

                                                           

 .21، 22، ص 0211يونيو ، 82عدد  ، الشباب بين المصروفات اليومية واالدخار لتأمين المستقبل،مجلة السعادة( (1
 .12، ص 0211يوليو ، 82عدد  ،، صيف فلسطين: فضاءات من الحرية واالستجمامصوت الشباب صحيفة( (0
 .21، 22، ص 0211نوفمبر ، 81عدد ، google، خمسة شبان من غزة يحصلون على جائزة من شركة ة السعادةمجل(1)
 .1، ص مرجع سابق ؟،هل ستتحول إلى حالة مرضية :صوت الشباب، الضغوط النفسية عند الشبابصحيفة ( (2
 .21، ص 0212نوفمبر  ،12عدد ، ، التنوع الحيويمجلة السعادة( (1
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نما اإلنسان، أهمية عن تعبر وال وباإلنجازات، بالنفس  ويصل لديه، نقص لتغطية حاجته عن تعبر وا 
 .(1)عقباها" تحمد ال نتائج إلى باإلنسان

، وقد %251وكان لضعف األداء الحكومي المرتبة السابعة من بين األسباب في صحيفتي الدراسة بنسبة 
، ونماذج ذلك في مجلة %051، وفي مجلة السعادة بنسبة %152جاء في صحيفة صوت الشباب بنسبة 

غزة :" هناك تقصير السعادة حديث الشاب "يوسف وادى" أحد المشاركين في رياضة ركوب الرمال في 
ومستلزماتها فضال عن  م توفر أماكن آمنة لهذه الرياضة "ركوب الرمال"من قبل الجهات المسئولة التي ل

ء على ، ومن األمثلة على ذلك في صحيفة صوت الشباب ما جا(0)عدم تشكيل جهة رسمية راعية له .."
زير، منذ أن قرر دولة رئيس الوزراء أن يحتفظ :" فوزارة الشباب والرياضة بال و لسان السيدة هانيا البيطار

 .(1)لنفسه بهذه الحقيبة منذ التعديل الوزاري األخير، واألنكى من ذلك أال يكون صوت الشباب مسموعا.."

نتائج استطالع مؤسسة رغم أن ، %152الثامنة بنسبة المرتبة فجاء في أما عن "ضعف الوازع الديني" 
 .(2) %22بنسبة الدين والقيم في مقدمة اهتمام الشباب  شارك الشبابية أوضحت أن قضية

أنها مرتبة  ومن وجهة نظر الباحث، %152"االنقسام والتعصب" في المرتبة الثامنة بنسبة  أيًضاجاء و 
سببه االنقسام الداخلي الفلسطيني والتعصب الحزبي من آثار اقتصادية واجتماعية يمقارنة بما  جًدامتدنية 
ي الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد يعود ذلك إلى تحاشي صحيفتي الدراسة التطرق إلى بيرة فكونفسية 

 .ًا من جمهورهاقضايا االنقسام الداخلي لالبتعاد عن التجاذبات السياسية الداخلية التي قد تفقدها جزء

م األطر أسباب أخرى في النتائج السابقة ينسجم مع مفهو من أن التركيز على أسباب أكثر  ويرى الباحث
حيث عرفه بأنه :" االنتقاء المتعمد لبعض أبعاد الحدث، أو القضية   R. Entmanعند اإلعالمية 

من االتساق"  افي النص اإلعالمي بطريقة تنظم القضية وتحددها وتضفي عليها قدرً  اوجعلها أكثر بروزً 
(1). 

                                                           

 .1، ص 0211أبريل  ،81عدد ، ، الغرور صفة تنتشر بين الشبابت الشبابصو  صحيفة( (1
 .8ص ، ، مرجع سابق( مجلة السعادة، "ركوب الرمال" رياضة تستهوي أفئدة المغامرين(0
 .0، ص ، مرجع سابقسالم والشباباالفتتاحية: ( هانيا البيطار، (1
 .مرجع سابق ،روفهم الحياتيةاستطالع رأي ميداني، آراء الشباب وتصوراتهم اتجاه ظ (2)
 .22، صمرجع سابقمحمد سعد إبراهيم،   (1)
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ر والسمات النصية التي تعمل لألطر اإلعالمية بأنها مجموعة من الصو  Rheeينسجم مع تعريف  أيًضاو 
 .(1)في المرحلة األولية من تفسير األخبار التي تتحدد باستخدام المعرفة 

في صحيفتي الدراسة أهداف التأطير دون أخرى يتحقق من خالل التركيز على األسباب السابقة كما 
 :(0)"مناور الراجحي" اإلعالمي التي تحدثت عنها 

، ل التركيز على قيم وحقائق معينة، تمنحها صلة أكبر بالقضيةالتأثير في االتجاهات من خال .1
 األسلوب الذي يكتبون به.  ويتأثر ذلك باتجاهات المحررين و 

، ليس فقط من خالل إبراز لتأثير على القرارات التي يتخذهااالسهام في تشكيل الرأي العام وا .0
نما من خالل تقديم تفسيرات تتعلق بها. ؛قضايا معينة  وا 

مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بـ"الحلول المقترحة لمشاكل الشباب" في صحيفتي / اخامسً 
 الدراسة:

أن "التوعية والتثقيف" تحتل المرتبة األولى ضمن الحلول المقترحة في نتائج الدراسة التحليلية أظهرت 
ما يفسره أن "ضعف  ، وقد جاء بنسب متقاربة بين الصحيفتين، وهو%1252بنسبة  صحيفتي الدراسة

تنسجم مع اهتمام السابقة، كما ضمن قائمة األسباب  أيًضاالوعي والتربية" كان يحتل المرتبة األولى 
 (.128 أولويات االحتياجات لدى الشباب )انظر صفحة جدولالشباب بالتوعية والتثقيف ضمن 

محاضر بقسم علم النفس في  ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة ما جاء على لسان السيد "محمد عسلية"
جامعة األقصى حول كيفية قضاء الشباب وقت الفرال :" ضرورة أن يشغل الشباب وقت فراغهم في التردد 
على المكتبات، واستخدام اإلنترنت االستخدام األمثل، وأن يرتادوا النوادي الشبابية إلشباع رغباهم في 

ة صوت الشباب ما جاء على لسان د. موسى حلس ممارسة أنواع الرياضة"، ومن نماذج ذلك في صحيف
المختص في علم االجتماع بغزة:" ويدعو حلس اآلباء إلى تنشئة أبنائهم على القيم واألخالق المثلى، بعيدا 
عن التقليد األعمى الذي يتنافى مع قيم مجتمعنا، وتوعيتهم بالسلوك الصحيح وغير الصحيح، ليتمكنوا من 

 .(1)الذي يتربص بهم، ويدفع نحو تفكك األواصر االجتماعية" مجابهة االنحالل الخلقي

                                                           

 .12مرجع سابق، ( ميادة مهنا، (1
 .001، 002ص  ،مرجع سابق( مناور الراجحي، (0
 .2ص ، ، مرجع سابق ،شباب على نار هادئة صوت الشباب،صحيفة ( 1)
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، وقد جاء في مجلة السعادة بنسبة %1151أما عن "تطوير المهارات" فكان في المرتبة الثانية بنسبة 
، ويعزى ذلك إلى اهتمام صحيفة الشباب بالجانب %1251، وفي صحيفة صوت الشباب 1151%

سس بياالرا الشبابية التي تتبع لها الصحيفة، ومن نماذج ذلك في المهاري للشباب النابع من تخصص مؤ 
مجلة السعادة ما جاء على لسان د. محمود الحرثاني أستاذ اللغة اإلنجليزية في معرض حديثه عن دور 
الشباب في تصحيح الحقائق لدى الغرب حول القضية الفلسطينية :" إن أهم ما يلزم الذي يتحدث اللغة 

ما تحدث به د. درداح الشاعر الخبير النفسي :"  أيًضا، و (1)تنمية الذات وبناء المهارات"اإلنجليزية هو 
اب الذين هم على أبواب التوظيف الذين ما زالوا في مرحلة الدراسة االستفادة من أخطاء لذلك ننصح العز  

يفة صوت ."ومن نماذج ذلك في صح(0)سبقوهم وعليهم أن يخططوا لبناء مستقبل خال من الديون من
 بها، البوح وعدم األسرار حفظ على بالتدرب الشباب ما جاء على لسان د. درداح الشاعر الذي نصح

 هذا من الشفاء يمكن: ويقول ا،نفسيً  ال اسلوكيً  يضمر  الطريقة بهذه أسراره يفشي من الشاعر أن :"ويوضح
 .(1)عليه" رتبةالمت والنتائج األسرار إفشاء مخاطر اعتباره في الشخص وضع إذا المرض

، وقد جاء في صوت الشباب بنسبة %1251أما عن "المحاولة واإلصرار" فكان في المرتبة الثالثة بنسبة 
، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة ما جاء على لسان د. %1151، وفي مجلة السعادة بنسبة 1252%

ور الشباب في تصحيح الحقائق محمد الحرثاني أستاذ اللغة اإلنجليزية في معرض حديثه السابق حول د
لدى الغرب حول القضية الفلسطينية:" علينا أن نتعامل مع القضية الفلسطينية بوعي تام ومدروس 
ألهميتها وحساسيتها والعمل الجاد على عرضها بأكثر األساليب تأثيرا ثم البحث الجاد والمستمر عن أنجح 

لى ذلك في صحيفة صوت الشباب تقرير حول أزمة ، ومن األمثلة ع(2)الطرق لتوصيل رسالتنا للعالم"
البطالة جاء فيه:" وحين ال ييأس ويسعى لغد أفضل فإنه يبقى رغم الصعوبات مصرا على الحياة وال أحد 

 .(1)يعرف من أين يبدأ طريق السعادة، ولكننا ماضون إليه"

، %1258مجلة السعادة بنسبة  ، وهو في%1050المرتبة الرابعة "التحفيز والدعم النفسي" بنسبة في وجاء 
إلى اهتمام مجلة السعادة الملحوظ في ذلك  ويرجع الباحث، %852وفي صحيفة صوت الشباب بنسبة 
ا جاء ، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة مخصوًصاوالشباب  عموًماالجوانب النفسية والتربوية لألسرة 

                                                           

 .12، ص0211مايو ، 81عدد البيوت،  ، الفيس بوك: نار تشعل الشعوب وتقلب أنظمةمجلة السعادة  (1)
 .21، 22، ص مرجع سابق( مجلة السعادة، الشباب بين المصروفات اليومية واالدخار لتأمين المستقبل،  (0
 .1، ص 0212سبتمبر ، 22عدد  ،، إفشاء األسرار من  اللقاء األول: خط أحمرصوت الشبابصحيفة (  (1

 .12، ص مرجع سابقالشعوب وتقلب أنظمة البيوت،  مجلة السعادة، الفيس بوك: نار تشعل  (2)
 .1، ص مرجع سابق !،مهن ال على البال وال على الخاطر :صوت الشباب، بعد التخرجصحيفة (  (1
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ا له عليه أن  باهرً الذي يريد أن يصنع مستقباًل  ياد القواسمي :"إن اإلنسانعلى لسان االخصائي النفسي إ
ما جاء في مقال م. مهيب أبو القمبز :"  أيًضا، ومن نماذج ذلك (1) ال يعرف لليأس طريقا"يكون متفائاًل 

ك يتك وتمأل رئمفيك عليك ان تأخذ شهيقا عميقا من قبل دخول قاعة االمتحان اذا شعرت أنك فقدت قدم
، ومن األمثلة على ذلك في صحيفة صوت الشباب حديث  د. فتحي (0)بطء.."ثم اخرجه من فمك كزفير ب

فليفل مدير دائرة الصحة النفسية في جمعية الهالل األحمر برام هللا:" على الشاب أن يوجد شبكة عالقات 
داعمة وأن يلتحق بمجموعات يلتقي فيها بشباب آخرين..، باإلضافة إلى التوجه إلى مؤسسات التي تساعد 

ى إدارة التوتر، وتطوير آلية للتكيف، وتطوير مهارات شخصية في التعامل مع الضغوط التي يواجهها عل
 . (1)الشاب"

، وقد جاءت في مجلة السعادة بنسبة %152بنسبة في المرتبة الخامسة "التطوع والمشاركة" وجاء 
ة قول م.مهيب ، ومن نماذج ذلك في مجلة السعاد%850، وفي صحيفة صوت الشباب بنسبة 1251%

ن ن الناس خير ما يكون، لكني أتوقع أأبو القميز :"وتحقيق التوازن يجعل ذلك الفرال المغبون فيه كثير م
اب ان يتميز في خدمة المجتمع من خالل التطوع، فكم من مؤسسات شبابية تستقطب الشباب بمن الش

ة صوت الشباب ما جاء في ، ومن نماذج ذلك في صحيف(2)اآلن في حمالت صيف تفيد المجتمع .."
نفعله هو العمل أن مقال الشاب "شادي زماعرة" رئيس ملتقى األدباء الفلسطينيين برام هللا :"وأول ما يمكن 

 .(1)التطوعي من أجل المجتمع وخدمة البلد، إضافة إلى التخطيط السليم .."

، وقد جاءت في مجلة السعادة %1وجاءت "الرعاية الحكومية وتعزيز الرقابة" في المرتبة السادسة بنسبة 
، ومن األمثلة على ذلك في مجلة السعادة ما %1250، في صحيفة صوت الشباب بنسبة %850بنسبة 

جاء على لسان السيد رشيد المصري مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم في جهاز مكافحة المخدرات 
ا في القضاء على هذه اآلفة ية لم تدخر جهدً بغزة :"الحكومة الفلسطينية في غزة ممثلة بوزارة الداخل

الخطيرة _أي المخدرات_ فقد أعلنت قبل حوالي عام حمالت وطنية لمكافحة المخدرات التي استطاعت أن 
تحقق إنجازات يفتخر بها على كافة الصعد ..، الشرطة الفلسطينية تمكنت من القضاء على الرؤوس 

                                                           

 .21، 22، ص 0212أكتوبر  ،22عدد  نظرتهم إلى الواقع ما بين التفاؤل والتشاؤم،: ، شبابنامجلة السعادة(  (1
 .21، ص مرجع سابق إدارة ضغوط االمتحانات،بيك: شبا( مهيب أبو القمبز،  (0
 .1، ص مرجع سابق هل ستتحول إلى حالة مرضية؟، :صوت الشباب، الضغوط النفسية عند الشبابصحيفة (  (1
 .21، ص 0211يوليو  ،81عدد ، ضع بصمتك الصيف قادم مجلة السعادة،(  (2
 .1، ص!، مرجع سابق( شادي زماعرة ، نحن قوة اليوم (1
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، ومن األمثلة على ذلك في صحيفة صوت الشباب قصة (1)الكبيرة المروجة للمخدرات في قطاع غزة"
:"وتشدد السعافين على أنها ستناضل مشروع إبداعي في المجال الرياضي الشابة "آيات السعافين" صاحبة

، وتتمنى أن يلتفت ا لن تقبل أن تبقيه حبًرا على ورقحتى تحقق مشروعها، ولن تتخلى عنه، كم
 .(0)بتنمية الرياضة المحلية وال تفضل أن تتبناه جهات خارجية" المسئولون لمشروعها ألنها مهتمة

، وقد جاءت بنسب متقاربة %251وجاءت في المرتبة السابعة "المشاريع الصغيرة وفرص التمويل" بنسبة  
عاما عن  02بين الصحيفتين، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة ما تحدث به الشاب "تامر المدهون" 

يبدأ من الجامعة بالتكفل في تطبيق أبحاث  -أي البطالة-عمل :"الحل لهذه المشكلة تجربة في مجال ال
التخرج الصالحة للتطبيق على أرض الواقع، ضمن المشاريع الصغيرة، وبعد ذلك إطالق العنان للشباب 

 ، ومن األمثلة في صحيفة صوت الشباب قول الشابة "آسيا(1)كي يعملوا بأنفسهم ويطوروا من قدراتهم"
 يطمحن الثالث الفتيات كانت التخرج، بعد طموحنا وجمعنا الخاص، تخرجها مشروع منا لكل النمر:" كان

 من ينتشلهن الوقت نفس وفي للوظائف، اليومي الروتين عن يبعدهن حر عمل أو خاصة، شركة إلنشاء
 أنه مع الجوال، اتبتطبيق نتخصص أن قررنا طويلين، وبحث تفكير بعد: آسيا وتتابع. البطالة براثن بين
 .(2)والتوجيه" التمويل ينقصنا كان

نخفضة في ، وهي نسبة م%2نهاء االنقسام وتعزيز التسامح" فجاء في المرتبة الثامنة بنسبة أما عن "إ
نهاء االنقسام" على المجتمع الفلسطيني من إيجابيات في شتى المجاالت ضوء ما يمكن أن يعكسه "إ

، وفي مجلة %151جتماعية..الخ، وقد جاء في صحيفة صوت الشباب بنسبة السياسية واالقتصادية واال
، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة ما جاء في عمود شبابيك للمهندس مهيب أبو %1السعادة بنسبة 

ا بعضا، واألهم أن نربي أوالدنا على تقبل النقد، وال نالقمبز :"علينا أن نوسع صدورنا قليال، وليسع بعض
، ومن نماذج ذلك في صحيفة صوت الشباب ما جاء في قصة الشابة (1)لى رد الصاع صاعين"نربيهم ع

                                                           

، ص 0211أكتوبر ، 88عدد مدمنو المخدرات يكشفون لـ"السعادة" أسرار تورطهم في وحل الدخان األزرق،  مجلة السعادة،( 1)
12_12. 
 .2، ص 0210أبريل  ،11عدد ، ، آيات السعافين تبهر "الفيفا" وتنتزع الجائزة األولى عالمياصوت الشبابصحيفة ( 0)
ص ، مرجع سابقية كبيرة: الشباب يشتكون البطالة بعد التخرج والحل يبدأ من عندهم، على الجامعات مسئول ،( مجلة السعادة1)

22 ،21. 
 .2، ص مرجع سابق صوت الشباب، أنامل غزة الناعمة تنشر التسلية في أرجاء الكوكب،صحيفة ( 2)
 .21، ص 0210يونيو  ،12عدد ، ، التمس ألخيك نقدامجلة السعادة( 1)
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ميسون التي فقدت عريسها بسبب االنقسام والتعصب :"وتأمل ميسون أن ينتهي االنقسام وتختفي آثاره 
 .(1)لتتمكن كل فتاة من تحقيق حلمها بالزواج من الشاب الذي تحبه بغض النظر عن أي انتماء سياسي"

نسبة منخفضة في ضوء أهمية  أيًضافي المرتبة التاسعة، وهي  %052وجاء "تطوير التعليم" بنسبة  
التعليم في مواجهة الكثير من مشكالت الشباب، وقد ظهر اهتمام مجلة السعادة بـ"تطوير التعليم" أكثر من 

ذلك في مجلة السعادة للثانية، ومن نماذج  %152لألولى، و %151بنسبة صحيفة صوت الشباب اهتمام 
ما جاء على لسان الشاب خالد صافي حول مشكلة العزلة الناتجة عن االهتمام الزائد بالتكنولوجيا 
:"ضرورة توسيع أفق الشباب لالستفادة من التقنيات الحديثة عن طريق تشجيعه للدخول في منافسات 

ت الشباب بشيء مفيد مثل النوادي علمية وأكاديمية وذهنية مع شباب دول أخرى، باإلضافة إلشغال وق
، ومن نماذج ذلك في صحيفة صوت الشباب حديث د. درداح الشاعر الخبير النفسي بجامعة (0)الرياضية

 اإلعالم وسائل ويدعو والجامعات، المدارس في ينمى أن يجب الشعور هذا أن إلى األقصى بغزة "ويشير
 ما كل يقول أن اإلنسان اعتاد إذا خصوًصا جتمع،بالم تفتك التي القضية هذه على الضوء تسليط إلى
 .(1)يقابل" من لكل بسره ويبوح بذهنه، يدور

، وقد جاءت متقدمة في مجلة %051في المرتبة العاشرة "الرياضة والنشاط الالمنهجي" بنسبة جاء و 
بز :"وجدت السعادة على صحيفة صوت الشباب، ومن األمثلة في مجلة السعادة ما قاله م. مهيب أبو القم

يديو أن الجمعية اإلسالمية للطلبة المسلمين في بريطانيا تقوم بنشاط ترفيهي للطلبة يشتمل على ألعاب ف
ا خارج ا ال منهجيً ألي طالب ألن يمارس نشاطً  ا، فوجدت أن هناك متسعً ومسابقات جري وكرة وسباحة

حي فليفل :"تساعد الرياضة على ، ومن األمثلة في صحيفة صوت الشباب حديث د. فت(2)"أوقات الدراسة
تفريغ الضغوط فهي تمنح الشخص مساحة يرفه فيها عن نفسه، وينصح بممارسة "اليوغا" ألنها تساعد 

 .(1)"ى التنفس الصحيح وتخفيف التوترعل

، رغم أنه جاء في المرتبة ةفقط في المرتبة الحادية عشر  %251"مقاومة االحتالل"  توللمفارقة فقد جاء
في نتائج "األسباب"، وكذلك رغم أهمية مقاومة االحتالل كحل يمكن أن يساهم في التخفيف عن الثالثة 

الشباب وكل قطاعات الشعب الفلسطيني في شتى المجاالت، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة ما جاء 
                                                           

 .12، ص 0210، أغسطس 12عدد ، كاية ميسون الفلسطينية والزواج الحزبي، حصوت الشبابصحيفة ( (1
 .21، 22، ص 0211مايو ، 81عدد ، هوس التكنولوجيا: شبح يالحق الشباب، مجلة السعادة( (0
 .1، ص مرجع سابق ،صوت الشباب، إفشاء األسرار من  اللقاء األول: خط أحمرصحيفة ( 1)
 .21، ص 0212، أكتوبر مجلة السعادة ،22عدد  نشطة الالمنهجية،األشبابيك: ( مهيب أبو القمبز، (2
 .1ص ، ؟، مرجع سابقهل ستتحول إلى حالة مرضية :صوت الشباب، الضغوط النفسية عند الشبابصحيفة ( (1
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دى له بأقل على لسان ناشط في مجال الدفاع عن األسرى :"تحركوا وأفيقوا وأشعروا المحتل بأننا هنا نتص
، ومن نماذج ذلك في صحيفة صوت الشباب قصة الشاب "حمزة أبو عياش" (1)ما نملك بكلماتنا وأصواتنا"

 على هللا رام شهدتها التي االحتجاج مسيرات في شارك فلقد الرافض، موقفه عن يكتف الذي جاء عنه:" لم
 إبهامه، كسرت حيث الفنان أصابع انتظار في األمن رجال احد هراوة كانت وهناك موفاز، شاؤول زيارة
 أكلت الجميع؛ مع حدث وكما المتظاهرين، بين كنت: »حدث ما وصف في خفيفة بابتسامة حمزة ويعلق

 .(0)النصيب" فيه ما

، وفي %252، فجاءت في "السعادة" وقد تقاربت الصحيفتان من حيث نسب المواد التي لم تذكر حلواًل 
 المواد الصحفية.وتحرير في إعداد  مهنيةً  ذلك أخطاءً حث ويعتبر البا، %152"صوت الشباب" 

 " في صحيفتي الدراسة:نتائج الحلول المقترحةمناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بـ"/ سادًسا

ا في المواد الصحفية ضمن نتائج أن "التكيف والرضى" كان األكثر تكرارً نتائج الدراسة التحليلية أظهرت 
، %1151، وهي في صحيفة صوت الشباب بنسبة %0852ي صحيفتي الدراسة بنسبة الحلول الواردة ف

، ومن أمثلة ذلك في مجلة السعادة ما جاء على لسان الشابة "آية مسعود" %0252وفي مجلة السعادة 
التي حصلت مع شقيقتها على جائزة أفضل بحث علمي في فلسطين :"وعلى صعيدي الشخصي أصبحت 

بق، وأتمنى من هللا أن أصل للدكتوراه في علم األحياء"، وتتابع شقيقتها آالء :" اجتماعية أكثر مما س
، ومن األمثلة التي جمعت (1)ا يستفيد منه البعض"الحمد هلل سعادتنا ال توصف فنحن استطعنا أن نقدم شيئً 

ة صوت الشباب "، و"التقدم والتنمية"، ونتيجة "الثقة"، و"النجاح واالبداع" في صحيفرضىبين "التكيف وال
عاما التي حققت كل ما سبق ذكره بفعل المحاولة واإلصرار، فتقول  01قصة الشابة المبدعة "رشا دلول" 

بدراسته، ووجدنا أنه مالئم لنا  جًدا:" لم نندم للحظة على االلتحاق بقيم التكنولوجيا الحيوية، بل استمتعنا 
 .(2)ا، ونشجع الجميع على االلتحاق به"كثيرً 

، وقد جاءت تلك النتيجة في مجلة السعادة بنسبة %0252في المرتبة الثانية "النجاح واإلبداع" بنسبة جاء و 
، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة ما جاء على لسان الشباب "عبد الحميد %1852، وفي 01%

يد :"وبعد ذلك جاء اإلعالن عبر البر  googleالفيومي" عضو فريق شبابي فاز في مسابقة لشركة 
                                                           

 .21، 22، ص مرجع سابق( مجلة السعادة، الشباب يبادرون لخدمة قضية األسرى وتفعيلها، (1
 .2، ص م0210أغسطس ، 12عدد مزة أبو عياش: الجًداريات كأسلوب مقاومة، ، حصوت الشبابصحيفة ( 0)
، فتاتان توأمان تحصالن على جائزة أفضل بحث في فلسطين للتغلب على صعوبات تعلم وتعليم اللغة مجلة السعادة( 1)

 .11، 10، ص م0211ديسمبر  ،12عدد ، اإلنجليزية
 .11، صم0211أغسطس ، 81عدد موذج التميز وتتحديان الحصار، ، "سارة ورشا" تجسدان نصوت الشبابصحيفة ( 2)



850 
 

فريق حول العالم ..، ونحن حصلنا على المركز الثاني على  122االلكتروني من قبل الشركة عن أفضل 
 .(1)مستوى الشرق األوسط"

، وقد جاءت تلك النتيجة في صحيفة صوت %1152وجاء "تفريغ الطاقات" في المرتبة الثالثة بنسبة 
ن األمثلة في مجلة السعادة التي جمعت ، وم%1152، وفي مجلة السعادة بنسبة %1251الشباب بنسبة 

جامعة اإلسالمية ر ماهر السوسي أستاذ الفقه في البين "تفريغ الطاقات" و"الثقة" ما جاء على لسان الدكتو 
في تعقيبه على قضية االنتحار :"ثم إن المسئولية تقع بالدرجة الثانية على المؤسسات الرسمية التي 

م وتقدير الذات لدى الشباب والعمل على وضع الخطط لتوفير فرص مطلوب منها أن توفر كل سبل الدع
، ومن األمثلة على تفريغ الطاقات (0)العمل المالئمة التي من شأنها أن تبدد ضغوط الحياة وتفرل طاقاتهم"

في صحيفة صوت الشباب ما جاء على لسان السيد "خالد عودة هللا" المختص في علم االجتماع في 
عا لتفريغ ما في داخلهم دون خوف  واسً مجااًل  -التسلية عبر اإلنترنت-" يعطيهم ذلك جامعة بير زيت :

 .(1)من رقيب أو حسيب.."

، وفي %1151 بنسبة ، وهي في مجلة السعادة%1158أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت "الثقة" بنسبة 
فجاء في المرتبة الخامسة  ، أما عن "التحرير والحفاظ على الهوية"%1051 بنسبة صحيفة صوت الشباب

، %052، وفي صحيفة صوت الشباب بنسبة %252، وهي في مجلة السعادة بنسبة %152بنسبة 
ا مع انخفاض نسبة "مقاومة االحتالل" كحل والواردة في نتائج الحلول، وباإلجمال النسبة منخفضة انسجامً 

ق لدى الشباب "وليبذل في هذه ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة ما جاء في موضوع القيم واألخال
، (2)المرحلة الجهد الكبير والوقت الكافي لكي نستعيد ارواحنا باستعادة شبابنا لهويتهم الوطنية واإلسالمية "

ا من رام هللا في تعقيبها عامً  01ومن نماذج ذلك في صحيفة صوت الشباب ما قالته الشابة عبير زغاري 
 توحيد جميع ا ويجب أواًل لة الفلسطينية :"وما يزال االنقسام مستمرً على استحقاق أيلول المتعلق بالدو 

الصفوف الداخلية ثم الذهاب إلى األمم المتحدة، ولكن في حال تم التجاوب مع السلطة الفلسطينية نكون 
 .(1)ا نحو الحرية .."قد حققنا انتصارً 

                                                           

 .21، 22، ، ص مرجع سابق ،google( مجلة السعادة، خمسة شبان من غزة يحصلون على جائزة من شركة (1
 .12، ص 0212سبتمبر  ،11عدد  ، االنتحار: هروب من المواجهة وتوحد مع الشيطان،مجلة السعادة( 0)
، ص 0210فبراير  ، 11عدد  ؟،، العالقات اإللكترونية: بين اللهو والتسلية هل هناك مكان للمشاعرصوت الشبابصحيفة ( (1
1. 
 .12ص ، مرجع سابقحملة استعادة الروح، في الصميم: ( هدى نعيم، (2
 .11،10، ص 0211أغسطس  ،81عدد  ، هل نحن وأيلول على موعد مع استحقاق الدولة؟،صوت الشبابصحيفة ( (1



855 
 

في المرتبة  %151تنمية" بنسبة وبشكل متقارب مع "التحرير والحفاظ على الهوية" جاءت "التقدم وال
السادسة، وهو تقارب ناتج عن أن صحيفتي الدراسة جمع في غالب األحيان بين النتيجتين على اعتبار 

ا بالتحرير والحفاظ على الهوية، وقد جاءت نتيجة "التقدم والتنمية" ا عضويً أن التقدم والتنمية مرتبط ارتباطً 
ماذج ذلك في مجلة السعادة ما جاء على لسان السيدة هدى نعيم متقاربتين في صحيفتي الدراسة، ومن ن

:"إن نقاء وصدق وعنفوان هذا الشباب يجعلنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بالوقوف بجانبهم، نستمد 
األمل من تفاؤلهم، واستعدادهم العالي للعمل، طموحاتهم الحالمة، وقدراتهم التي يجب أن يفسح أمامها 

س الوقت يجب أن نزودهم بالخبرة والتجربة التي امتلكناها حتى يتواصل ويتكامل المجال، وفي نف
 .(1)النضال.."

ا مع ، وهي نسبة منخفضة انسجامً %058وجاء في المرتبة السابعة "المصالحة والسلم المجتمعي" بنسبة 
لصالح صحيفة اًل اجمانسبة "انهاء االنقسام والتسامح" الذي جاء في سياق الحلول المقترحة، وهي نسبة 

النعدامها في مجلة السعادة، ومن األمثلة على ذلك في صحيفة صوت الشباب ومن  نظًراصوت الشباب 
هللا في تقرير حول المصالحة  رام من زبيدات"، نماذج "المصالحة" في "صوت الشباب" قول الشاب "حمزة

: ويتابع ،«التغيير على قادرة عوبالش أن الثورات من تعلمنا " لقد:الفلسطينية من وجهة نظر الشباب
 .(0)إلنهائه" حملتنا في سنستمر ولكننا االنقسام، استمرار هو االحتالل هدف أن نعلم نحن»

، وهي نسبة متدنية رغم أن "التوعية %152جاء "زيادة الثقافة" في المرتبة الثامنة بنسبة فقد وللمفارقة 
يدلل على ضعف الوحدة الموضوعية للمواد الصحفية في  والتثقيف" كحل جاء في المرتبة األولى، وهو ما

، ومن األمثلة على ذلك في مجلة السعادة ما جاء في مقال م. مهيب أبو القمبز :"إن صحيفتي الدراسة
 1بر محاولة القراءة مثل شرب دواء الكحة ذو اللون الخمري! ولنجرب! مثال تكنا نكره القراءة، فلنع

، وسترون كم المعرفة التي حصلنا عليها كي نعود إلى مجدنا 02ثم  12إلى صفحات في اليوم ثم تتطور 
، ومن األمثلة في صحيفة صوت الشباب تعقيب د. فريد ضهير أستاذ الصحافة في جامعة (1)التليد"

النجاح الوطنية :" فإن القارئ يمكنه أن يختار الطريقة التي تمكنه من أن يستفيد من كليهما، ويستمتع 
 .(2)ا أوسع وفكر أكثر قدرة على التخيل واالستيعاب"بطريقة تزيد ثقافته وتفتح له آفاقً  بقراءتها

                                                           

 .12، ص مرجع سابقحلمت معهم، في الصميم: نعيم،  ( هدى1)
، 10، ص 0211أبريل  ،81عدد ، ، شباب الوطن تحرك وأبواب السماء مفتوحة لمن يناجي هللاصوت الشبابصحيفة ( (0
11. 
 .21، ص مرجع سابقالقراءة والشباب، شبابيك: ( مهيب أبو القمبز، 1)
 .1، ص 0211يوليو ، 82عدد هل يصبح الكتاب الورقي من  التاريخ؟، ، في عصر التكنولوجيا: صوت الشبابصحيفة ( (2
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صحيفتي من مجمل المواد في  %850أما نسبة المواد الصحفية التي لم تتطرق إلى نتائج فكانت بنسبة 
ذلك  ويعتبر الباحث، %251، وفي مجلة السعادة بنسبة %851، وهي في مجلة السعادة بنسبة الدراسة
 التقارير.وتحرير في إعداد  امهنيً  اضعفً 

 مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بـ"صورة الشباب" في صحيفتي الدراسة:/ سابًعا

أن صورة الشاب الـ"مبادر ومؤثر" جاءت في المرتبة األولى بنسبة التحليلية الدراسة نتائج أظهرت 
، ومن %0258، وفي مجلة السعادة بنسبة %1252، وهي في صحيفة صوت الشباب بنسبة 1251%

النماذج التي قدمتها مجلة السعادة على ذلك ثالثة شباب استطاعوا أن ينقلوا الحقائق ويساهموا في تغيير 
الصورة الخاطئة حول قطاع غزة إلى اإلعالم الغربي من خالل المبادرة بالمشاركة في مسابقة دولية 

، ومن نماذج ذلك في صحيفة صوت الشباب إنجازات الشباب (1)وحصولهم على مراتب متقدمة فيها
المتطوعين في مشروع "عد للعشرة" لنشر التسامح الذي تتبناه مؤسسة "بياالرا" حيث ظهر خالله الشباب 

 .(0)بصورة المبادر لصالح مجتمعه والمؤثر فيه من خالل أدوات ثقافية عصرية

، وهي نسب تنسجم مع النسبة %02دع ومثابر" بنسبة وجاءت في المرتبة الثانية صورة الشاب الـ"مب
الصحيفتين  المرتبة األولى، وقد جاءت في كلتا المرتفعة لقضية "اإلبداع" في نتائج القضايا التي جاءت في

بنسب متقاربة، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة قصة الشاب أحمد أبو شعبان الذي أكمل تعليمه بعد 
ا يتمثل في ا وتقنيً ا علميً رة عملية متميزة في مراحل الدراسة إلى أن قدم انتاجً انقطاع طويل وأظهر مثاب

، ومن نماذج ذلك في صحيفة صوت الشباب موضوع الشابة آيات السعافين التي (1)صناعة الروبوت
 .(2)المالعبفازت بجائزة "الفيفا" عن مشروعها إعادة تدوير إطارات السيارات لصالح 

، %1252، وهي في مجلة السعادة بنسبة %12ومستغ ل" في المرتبة الثالثة بنسبة وجاءت صورة "م همش 
، وظهرت تلك الصورة في مجلة السعادة من خالل استعراض %1251وفي صحيفة صوت الشباب بنسبة 

المجلة لقصص الشباب الذين راحوا ضحية التربية السيئة أو غياب الرقابة أو نظرة المجتمع، وهي في 
 11ت في سياق استعراض المجلة ألخبار الجرائم في قطاع غزة، ومن ذلك قصة الشاب )أ( معظمها جاء

ا الذي سرق والديه ليشتري الدراجة النارية التي كان يريدها وترجع المجلة السبب األساسي لهذه عامً 

                                                           

 .12، ص 0211مايو  ،81عدد  شباب فلسطين يصححون حقائق مضللة في اإلعالم الغربي،مجلة السعادة، ( 1)
 .12، ص 0210فبراير  ،11عدد ، ، عد للعشرة: مشروع يحاصر العنف ويعزز التعقل في النفوسصوت الشبابصحيفة ( 0)
 .10، ص 0210فبراير  ،10عدد  ، أحمد من األمية إلى صناعة الروبوت،مجلة السعادة( 1)
 .2ص ، مرجع سابق ،صوت الشباب، آيات السعافين تبهر "الفيفا" وتنتزع الجائزة األولى عالمياصحيفة ( 2)
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الصورة ، ومن أمثلة ذلك في صحيفة صوت الشباب (1)أسلوب والديه في تربيته منذ الطفولةإلى النتيجة 
التي قدمتها السيدة هانيا البيطار حول الشباب نتيجة السياسات الحكومية التي جعلت من الشباب في ذيل 

 .(0)قائمة التنمية في المجتمع

، وهو ما ينسجم مع أن قضية "االنحراف" %851أما صورة "ضعيف وكسول" في المرتبة الرابعة بنسبة 
، وفي %1052ضايا، وقد جاءت في مجلة السعادة بنسبة جاءت في المرتبة الثانية ضمن نتائج الق

، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة الصورة التي قدمها م. مهيب %151صحيفة صوت الشباب بنسبة 
أبو القمبز عبر عموده "شبابيك" حيث تحدث عن واقع الشباب المصابين بالعجز والكسل رغم كل ما 

ذلك في صحيفة صوت الشباب موضوع تقرير في الصحيفة  ، ومن نماذج(1)لديهم من طاقات شبابية 
حول العمل التطوعي قدم الشباب في صورة الضعيف والكسول جراء عزوفه عن العمل التطوعي وتبريره 

 .(2)ذلك باالنشغال الدائم

، وهي في مجلة السعادة %251أما عن صورة "الطموح والمتفائل" فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 
، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة تقرير حول %250، وفي صحيفة صوت الشباب %851ة بنسب

، ومن نماذج ذلك في صحيفة صوت الشباب تجربة (1)الشباب الطامح رغم ما في الحياة من عقبات 
ا أزمة و مجموعة من الشباب خريجي الصحافة واإلعالم حيث امتلكوا الطموح والتفاؤل الكافيين ليتجاوز 

 .(2)الة فأسسوا شركة تقدم الخدمات اإلعالمية وبذلك امتلكوا فرصة عملهم بأنفسهمالبط

، وهي في صحيفة صوت الشباب %158وفي المرتبة الخامسة جاءت صورة "العنيد والمتمرد" بنسبة 
 11، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة قصة الشاب "م.ع" %1، وفي مجلة السعادة بنسبة %258بنسبة 
ذي تمرد على أسرته وعاند زوجته التي كانت تنصحه في كل مرة أن يترك عادة تعاطي المنشطات ال اعامً 

، ومن نماذج ذلك في صحيفة (2)جن ودفع غرامة جراء فعلتهس  إلى أن ا والمهدئات إال أنه بقي مصرً 
س صوت الشباب تقرير الصحيفة حول احتجاجات الشباب في الضفة الغربية لشاؤول موفاز نائب رئي

                                                           

 .18، ص 0212سبتمبر  ،11عدد ، باع والديه بدراجة ناريةمجلة السعادة، ( 1)
 .0، ص مرجع سابق ،سالم والشباباالفتتاحية: لبيطار، ( هانيا ا0)
 .21، ص ، مرجع سابقكهولة الشباب في غزةشبابيك: ( مهيب أبو القمبز، 1)
 .18، ص 0212ديسمبر  ،22عدد ، ، العمل التطوعي: ثقافة شبابية تفقد قيمتها في فلسطينصوت الشبابصحيفة ( 2)
 .22، ص مرجع سابق العقبات، وقطاع النجاح ال توقفهالحياة مليئة بالطموح  ،( مجلة السعادة1)
 .02، ص 0210فبراير  ،11عدد  ، شباب يواجهون البطالة ويحققون النجاح،صوت الشبابصحيفة ( 2)
 .18، ص 0210أغسطس  ،18عدد ، ، لست مترمال إنما صاحب نخوةمجلة السعادة( 2)
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الوزراء اإلسرائيلي لمقر المقاطعة في رام هللا، حيث ظهر الشباب بصورة المتمردين والرافضين بعند شديد 
 .(1)للزيارة واصفين إياها قفز على تضحيات الشعب الفلسطيني

في المرتبة السادسة، وهي في صحيفة صوت الشباب بنسبة  %251وجاءت صورة "المتحرر" بنسبة 
، ومن األمثلة على ذلك في مجلة السعادة تقرير حول تحرر الشباب %151ادة ، وفي مجلة السع251%

، ومن األمثلة على ذلك في صحيفة صوت (0)من اللغة العربية الفصحى في مواقع التواصل االجتماعي
الشباب تقرير المجلة حول تحرر بعض الفتيات الشابات وخروجهن عن عادات المجتمع وتقاليده بمعاكسة 

 .(1)ر الهاتف ووسائل االتصال التكنلوجية أو في الجامعة أو في األماكن العامةالشباب عب

، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة تقرير %0وجاءت صورة "اليائس والمحبط" في المرتبة السابعة بنسبة 
 يًضاأ، و (2)في المجلة حول تمرد بعض الشباب على واقعهم ومجتمعهم وظروفهم ومغادرة الحياة باالنتحار

حديث المجلة عن شباب فلسطيني يقلد جماعة دولية تطلق على نفسها "اإليمو" واتبعوا ثقافتهم في خروج 
، ومن أمثلة ذلك في صحيفة صوت الشباب تقرير في الصحيفة حول (1)عن ثقافة مجتمعهم الفلسطيني

تصل في بعضها إلى االحباطات التي يتعرض لها الشباب الفلسطيني وما يترتب عليها من ضغوط نفسية 
 .(2)أمراض

أن الصورة التي تقدمها الصحافة الفلسطينية تنسجم مع مفهوم الصورة اإلعالمية الذي يعتبر  ويرى الباحث
ا موقف من هذا الواقع ومحاولة لتفسيره أن "الصورة اإلعالمية ليست مجرد تصوير للواقع ولكنها أساسً 

مون اإلعالمي يستمدون من الحياة الواقعية بعض التجارب والتأثير فيه، بل ويرى البعض أن صناع المض
والمفاهيم التي تستخدم في صنع صورة أطلقوا عليها "الواقعية اإلعالمية المصنوعة" تميل إلى أن تكون 

 .(2)ا من الحياة الواقعية مما يجذب إليها الجمهور"ا وعنفً أكثر كثافة وبريقً 

تطاعت رسم صورة إعالمية للشباب تنطلق من الصورة وأن الصحافة الفلسطينية اس ويرى الباحث
المنطبعة في أذهان الجمهور عن الشباب الفلسطيني بشقيها: اإليجابي مثل "المبادر والمؤثر" و"المبدع 

                                                           

 .0210أغسطس  ،12عدد ، تقبال موفازالشباب يفضلون الهراوات على اس صوت الشباب،صحيفة ( (1
 .22ص ، مرجع سابق ،( مجلة السعادة، شبابنا يغترب عن لغته األصلية باستخدام األحرف اإلنجليزية للكتابة العربية0)
 .2ص ، ، مرجع سابق ،صوت الشباب، شباب على نار هادئةصحيفة ( 1)
 .12، ص مرجع سابق ،لشيطان( مجلة السعادة، االنتحار: هروب من المواجهة وتوحد من ا2)
 .2، ص 0212نوفمبر  ،22عدد ، ، رغم خطورتها: جماعة اإليمو وسيلة الشباب للبحث عن الذاتصوت الشبابصحيفة ( 1)
 .1ص ، مرجع سابق ،هل ستتحول إلى حالة مرضية :صوت الشباب، الضغوط النفسية عند الشبابصحيفة ( 2)

 .21، ص ابقمرجع سهشام محمد عبد الغفار محمد،  (2)
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والمثابر"، والسلبي مثل "الضعيف والكسول" و"اليائس والمحبط"، مع تقدم للصورة اإليجابية على الصورة 
عات وصور اوسائل اإلعالم تنجح في تكوين انطبيه الدراسات السابقة من أن :"هو أشارت إلو السلبية، 

سلبية بشكل نمطي في ظروف محددة وال سيما حينما ال تكون لدينا معلومات مسبقة عن  ذهنية إيجابية أو
 .(1)"الموضوع، وحينما تجمع كل الوسائل على تقديم صورة معينة نمطية ال تتغير

 الدراسة التحليلية الخاصة بـ"اتجاه صورة الشباب" في صحيفتي الدراسة: مناقشة نتائج/ ثامًنا

ا يجابيً م للشباب في صحيفتي الدراسة كان إأن اتجاه الصورة بشكل عاالتحليلية الدراسة نتائج أظهرت 
، وفي مجلة السعادة بنسبة %1251، وهي في صحيفة صوت الشباب بنسبة %2158وذلك بنسبة 

جمة مع نتائج الصورة التي بي نت أن صورة "المبادر والمؤثر" في المرتبة ، وهي نسب منس2151%
ل قضايا الشباب حيث كانت ا مع جدو منسجمً  أيًضااألولى، وصورة "المبدع والمثابر" في المرتبة الثانية، و 

 بداع في المرتبة األولى.قضية اإل

، وهي في مجلة السعادة بنسبة %1151في حين كان االتجاه السلبي للصورة في المرتبة الثانية بنسبة 
التي أظهرت تقدم ئج الصورة ، وهي نسب منسجمة مع نتا%1150، وفي صحيفة صوت الشباب 22%

صورة "مهمش ومستغ ل" وصورة "ضعيف وكسول" وصورة "يائس ومحبط" في مجلة السعادة على لنسبة 
ريمة في قطاع غزة والتي في صوت الشباب، ويعود ذلك إلى اهتمام مجلة السعادة بنشر أخبار الج

، وتركزت (0)غالبيتها تتم على أيدي شباب، مثل جرائم القتل، واالنتحار، والسرقة، واالغتصاب، وغيرها
، (1)تلك الصورة في صحيفة صوت الشباب في مجال السلوك المجتمعي للشباب مثل عادة تدخين النرجيلة

 .(2)لبعض الشباب نتيجة تعلقهم بها المبالغ فيه وكذلك في مجال التكنولوجيا التي رسمت صورة سلبية

، وفي %0252، وهي في صحيفة صوت الشباب %1851كان االتجاه المحايد بنسبة  ةوفي المرتبة الثالث
، ومن نماذج ذلك في مجلة السعادة الموضوعات الصحفية التي تحدثت فيها %1251مجلة السعادة بنسبة 

المشاكل التي تواجه الشباب مثل مشكلة البطالة واختيار  المجلة عن عدة جهات تتحمل مسئولية
التخصص الجامعي وغيرها، ومن ذلك في المجلة تقرير حول البطالة أظهر صورة الشباب محايدة بين 

                                                           

 .01، ص مرجع سابقعاطف عدلي عبيد،  (1)
 .11، 18جميع األعداد، ص ، زاوية من الحياة مجلة السعادة،( 0)
 .1ص ، مرجع سابقالنرجيلة: تهدد الصحة وتنتشر في المجتمع،  ،صوت الشبابصحيفة ( 1)
 .12، ص مرجع سابق ،صوت الشباب، التكنولوجيا: اغتراب وعزلةصحيفة ( 2)
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الشباب بصورة المحايد في مقال شبابيك للمهندس مهيب  أيًضا، و (1)مسئولية الجامعات ومسئولية الحكومة
، (0)حيرة الشباب ما بعد الثانوية العامة عند اختيار التخصصات الجامعية أبو القمبز حيث تحدث عن

ومن نماذج ذلك في صحيفة صوت الشباب الموضوعات التي تحدثت عن أزمة االنقسام التي أظهرت 
صورة الشباب باالتجاه المحايد بين الفرقاء السياسيين والحزبين المتصارعين )فتح وحماس( ومن األمثلة 

حقيق صحفي حول المصالحة الفلسطينية وتقييم الشباب لمستقبلها في ظل المتغيرات السياسية على ذلك ت
، وكذلك قصة الشابة ميسون من قطاع (1) 1/1/0211على األرض والمتمثل في توقيع اتفاق القاهرة في 

قدم لها كان غزة التي كانت صورتها محايدة إزاء أزمة زواجها التي افتعلها والدها بسبب أن الشاب المت
 .(2)ينتمي لحركة حماس

 مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بـ"استراتييات اإلطار" في صحيفتي الدراسة:/ تاسًعا

أن استراتيجية الصراع احتلت المرتبة األولى ضمن استراتيجيات اإلطار التحليلية الدراسة نتائج أظهرت 
، وهو ما يدلل على حدة %0251ي صحيفتي الدراسة بنسبة للمواد الصحفية التي اهتمت بقضايا الشباب ف

األزمات التي يعاني منها الشباب والتي بدورها أوجدت حالة الصراع المستمرة بين الشباب والمحيط 
 ا الصحيفتين بنسب متقاربة.تالمتسبب بتلك األزمات، وقد جاء في كل

دمة واحتالله للمرتبة األولى في الدراسة إلى أن هيمنة إطار الصراع على األطر المستخ ويشير الباحث
ا ا واستخدامً يتوافق مع ما أثبتته دراسات نظرية اإلطار اإلعالمي من أن إطار الصراع هو األكثر انتشارً 

 .(1)في التغطية اإلخبارية في القضايا

ي أو وتركز الصراع في مجلة السعادة بين الشباب والمسئولين سواء في الحكومة أو المجلس التشريع
األحزاب، وكذلك بين الشباب والمجتمع وعاداته وتقاليده، والصراع بين الشباب االحتالل وممارساته، 

ا بين الشباب وأنفسهم وطموحاتهم ورغباتهم والصراع بين الشباب والفقر وندرة الموارد، وكان الصراع أحيانً 
الشباب لحمالت الدفاع عن األسرى المتنامية، ومن األمثلة على إطار الصراع مع االحتالل حيث تصدر 

                                                           

، 0211أغسطس  ،82عدد ، ، جيش البطالة يتهم التخصصات الجامعية وسوق العمل والتعليم تبرئ نفسهاجلة السعادةم( 1)
 .11، 12ص 

 .21، ص 0211أغسطس  ،82عدد ، ماذا اتخصص في دراستي ما بعد التوجيهي مجلة السعادة،( 0)
 .11، 10، ص 0211يونيو  ،81عدد ، ألملالمصالحة الفلسطينية باتت واقعا بعد خيبات ا صوت الشباب،صحيفة ( 1)
 .12ص ، مرجع سابقة ميسون الفلسطينية والزواج الحزبي، يحكا، صوت الشبابصحيفة ( 2)

 .مرجع سابقرانية محمد علي،  (1)
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، (1)ا"عامً 00عاما" والشابة ديمة اللبابيدي " 01في سجون االحتالل كما في حالة الشابة بدور أبو كويك "
ومن نماذج صراعات الشباب على الصعيد الداخلي للمجتمع ما جاء في مقال االفتتاحية لمجلة السعادة 

ثقافة المضللة التي تقدمها وسائل اإلعالم، مطالبة )أي المجلة( حول الصراع بين الشباب وأهلهم نتيجة ال
 .(0)الشباب بضرورة الوفاء لألهل وعدم التنكر لهم

وتركز الصراع في صحيفة صوت الشباب بين الشباب والمجتمع بكافة مكوناته خاصة السلطة والعادات 
اب والسلطات الحاكمة التي ترفض والتقاليد، ومن نماذج ذلك مقال شادي زماعرة حول الصراع بين الشب

 . (1)أن تعطي الشباب دورهم الحقيقي في صناعة التغيير وتكتفي فقط بالوعودات والشعارات

وهو إطار تناول الشباب على اعتبار أنهم ضحية  %1852وفي المرتبة الثانية جاء إطار الضحية بنسبة  
جر  اءات االحتالل، وقد جاء في مجلة السعادة الظروف المحيطة مثل التربية، والسياسات الحكومية، وا 

، وتركز إطار الضحية في مجلة السعادة من %1252، وفي صحيفة صوت الشباب بنسبة %0252بنسبة 
خالل عرض أخبار الجرائم التي يرتكبها الشباب والتي كانت في غالبيتها نتيجة لظروف اجتماعية ونفسية 

ا في إطار الضحية عامً  08ث عن قصة الشاب "ك.ل" وأسرية محيطة، ومن األمثلة على ذلك الحدي
لظروف عائلته الفقيرة وسوء التربية والرعاية الذي عانى منه منذ الطفولة مما دفعه في النهاية ألن يتحول 

، وتركز في مجال التدخين واإلدمان والعادات والتقاليد البالية، ومن ذلك تقرير حول (2)إلى نصاب محترف
، وتالها في (1)والذين هم ضحية العادات السيئة والقدرة غير الصالحة وضعف الرقابة الشباب المدخنين 

ج االقتصادية وتركز في مجال البطالة، ومن أمثلة ذلك تقرير ئالمرتبة الرابعة استراتيجية إطار النتا
وج من عاما في محاولة منه للخر  02الصحيفة حول شركة سيارات "هيونداي" يقودها الشاب "عز فطاير" 

 .(2)أزمة البطالة وانتظار طوابير التوظيف الطويلة 

حيث تناولت صحيفتا الدراسة الشباب في إطار  %1252وفي المرتبة الثالثة كان إطار التنافس بنسبة 
التنافس مع بعضهم البعض، والتنافس في محافل العلم، ومحافل االختراع، ومحافل الفن، واألدب، والثقافة 

س في العمل التطوعي، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وهو في صحيفة صوت الشباب ، والتنافعموًما
                                                           

 .21، 22، ص مرجع سابق( مجلة السعادة، الشباب يبادرون لخدمة قضية األسرى وتفعيلها، 1)
 .1، ص ، مرجع سابقأيها الشباب كونوا أوفياء كلمة العدد:( مجلة السعادة، 0)
 .1، ص مرجع سابقصوت الشباب، نحن قوة اليوم، صحيفة ( 1)
 .11، ص 0210فبراير  ،10عدد ، نصاب يجوب غزة متنكرا بشخصية أجنبي، مجلة السعادة( 2)
 .00، ص 0211يناير  ،28عدد ، القدوة السيئة وغياب المسئولية والقوانين عوامل تنشر التدخين صوت الشباب،صحيفة ( 1)
، 0211بريل إ، 81عدد ، نجاح اقتصادي بدأ في البرازيل وانتقل إلى فلسطين عبر شركة سيارات صوت الشباب،صحيفة ( 2)

 .8ص 
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، وتركز في مجلة السعادة بمجال التنافس الجامعي %1051، وفي مجلة السعادة بنسبة %0258بنسبة 
والعلمي والبحثي، ومن نماذج ذلك موضوع الفتاتين التوأمين اللتين حصلتا على جاهزة أفضل بحث في 

، وتركز في صحيفة صوت الشباب بمجال (1)للتغلب على صعوبات تعلم اللغة اإلنجليزية فلسطين
االختراعات العلمية واالبداعات الفنية، ومن ذلك تقرير حول تفوق الصحفي الشاب "محمد البابا" من غزة 

 .(0)في منافسات عربية ودولية ةوحصوله على العديد من الجوائز الصحفي

، حيث تناولت صحف %1152النتائج االقتصادية" فجاء في المرتبة الرابعة بنسبة أما عن استراتيجية "
الدارسة الشباب في إطار تردي األوضاع االقتصادي جراء االحتالل، والحصار، واالنقسام، والبطالة، 
وندرة فرص التمويل، والموارد، وقد جاء في كال الصحيفتين بنسب متقاربة، ومن نماذج ذلك في مجلة 

، ومن نماذج ذلك في (1)عادة قضية خريجي الجامعات وأزمتهم من أجل الحصول على فرصة عملالس
 .(2)صحيفة صوت الشباب قضية الخريجين الذين اضطروا للعمل في أعمال غير تلك التي درسوها

في ، حيث تناولت صحيفتا الدراسة الشباب %1152بنسبة في المرتبة الخامسة ويليه استراتيجية المسئولية 
إطار المسئولية الملقاة على عاتق الحكومة والمؤسسات واألسرة واألحزاب وقادة الرأي تجاه قضايا وهموم 

في قضية البطالة والفقر،  أيًضاجاءت استراتيجية المسئولية، وتركزت  أيًضاالشباب. وبذات نسبة االهتمام 
، ومن (1)اه أزمة البطالة بعد التخرجومن نماذج ذلك في مجلة السعادة الحديث عن مسئولية الجامعات تج

نماذج ذلك في صحيفة صوت الشباب ما جاء في تقرير يتحدث عن خطورة األلعاب النارية على الشباب 
زيادة الرقابة ومنع في الخليل، ويحم ل المسئولية إلى الجهات المختصة خاصة الشرطة في وزارة الداخلية ل

 .(2)ا على حياة الشبابطرً باأللعاب النارية التي تشكل خاالتجار 

، حيث تناولت صحيفتا الدراسة %850بنسبة السادسة واستراتيجية المظلومية والتهميش كانت في المرتبة 
لف الجهات الرسمية أو األهلية أو حتى األسرة، تمخمن الشباب في إطار شعورهم بالمظلومية والتهميش 

والمشاركة الفاعلة في تغيير الواقع، وهي في  باإلضافة إلى تهميش الشباب في ميادين صنع القرار
                                                           

فتاتان توأمان تحصالن على جائزة أفضل بحث في فلسطين للتغلب على صعوبات تعلم وتعليم اللغة ، ( مجلة السعادة1)
 .11، 10، ص رجع سابقم ،اإلنجليزية

 .18ص ، مرجع سابق ،صوت الشباب، الصحفي الشاب بين حلم  الوصول ومرارة الواقعصحيفة ( 0)
 .11 ،12، ص مرجع سابق( مجلة السعادة، جيش البطالة يتهم التخصصات الجامعية وسوق العمل والتعليم تبرئ نفسها، 1)
 .1، ص مرجع سابق !،بال وال على الخاطرصوت الشباب، بعد التخرج: مهن ال على الصحيفة ( 2)
، ، مرجع سابق ،( مجلة السعادة، على الجامعات مسئولية كبيرة: الشباب يشتكون البطالة بعد التخرج والحل يبدأ من عندهم1)

 .21، 22ص 
 .1، ص 0210أغسطس  ،12عدد ، ، في الخليل: من األلعاب النارية ما قتلصوت الشبابصحيفة ( 2)
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، وتركز في مجلة السعادة %152، وفي مجلة السعادة بنسبة %1252صحيفة صوت الشباب بنسبة 
بالحديث عن دور الشباب في صناعة القرار والمشاركة السياسية والمجتمعية الحقيقية، ومن ذلك مقال 

ة، حيث تحدثت عن الشباب في إطار التهميش الذي السيدة هدى نعيم حول عام الشباب في قطاع غز 
، وتركز صحيفة (1)يعاني منه جراء ضعف مشاركته داعية إياه للمبادرة والضغط باتجاه المشاركة الفعالة

سواء من قبل السلطة الحاكمة أو  خصوًصاوالفتيات  عموًماصوت الشباب بمجال تهميش الشباب 
تهميش الفتاة الفلسطينية وظلمها من قبل ذكور العائلة عندما المجتمع، ومن ذلك تقرير الصحيفة حول 

 . (0)يمنعونها من السفر للتعليم في الخارج بحجة العادات والتقاليد

، وهو أقل إطار استخدمته %158بنسبة السابعة وجاءت استراتيجية االهتمامات االنسانية في المرتبة 
سياق الحديث حول البعد اإلنساني لقضايا الشباب مثل  صحيفتا الدراسة في تناولها للشباب، وقد جاء في

القضايا اإلنسانية الناتجة عن البطالة، واالنحراف، والحرمان من التعليم والسفر، وهي في مجلة السعادة 
، وتركز في مجلة السعادة بالحديث عن تجارب الشباب ذوي اإلعاقة، ومن ذلك الحديث عن %150بنسبة 

 ومناظر طبيعية موجودة في الحياة ا التي تحاول أن تتخيل أشكااًل عامً  11رز هللا تجربة الشابة منيرة ح
، وفي صحيفة صوت الشباب تركز في مجال اإلعاقة (1)اليومية التي يعيشها غيرها من الفتيات المبصرات

 .(2)لدى الشباب، ومن نماذج ذلك تقرير نشرته الصحيفة حول قضية الزواج من الشباب المعاقين

 ةبنسبفجاءت في المرتبة الثامنة واضحة غير استراتيجيات األطر فيها كانت عن الموضوعات التي  أما
 من عينة الصحف، وهي جميعها في مجلة السعادة. 052%

ا مع أن تركيز صحيفتي الدراسة على استراتيجيات أكثر من استراتيجيات يأتي منسجمً  ويرى الباحث
بأنه ": تلك الفكرة المحورية التي تنظم حولها األحداث الخاصة لإلطار اإلعالمي   (Gamson)تعريف 

 .(1)بقضية معينة" 

                                                           

ال لن يكون عامكمفي الصميم: م، ( هدى نعي1)  .12، ص ، مرجع سابقدقوا األبواب بقوة وا 
 .1، ص0212نوفمبر  ،22عدد ، دراسة الفتاة في الخارج: بين قيود العادات وتخوف األهل صوت الشباب،صحيفة ( 0)
 .21، 22، ص 0212فمبر نو ، 22 عدد ، فتاة فلسطينية تتحدى إعاقة الصم وتنتج مطرزات تحكي أحالمها،مجلة السعادة( 1)
 .11، ص 0211يناير  ،28عدد  ، ما مدى تقبل الشباب لفكرة الزواج من معاق؟،صوت الشبابصحيفة ( 2)

 .128، ص مرجع سابقحسن عماد مكاوي، وليلى حسين السيد،   (1)
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 مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بـ"نوع  اإلطار" في صحيفتي الدراسة:/ عاشرًا

أن اإلطار العام في تناول الشباب في صحيفتي الدراسة حظي بالمرتبة التحليلية الدراسة نتائج أظهرت 
وتركز فيها اإلطار العام في  %2158، وهي في صحيفة صوت الشباب بنسبة %1152ى بنسبة األول

مجاالت اإلبداع، والبطالة، والتطوع، والمبادرة، وتكنولوجيا اإلعالم االجتماعي، والشباب المحبطين، وجاء 
العمل، وتركز في مجال الشباب المبدعين، والشباب العاطلين عن  %1152في مجلة السعادة بنسبة 

 والشباب متطوعين، والشباب المبادرين، والشباب المنحرفين، والشباب المحبطين.

، وي عزى %2252، وهي في مجلة السعادة بنسبة %2252في حين كان لإلطار المحدد باقي النسبة وهي 
ذلك إلى كثرة استخدام مجلة السعادة للتقارير الشخصية التي تركز على تجارب محددة للشباب مثل 
تجارب االبداع، واالنحراف، والتحدي، والتطوع، ومن نماذج ذلك الشابة "رفاه الخطيب" صاحبة مبادرة 
شبابية صحية تحمل اسم "عيشو" وهي عبارة عن موقع على شبكة اإلنترنت لتوعية الشباب بأهمية 

، (0)ادتهمباالعتماد على إر  googleحصول خمسة شباب على جائزة دولية من شركة  أيًضا، و (1)صحتهم
، (1)والشابة أماني أبو القمصان من غزة في مجلة السعادة التي اخترعت دواء مسكن بدون أعراض جانبية 

 لالحتالل بفعل أصدقاء السوء من غزة في مجلة السعادة الذي أصبح عمياًل  اعامً  02والشاب م.ق 
 .(2)ل واالستغالل من قبل عمالء سابقين باإلضافة إلى حاجته إلى المال والعم

، ومن األمثلة على ذلك %1250وجاء اإلطار المحدد في صحيفة صوت الشباب بالمرتبة الثانية بنسبة 
فريق عمل "عد للعشرة" الشبابي التابع لمؤسسة بياالرا في صحيفة صوت الشباب والذي يعني بنشر قيم 

ا ا حيويً اللتين طورتا مضادً ، ونموذج الشابتين "سارة ورشا" (1)التسامح ونبذ العنف بين أوساط الشباب 
 .(2)ا ليصبح أكثر فاعلية للقضاء على البكتيرياقديمً 

                                                           

 .21، ص مرجع سابقموقع عيشو، شبابيك: مهيب أبو القمبز، (1)
 .21، 22، ، ص مرجع سابق، googleة يحصلون على جائزة من شركة مجلة السعادة، خمسة شبان من غز (0)
كن لآلالم دون أعراض جانبية، ، م  مجلة السعادة (1)  .1، ص 0210مارس ، 11عدد س 

 .18، ص مرجع سابقمجلة السعادة، من لعبة البلياردو إلى مستنقع العمالة، (2) 
 .18، ص مرجع سابقالتسامح المجتمعي، صوت الشباب، "عد للعشرة": الدراما في خدمة صحيفة ( 1)
 .11، ص مرجع سابق( صوت الشباب، "سارة ورشا" تجسدان نموذج التميز وتتحديان الحصار، 2)
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 المبحث الثاني

 مناقشة نتائج تحليل الخطاب الصحفي
يسعى الباحث في هذا المبحث إلى مناقشة نتائج تحليل الخطاب في صحيفتي الدراسة ويشتمل على 

باب، ونتائج تحليل مسارات البرهنة، ونتائج تحليل استعراض نتائج تحليل األطر المرجعية لقضايا الش
 القوى الفاعلة:

 مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بـ"األطر المرجعية" في صحيفتي الدراسة:/ أوًل 

أن المرجعيات السياسية والمرجعيات الثقافية التي استندت إليها المواد التحليلية الدراسة نتائج أظهرت 
، وهو %1251ية في صحيفتي الدراسة احتلتا المرتبة األولى في قائمة المرجعيات بنسبة الصحفية الشباب

ما يشير إلى االهتمام السياسي والثقافي لصحيفتي الدراسة وربطها المتكرر لمعظم القضايا بالمرجعيات 
عرفة والوعي السياسية المتمثلة بالسلطة والعمل الحكومي والحزبي، وكذلك بالمرجعيات الثقافية مثل الم

انين، ويمكن االستفادة من هذه النتيجة في نَّ اب وأدباء وفوالقراءة والفن وما يتصل بهم من مثقفين وكتَّ 
 التدليل على مدى الحضور السياسي والثقافي في موضوعات وقضايا الشباب في صحيفتي الدراسة.

وتركز في السياسيات  %01وقد ظهر اهتمام صحيفة صوت الشباب بالمرجعيات السياسية بنسبة 
، وهو اهتمام أعلى من اهتمام مجلة السعادة حيث كانت نسبة (1)الحكومية تجاه قضايا البطالة والتعليم 

، وتركز في السياسيات الحكومية تجاه قضايا المشاركة السياسية %1258اهتمامها بالمرجعيات السياسية 
 .(0)للشباب 

، (1)الثقافية من خالل القضايا المتعلقة بالقراءة واألدب والفنوتركز اهتمام مجلة السعادة بالمرجعيات 
إلى االهتمام الثقافي للمجلة، وتركز اهتمام صحيفة صوت الشباب بالمرجعيات الثقافية  أيًضاويعود ذلك 

 .(2)من خالل الحديث عن الثقافات السلبية في المجتمع مثل التمييز بين الالجئ والمواطن

                                                           

 .0، ص ، مرجع سابقصوت الشباب مجلس للشباب والرياضة،االفتتاحية: ( هانيا البيطار،  (1
ال لن يكون في الصميم: ( هدى نعيم،  (0  .12، ص ، مرجع سابقعامكمدقوا األبواب بقوة وا 
 .21، ص مرجع سابقمجلة السعادة،  الشباب والقراءة،شبابيك: ( مهيب أبو القمبز،  (1
 .1، ص مرجع سابقالجئ وال مواطن، صوت الشباب، ، ( رندة أبو رمضان (2



844 
 

، وهي في مجلة السعادة بنسبة %1251عليمية والتدريبية في المرتبة الثانية بنسبة وجاءت المرجعيات الت
ا لدى مجلة السعادة ا واضحً ، وهو ما يعكس اهتمامً %151، وفي صحيفة صوت الشباب بنسبة 1251

بالتعليم والتدريب في ظل ضعف اهتمام صوت الشباب بتلك المرجعيات، وتركز تلك المرجعيات في مجلة 
، وتركزت في صحيفة صوت الشباب في مجال (1)ة في القضايا المتعلقة بالتعليم الجامعي والتدريبالسعاد

 .   (0)تعزيز التسامح المجتمعي

، وهي في %1052وجاءت المرجعيات االجتماعية والتربوية في صحيفتي الدراسة المرتبة الثالثة بنسبة 
، وقد ظهرت تلك المرجعيات %1152نسبة ، وفي صحيفة صوت الشباب ب%1152مجلة السعادة بنسبة 

من خالل ربط صحيفتي الدراسة بين موضوعاتها واإلرشاد التربوي واالجتماعي في األسرة والمدرسة 
ا بالمرجعيات الدينية مقترنً  دائًماوالجامعة، وجاء اهتمام مجلة السعادة بالمرجعيات االجتماعية والتربوية 

قضايا الشباب إليها في محاولة منها لتفسير العديد من السلوكيات  التي كانت الصحيفة تعيد الكثير من
والظواهر االجتماعية والتربوية عند الشباب، ويأتي ذلك انطالقا من سياسية المجلة التي تسعى للربط بين 

، فيما تركزت (1)المرجعيات االجتماعية والتربوية بالمرجعيات الدينية المتمثلة بتعاليم الدين اإلسالمي
المرجعيات االجتماعية والتربوية في صحيفة صوت الشباب في قضايا العادات والتقاليد التي تقف أحيانا 

 .(1)، وكذلك في قضايا العنف المجتمعي(2)حائال دون تحقيق الشباب لطموحاتهم 

ط ، وقد ظهرت من خالل رب%158وجاءت المرجعيات الدينية في صحيفتي الدراسة بالمرتبة الرابعة بنسبة 
صحيفتي الدراسة بين موضوعاتها المطروحة وبين تعاليم الدين اإلسالمي، وهي في مجلة السعادة بنسبة 

، وتركزت تلك المرجعيات في مجلة السعادة من %151، وفي صحيفة صوت الشباب بنسبة 1151%
فة صوت خالل الربط بينها وبين المرجعيات االجتماعية والتربوية كما أوضحت سابقا، وتركز في صحي

، ويعود تفوق مجلة (2)الشباب وتركزت المرجعيات الدينية في القضايا المتعلقة بالعادات والتقاليد المجتمعية
 .موضوعاتهاإلى أنها تعتمد المحور الديني في كثير من  نظًراالسعادة بالمرجعيات الدينية 

                                                           

 .35، ص مرجع سابقالتخصص الجامعي كن حرا، مجلة السعادة، شبابيك: ( مهيب أبو القمبز، (1
 .0، ص مرجع سابقيوم االنطالقة خطوة البداية، صوت الشباب، االفتتاحية: نيا البيطار، ( ها0)
 .12، ص ، مرجع سابقمجلة السعادة حملة استعادة الروح،في الصميم: ( هدى نعيم، (1
 .2، صمرجع سابق ،( فيروز حميد، أزمة هو شاب وأنت بنت(2
 .0ص ، مرجع سابقطوة البداية، صوت الشباب، يوم االنطالقة خ االفتتاحية: ( هانيا البيطار،1)
 .1، ص مرجع سابق( رندة أبو رمضان، الجئ وال مواطن، صوت الشباب، 2)
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، وهي التي ظهرت من %850وجاءت المرجعيات اإلعالمية والتكنولوجية في المرتبة السادسة بنسبة 
خالل ربط صحيفتي الدراسة بين موضوعاتها وبين األبعاد اإلعالمية والتكنولوجية وما يتصل بهما من 
وسائل اإلعالم القديمة مثل التلفزيون واإلذاعة والصحف ووسائل اإلعالم الجديد المستندة إلى التكنولوجيا، 

، وتركز تلك %151يفة صوت الشباب بنسبة وفي صح %151وقد جاءت في مجلة السعادة بسنبة 
، (1)المرجعيات في مجلة السعادة من خالل الحديث عن قضايا اإلعالم الجديد والتواصل التكنولوجي

، وفي (0)التي تسببها تلك التكنولوجيا أحيانا ك األسرى، وحاالت القلق واالكتئابوكذلك قضايا التفك
ث حول القضايا المتعلقة باإلعالم الجديد وتكنولوجيا تركزت في الحدي أيًضاصحيفة صوت الشباب 

 . (1)التواصل بين الشباب وبعضهم والشباب والمجتمع

، وهي من خالل الربط %252وجاءت المرجعيات النفسية في صحيفتي الدراسة بالمرتبة السابعة بنسبة 
ة لدى الشباب اطفيعات نفسية و بين الموضوعات واإلرشاد النفسي وما يتصل به من أمراض واضطراب

والمراهقة، وجاءت في صحيفة صوت الشباب بنسبة  ،والمزاجية ،النومواضطرابات  مثل: القلق، واالكتئاب،
، وتركزت تلك المرجعيات في مجلة السعادة من خالل الحديث %250، وفي مجلة السعادة بنسبة 152%

وت الشباب من خالل الحديث حول ، وفي صحيفة ص(2)حول قضايا بالضغوط واالكتئاب والقلق والخوف 
، ويعود تفوق صحيفة صوت الشباب إلى (1)قضايا الضغوط النفسية وما يرتب عليها من عنف مجتمعي

اهتمامها الملحوظ بالبعد النفسي من خالل اجراء المقابالت مع مختصين نفسيين في كثير من 
 موضوعاتها.

، وهي من خالل %150سة بالمرتبة الثامنة بنسبة أما عن المرجعيات الحقوقية فكانت في صحيفتي الدرا
الربط بين الموضوعات والجوانب الحقوقية وما يتصل بها من حقوق مدنية اجتماعية أو سياسية أو 

، وتركزت %051، وفي مجلة السعادة بنسبة %1858اقتصادية، وهي في صحيفة صوت الشباب بنسبة 
يث حول القضايا التعليم والزواج والعمل وقانون الشباب تلك المرجعيات في مجلة السعادة من خالل الحد

، وتركزت في صحيفة صوت الشباب من خالل الحديث حول الحق في (2) 0211المعتمد في غزة عام 

                                                           

 .21، ص مرجع سابقموقع عيشو، مجلة السعادة، شبابيك: ( مهيب أبو القمبز، (1
 .21ص ، مرجع سابقاإلعالم الشبابي الجديد، مجلة السعادة، شبابيك: ( مهيب أبو القميز، (0
 .1ص ، مرجع سابق( شادي زماعرة، نحن قوة اليوم، صوت الشباب، 1)
 .21، ص مرجع سابقمجلة السعادة،  إدارة ضغوط االمتحانات،شبابيك: ( مهيب أبو القمبز، (2
 .0، ص مرجع سابقصوت الشباب،  ،يوم االنطالقة خطوة البدايةاالفتتاحية: ( هانيا البيطار، 1)
 .1ص ، مرجع سابق الشباب ماذا أنتم فاعلون؟،عام  4155 العدد: كلمة ( مجلة السعادة،(2
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، ويعود تفوق صحيفة صوت الشباب إلى اهتمامها الواضح بالقضايا (1)المشاركة السياسية، والحق التعبير
 اإلنسان في موضوعاتها الصحفية.الحقوقية مثل الحريات وحقوق 

وهي ناجمة عن  %252وجاءت والمرجعيات االقتصادية في صحيفتي الدراسة بالمرتبة التاسعة بنسبة 
القضايا ذات العالقة باألبعاد االقتصادية للموضوعات مثل البطالة والفقر وغالء األسعار، وهي في مجلة 

، وتركزت تلك المرجعيات في مجلة السعادة من %151، وفي صوت الشباب بنسبة %251السعادة بنسبة 
، وبالمثل تركزت في (0)خالل الحديث حول القضايا المتعلقة في البطالة والخريجين الباحثين عن عمل

 .(1)صحيفة صوت الشباب حول قضايا البطالة والخريجين

ي في مجملها لصالح مجلة ، وه%152وتأتي المرجعيات التاريخية في المرتبة العاشرة وقبل األخيرة بنسبة 
، وكذلك عن تاريخ الحركة الشبابية وعالقتها (2)السعادة، وتركزت في الحديث عن تاريخ األمة اإلسالمية 

، فيما غابت تلك المرجعيات عن صحيفة صوت الشباب، وهو ما يدلل على ضعف (1)بالثورة الفلسطينية
ي صحيفتي الدراسة في صحيفة صوت الشباب ف عموًماواضح في االستناد إلى المرجعيات التاريخية 

 .خصوًصا

، وهي في مجملها لصالح %151وفي المرتبة الحادية عشرة واألخيرة جاءت المرجعيات الصحية بنسبة 
مجلة السعادة، حيث غابت عن صحيفة صوت الشباب، وهو ما يدلل على ضعف واضح في االستناد 

، وتركز اهتمام خصوًصااسة في صحيفة صوت الشباب في صحيفتي الدر  عموًماإلى المرجعيات الصحية 
، ويظهر للباحث (2)مجلة السعادة بالمرجعيات الصحية من خالل الحديث عن التدخين وتعاطي المخدرات

اهتمام صحيفتي الدراسة بالجوانب الصحية لدى الشباب، وهو ما ينسجم مع نتائج تحليل ضعف 
اب للقضايا والتفسيرات الصحية للشباب، كما ويتعارض المضمون في المبحث األول حيث تبين شبه غي

احتياجات الشباب التي خلص إليها الباحث والتي أظهرت أن المجال الصحي يأتي في  جدولذلك مع 
 (.128المرتبة  الخامسة )انظر صحفة 

                                                           

 .1ص ، مرجع سابق( شادي زماعرة، نحن قوة اليوم، صوت الشباب، (1
 .21، ص مرجع سابقمجلة السعادة،  ،كهولة الشباب في غزةشبابيك: ( مهيب أبو القمبز، (0
 .0، ص ع سابقمرجصوت الشباب،  ،شكرا وفااالفتتاحية: ( هانيا البيطار، 1)
 .21، ص مرجع سابقمجلة السعادة ، الشباب والقراءةشبابيك: ( مهيب أبو القمبز، (2
 .22، ص مرجع سابقمجلة السعادة،  ،فهمت عليكمشواطئ: ( محمد المدهون، (1
 .12، ص مرجع سابقمجلة السعادة، ، حملة استعادة الروحفي الصميم: ( هدى نعيم، (2
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الل ا األيديولوجية من خممن أهدافه عدةمن تحقيق  اأن صحيفتي الدراسة تمكنت ومن وجهة نظر الباحث
ا لذلك، وهو ما ينسجم مع ما تحدثت عنه هبة شاهين :"كما تبرز التركيز على المرجعيات وترتيبها وفقً 

دراسات األطر العالقة بين وضع األطر وااليديولوجية المسيطرة ومحتوى الوسيلة وذلك بتوضيح تأثير 
عملية األطر والتي يتم من االيديولوجية على تشكيل منتجات الوسيلة االتصالية من خالل استراتيجيات 

 .(1)خاللها نقل الفكر االيديولوجي بواسطة وسائل االتصال"

 مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بـ"مسارات البرهنة" في صحيفتي الدراسة:/ ثانًيا

أن صحيفتي الدراسة تعتمد على مسارات البرهنة المنطقية أكثر من التحليلية الدراسة نتائج أظهرت 
تمادها على المسارات غير المنطقية، حيث كان اعتمادها على البرهنة العلمية بالمرتبة األولى بنسبة اع
ى  في مجمل البرهنة المنطقية عل ي الدراسة اعتمدتا، مع اإلشارة إلى أن منتجي الخطاب في صحيفت11%

، وفي مجلة %12في الخطاب، وهي في صحيفة صوت الشباب بنسبة  البرهنة المستندة إلى المنطق
، وتركزت في مجلة السعادة في مقال م. مهيب أبو القمبز "شبابيك" في البرهنة %1251السعادة بنسبة 

، وفي صوت الشباب ركز منتجو الخطاب على (0)على أهمية الوقت وضرورة اغتنام الشباب للفرص
ا تردد على لسان السيدة البرهنة المنطقية في البرهنة على دور الشباب في المجتمع الفلسطيني، وهو م

 .(1)"هانيا البيطار" في عمود االفتتاحية

، %0152فيما كانت البرهنة المستندة إلى الوقائع واألحداث في صحيفتي الدراسة بالمرتبة الثانية بنسبة 
، وقد اعتمد منتجو %1158، وفي مجلة السعادة بنسبة %0152وهي في صحيفة صوت الشباب بنسبة 

السعادة على البرهنة المستندة إلى الوقائع واألحداث في وقائع الثورات العربية في الخطاب في مجلة 
، وكذلك (2)تونس ومصر التي وردت في العديد من األعمدة، وكذلك الحديث عن التجارب الشخصية

، وكذلك إنجازات وزارة الشباب (2)، وتجارب النجاح المحلية(1)تجارب الناجحين في العالمعن الحديث 
، وركز منتجو الخطاب في صحيفة صوت الشباب على (2)لرياضة في قطاع غزة خالل عام الشباب وا

                                                           

 .110، قمرجع ساب( هبة شاهين، (1
 .12، ص مرجع سابقنحن مختلفون ولكن!، في الصميم: هدى نعيم، (0)
 .0، ص مرجع سابق ،صبح للشباب قدوة يحتذون بهاأاالفتتاحية: ( هانيا البيطار، (1
 .21، ص مرجع سابق ،حرب األلقاب الطاحنةشبابيك: مهيب أبو القمبز، (2)

 .21ص ، مرجع سابق ،حق ال من يحتاجالحياة تعطي من يستشبابيك: مهيب أبوالقمبز، (1) 
 .21، ص مرجع سابق ،موقع عيشوشبابيك: مهيب أبوالقمبز، (2)
 .22، ص مرجع سابق ،نحث الخطىشواطئ: محمد المدهون، (2)



558 
 

، وكذلك (1)البرهنة المستندة إلى الوقائع واألحداث على تجربة مؤسسة بياالرا في مشاريع التنمية المحلية
ر واالجتماع من ، وكذلك البرهنة على قدرة الشباب على التغيي(0)في قضايا تهميش الشباب الفلسطيني

 . (1)أجل أهداف عليا

، وهي نسبة في مجملها لصالح %158وجاءت البرهنة الدينية بالمرتبة الثالثة في صحيفتي الدراسة بنسبة 

ة، وقد اعتمد منتجو الخطاب في يمجلة السعادة، حيث لم تعتمد صحيفة صوت الشباب على البرهنة الدين

آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية للبرهنة على مسئولية الشباب  مجلة السعادة على البرهنة الدينية مثل

، وللبرهنة على أهمية المبادرة والمثابرة في (1)، والبرهنة على المستقبل للشباب الفلسطيني (2)في التعمير

 . (5)العمل

، وفي %2ة ،  وهي في مجلة السعادة بنسب%152 بنسبة وجاءت البرهنة التاريخية في المرتبة الرابعة

، وركز منتجو الخطاب في مجلة السعادة على تاريخ األمة %152صحيفة صوت الشباب بنسبة 

، وفي سياق البرهنة على أهمية القراءة والثقافة (2)اإلسالمية في سياق البرهنة على قدرة األمة اإلسالمية 

التاريخية في سياق  منتجو الخطاب في صحيفة صوت الشباب البرهنةواستخدم ، (8)في حياة الشباب

 .(1)التناقض بين شعارات القادة العرب التاريخية وحاضر الشباب في الوقت الحاضرالحديث عن 

وجاءت البرهنة المستندة إلى أقوال المسئولين في المرتبة الخامسة واألخيرة في صحيفتي الدراسة بنسبة 

 مقارنة مع األنواع األخرى جًدانسبة قليلة فقط، وهي  %251لة السعادة بنسبة ، وهي في مج058%

إلى ضعف اهتمام المجلة بالشأن السياسي والبعد عن  وجهة نظر الباحثمن ويعود ذلك  للبرهنة،

التفسيرات السياسية لمشاكل الشباب، في مقابل اهتمامها الكبير بالتفسيرات االجتماعية والنفسية والتربوية، 

ركز منتجو قد ، و %1151في صحيفة صوت الشباب بنسبة ين البرهنة المستندة إلى أقوال المسئولوجاءت 
                                                           

 .0، ص مرجع سابق ،يوم االنطالقة خطوة البدايةاالفتتاحية: هانيا البيطار،   (1)
 .0، ص مرجع سابق ،باب والرياضةمجلس للشاالفتتاحية: هانيا البيطار،   (0)
 .0، ص مرجع سابق ،حلمي العطاونة، في ذمة هللا عام لم يأتنا بجديد  (1)
 .21، ص مرجع سابقالشاب الخليفة، شبابيك: مهيب أبو القمبز،   (2)
 .22، ص مرجع سابق ،فهمت عليكمشواطئ: محمد المدهون،   (1)
 .21ص ، مرجع سابق ،في غزة كهولة الشبابشواطئ: مهيب أبو القمبز،   (2)
 .1، ص مرجع سابق ؟،عام الشباب ماذا أنتم فاعلون 0211 كلمة العدد: مجلة السعادة،  (2)
 .21، صمرجع سابقالشباب والقراءة، شواطئ: مهيب أبو القمبز،   (8)
 .1، ص مرجع سابق ،شادي زماعرة، نحن قوة اليوم  (1)
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التناقض بين في سياق الحديث عن الخطاب في الصحيفة على البرهنة المستندة إلى أقوال المسئولين 

قصور سياسات وزارة الشباب في سياق الحديث عن ، وكذلك (1)أقوال وأفعال الحكومة تجاه الشباب

 .(5)والرياضة في النهوض بواقع الشباب

وفي سياق البرهنة غير المنطقية جاء التعميم والتنميط في المرتبة األولى في صحيفتي الدراسة بنسبة 

، وقد قدم %152، وفي صحيفة صوت الشباب بنسبة %1151، وهي في مجلة السعادة بنسبة 1151%

شعور المسئولية منتجو الخطاب في مجلة السعادة البرهنة المستندة إلى التعميم والتنميط في مجال ال

، وفي صحيفة صوت الشباب ركز منتجو الخطاب (2)، وكذلك ظاهرة حب األلقاب عند الشباب(1)الشباب 

وجاءت البرهنة المستندة إلى ، (1)البرهنة المستندة إلى التعميم والتنميط عند الحديث عن العادات والتقاليد

، وهي في صحيفة صوت الشباب بنسبة %158المبالغات في صحيفتي الدراسة بالمرتبة الثانية بنسبة 

، وفي مجلة السعادة قدم منتجو الخطاب البرهنة المستندة إلى %151، وفي مجلة السعادة بنسبة 1151%

، وفي صحيفة صوت الشباب قدم منتجو (2)المبالغات عند الحديث عن العالقة بين الشباب والفتيات 

لحديث عن يوم التسامح الفلسطيني الذي أطلقه د. سالم الخطاب البرهنة المستندة إلى المبالغات عن ا

 .(2)فياض في الضفة الغربية 

في سياق البرهنة غير المنطقية جاء التحيز في المرتبة الثالثة واألخيرة في صحيفتي الدراسة بنسبة  أيًضاو 

، وقد قدم %152، وفي مجلة السعادة بنسبة %152، وهي في صحيفة صوت الشباب بنسبة 051%

نتجو الخطاب في مجلة السعادة البرهنة المستندة إلى التحيز عند الحديث عن الخطورة األمنية للحراك م

، وفي صحيفة صوت الشباب وقد قدم منتجو (8)المطالب بإنهاء االنقسام 0211/آذار/11الشبابي في 

 .(1)أطراف االنقسام الفلسطينيعند الحديث عن الخطاب البرهنة المستندة إلى التحيز 
 

                                                           

 .0، ص مرجع سابق ،لشبابسالم وااالفتتاحية: هانيا البيطار، (1)
 .المرجع السابق نفسه(0)
 .21، ص مرجع سابق ،الشاب الخليفةشبابيك: مهيب أبو القمبز، (1)
 .21ص ، مرجع سابقحرب األلقاب الطاحنة، شبابيك: مهيب أبو القمبز، (2)
 .2، ص، مرجع سابق( فيروز حميد، أزمة هو شاب وأنت بنت(1
 .12، ص مرجع سابق ،تعادة الروححملة اسفي الصميم: هدى نعيم، (2)
 .0ص ، مرجع سابقيوم االنطالقة خطوة البداية، االفتتاحية: هانيا البيطار، (2)
 .1، ص مرجع سابقالشباب بين أدوات العصر قضاياه، كلمة العدد: مجلة السعادة، (8)
 .0، ص مرجع سابق ،أصبح للشباب قدوة يحتذون بهااالفتتاحية: ( هانيا البيطار، (1
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 مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بـ"القوى الفاعلة" في صحيفتي الدراسة:/ ثالثًا

أن صحيفتي الدراسة اعتمدتا على الحكومة كقوى فاعلة بالمرتبة األولى، وذلك التحليلية الدراسة نتائج أظهرت 
، وفي مجلة %0152ة من مجمل مواد صحيفتي الدراسة، وهي في صحيفة صوت الشباب بنسب %0258بنسبة 

، وقد ركز منتجو الخطاب في مجلة السعادة على الحكومة كقوى فاعلة في سياق الحديث %01السعادة بنسبة 
، وركز منتجو الخطاب في صحيفة صوت الشباب على الحكومة كقوى فاعلة (1)الشباب اقعفي تغيير و دورهم عن 

، ويرجع االهتمام الواضح بالحكومة كقوى فاعلة (0)يني في سياق الحديث عن مستقبل الشباب في المجتمع الفلسط
إلى التأثير الكبير الذي تتمتع به الحكومة في تغيير واقع الشباب من خالل السياسيات والقرارات واإلجراءات 

 النافذة.

سبة ، وهي في مجلة السعادة بن%0051وجاء "الشباب" كقوة فاعلة في صحيفتي الدراسة بالمرتبة الثانية بنسبة 
، وقد ركز منتجو الخطاب في مجلة السعادة على دور %1158، في صحيفة صوت الشباب بنسبة 0252%

، وركز منتجو الخطاب في صحيفة صوت الشباب على (1)الشباب في استعادة األمل واستعدادهم العالي للعمل
االهتمام بالشباب كقوى فاعلة  ، ويرجع(2) الشباب كقوى فاعلة في سياق الدور الذي يمكن أن يلعبوه في التغيير

إيجابي يتناسب وهو اهتمام في رأي الباحث  ،ا بعد أحداث الربيع العربيا وعربيً إلى تزايد الحديث عن دورهم محليً 
 مع األهمية الحقيقية والواقعية للشباب وقدرتهم على التغيير.

وهي في صحيفتي الدراسة بنسب ، %1252وجاءت قوى المجتمع المدني والنخب في المرتبة الثالثة بنسبة 
متقاربة، وقد ركز منتجو الخطاب في مجلة السعادة على المجتمع المدني والنخب في سياق الحديث عن دورهم 

، فيما ركز منتجو الخطاب في صحيفة صوت الشباب على المجتمع المدني (1)تجاه الشباب وأزماتهم المتفاقمة
 .(2)قيادية مثل المجلس األعلى للشاب الفلسطيني وتهميشهم للشبابوالنخب في سياق هيمنتهم على المواقع ال

، وهي في صحيفتي %151أما عن األسرة كقوة فاعلة فقد جاءت في صحيفتي الدراسة بالمرتبة الرابعة بنسبة 
الدراسة بنسب متقاربة، وقد ركز منتجو الخطاب في مجلة السعادة على األسرى كقوة فاعلة في سياق الحديث عن 

                                                           

 .1ص ، مرجع سابقعام الشباب ماذا أنتم فاعلون؟،  0211كلمة العدد: مجلة السعادة، (1)
 .0ص ، مرجع سابقيوم االنطالقة خطوة البداية، االفتتاحية: هانيا البيطار،  ((0
 .12، ص مرجع سابقحلمت معهم، في الصميم: هدى نعيم، (1)
 .0، ص قمرجع سابشكرا وفا، االفتتاحية: ( هانيا البيطار، (2
ال لن يكون عامكمفي الصميم: ( هدى نعيم، 1)  .12ص ، ، مرجع سابقدقوا األبواب بقوة وا 

 .0، ص مرجع سابقمجلس للشباب والرياضة، االفتتاحية: هانيا البيطار، (2)
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، وركز منتجو الخطاب في صحيفة صوت الشباب على (1)ورها تعزيز الثقافة والقيم لدى الشباب منذ الصغرد
 .(0)التمييز بين الفتاة والشاب في األسرة األسرة في كقوة فاعلة في سياق الحديث عن دور

، حيث كانت %851بة وجاءت كل من "وزارة الشباب والرياضة" و"األحزاب" كقوى فاعلة في المرتبة الخامسة بنس
، وجاءت %152، وفي مجلة السعادة بنسبة %1158وزارة الشباب والرياضة في صحيفة صوت الجامعة بنسبة 

األحزاب كقوى فاعلة في صحيفتي الدراسة بنسب متقاربة، وقد ركز منتجو الخطاب في مجلة السعادة على الوزارة 
رها في تلبية احتياجات الشباب والتعامل معهم رغم الشباب والرياضة كقوى فاعلة في سياق الحديث عن دو 

في صحيفة صوت الشباب فقد جاءت وزارة الشباب والرياضة كقوى فاعلة في  أيًضا، و (1)اختالفاتهم السياسية 
، ويتضح تراجع دور وزارة (2)سياق الحديث عن دورها تجاه متطلبات الشباب خاصة تفعيل دورهم في الحياة العامة

وقد يرجع ذلك إلى مجاراة صحيفتي الدراسة على عكس المتوقع لهما، ياضة واألحزاب كقوى فاعلة الشباب والر 
ذلك وهو ما يدعو إلى مراجعة أسباب لضعف الثقة الناسئة بين الشباب ووزارة الشباب والرياضة واألحزاب، 

 .الضعف

د جاء في سياق الحديث عن دورهم أما عن تركيز منتجي الخطاب في مجلة السعادة على األحزاب كقوى فاعلة فق
، وفي صحيفة صوت الشباب جاء التركز على األحزاب كقوى فاعلة في سياق (1)في تفعيل طاقات الشباب 

وجاءت وسائل اإلعالم كقوة فاعلة في المرتبة األخيرة في صحيفتي ، (2)الحديث عن سيطرتهم على الشباب
نسب متقاربة، وقد ركز منتجو الخطاب في صحيفة السعادة ، وهي في صحيفتي الدراسة ب%158الدراسة بنسبة 

، (2)على وسائل اإلعالم كقوى فاعلة في سياق الحديث عن دورهم في توعية الشباب وتبصيرهم بالمخاطر المحدقة
التركيز على وسائل اإلعالم كقوى فاعلة في سياق الحديث عن دورها في  تم أما في صحيفة صوت الشباب فقد

، ويضح هنا تدني مرتبة وسائل اإلعالم كقوى فاعلة رغم ما تمتلكه (8)لتسامح في المجتمع الفلسطينيتعزيز قيم ا
وهو ما يدعو وفي الضغط عل صناع القرار لتبني مطالب الشباب، من تأثير حقيقي في تغيير واقع الشباب 

 مع واقع تأثيرها الواسع. صحيفتي الدراسة إلى مراجعة اهتمامهما بوسائل اإلعالم كقوى فاعلة بما يتناسب

 

                                                           

 .21، ص مرجع سابق ،القراءة والشبابشواطئ: ، (  مهيب أبو القمبز1)
 .2، ص مرجع سابق ،( فيروز حميد، أزمة هو شاب وأنت بنت(0
ال لن يكون عامكم،في الصميم: (هدى نعيم، 1)  .12ص ، مرجع سابق دقوا األبواب بقوة وا 
 .0، ص ، مرجع سابقمجلس للشباب والرياضةاالفتتاحية: ( هانيا البيطار، (2
ال لن يكون عامكم،في الصميم: (  هدى نعيم، 1)  .12ص ، مرجع سابق دقوا األبواب بقوة وا 
 .0، ص مرجع سابقأصبح للشباب قدوة يحتذون بها، االفتتاحية: البيطار، ( هانيا (2
 .1، ص مرجع سابقأيها الشباب كونوا أوفياء!،  كلمة العدد: ( مجلة السعادة،(2
 .0، ص مرجع سابقيوم االنطالقة خطوة البداية، االفتتاحية: ( هانيا البيطار، (8
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 المبحث الثالث

 التوصيات 
يضع الباحث في المبحث الحالي عدد من التوصيات التي توصل إليها من خالل نتائج الدراسة، وهي 

بنتائج تحليل المضمون، بواقع وحاجات الشباب الفلسطيني، ونتائج متعلقة مقسمة إلى توصيات متعلقة 
 الخطاب.  وتوصيات متعلقة بنتائج تحليل

 :الفلسطيني / التوصيات المتعلقة بواقع وحاجات الشبابأوًل 

مرحلة جديدة من التعامل مع الشباب تؤمن بأنهم شركاء وليسوا بالعمل على تأسيس يوصي الباحث  .1
مصدر تهديد، والكف عن ممارسة دور الوصاية عليهم، واستبدال المعالجات األمنية بمعالجات 

 ية.ثقافية واجتماعية وفكر 
فتح قنوات حقيقية للحوار مع الشباب لالستفادة من أفكارهم وانفتاحهم بهدف االستفادة الصادقة  .0

 وليس بهدف التفريغ واالستقطاب واالحتواء.
عرض وتسويق حاجات الشباب على قاعدة المطالبة الحقوقية، وهو ما يحتم على الشباب القيام  .1

لحقوق مع األخذ بعين االعتبار الطابع السلمي بدور الضغط والمناصرة والتحشيد لصالح تلك ا
 والمجتمعي المنظم.

استثمار طاقات الشباب لحل قضاياهم بأنفسهم ألنفسهم، من خالل إتاحة الفرص لهم داخل  .2
األحزاب والحكومة والمؤسسات األهلية للمشاركة في التخطيط وصناعة القرار بل وفي اتخاذ القرار 

 .أيًضا
من خالل تكوين إطارات شبابية نقابية وسيطة غير حزبية وم م ث لة بشكل  حل أزمة تمثيل الشباب .1

حقيقي للشباب وقضاياهم، وقادرة على فتح مجاالت واسعة للحور الشبابي الشبابي من جهة، 
والتحدث باسمهم في المحافل المحلية والعربية والدولية من جهة ثانية، والضغط باتجاه تحقيق 

 مطالبهم من جهة ثالثة.
بما يعزز التفكير النقدي واإلبداعي والتحليلي ، تطوير مناهج ووسائل التعليم المدرسي والجامعي .2

تعزيز التربية الوطنية والدينية لدى الشباب التي تنبذ التطرف الفكري والتعصب و واالستنباطي، 
ز قيم الحوار والتسامح وتقبل الرأي اآلخر.  الحزبي والعائلي والجغرافي، وتعز 
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 عن ثقافة االستهالك، ودفع الشباب ا من خالل تعزيز ثقافة اإلنتاج بدياًل الشباب اقتصاديً تمكين  .2
باتجاهات االستثمار في أنفسهم وفي مواردهم عبر مشاريع صغيرة وتأسيس شركات ريادية بدال من 

ات انتظار طوابير الوظيفة الحكومية، مع توفير الحماية االقتصادية، وتقديم التسهيالت واالعفاء
 لالزمة لذلك.

تمكين المؤسسات الشبابية ومنها المختصة بذوي االحتياجات الخاصة من تحقيق أهدافها وتنفيذ  .8
تاحة فرص منظومة وطنية للعمل التطوعي، و ، والعمل على بناء برامجها اإلناث متكافئة للشباب ا 

سواء عبر وسائل  ضمان حرية الرأي والتعبير للشباب، و الشباب الذكور دون تمييز مكافئة لفرص
 اإلعالم أو عبر الفعاليات الميدانية ضد االحتالل ودعما للقضايا الحقوقية.

 / التوصيات المتعلقة بنتائج تحليل المضمون:ثانًيا

بضرورة أن تراعي الصحافة الفلسطينية أولويات احتياجات الشباب الفلسطيني عند يوصي الباحث  .1
 دمتها الحاجة إلى العمل والتمكين االقتصادي.معالجة واقع الشباب، والتي تأتي في مق

تطوير قدرات الصحفيين العاملين في الصحف الفلسطينية في مجال تغطية ومعالجة قضايا  .0
 الشباب.

زيادة االهتمام بالتحقيق الصحفي والحديث الصحفي في معالجة قضايا الشباب لما فيهما من عمق  .1
حاطة وتحليل وقدرة على الوصول إلى نتائج   وتقديم اقتراحات للحلول.وا 

زيادة االهتمام بقضية التسامح وتعزيز المصالحة المجتمعية ونبذ التعصب بكافة أشكاله، وكذلك  .2
 االهتمام بتعزيز الهوية الوطنية والعمل النضالي بكافة أشكاله في وجه االحتالل.  

دم إغفال األسباب أو التطوير المهني للتقارير الصحفية من حيث البناء في صحيفتي الدراسة، وع .1
 الحلول أو نتائج الحلول، ومراعاة التسلسل المنطقي في عرضها.

الدراسة على البيانات والمعلومات الدقيقة عند التطرق لألسباب التي تقف خلف  صحيفتاأن تعتمد  .2
 أزمات الشباب، وكذلك اقتراح الحلول العلمية والواقعية القادرة على مواجهة تلك األزمات.

ا من الصورة ا من الواقع الحقيقي الذي يعيشه الشباب، وليس انطالقً صورة الشباب انطالقً تقديم  .2
 النمطية للشباب في المجتمع.

باستراتيجية إطار "التنافس" على حساب استراتيجية إطار "الصراع"، وذلك من أجل زيادة االهتمام  .8
ادة من طاقاتهم بشكل أكبر لصالح تعزيز روح العمل والمنافسة لدى الشباب، والدفع باتجاه االستف

 التنمية.



554 
 

باستراتيجية إطار "االهتمامات اإلنسانية" خاصة في القضايا المتعلقة بجرائم زيادة االهتمام  .1
 االحتالل لما له من قوة تأثير في الرأي العام.

االهتمام باإلطارات المحددة للشباب من خالل التركيز على التجارب والنماذج والشخصيات  .12
المتابعة والمعالجة وحث على من وضوح وتركيز وتأثير هذا النوع مبادرات المحددة لما يتمتع به وال

 من قبل المهتمين والمسئولين.
 

 / التوصيات المتعلقة بنتائج تحليل الخطاب:ثالثًا

المقاالت الصحفية المتخصصة في قضايا الشباب بصحيفتي االهتمام بتعزيز يوصي الباحث ب .1
صين بت اب مل على تطوير قدرات الك  الدراسة، والع قضايا الشباب، مع ضرورة الجمع بين المتخص 

 خب، وذلك لإلثراء والتنويع في زوايا عرض قضايا الشباب.الكت اب الشباب والكت اب الن  
يوصي الباحث منتجي الخطاب في صحيفتي الدراسة بزيادة االهتمام بالمرجعيات االجتماعية  .0

حداث والتربوية والمرجعيات  الدينية في قضايا الشباب لما تمثله من قدرة عالية على التأثير وا 
 التغيير من منظور تربوي واجتماعي.

ألهمية الملف الصحي وتأثيره على باقي ملفات الشباب  نظًرازيادة االهتمام بالمرجعيات الصحية  .1
يجابً سلبً   ا.ا وا 

لما تحققه من قوة في العرض وربط بين واقع  زيادة االهتمام بالبرهنة المستندة إلى أقوال المسئولين .2
الشباب على األرض وبين تصريحات المسئولين، وكذلك البرهنة التاريخية لما تمثله من فائدة عبر 

 المقارنة بين الوقائع التاريخية وبين األحداث الحالية.
د عن البرهنة غير االهتمام بالبرهنة المنطقية المستندة إلى األرقام واإلحصاءات، واالبتعازيادة  .1

المنطقية المستندة إلى التعميم والتنميط، والمبالغات، والتحيز، واالنطالق من الواقع الحقيقي للشباب 
 بموضوعية ومهنية كاملتين، وتناول قضايا الشباب بمعزل عن المؤثرات السياسية والحزبية. 

أدوات مؤثرة، وقدرة على تجنيد زيادة االهتمام بالمجتمع المدني كقوة فاعلة لما لها من طاقات و  .2
األموال والتواصل الفاعل مع الشباب، وكذلك االهتمام بوسائل اإلعالم كقوة فاعلة واالستفادة من 

 .خصوًصاوالشباب  عموًماقدرتها على التأثير والتغيير وبناء االتجاهات لدى المجتمع 
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 ومراجع الدراسة مصادر

األعداد التي خضعت للدراسة التحليلية في صحيفتي ، القرآن الكريم :تتضمن مصادر الدراسة
واألبحاث ، والدراسات غير المنشورة الرسائل العلميةالمعاجم، و  :الدراسة، وتتضمن المراجع
في صحيفتي  والتقارير الصحفية ،األبحاث والدراسات األجنبيةو المنشورة، والكتب العربية، 

، وورش والنشرات والبيانات الرسمية والتقاريراسة في صحيفتي الدر  ، والمقاالت الصحفيةالدراسة
 عات الرأي، والمواقع اإللكترونية.العمل والمجموعات البؤرية، واستطال

 

 

 



554 
 

 ومراجع الدراسة مصادر

 مصادر الدراسة: /أوًل 

 القرآن الكريم. .5

 أعداد مجلة السعادة: .4

م، 0210ى أغسطس/آب ، حت0212 سبتمبر/أيلول منأعداد مجلة السعادة في الفترة الواقعة 
 بالحصر الشامل.

 أعداد صحيفة صوت الشباب: .4

، حتى أغسطس/آب 0212 سبتمبر/أيلول منأعداد صحيفة صوت الشباب في الفترة الواقعة 
 م، بالحصر الشامل.0210

 ثانيا/ مراجع الدراسة:

 المعاجم:  .أ

 .م1112بع األميرية، ، القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطاالمعجم الوجيزمجمع اللغة العربية،  .5

 :الرسائل العلمية غير المنشورة. ب

العالقة بين خصائص تحرير النصوص الصحفية اإلخبارية واهتمامات الجمهور "أحمد زكريا، . 0
جامعة القاهر: ، دكتوراه غير منشورة دراسة، "واتجاهاته نحو بعض القضايا الداخلية في مصر

 م.0222كلية اإلعالم، ، القاهرة

 -المعالجة اإلعالمية لالحتالل األمريكي للعراق، تحليل مضمون مجلة نيوزويك"وهيب،  استبرق .2
كلية اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، عمان: ، ماجستير غير منشورة دراسة ،"النسخة العربية

  م.0221
، "اسيالسي التوجه واالنتماء على الفلسطينية اإلخبارية اإللكترونية المواقع أثر"أمين أبو وردة،  .1

 .م0228 ،جامعة النجاح الوطنيةالضفة الغربية: ، ماجستير غير منشورة دراسة
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استخدامات الشباب الجامعي في قطاع غزة للقنوات اإلخبارية الفضائية العربية "إياد البرنية،  .2
، ماجستير غير منشورة دراسة، : دراسة تحليلية مقارنة"وعالقتها بمستوى المعرفة بالقضايا العربية

 .م0221علوم االتصال واإلعالم، ، كلية اآلداب ،جامعة عين شمسقاهرة: ال
: الجامعي الفلسطيني الشباب لدى التربوية القيم تنمية في اإلعالم وسائل دور"حازم أبو شنب،  .2

كلية البنات بين  البرنامج المشترك غزة: ،ماجستير غير منشورة دراسة، دراسة تحليلية مقارنة"
 .م0222لية التربية بجامعة األقصى، وك بجامعة عين شمس

دور التلفزيون والصحف في تشكيل معلومات واتجاهات الجمهور نحو "خالد صالح الدين حسن،  .8
 .م0221كلية اإلعالم، ، جامعة القاهرةالقاهرة: ، دكتوراه غير منشورة دراسة ،"القضايا الخارجية

دراسة ، "ري تجاه الصراع األمريكي_العراقيالخريطة اإلدراكية للرأي العام المص"رانية محمد علي،  .1
 م.0222جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، ، القاهرة: ماجستير غير منشورة

"الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة الفلسطينية: دراسة ، رجاء أبو مزيد .12
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 .م0210كلية اإلعالم، ، جامعة القاهرةالقاهرة: ، ماجستير غير منشورة دراسة
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دراسة  :أثر األيديولوجية السياسية للدولة في بناء األطر اإلخبارية"، أحمدالعظيم  جمال عبد .02
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 .م0210، غزة: الجامعة اإلسالمية، ، مؤتمر الشباب والتنمية في فلسطين"الكبرى في قطاع غزة
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 .م1121: جامعة الدول العربية، القاهرة ،المؤتمر األول لوزراء الشباب العربي "،العربي
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، كلية اآلداب، جامعة األزهر، غزة: مجلة جامعة األزهر، سلسلة العلوم اإلنسانية، "الفلسطيني
 .م0212
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صورة موقف مصر الرسمي إزاء العدوان اإلسرائيلي على غزة "هشام محمد عبد الغفار محمد،  .11

 ،جامعة القاهرة، كلية اإلعالمالقاهرة:  ،12، العدد المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، "0221_0228
 .م0221
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 .م1112
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 م.1188، القاهرة: دار الشروق، 0ط  الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية،كرم شلبي،  .21
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ترجمة كمال عبد التصال ووسائل اإلعالم،  نظرياتيفلر، ساندرا بول_روكيتش،  ملفين ل. د .22
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 .م0221كانون ثاني ، UNDP-PAPPاإلنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني 
كانون أول،  -)تشرين أول م0211دورة الربع الرابع  :تقرير النتائج األساسية لمسح القوى العاملة .12

ور على موقع الجهاز على شبكة اإلنترنت منش، جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيال(، 0211
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_search_ar.aspx?q م02/1/0212، بتاريخ. 

شارك منشور على موقع ، منتدى شارك الشبابي لحراك الشبابي: ارهاصات التغيير،اتقرير بعنوان  .11
http://www.sharek.ps/ar/?page_id=101 م02/1/0212، بتاريخ. 

 .1م، الفصل األول، تعريفات وأحكام عامة، المادة  2011 لسنة (2 ) رقم الفلسطيني الشباب قانون .12
 

 ورش عمل ومجموعات بؤرية: .خ

مؤسسة أمان ماليزيا  ،جات الشباب في قطاع غزةاحتيا مجموعة بؤرية نظمها الباحث بعنوان: .12
 .م10/1/0211مدينة غزة،  ونادي صناع الحياة،

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=867&mid=3265&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=867&mid=3265&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_search_ar.aspx?q
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_search_ar.aspx?q
http://www.minfo.ps/
http://www.minfo.ps/
http://www.sharek.ps/ar/?page_id=101
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_search_ar.aspx?q
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_search_ar.aspx?q
http://www.sharek.ps/ar/?page_id=101
http://www.sharek.ps/ar/?page_id=101
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عداد االستراتيجية الوطنية لعام إ ضمن مشروع  ،الشباب الفلسطيني واقع وطموحبعنوان: ورشة عمل  .18
 .م11/11/0211قطاع غزة، مدينة غزة، ، وزارة الشباب والرياضةم، 0212-0218

قطاع ، مؤسسة أمان ماليزيا ،0212 جات الشباب في قطاع غزةتقييم احتيا: نورشة عمل بعنوا .11
 .م02/11/0211غزة، 

مؤسسة تيدا للدراسات الستراتيجية ومركز ، بابي والسلم المجتمعيالحوار الش :بعنوان عمل ورشة .122
 .م12/1/0211غزة،  قطاع، الشباب اإلعالمي

غزة، قطاع ، نادي صناع الحياةباب الفلسطيني، ورشة عمل نظمها الباحث، بعنوان: احتياجات الش .121
 .م10/8/0211

 

 المقابالت: .د

سالمة معروف مدير المكتب اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة، مقابلة غير مقننة،  .120
 م.1/1/0211

 .م01/1/0211، مقابلة غير مقننة، السابق لمدهون، رئيس تحرير مجلة السعادةفداء ا .121
 

 استطالعات الرأي: .ذ

، مؤسسة أمان إلكتروني عبر موقع "الفيس بوك، أولويات االحتياجات الشبابيةاستطالع رأي  .122
 .م0212، قطاع غزة، ماليزيا
منتدى شارك الشبابي استطالع رأي ميداني، آراء الشباب وتصوراتهم اتجاه ظروفهم الحياتية،  .121

 .م0212يوليو/الضفة الغربية، ، ومؤسسة الشرق األدنى لالستشارات
غزة، ، ، الثريا لإلعالم والتصالأولويات احتياجات الشباب في قطاع غزة، نياستطالع رأي ميدا .122

 .م0210
 
 وراق عمل:أ .ر

عمل غير ورقة ، "احتياجات الشباب الفلسطيني في قطاع غزةجمعية الوداد للتأهيل المجتمعي، " .122
 .م0210 غزة، ،منشورة

باب، اتحاد الشباب تجمع منتدى شارك الشبابي، اتحاد الشباب التقدمي، مركز تنمية الش .128
منشورة ورقة عمل ، "احتياجات الشباب من وجهة نظر المؤسسات الشبابية"الفلسطيني، وآخرون، 

 .م1/12/0211رام هللا، ، على  اإلنترنت على موقع جامعة بير زيت
غير ورقة عمل  ،سطين مشروع التغيير وأمل التحريرسامي عكيلة، العمل التطوعي في فل .121

 .م0210، 0211، منشورة
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 المحاضرات العلمية: .ز

ألقيت على طلبة برنامج الماجستير، قسم  ،أ.د جواد راغب الدلو، محاضرات في التحرير الصحفي .112
 .م0211 غزة، الصحافة واإلعالم، الجامعة اإلسالمية،

 ، قسمماجستيرال ألقيت على طلبة برنامجد. أمين وافي، محاضرات في نظريات االتصال،  .111
 .م0211جامعة اإلسالمية، غزة، ، الواإلعالم الصحافة

 
 

 مواقع اإلنترنت: .س

اإلنترنت، زاوية نظام الخرائط: المؤسسات شبكة على  "البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية"موقع  .110
 .م12/1/0211، بتاريخ http://www.masader.ps األهلية، 

ت، على شبكة اإلنترن "شباب"موقع  .111
w.shabab.net.eg/Youth/front/ar/shababyear.aspx م02/1/0211، بتاريخ. 

 

 

http://www.masader.ps/


584 
 

 

 

 الدراسة مالحق

والتقارير الصحفية والمقاالت تتضمن مالحق الدراسة خطاب التحكيم الموجه للسادة المحكمين، 
ل واستمارة تحليل المضمون، واستمارة تحليالصحفية التي خضعت للتحليل في صحيفتي الدراسة، 

 الخطاب. 
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 (5ملحق رقم )

 خطاب التحكيم الموجه للسادة المحكمين

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الدكتور/                        ،،            حفظه هللا 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ماجستير دراسةالموضوع/ طلب تحكيم استمارة 

فإنني أرجو من حضرتكم التكرم بتحكيم االستمارة  م في تطوير البحث العلمي،ير لدوركوالتقد التحية، بعد
وذلك ضمن  ة الشباب في الصحافة الفلسطينية"،بغرض إتمام البحث الموسوم بـ"أطر تقديم صور  ،المرفقة

عالم في بقسم الصحافة واإل / سامي عبد الرؤوف عكيلة،للباحثر متطلبات الحصول على درجة الماجستي
 وبإشراف الدكتور/ أحمد عرابي الترك. معة اإلسالمية _غزة،الجا

 راجين منكم الموافقة وتقديم النصح والفائدة

 

 حترام والتقديروتقبلوا فائق ال

 سامي عبد الرؤوف عكيلة 

  المرفقات:
 الدراسة وأدواتمشكلة وتساؤلت 

 تعريف بفئات الدراسة

 استمارة تحليل المضمون

 استمارة تحليل الخطاب
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 (4ملحق رقم )

 التقارير الصحفية في صحيفتي الدراسة

 م.0211سبتمبر  ،82عدد ، ، التكنولوجيا: اغتراب وعزلةصوت الشباب صحيفة .1
 م0211يوليو  ،82عدد ، ، الصحفي الشاب بين حلم الوصول ومرارة الواقعصوت الشباب صحيفة .0
 م.0212أغسطس  ،21عدد  اإلناث،، في نابلس الكراتيه رياضة دفاعية للذكور و صوت الشباب صحيفة .1
 م.0211يوليو  ،82عدد ، ، مشروع بصمات: الصورة توثيقصوت الشباب صحيفة .2
 م.0211أغسطس ، 81عدد ، "سارة ورشا" تجسدان نموذج التميز وتتحديان الحصار، صوت الشبابصحيفة  .1
 م.0211أغسطس ، 81عدد ، "عد للعشرة": الدراما في خدمة التسامح المجتمعي، صوت الشباب صحيفة .2
 م. 0212سبتمبر ، 22عدد  ،اللقاء األول: خط أحمر، إفشاء األسرار من صوت الشبابصحيفة  .2
 م.0210أغسطس  ،12عدد ، الشباب يفضلون الهراوات على استقبال موفاز صوت الشباب،صحيفة  .8
 م.0211ليو يو  ،82عدد ، ، الضغوط النفسية عند الشباب: هل ستتحول إلى حالة مرضيةصوت الشباب صحيفة .1

 فبراير، 11عدد  ؟،، العالقات اإللكترونية: بين اللهو والتسلية هل هناك مكان للمشاعرصوت الشبابصحيفة  .12
 م.0210

 م.0212ديسمبر  ،22عدد ، ، العمل التطوعي: ثقافة شبابية تفقد قيمتها في فلسطينصوت الشبابصحيفة  .11
 م.0211أبريل  ،81 عدد، ، الغرور صفة تنتشر بين الشبابصوت الشباب صحيفة .10
يناير  ،28عدد ، القدوة السيئة وغياب المسئولية والقوانين عوامل تنشر التدخين صوت الشباب،صحيفة  .11

 م.0211
 م.0211يونيو  ،81عدد ، المصالحة الفلسطينية باتت واقعا بعد خيبات األمل صوت الشباب،صحيفة  .12
 م.0211سبتمبر ، 82عدد ي المجتمع، ، النرجيلة: عادة تهدد الصحة وتنتشر فصوت الشباب صحيفة .11
 م.0211فبراير  ،12عدد ، ، أنامل غزة الناعمة تنشر التسلية في أرجاء الكوكبصوت الشباب صحيفة .12
 م.0210أبريل  ،11عدد ، ، آيات السعافين تبهر "الفيفا" وتنتزع الجائزة األولى عالمياصوت الشبابصحيفة  .12
 م.0211سبتمبر ، 82عدد الخاطر!،  بال وال علىال، بعد التخرج: مهن على صوت الشباب صحيفة .18
 م.0210، أغسطس 12عدد ، ، حكاية ميسون الفلسطينية والزواج الحزبيصوت الشبابصحيفة  .11
 م.0210أغسطس ، 12عدد ، حمزة أبو عياش: الجًداريات كأسلوب مقاومة، صوت الشبابصحيفة  .02
 م.0212نوفمبر  ،22عدد ، عادات وتخوف األهلدراسة الفتاة في الخارج: بين قيود ال صوت الشباب،صحيفة  .01
نوفمبر  ،22عدد ، ، رغم خطورتها: جماعة اإليمو وسيلة الشباب للبحث عن الذاتصوت الشبابصحيفة  .00

 م.0212
 م.0211، سبتمبر 82عدد ، سعدية أبو سرية تخترع تقنية جديدة لتنقية المياه، صوت الشباب صحيفة .01
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 م.0211أبريل  ،81عدد ، ك وأبواب السماء مفتوحة لمن يناجي هللا، شباب الوطن تحر صوت الشبابصحيفة  .02
 م.0211مايو ، 80عدد شباب على نار هادئة،  صوت الشباب، صحيفة .01
 م.0210فبراير  ،11عدد  ، شباب يواجهون البطالة ويحققون النجاح،صوت الشبابصحيفة  .02
 م.0211يوليو ، 82د عد ،، صيف فلسطين: فضاءات من الحرية واالستجمامصوت الشباب صحيفة .02
فبراير  ،11عدد ، ، عد للعشرة: مشروع يحاصر العنف ويعزز التعقل في النفوسصوت الشبابصحيفة  .08

 م.0210
فبراير  ،11عدد ، ، عندما يكون التعليم لألغنياء: ربيع طالبي في الجامعات الفلسطينيةصوت الشباب صحيفة .01

 م.0210
 م.0210أغسطس  ،12عدد ، النارية ما قتل، في الخليل: من األلعاب صوت الشبابصحيفة  .12
يوليو ، 82عدد ، في عصر التكنولوجيا: هل يصبح الكتاب الورقي من  التاريخ؟، صوت الشبابصحيفة  .11

 م.0211
 م.0211أغسطس ، 81عدد كوين مسعود: تطلق العنان ألناملها لتداعب البيانو،  صوت الشباب، صحيفة .10
 م.0211يناير  ،28عدد  لفكرة الزواج من معاق؟، ، ما مدى تقبل الشبابصوت الشبابصحيفة  .11
، 11عدد ، مفهوم التطبيع مع "إسرائيل": قضية جدلية رغم توافق الشباب على رفضه، صوت الشباب صحيفة .12

 م.0210فبراير 
، 81عدد ، نجاح اقتصادي بدأ في البرازيل وانتقل إلى فلسطين عبر شركة سيارات صوت الشباب،صحيفة  .11
 م.0211بريل إ

 م.0211أغسطس  ،81عدد  ، هل نحن وأيلول على موعد مع استحقاق الدولة؟،صوت الشبابيفة صح .12
 م.0210فبراير  ،10عدد  ، أحمد من األمية إلى صناعة الروبوت،مجلة السعادة .12
 م.0212سبتمبر  ،11عدد  ، االنتحار: هروب من المواجهة وتوحد مع الشيطان،مجلة السعادة .18
 م.0210يونيو  ،12عدد ، انقدً  ، التمس ألخيكمجلة السعادة .11
 م.0212نوفمبر  ،12عدد ، ، التنوع الحيويمجلة السعادة .22
 م.0212ديسمبر ، 28عدد ا، ، الحاجة أم االختراع: مهندس يحل مشاكله الكترونيً مجلة السعادة .21
 م.0211يناير ، 21عدد ، الحياة مليئة بالطموح وقطار النجاح ال توقفه العقبات، مجلة السعادة .34
 م.0211يونيو ، 82عدد  ، الشباب بين المصروفات اليومية واالدخار لتأمين المستقبل،السعادة مجلة .21
 م.0210يوليو  ،21عدد  ، الشباب في رمضان يبادرون إلى الحمالت الخيرية التطوعية،مجلة السعادة .22
 م.0210مارس ، 11عدد ، الشباب يبادرون لخدمة قضية األسرى وتفعيلها، مجلة السعادة .21
 م.0211مايو ، 81عدد ، الفيس بوك: نار تشعل الشعوب وتقلب أنظمة البيوت، السعادة جلةم .22
أبريل ، 12عدد المحررون في ظالل يوم األسرى: من زنازين القهر إلى صفحات الفيس بوك،  مجلة السعادة، .22

 م.0210
 م.0212سبتمبر  ،11عدد ، باع والديه بدراجة ناريةمجلة السعادة،  .28
أغسطس  ،82عدد ، البطالة يتهم التخصصات الجامعية وسوق العمل والتعليم تبرئ نفسها ، جيشمجلة السعادة .21

 م.0211
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 م.0211نوفمبر ، 81عدد ، google، خمسة شبان من غزة يحصلون على جائزة من شركة مجلة السعادة .12
 م.0211نوفمبر  ،81عدد  ، ركوب الرمال: رياضة تستهوي أفئدة المغامرين،مجلة السعادة .11
 م.0211مايو  ،81عدد  شباب فلسطين يصححون حقائق مضللة في اإلعالم الغربي،لسعادة، مجلة ا .10
فبراير ، 82عدد ، شبابنا يغترب عن لغته األصلية باستخدام األحرف اإلنجليزية للكتابة العربية، مجلة السعادة .11

 م.0211
 م.0212أكتوبر  ،22عدد  نظرتهم إلى الواقع ما بين التفاؤل والتشاؤم،: ، شبابنامجلة السعادة .12
 م.0211يوليو  ،81عدد ، ضع بصمتك الصيف قادم مجلة السعادة، .11
عدد ، على الجامعات مسئولية كبيرة: الشباب يشتكون البطالة بعد التخرج والحل يبدأ من عندهم، مجلة السعادة .12
 م.0211 ديسمبر، 12
 م.0212نوفمبر ، 22 عدد حالمها،، فتاة فلسطينية تتحدى إعاقة الصم وتنتج مطرزات تحكي أمجلة السعادة .12
، فتاتان توأمان تحصالن على جائزة أفضل بحث في فلسطين للتغلب على صعوبات تعلم وتعليم مجلة السعادة .18

 م.0211ديسمبر  ،12عدد ، اللغة اإلنجليزية
 م.0211اغسطس  ،82عدد  في قرية "لفتا" األجيال الشابة تعانق منازل أجًدادهم المهجورة،مجلة السعادة،  .11
 م.0210أغسطس  ،18عدد ،  إنما صاحب نخوة، لست مترماًل مجلة السعادة .22
 م.0211أغسطس  ،82عدد ، ماذا اتخصص في دراستي ما بعد التوجيهي مجلة السعادة، .21
أكتوبر ، 88عدد مدمنو المخدرات يكشفون لـ"السعادة" أسرار تورطهم في وحل الدخان األزرق،  مجلة السعادة، .20

 م.0211
كن لآلالم دون أعراض جانبية، ، م  ةمجلة السعاد .21  م.0210مارس ، 11عدد س 
 م.0210مارس ، 10عدد من لعبة بلياردو إلى مستنقع عمالة،  مجلة السعادة، .22
 م.0210فبراير  ،10عدد ا بشخصية أجنبي، ، نصاب يجوب غزة متنكرً مجلة السعادة .21
 م.0211 مايو، 81عدد ، هوس التكنولوجيا: شبح يالحق الشباب، مجلة السعادة .22
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 (4ملحق رقم )

 قالت الصحفية في صحيفتي الدراسةالم

 م.0212ديسمبر ، 22عدد ، صوت الشباب صحيفة ،حلمي العطيوي، في ذمة هللا عام لم يأتنا بجديد .1
 م.0211، نيسان 81، العدد ، صحيفة صوت الشبابرندة أبو رمضان، الجئ وال مواطن .0
 م.0211يوليو ، 82عدد ، ت الشباب!، صحيفة صو شادي زماعرة ، نحن قوة اليوم .1
 م.0212، أكتوبر 21، العدد صحيفة صوت الشباب ،فيروز حميد، أزمة هو شاب وأنت بنت .2
 م.0211يناير ، 21عدد  ،عام الشباب ماذا أنتم فاعلون؟ 0211 كلمة العدد: ،مجلة السعادة .1
 م.0211ريل أب، 80عدد  ،الشباب بين أدوات العصر قضاياه كلمة العدد: ،مجلة السعادة .2
 م.0210، مايو 11عدد أيها الشباب كونوا أوفياء!، كلمة العدد: ، مجلة السعادة .2
 م.0211أبريل ، 80عدد ، مجلة السعادةرسالة إلى شباب فلسطين، شواطئ: محمد المدهون،  .8
 م.0211فبراير ، 82عدد ، مجلة السعادةفهمت عليكم، شواطئ: محمد المدهون،  .1

 م.0211أكتوبر ، 88عدد ، مجلة السعادة ،الخطى نحثشواطئ: محمد المدهون،  .12
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 (3ملحق رقم )

 استمارة تحليل المضمون
            

      

      

      

 فئة األشكال الصحفية

 المجموع المقال التحقيق الحديث التقرير برالخ
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 فئة مصدر المادة الصحفية      

 الكاتب
صادر م

 المندوب المراسل خاصة
وكاالت 
 أخرى األنباء
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 فئة القضايا الشبابية

مقاومة 
االحتالل 

والحفاظ على 
 الهوية

التعليم 
 والتدريب

 اإلبداع
الرياضة 
 والترفيه

االنحراف 
 واالنتحار

 التطوع
البطالة ووقت 

 الفراغ
الطموح 
 والتحدي

االغتراب 
 والعزلة

التغيير 
وتمكين 
 الشباب

 أخرى
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 فئة األسباب     

 االحتالل
ضعف األداء 

 الحكومي
ضعف الوازع 

 الديني
الفقر وندرة 

 الموارد
االنقسام 
 والتعصب

التهميش 
وضعف 
 التكيف

ضعف 
 القدرات

ضعف 
التربية 
 والوعي

البطالة 
 اغوالفر

 أخرى لم يُذكر
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 فئة الحلول             

المشاريع 
الصغيرة 
وفرص 
 التمويل

التوعية  
 والتثقيف

تطوير 
 التعليم

 تطوير المهارات
مقاومة 
 االحتالل

انهاء 
االنقسام 
وتعزيز 
 التسامح

التطوع 
 والمشاركة

التحفيز 
والدعم 
 النفسي

المحاولة 
 واإلصرار

الرياضة 
والنشاط 
 الالمنهجي

الرعاية 
الحكومية 
وتعزيز 
 الرقابة

 أخرى لم يُذكر
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 فئة النتائج          

 الثقة 
التكيف 
 والرضى

التحرير 
والحفاظ على 

 الهوية
 تفريغ الطاقات 

النجاح 
 واإلبداع

 التقدم والتنمية
المصالحة 

م والسل
 المجتمعية

 أخرى لم يُذكر زيادة الثقافة
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 فئة الصورة         

مبادر 
 عنيد ومتمرد متحرر ومؤثر

مهمش 
 ومستَغَل 

ضعيف 
 وكسول

مبدع 
 ومثابر

طموح 
 ومتفائل

يائس 
 أخرى ومحبط 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

      

      

  

 فئة نوع اإلطار

  

  

 محدد عام
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 اتجاه الصورة فئة
  

 

 محايد سلبي إيجابي
  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

      

         

  

  

  

 طارفئة استيراتيجيات اإل         

 غير واضح التنافس التهميش المظلومية الضحية النتائج االقتصادية االهتمامات اإلنسانية  المسئولية الصراع
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 (1ملحق رقم )

 استمارة تحليل الخطاب
 

           

    

    
 األطر المرجعية 

مرجعيات 
 صحية

مرجعيات 
 حقوقية

مرجعيات 
 سياسية

مرجعيات 
 دينية

مرجعيات 
إعالمية 

 وتكنولوجية

مرجعيات 
تعليمية 
 وتدريبية

مرجعيات 
 اقتصادية

مرجعيات 
 تاريخية

مرجعيات 
اجتماعية 
 وتربوية

مرجعيات 
 نفسية

مرجعيات 
 ثقافية
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 مسارات البرهنة        

 مسارات غير منطقية مسارات منطقية

برهنة 
 علمية

 برهنة دينية الوقائع واألحداث
برهنة 
 تاريخية

أقوال 
 مسؤولين

التعميم 
 والتنميط

 التحيز المبالغات
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 القوى الفاعلة         

 األسرة الشباب الحكومة  األحزاب
وزارة 
الشباب 
 والرياضة

المجتمع 
المدني 
 والنخب

وسائل 
 اإلعالم

 أخرى

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                


