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  اإلجراءات المنهجية



 ٨

  :المقدمة 

لـساحة   لالهتمامـات علـى ا      إعادة تـشكيل   إلىأدى انتشار القنوات الفضائية منذ التسعينيات       
مع مضاعفة الفتة للتنافس اإلقليمـي       ، ا لعرض ومضمون البرامج   تنويعه العربية و  لفزيونيةالت

 عدد القنوات الفضائية التي كان يلتقطها العالم العربـي عـام            ردوقفي سوق البرامج واألفالم     
 قناة تبث معظمها بلغات أجنبية وقـد أدى ظهـور تقنيـات اإلعـالم               ٤٥٢م بحوالي   ٢٠٠٠
دة تشكيل موازين القوى اإلقليمية في ما يتعلـق باإلنتـاج والبـث              إعا صال الجديدة إلى  واالت

   )١(.والتقاط البرامج واألفالم 
وتعتبر الخدمة اإلخبارية من المواد األساسية التي تقدمها وسيلتي الراديو والتلفزيون فالناس ال             

دة وال يستطيع   تقتني أجهزة الراديو والتلفزيون لمجرد الرغبة في االمتالك بل االستخدام واإلفا          
ففكرة نقل األخبار الى اكبر عـدد       ، أي إنسان في عالمنا أن ينأى بنفسه عن التعرض لألخبار           

 )٢(.ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن كانت وما زالت هدفا أساسيا للمجتمعات المختلفة 

سالها إلى  ومع هذا التطور برز االهتمام بالقنوات والفضائيات العربية واألجنبية التي وصل إر           
مـن   كان لفلسطين النصيب من هذه القنوات سواء كانت تبث من فلسطين أو           و، الدول العربية 

 قناة فلسطين الفضائية التي انطلقت مع بداية تواجد السلطة الفلسطينية فـي              كان أولها، خارجها
لـك  ثم تالها بعد عدة سنوات قناة األقصى الفضائية التابعة لحركة حماس وذ           ، م  ١٩٩٤العام  

 تزامنا مع انطالق مجموعة أخرى من الفضائيات الفلسطينية منها فـضائية العـودة ووطـن              
   .والمنتدى وغيرها

م حيث مقرها الرسمي في بيروت لتنضم       ٢٠٠٨-١١-١١برز نجم فضائية القدس في تاريخ       و
وتـستهدف القنـاة     ، )القدس موعدنا   ( إلى فضاء التلفزيون العربي والفلسطيني تحت شعار        

 وألوانه حيث إنها تسعى لكي تكون جامعة لكل         أطيافهل الجمهور الفلسطيني بكافة     مقام األو بال
  . الشتات وجميع المهتمين بالشأن الفلسطيني أوالفلسطينيين سواء كان في الوطن 

وكان لفضائية القدس الجهد المحمود في تغطيتها ألحداث الحرب على غزة في نهايـة العـام                
ر التي قام بها االحتالل بحق أهالي قطاع غزة من خـالل برامجهـا              وكشفها للمجاز ، ٢٠٠٨

  .ونشراتها اإلخبارية المتنوعة 
كـان مـن المهـم    ، ونظرا لهذا االهتمام الملحوظ من قبل فضائية القدس بالشأن الفلـسطيني       

التعرف على اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية نحو مشاهدة البرامج اإلخبارية التي تبثها قنـاة              
   .القدس الفضائية كونها شريحة مثقفة وتمثل جزَأ من المجتمع الفلسطيني 

                                                 
الفضائيات واالنترنت واإلعالن النشر ، الفضاء العربي " ،ترجمة فريدرك معتوق ، مريرة إشراف فرانك ،  مجموعة من المؤلفين )١( 

  .١٦ص) م ٢٠٠٣، قدمش : سورية  (١ط، 
  .١٢ص) م ١٩٨٩، مكتبة االنجلو : القاهرة (النسخة األخيرة ، "األخبار في الراديو والتلفزيون " ، حسن مكاوي . د (2)



 ٩

  :أهم الدراسات السابقة 

  

 – جامعـة األزهـر      –الجامعة اإلسـالمية    (  اتجاهات طلبة اإلعالم بجامعات قطاع غزة        -١

  . )١(   نحو مشاهدة فضائية القدس) جامعة األقصى 
االستبيان كأداة للبحـث    تم استخدام    إطارهفي  ي  والذحيث استخدمت الدراسة المنهج المسحي      
واختيرت عينة عشوائية مـن طـالب وطالبـات         ، بحيث يندرج تحت نوع البحوث الوصفية       

  :اإلعالم في الجامعات الثالثة ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
خرى فقد حـصلت    أن فضائية القدس تشهد إقباال ملحوظا مقارنة مع الفضائيات الفلسطينية األ          

باإلضافة الى تمتع الفضائية بدرجة متوسـطة مـن         ، على المرتبة الثانية من حيث المشاهدة       
، وان فضائية القدس توفر للمبحوثين المعلومات الكافية عن فلـسطين وقـضيتها             ، المصداقية  

ج وان البرامج التي يتابعه المبحوثين على فضائية القدس هي البـرامج الـسياسية و البـرام               
ومعظم المبحوثين يلجئون الـي قنـاة الجزيـرة الفـضائية           ، االجتماعية والبرامج التاريخية    

  .للحصول على المعلومات واألخبار في حال عدم توفرها في فضائية القدس 
  
  . )٢( اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية نحو مشاهدة قناة القدس الفضائية – ٢
االستبيان كأداة للبحـث    تم استخدام    إطارهفي  والذي   حيث استخدمت الدراسة المنهج المسحي     

طـالب  ( مـن طلبـة     واختيرت عينة عـشوائية     ، بحيث يندرج تحت نوع البحوث الوصفية       
  :الجامعة اإلسالمية ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ) وطالبات 

مـن عينـة    % ٥٩بته  أن فضائية القدس تشهد إقباالَ واهتماما كبيرين فقد حصلت على منا نس           
مـن عينـة    % ٥٠وكان  ، الدراسة من حيث نسبة مشاهدتها بين القنوات الفضائية الفلسطينية          

يثقون بها ثقة متوسطة وهـذا يعنـي ان         % ٤٨,٧الدراسة يثقون بفضائية القدس ثقة عالية و        
% ٤٣,٣وبينـت الدراسـة أن      ،  يثقون في فضائية القدس      ٩٨,٧معظم الطالب أي ما نسبته      

  . رون أن فضائية القدس هي الخيار األول للحصول على معلومات عن القضية الفلسطينية يعتب
  
  

                                                 
( بحث تخرج غير منشور ، " زة نحو مشاهدة فضائية القدس اتجاهات طلبة اإلعالم بجامعات غ" ،احمد االغا و أمين بركة  )(1

  ) .م ٢٠١٠، قسم الصحافة واإلعالم ، الجامعة اإلسالمية : غزة 

الجامعة : غزة ( بحث تخرج غير منشور ، " اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية نحو مشاهدة فضائية القدس " ،صفاء عاشور  (2)
  ) .م ٢٠٠٩، قسم الصحافة واإلعالم ، سالمية اإل



 ١٠

 اتجاهات طلبة اإلعالم في جامعات غزة نحو مشاهدة البرامج اإلخبارية في الفـضائيات              – ٣

  .)١( العربية
 االستبيان كأداة للبحـث   تم استخدام    إطارهفي  والذي  حيث استخدمت الدراسة المنهج المسحي      
طبقية من طالب وطالبات     واختيرت عينة عشوائية  ، بحيث يندرج تحت نوع البحوث الوصفية       

  :اإلعالم ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
من أفراد العينة التي اجري عليها البحث تشاهد        % ٦٦,٥فقد توصلت الدراسة الي أن ما نسبته        

ال % ٦ يشاهدونها أحيانا و     ٢٧,٥و  ، كل مستمر   البرامج اإلخبارية في الفضائيات العربية بش     
كذلك كانت قناة الجزيرة هي القناة األولى التي يفضلها أفراد العينة           ، يشاهدونها على اإلطالق    

من مجتمع الدراسة باإلضافة إلى     % ٤٦,٨لمتابعة برامجها اإلخبارية حيث حصلت على نسبة        
مـن  % ١٢,٢وكان  ، برامج العربية   يشاهدون  % ١٤,٩ ظبي و    أبويشاهدون برامج   % ٢٩,٥

يفضلون مشاهدة حـصاد اليـوم      % ٩,٨و  ، أفراد العينة يفضلون مشاهدة النشرات اإلخبارية       
يشاهدون برنـامج   % ٨يشاهدون برنامج المدار على قناة أبو ظبي و         % ٩و  ، على الجزيرة   

  .يشاهدون برنامج ما وراء الخبر % ٧,٦مرآة الصحافة و 
  
  . )٢( ة الجامعيين نحو مشاهدة البرامج االجتماعية في تلفزيون فلسطين اتجاهات الطلب– ٤

االستبيان كأداة للبحـث    تم استخدام    إطارهفي  والذي  حيث استخدمت الدراسة المنهج المسحي      
 من طلبة الجامعات فـي      واختيرت عينة عشوائية  ، بحيث يندرج تحت نوع البحوث الوصفية       

  :ت إليها الدراسة ومن أهم النتائج التي توصل، غزة 
يواظبون على مشاهدة البرامج االجتماعية في تلفزيون فلسطين وهـي          % ١٥,٨ أن ما نسبته    

حيث كشفت الدراسة أن عدم مشاهدة المبحوثين للبرامج االجتماعية يكمن في عدم            ، نسبة قليلة   
ا للمـشاكل   كفاءة القائمين عليها وافتقار مضمونها الي الموضوعية والمصداقية وعدم معالجته         

وبينت الدراسة أن البرامج المفضلة للمبحوثين هـي        ، والهموم االجتماعية للمجتمع الفلسطيني     
البرامج الترفيهية المسلية من أغاني ومسلسالت وأفالم أما البرامج الجادة فيتجهـون لقنـوات              

  . أخرى لمشاهدتها 
  

                                                 
اتجاهات طلبة اإلعالم في جامعات غزة نحو مشاهدة البرامج اإلخبارية في الفضائيات العربية "  ،رغدة البحيصي ومنى الهباش (1) 

  ) .٢٠٠٣،  قسم الصحافة واإلعالم ،الجامعة اإلسالمية : غزة ( بحث تخرج غير منشور ، " 

بحث تخرج غير منشور ، " اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو مشاهدة البرامج االجتماعية في تلفزيون فلسطين  " ،دلة نجوى العبا (2)
  ) .م ١٩٩٩، قسم الصحافة واإلعالم ، الجامعة اإلسالمية : غزة ( 



 ١١

مج اإلخبارية في اإلذاعـات      اتجاهات طلبة اإلعالم في جامعات غزة نحو االستماع للبرا         – ٥

  .)١( الخاصة في محافظات غزة
االستبيان كأداة للبحـث    تم استخدام    إطارهفي  والذي  حيث استخدمت الدراسة المنهج المسحي      
طبقية من طالب وطالبات    واختيرت عينة عشوائية    ، بحيث يندرج تحت نوع البحوث الوصفية       

أوضحت الدراسة أن هناك إقباال كبيراَ      :  دراسة  اإلعالم ومن أهم النتائج التي توصلت إليها ال       
% ٤٦,٩والبـرامج الثقافيـة بنـسبة       % ٧٤,٨لالستماع للبرامج اإلخبارية حيث كانت نسبته       

حيث كانت ابرز الدوافع لالستماع لإلذاعات الخاصة هي        ،% ٣٩,٤والبرامج الرياضية بنسبة    
ألنها مـصدر مهـم     % ٤٠,١و  % ٥٦,٤سرعتها في نقل األحداث الجارية في فلسطين بنسبة         

  % .٨١,٣وكانت ابرز البرامج اإلخبارية استماعية هي موجز األنباء بنسبة ، للمعلومات 
  

  :موقع الدراسة من الدراسات السابقة 

 الدراسة تتوافق مع الدراسات السابقة من حيث استخدامها ألداة ومـنهج            أنمما سبق يتبين لنا     
 المتابع لوسائل اإلعالم حيث كانت تعتمد على البحوث         المسح للتعرف على اتجاهات الجمهور    

  .الوصفية مستخدمة االستبانة لمعرفة االتجاه 
أما من حيث المضمون فقد ركزت الدراسات السابقة التي استهدفت فضائية القدس والفضائيات             

ـ       األخرى على معرفة اتجاهات الجمهور نحو متابعة          االفضائية بصورة كلية تشمل جميـع م
  على البرامج اإلخباريـة    على التركيز    الطالبان ولكن في هذه الدراسة اعتمد        ،ة الفضائية تقدم

 اتجاهات الجمهـور طلبـة الجامعـة        التعرف على محاولة   والتعمق فيها في     التي تقدمها القناة  
  .  برامجها كما فعلت الدراسات السابقة ل وليس ك للبرامج اإلخباريةتهاشاهداإلسالمية نحو م

  
   َ:ة الدراسة مشكل

 أي قبل الحرب الصهيونية على غزة بأشهر ولكن         ٢٠٠٨كان انطالق فضائية القدس في العام       
 من متابعتهما لها نجـد أنهـا منـذ          الطالبان وما شهده     ،من خالل متابعتنا لما تقدمة الفضائية     

 فمع بداية   بدايتها كانت ذات سياسة إسالمية منحازة جدا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني          
كانت فضائية القدس من الفضائيات السباقة في نقل األحداث ونقل الحقيقـة            ) حرب الفرقان   ( 

لم يتغير نمط فضائية القدس في نقلهـا لألحـداث       و  ،للعالم لحظة وقوعها وفي أي وقت كانت      
ع الجارية على الساحة الفلسطينية باإلضافة إلي تركيزها على قضية الحصار الظالم على قطا            

لذا تميزت فضائية القدس بنقلهـا لجميـع        ، غزة وإيصالها لرسالة المحاصرين داخل القطاع         
                                                 

بارية في اإلذاعات الخاصة اتجاهات طلبة اإلعالم في جامعات غزة نحو االستماع للبرامج اإلخ"  ،أكرم اللوح ومحمد الشطلي (1)
  ) .٢٠٠٥، قسم الصحافة واإلعالم ، الجامعة اإلسالمية : غزة ( بحث تخرج غير منشور ، " بمحافظات غزة



 ١٢

األحداث التي تخص الشأن الفلسطيني بعيون عربية إسالمية تتحـدى االحـتالل اإلسـرائيلي              
  .وتتبنى فكر المقاومة ومواجهة اإلدعاءات الصهيونية الباطلة وإظهارها على حقيقتها 

)  طالبات   –طالب  ( دراسة في التعرف على اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية       وتمثلت مشكلة ال  
من حيث أنمـاط مـشاهدة العينـة لهـذه          ، نحو مشاهدة البرامج اإلخبارية في فضائية القدس        

والتعرف على رأي العينة بدرجة المـصداقية والثقـة بالقنـاة           ، البرامج ونسبة مشاهدتها لها     
باإلضافة ،  البرامج ومدى رضا العينة عن محتوى هذه البرامج          وبرامجها والقائمين على هذه   

الي التعرف على أسباب مشاهدة العينة للقناة وبرامجها اإلخبارية وسبب تفضيل العينة لبرنامج             
، وأيضا التعرف على أسباب عدم مشاهدة بعض أفراد العينة لبـرامج الفـضائية              ، عن أخر   

شأنها تزيد من درجة مشاهدة العينة للبرامج اإلخبارية        ومحاولة الوقوف على الحلول التي من       
  .في قناة القدس الفضائية 

  

  :أهداف الدراسة وتساؤالتها  

  :هدف الدراسة أ

تهدف الدراسة الى التعرف على اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية نحو مـشاهدة البـرامج               -
وافع عدم المـشاهدة    لمشاهدة ود  ومعرفة دوافع المشاهدة وأسباب ا     اإلخبارية في فضائية القدس   

  .لهذه البرامج 
مدى مالئمة هذه البرامج للجمهور المتلقي لها متمثل بعينة الدراسـة وهـي             والتعرف على    -

لهـذه البـرامج ونظـرتهم      تهم   ونظر معهانة   ومدى تفاعل هذه العي     ،طلبة الجامعة اإلسالمية  
  للقائمين على تقديمها من مذيعين وغيرهم  

 بالقضايا والمواضيع التي تطرحها ومدى مالئمتها لرغبـات العينـة مجتمـع             نة ورأي العي  -
  .الدراسة 

  

  :  تساؤالت الدراسة 

ما المكانة التي تحتلها فضائية القدس بين الفضائيات العربية والفلسطينية لدى مجتمع             -١
  الدراسة ؟

  تقدمها ؟ مشاهدة المبحوثين لقناة القدس وباألخص البرامج اإلخبارية التينسبةما  -٢

  دوافع المشاهدة وعدم المشاهدة للبرامج اإلخبارية من قبل المبحوثين ؟ما -٣

  المبحوثين ؟ ويفضلهاما نوعية البرامج اإلخبارية التي يشاهدها -٤

 ما الموضوعات والقضايا التي تعالجها هذه البرامج ؟ -٥

 ؟ما مدى قدرة هذه البرامج على معالجة القضايا والموضوعات التي تتناولها  -٦



 ١٣

 بالقائمين على تقديم البرامج اإلخبارية وهل تقدم بالشكل واألسلوب          ي المبحوثين ما رأ  -٧
  المناسب والمطلوب ؟ 

   من خالل تقديمها لبرامجها اإلخبارية ؟الزمةبالمصداقية ال هل تتمتع القناة -٨
   بالقضايا والموضوعات التي تطرحها هذه البرامج ؟ثر العينة ما مدى تأ-٩
  ي المشاكل التي يرى المبحوثين بان القناة تعاني منها ؟ ما ه-١٠
تطوير ما تقدمة الفضائية مـن بـرامج      ل التي يمكن إتباعها  والمقترحات  اليب   ما األس  -١١

  إخبارية ؟ 
  

  :                نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها 

  :نوع الدراسة 

والتعـرف علـى    ،  الظـاهرة    التي تستهدف وصف  "  هذه الدراسة من البحوث الوصفية       تعد
عناصرها ومكوناتها مستخدمة جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتفسيرها من اجـل تقـديم             

  .)١(" صورة دقيقة بعيدة عن التحيز للظاهرة المتناولة 
اتجاهات طلبة الجامعة اإلسـالمية نحـو مـشاهدة         " وهذه الدراسة تحاول وصف وتقييم واقع       

الذي يقارن  " ويستخدم المنهج الوصفي التحليلي     ، " قناة القدس الفضائية    البرامج اإلخبارية في    
ويفسر ويقيم نتائج الدراسة أمال في التوصل الى تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد المعرفة               

  .)٢("عن الموضوع 
  

  : منهج الدراسة 

إلعالميـة و   من أهم المناهج المستخدمة في مجال الدراسـات ا        " هو منهج المسح الذي يعتبر      
خاصة البحوث الوصفية نظراَ لحجم التغيرات المتسارعة في المجال اإلعالمي والتي تتطلـب             

   مسح جمهور وسائل اإلعالم أسلوب باالعتماد على )٣("ضرورة مالحقتها وتسجيلها باستمرار 
  

  : الدراسة تاوأد

 طلبـة الجامعـة      الي التعرف علـى اتجاهـات      باحثين التي يسعى من خاللها ال     االستبانة -١
  .اإلسالمية نحو مشاهدة البرامج اإلخبارية 

  

                                                 
  .١٤٧ص ) م ٢٠٠٦، عالم الكتب : القاهرة  ( ٢ط، بحوث اإلعالم ، سمير حسين  (1) 
 ١٤٤المرجع السابق نفسه ص(2)
  ١٤٦صالمرجع السابق نفسه (3)



 ١٤

  : فقرة وهي ٢٩ خمس وحدات رئيسية مكونة من إلىستبانة حيث تم تقسيم اإل

  

وقد اشتملت هذه الفقرة على ثالثـة   ، فقرات) ٣( السمات العامة وتتكون من      :الوحدة األولـى  
  .راسي والكلية  والمستوى الدينتساؤالت وهي التعرف على جنس المبحوث

وقد احتوت على   ، فقرات  ) ٤(عادات مشاهدة قناة القدس الفضائية وتتكون من        : الوحدة الثانية 
أربعة تساؤالت متمثلة في معرفة مشاهدة المبحوثين لقناة القدس الفضائية من عدمها والتعرف             

   . للقناة على وجهة نظر المبحوثين للقناة ودرجة ثقتهم بها ومتوسط عدد ساعات المشاهدة
وقد احتوت علـى     ، فقرة) ١٤( قناة القدس وتتكون من      البرامج اإلخبارية في  : الوحدة الثالثة 

أربعة عشر سؤال تمثلت في معرفة متابعة المبحوث للبرامج اإلخبارية للقناة أو عدم متابعتهـا            
مـشاهدة  ورأي المبحوثين بهذه البرامج ودرجة ثقتهم بها والوقت الذي يفضل المبحوثين فيـه              

القناة ومعرفة البرامج األكثر تفضيال للمبحوثين ومدى إعجاب المبحوثين بالطريقة التي تقـدم             
  .بها البرامج والقائمين على تقديم البرامج ومضمون هذه البرامج ومدى تفاعل المبحوثين معها

ـ ) ٤(وتتكـون مـن      الدوافع وراء مشاهدة البرامج اإلخبارية للقناة     : الوحدة الرابعة   ، راتفق
وتهدف هذه الوحدة الي التعرف على سبب المشاهدة للبرامج اإلخبارية ومعرفة إن كان السبب              

 ةتلبية البرامج اهتمامات المبحوث أو حصوله على المعلومات أو اهتمامها بالقضية الفلـسطيني            
  .وعدة خيارات أخرى يمكن للمبحوث اختيار أكثر من إجابة منها 

) ٤(وتتكون من    وراء عدم مشاهدة للبرامج اإلخبارية في قناة القدس       الدوافع  : الوحدة الخامسة 
وتهدف هذه الوحدة الى التعرف على سبب عدم المشاهدة مع وضع عدة أسباب لذلك               ، فقرات

يمكن للمبحوث اختيار أكثر من إجابة منها والتعرف على القناة التي يفضلها المبحوث بدل قناة               
  .القدس الفضائية 

وهي وسيلة من الوسائل التي يتم عن طريقها ملء صحائف االستقـصاء مـن               "  المقابلة -٢
   .)١("مفردات البحث 

في الحصول على المعلومات حول قناه القـدس        وقد استخدم الطالبان أسلوب المقابلة المباشرة       
  الفضائية وبرامجها 

  
  

  

  

                                                 
  .١٩٩جع السابق نفسه صالمر(1)



 ١٥

  

   الدراسة  وعينةمجتمع

  

  :مجتمع الدراسة 

الجامعة اإلسالمية فهي مـن     ) طلبة وطالبات   ( لعينة فكانوا طلبة    تم تحديد مجتمع الدراسة وا    
ة الى نتائج صـحيح    من الطلبة مما يجعها توصلنا       اَ كبير اَاكبر الجامعات في غزة وتضم عدد     

حيث بلغت أخر إحصائية لعدد طالب وطالبات الجامعة        " ،  مجتمع الدراسة بشكل أفضل    وتمثل
 الباحثان مـن عمـادة القبـول        مات التي حصل عليها    حسب المعلو  ٢٠١١اإلسالمية في العام    

بلغ عدد الطـالب    و ألف طالب وطالبة  )٢٠٩٠٣(حوالي  بلغ عدد الطلبة    ، بالجامعة  والتسجيل  
   .)١(" ألف طالبة)١٢٦٩٢(وعدد الطالبات حوالي  ، ألف طالب)٨٢١١(منها حوالي 

  

  :عينة الدراسة 

 وتـم    مجتمع الدراسة  بة الجامعة اإلسالمية  من عدد طل  % ٠،٥وتتمثل عينة الدراسة بما نسبته      
ووقفا لنسبة العينة التي تم اتخاذها فإنه        نظرا لكبر هذا العدد    ، استخدام أسلوب العينة العشوائية   

   :    تم الوصول الى عدد االستبيانات التي ستوزع وهذه المعادلة كالتالي  يةحسب المعادلة التال
  

  االستبيانات التي ستوزع عدد   = نسبة العينة* عدد الطلبة 
          ١٠٠  
   استبانه ١٠٤،٥=   ٠،٥ * ٢٠٩٠٣

     ١٠٠  
 في ساحة الجامعة وفق العينة العـشوائية حيـث وزع            استبانه على الطلبة   ١٢٠وقد تم توزيع    

 أي ما نـسبته      استبانه ١١٧ وعاد منها     استبانه على الطالبات     ٧٠ استبانه على الطالب و    ٥٠
   . تلكلي لالستبيانامن العدد ا% ٩٧،٥

  

  

  

  

  

                                                 
  .م ٢٠١١-٤-٣،مقابلة مع عمادة القبول والتسجيل بتاريخ  (1)



 ١٦

  

  

   ألفراد العينة "السمات العامة " 

ويتم خالل هذه الوحدة استعراض السمات العامة للعينة الدراسة من الجنس والكلية والمستوى             
  .الدراسي 

  توزيع أفراد العينة حسب النوع -١

  )١(جدول .

  يوضح نوع جنس أفراد العينة 
  

   
  من اإلناث% ٥٧,٣من أفراد عينة الدراسة من الذكور، % ٤٢,٧أن ما نسبته ) ١(يبين جدول 

  توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي -٢

  )٢(جدول 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
من أفراد عينة الدراسـة مـن المـستوى         % 24.8أن ما نسبته    ) ٢ (ويتضح من الجدول رقم   

مـن المـستوى الدراسـي      % ٢٦,٥، وى الدراسي الثاني  من المست % ١٨,٨الدراسي األول،   

%النسبة المئوية  التكرار النوع

 42.7 50 كرذ
 57.3 67 أنثى

 100 117 المجموع

%ئوية النسبة الم التكرار المستوى الدراسي

 24.8 29  المستوى األول
 18.8 22  المستوى الثاني

 26.5 31  المستوى الثالث
 28.2 33  المستوى الرابع
 1.7 2  المستوى الخامس
 100 117 المجموع



 ١٧

من المـستوى   % ١,٧والنسبة المتبقية والبالغة    ، من المستوى الدراسي الرابع   % ٢٨,٢، الثالث
  .الدراسي الخامس 

  

  
 

  توزيع أفراد العينة حسب الكلية -٣

  
  )٣(جدول 

  
  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الكلية

  
من أفراد عينة الدراسة يدرسون في كليات       % ٦٣,٢أن  ) ٣(تبين النتائج الموضحة في جدول      

  .يدرسون في كليات علمية % ٣٦,٨إنسانية، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

%النسبة المئوية  التكرار الكلية  

 63.2 74 كلية إنسانية 
 36.8 43  كلية علمية

 ١٠٠ 117 المجموع



 ١٨

  

  

  

  

  

  :ة تقسم الدراس

راءات المنهجية للدراسة ومن ثـم الـي ثالثـة          تم تقسيم الدراسة الي مقدمة تحتوي على اإلج       
 الفـضائي   اإلعـالم  أهميـة تشتمل على عدة مباحث وتتحدث المقدمة باختصار عـن          فصول  
ويأتي بعـدها اإلجـراءات     ،  وعن فضائية القدس وانطالقها      ا واهتمام دول العالم به    واألخبار

 من الدراسـات الـسابقة       السابقة وموقع الدراسة   الدارسات أهمالمنهجية للبحث وتشتمل على     
 ومجتمع وعينة   وأدواتها وتساؤالتها ونوع الدراسة ومنهجها      ةالدراس وأهدافومشكلة الدراسة   

  .الدراسة والسمات العامة لعينة الدراسة والتقسيم المقترح للدراسة 
 الـي   تقـسيمه  الفضائي العربي والفلسطيني وتم      اإلعالم عن   ثفيتحد للبحث   األول الفصل   أما

 اإلعالم والمبحث الثاني عن     ووظائفه عن التلفزيون    األولباحث حيث يتحدث المبحث     خمسة م 
 الفضائي الفلـسطيني    اإلعالمالمبحث الثالث فيتحدث عن     أما   وتطوره ونشأتهالفضائي العربي   

 المبحث الرابع فيتحدث عن قنـاة       أما واهم الفضائيات الفلسطينية     وتحدياته ومراحلهومفهومه  
 المبحث الخامس فيتحـدث عـن       أما . وأهدافها وسياستها    اإلخبارية وبرامجها   القدس الفضائية 

   . واالهتمام بها اإلخباريةالبرامج 
ويتضمن الفصل الثاني نتائج الدراسة الميدانية التي قام بها الطالبان على عينة الدراسة حيـث               

   .العينة مباحث حسب تقسيمات االستبانة التي وزعت على أربعةقسم هذا الفصل الي 
يتحدث الفصل الثالث عن مناقشة النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحثان مـن خـالل               و

  .وفي نهاية الفصل توجد مراجع الدراسة ومالحقها ، الدراسة 
  
  
  

  

  

  



 ١٩

  

  

  

  
  مصطلحات الدراسة 

  
  

   )١(:االتجاه 
نفعالية واإلدراكية  االتجاه عبارة عن تكوين فرضي يستدل علية وهو تنظيم مستمر للعمليات اال           

وتكون بالتأيـد أو  ، والمعرفية حول بعض النواحي الموجودة في المجال الذي يعيش فيه الفرد           
  . أو السلب أو اإليجاب ، الرفض 

  
  :طلبة الجامعة اإلسالمية 

  .٢٠١ – ٢٠١٠وهم طالب وطالبات الجامعة اإلسالمية المسجلين في الجامعة للعام الدراسي 
  
  

  :ارية في فضائية القدس البرامج اإلخب

 الجارية على   واألخبار بكافة مجاالتها   باألحداثوهي البرامج التي تقدمها فضائية القدس وتهتم        
  .الساحة الفلسطينية والعربية والدولية 

  
  
  
  
 

  
  
  

                                                 
  ١٠٠ص) م ٢٠٠٩،  هيئة الكتاب الجامعي –جامعة األقصى  ( ٢ط،"علم النفس االجتماعي " ،أنور ألبنا . إبراهيم عسلية و د.  د(2)

 



 ٢٠

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  الفصل األول
  

  

  اإلعالم الفضائي العربي والفلسطيني وموقع قناة القدس الفضائية منه

  
  
  

  وظائفهوالتلفزيون نشأته وتطوره : ول المبحث األ

  

  اإلعالم الفضائي العربي  : المبحث الثاني

  

  اإلعالم الفضائي الفلسطيني : المبحث الثالث

  

  قناة القدس الفضائية وبرامجها اإلخبارية : المبحث الرابع

  

   البرامج اإلخبارية  : المبحث الخامس



 ٢١

  نشأته ووظائفه.... التلفزيون 
  

 حيث يتفوق عليهـا جميعـا        ،زيون من أهم وسائل االتصال الجماهيرية المعاصرة      يعتبر التلف 
 وسائل اإلعـالم     مزايا  معظم فهو يجمع بين  ، بقدرته على جذب االنتباه واإلبهار وشدة التأثير        

  .الجماهيرية األخرى 
   :بدايات التلفزيون

لعلمـاء فـي الواليـات      ولقد بدأت التجارب األولى للتلفزيون على أيدي مجموعة كبيرة من ا          
واستفاد هؤالء العلماء مـن التجـارب       ، المتحدة األمريكية في العشرينيات من القرن السابق        

والدراسات السابقة التي قام بها رواد في المجاالت المختلفة للكهربـاء والتـصوير الـضوئي               
  .والمواصالت السلكية والالسلكية المتعددة 

 حيث نجح أحد الباحثين في إرسال صورة التلفزيون بالدائرة          واخذ التلفزيون في التقدم السريع    
وفي العام التالي بدأت تجارب اإلرسـال        ، ١٩٢٧المغلقة من واشنطن الي نيويورك في عام        

وبعدها بعـده أعـوام     ، كمرحلة تجريبية   ) إلكتريك  ( التلفزيوني الذي قامت به شركة جنرال       
بث برامجها بطريقة منتظمـة مـن        ) NBC ( بدأت شبكة    ١٩٣٥على وجه التحديد في عام      

 )١( .خالل محطة نيويورك التي أنشأتها 

  

 )٢( :أهم وظائف التلفزيون

وتعتبر هذه الوظيفة من الوظائف التقليدية للتلفزيون مثل اإلخبار بالمـستجدات            : اإلخبار   -١
  .واألحداث الدولية واإلقليمية والوطنية 

مهم للثقافة وترويجها في المجتمع فهو يقدم سلع ثقافيـة          يعتبر التلفزيون مصدر      التثقيف   -٢
  .واالطالع على ثقافات البلدان ونقلها للمشاهدين ، من خالل االحتكاك بالحضارات العالمية 

التلفزيون من أكثر الوسائل المجتمعية التي يمكن توظيفها لتحقيق التربية فـي             و : التربية   -٣
  .معلم عظيم للشعوب في التربية لماليين من المشاهدين المجتمعات فهو جامعة شعبية كبيرة و

 التلفاز ال تقتصر على تقديم البرامج الترفيهيـة فقـد بـل إن عليهـا           ةمسؤولي : الترفيه   -١٤
 أكثر عمقا ومن ذلك توجيه األفراد الى أسس التفكير الـسليم وكيفيـة البحـث عـن             ةمسؤولي

  .لصورة الحية المعروضة المعلومة مع مراعاة تطبيق مضمون ما يقال مع ا

                                                 
  ٦٨ – ٦٧ص) ٢٠٠٥،  عالم الكتب –القاهرة ( ،ط ،" ئيمدخل إلى الفن اإلذاعي والتلفزيوني والفضا "،ماجي الحلواني  (1)

  
  ٣٨ص) م ٢٠٠٦، دار المناهج للنشر والتوزيع : عمان  ( ١ط، مجد الهاشمي اإلعالم المعاصر وتقنياته الحديثة  (2)

  



 ٢٢

  اإلعالم الفضائي العربي
إذا ما تتبعنا تاريخ بداية ونشأة الفضائيات العربية واهتمام العرب بإنشاء فضائيات خاصة بهم              

 بعد اقتـصارها     ،توصل رسالتهم الي الدول المجاورة لها ودول العالم األخرى خارج حدودها          
، ت تتسم بالرسمية وسيطرة الحكومات عليهـا        لفترة طويلة على المحطات األرضية التي كان      

  .فإننا نجد أن العرب قد دخلوا عصر الفضائي متأخرين ثالثة عقود عن الغرب 
 )١( :نشأة الفضائيات العربية

 الحديثة على العالم جراء االنفجار الهائل في تقنيات االتـصال           االتكنولوجي أهمية العرب   أدرك
ة الكونية واللحاق بركب الثورة المعلوماتية ويتطلب في دول          والتحول الى فكرة القري    واإلعالم

 الذي يناسـبها    اإلعالميالعالم العربي االستعداد لمواجهة المتغيرات الدولية الجديدة بالخطاب         
  . المرجوة األهداف التي من شأنها تحقيق وباألساليب

م ١٩٧٦ بعد نكـسة      العرب الذي اجتمعوا في مدينة بنزرت بتونس       اإلعالم وزراء   أدركولقد  
 الشاملة نحـو    اإلستراتيجيةفضائيا خاصا بها كوسيلة لتحقيق      أهمية تملك الدول العربية نظاما      

تصور نظام عربي لإلعالم واالتصال وليس فقط لكـسر احتكـار دول الـشمال للمعلومـات                
 العربية خارج الـوطن العربـي خاصـة         اإلعالميةووسائل االتصال ولكن إليصال الرسالة      

 الداخلي العربي الذي يتفق مع      باإلعالم واالهتمام   األهمية بنفس درجة    وأيضاليات العربية   للجا
  .الطموحات والنشاطات التنموية واالجتماعية والبيئية 

م من جزيرة غويانا الفرنسية من ١٩٨٥عام  )  ARABSA(فانطلق القمر العربي الصناعي 
وليستقر في مداه الجغرافي الثابت وهـو        األوروبي الوسطى بواسطة صاروخ إيرايان      أمريكا

مصمم لكي يغطي مساحة الوطن العربي من مغربة الي مشرقة وهو مجهز بثمانية أالف قناة               
  .تلفزيونية وقناة واحدة جماعية يمتاز بها حيث تتولى بث البرامج الى المناطق النائية 

م ١٩٧٦ت عن اتفاقيـة     إطالق القمر العربي جاء بعد عدد من االجتماعات التي تمخض         وكان  
من القاهرة بإقامة المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية كمنظمة ذات شخصية قانونية مستقلة            

 بتشغيل قطاع فـضائي عربـي للخـدمات العامـة           ةفي إطار الجامعة العربية وتقوم المنظم     
والمتخصصة في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية لجميع األعضاء فـي جامعـة الـدول              

  .العربية دفعا للمعايير الفينة واالقتصادية المعمول بها عربيا ودوليا 
فأطلقت عربسات القمر   ، وبهذه المرحلة انطلق اإلعالم الفضائي العربي نحو التقدم أكثر فأكثر           

م وأخر ١٩٩٢ثم تاله القمر الثالث في فبراير      ،  قناة   ٢٦م واحتوى على    ١٩٨٥الثاني في العام    
  ) .نايل سات ( وصوال الي القمر الصناعي ، م ١٩٩٦قمر أخر في العام م و١٩٩٣في العام 

                                                 
-٦٥ص) م ٢٠١١، ع دار المستقبل للنشر والتوزي: عمان  ( ١ط،" المستقبل ااإلعالم الكوني وتكنولوجي" ،مجد هاشم الهاشمي . د )(1
٦٦   



 ٢٣

 )١( :األداء المهني للفضائيات العربية

يمكن القول إن الفضائيات اإلخبارية العربية قد أصبحت قادرة على تغطيـة أهـم األحـداث                
نها ومجال   لكنها تتمايز بين فضائية حاضرة ميدانيا في قلب األحداث وأخرى بعيدة ع             ،الدولية

  .الفرق يكمن في الحضور الميداني 
ولكن يوجد هناك بند سلبي في تلك التغطية تتمثل في أنها لم تستطيع الظهور بمظهـر األداء                 

مـا  :  ألنها تقدم الحدث كما تريده وليس كما تريده الحقيقة ويثير ذلك تساؤال مفتوحا                ،المهني
  الذات هل هي المهنية أم الخلفية السياسية ؟ هو المطلوب من هذه التغطية وفي هذه المرحلة ب

  
 )٢( : اتجاهات الفضائيات العربية

  وقد سلكت الفضائيات العربية العديد من االتجاهات ومنها
 مهما تعددت البواعث واألسباب إلنشاء الفضائيات العربية فإن تيارا إعالميا حقيقيا فرض             -١

لى تلك القنوات الرسمية التي تتبع الحكومـات         بل ع   ،قواعده ليس على القنوات المستقلة فقط     
  .واألنظمة 

وشغلتهم عن متابعة القنوات    ،  استحوذت الفضائيات العربية على غالبية المشاهدين العرب         -٢
وكذلك بسبب تنـوع برامجهـا وتعـدد        ، الدولية بسبب كثرتها وتعددها واستعمالها للغة األم        

  .تخصصاتها في مجال الحياة والفكر والعلم 
 تقدم أدوات تعبيرية إعالمية جديدة للفرد والجماعة والمجتمع في المجال السياسي وخاصة             -٣

  .القنوات الفضائية الخبرية التي كسرت قيود اإلعالم التقليدي السلطوي 
 مما يتعلق بالتفاعل فيمـا       ، أحدثت الفضائيات العربية تغيرا مهما في المجتمعات العربية        -٤

إزاء قضايا الوطن العربي وتحدياته وأشعرتهم أنهم أمة واحدة من خـالل            بينها ووحدة الفكر    
  .تشابه التراث والفكر والعادات 

والتـي  ،  الحكومات العربية ما زالت تسيطر على الفضائيات العربية حتى التجارية منها             -٥
  .تبدو مستقلة وتعمل بالخارج 

النفوذ اإلعالمي حيث استطاعت أن      بعض الفضائيات العربية لعبت دورا هاما في مواجهة          -٦
وتظهر تغييرا واضحا في التدفق اإلعالمـي وفـي أسـلوب           ، تواجه اآللة اإلعالمية الغربية     

                                                 
 – ٩حلقة نقاشيه عقدت في مرآز دراسات الوحدة العربية في بيروت يوم ، " الفضائيات العربية وقضايا األمة " ، غسان بن جدو  )(1
 .م ٢٠٠٣،  تشرين األول ١٠
الشروق للنشر والتوزيع دار : عمان  ( ١ط، مجتمع المعلومات ومجتمع الورق : االتصال الدولي والعربي " ، ياس البياتي  (2)

م بجامعات عزة نحو مشاهدة فضائية اتجاهات طلبة اإلعال" ،احمد االغا و أمين بركة  نقال عن بحث( بتصرف  ، ٢٧٩) م ٢٠٠٦،
  ) .م ٢٠١٠، قسم الصحافة واإلعالم ، الجامعة اإلسالمية : غزة ( بحث تخرج غير منشور ، " القدس 

  
  



 ٢٤

ويكفي أن بعض القنوات الفـضائية أضـحت   ، ومضمون الخطاب اإلعالمي الغربي والعربي   
  . وغيرها  B.B.C و  C.N.Nمصدرا إعالميا للكثير من الفضائيات الدولية مثل 

 ساهمت الفضائيات العربية في االرتقاء بمستوى األداء اإلعالمي والمهني وابتكرت أسلوبا            -٧
جديدا في قنوات الصحافة العربية المعاصرة وخاصة في مجال النشرات اإلخبارية وتقـارير             

  .المراسلين والحوادث السياسية والفكرية 
  

 )١( :تطلعات الجماهير العربية نحو الفضائيات العربية

  :وتأمل الجماهير العربية تحقيق عدد من األمور في عملها خالل الفضائيات ومنها التالي 
وأخرى انجليزيـة تنطلـق     ،  إنشاء فضائية عربية وفقا لمؤتمر وزراء العرب للفضائيات          -١

  .ضمن سياسة إعالمية موحدة 
  . تناول هذه الفضائيات موضوعات تشبع وتلبي احتياجات العالم العربي -٢
  . زيادة حجم البرامج التي تنتج محليا -٣
 وجود سياسة إعالمية موحدة تنطلق منها هذه الفضائيات وتقوم هذه السياسة على التنسيق              -٤

  .بين الفضائيات 
 زيادة مساحة الحرية التي وتناول القضايا الساخنة وإتاحة الفرصة للرأي والرأي األخـر              -٥

  .خصوصا في القنوات الرسمية 
  .ام أكثر بالبرامج الثقافية والحياتية  االهتم-٦
  . أن يكون لهذه الفضائيات رسالة وليس الهدف منها الربح وتحصيل أكبر قدر من المال -٧
  . زيادة أشارك الفضائيات في عمليات التنمية الوطنية الشاملة وفق الخطة الوطنية -٨
  .دنا  تقديم برامج جذابة مع عدم تناقضها مع قيمنا وديننا وتقالي-٩
  . تناول القضايا التي تشغل بال األمة وتعبر عن أالمها وتطلعاتها -١٠
  . قيام الفضائيات العربية بحشد الرأي العام والتأثير فيه -١١

  

  

  

  

                                                 
ر منشورة ألقاها على طلبة الصحافة واإلعالم في الجامعة اإلسالمية بغزة في مساق موضوع خاص  محاضرات غي–جواد الدلو . د (1)

  .م ٢٠١١ -٥ -١٤يوم 
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  لفضائي الفلسطيني اإلعالم ا
  
 إال أنها كانـت      ، فلسطين من أوائل الدول العربية التي عرفت العمل الصحفي وتقدمت به           تعد

دخولها لمجال اإلعالم الفضائي حيث كانت النشأة األولى لإلعالم الفلسطيني متمثلة           متأخرة في   
نايـل  ( م على القمر الـصناعي      ١٩٩٨في إنشاء قناة فلسطين الفضائية التي انطلقت في العام          

 باإلضـافة    ، وذلك بسبب االحتالل اإلسرائيلي وما يضعه من قيود أمام الفلسطينيين           ،)سات  
تي مرت بها فلسطين من النكبة الى الشتات الى االحتالل والنكسة وصوال الى             الي األوضاع ال  

 نوعلى الرغم من ذلك استطاع الفلسطينيي     ، قلة اإلمكانيات المادية في مجال اإلعالم الفضائي        
  . إيجاد مكان لهم في اإلعالم الفضائي ويوجد العديد من الفضائيات الفلسطينية اليوم 

  
   :طينيمفهوم اإلعالم الفلس

 يقـوم علـى      ،ولقد حددت قيادة الثورة الفلسطينية المسلحة مفهوما عاما لإلعالم الفلـسطيني          
تجاه ، استثمار كافة وسائل اإلعالم واالتصال      " سياسة النضال ودعم القضية الفلسطينية وهو         

ـ              ق خدمة القضية الفلسطينية ودعمها على المستويات الفلسطينية والعربية والدوليـة بمـا يحق
توظيف الرأي العام نحو الضغط المتواصل والمنظم على القيادات الفاعلة وصناع القرار فـي              
مختلف أرجاء المعمورة التخاذ المواقف والقرارات التي من شأنها أن تجعـل مـن القـضية                
الفلسطينية محورا دائما الهتمام المجتمع الدولي وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه            

 )١("ية في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني الوطن

  
 )٢( :تحديات اإلعالم الفلسطيني

من الطبيعي أن يواجه اإلعالم الفلسطيني تحديات كبيرة في مسيرته التاريخيـة تتـواءم مـع                
ـ          ،فلسطين وقضيتها ة وتحدياتها    سطيني هـو    غير أن التحدي األكبر الذي يواجه اإلعالم الفل

التحدي اإلسرائيلي الذي يتكرر كل حين وفي كل ميدان ويتحدى في اإلصرار اإلسرائيلي على              
توقيف عملية السالم وااللتفاف على السالم والمبالغة في تعميم سياسة االستيطان والهيمنة على             

 بهيئاتـه   ويقع اإلعالم الفلـسطيني   ، الحدود واألجواء والمياه والكهرباء واالستيراد والتصدير     
 يقع  تومؤسساته في هذا النطاق المحاصر وبخاصة أن الحصول على موجات الراديو والذبذبا           

 وما تزال السيطرة على أجواء البـث اإلذاعـي           ،في دائرة التفاوض مع الحكومة اإلسرائيلية     
والتحكم في مستوياته الفنية مما يجعل جهازي اإلذاعة والتلفزيـون تحـت رحمـة سـلطات                

                                                 
  ٧ص) م ٢٠٠١، مكتبة القادسية : غزة  ( ١ط، تجاربه وتحدياته : اإلعالم الفلسطيني ، حسين ابو شنب  )(1
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اإلسرائيلي وذات األمر ينطبق على اقتصاديات الصحافة وبخاصة ما يخص الـورق            االحتالل  
 وقد دلت المرحلة الحالية التي تـشهد العـدوان اإلسـرائيلي الجديـد               ،وقطع الغيار للمطابع  

وسياسته العنصرية الظالمة وممارساته الوحشية في اإلغالق والحصار والتقطيع والعزل دلت           
  . اإلعالم الفلسطيني على حجم معاناة وتحديات

  
 )١( :مراحل اإلعالم الفلسطيني

مرت المسيرة اإلعالمية الفلسطينية بعدد من المراحل األساسية التي تعكس كل مرحـة منهـا               
 وتحدد من فترتها الزمنية ومن هذا المعيار         ،الوضع الفلسطيني السياسي واالجتماعي والثقافي    

خص في الوحدة الوطنية والتعبئة القومية والتمسك       وتتكامل في أهدافها مع بعضها البعض وتتل      
باألرض وحق تقرير المصير ومواجهة الغاية الـصهيونية االسـرائيلة وفـضح ممارسـاتها              

ومن ناحية أخرى من أجل تأسيس البنية التحتية وترسـيخ          ، العنصرية والعدوانية االستيطانية    
  : نحو التالي قوائم الدولة المستقلة ويمكن تحيد هذه المراحل على ال

  : مرحلة التشكيل الوطني -١

ونعني بها المرحلة السابقة لنكبة فلسطين وإنشاء الكيان الصهيوني على ارض فلـسطين فـي               
 وقد تمثلت هذه الفترة بالعدوان الدولي على فلسطين وفتح باب الهجرة اليهودية              ،م١٩٤٨العام  

  .والدعم االستعماري الكامل 
  : مرحلة الشتات -٢

م وحتـى   ١٩٤٨الفترة الممتدة في اغتصاب فلسطين وقيام الدولة اإلسرائيلية في العـام            وهي  
  .إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 

  : مرحلة التعبئة الوطنية -٣

م ونعني بها مرحلة التجسيد العملي لبـروز الكيـان          ١٩٦٩م وحتى   ١٩٦٤وامتدت من العام    
لتي جعلت أهل فلسطين قوة وطنية عاملة تـسهم         الفلسطيني وقيام منظمة التحرير الفلسطينية ا     

  .في تحرير فلسطين 
  : مرحلة التحدي -٤

وتعتبر هذه المرحلة أوج العطاء الوطني والمواجهة السياسية والعسكرية حيث اتسمت بكثافـة             
  .اإلعالم الفلسطيني وقوة تأثيره وانتشاره وتعدد أشكاله وأنواعه 
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  : مرحلة ما بعد بيروت -٥

ت هذه المرحلة بالتناثر اإلعالمي بسبب غياب المركزية اإلعالمية واإلعالم الموحـد            وقد أتسم 
  ،وانتقال المنابر اإلعالمية من بيروت الى قبرص واليونان والكويت والقاهرة بجهـود ذاتيـة             

  .مما أدى الى صعوبة في االتصال ومحدودية في مصادر المعلومات 

  : مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية -٦

 الـذي    ،وشهدت هذه المرحلة حركة إعالمية كبيرة على في ظل النظام السياسي الفلـسطيني            
يؤسس قواعد الدولة المستقلة ومسارات العمل لبناء مجتمع مـدني يـسعى للتطـور والنمـاء      
واإلسهام في البناء العالمي اإلنساني وقد احتوت العملية اإلعالمية على كافة األشكال الطباعية             

 إضـافة الـي اإلعـالم الحزبـي          ، والنشر واإلعالن واإلذاعات الرسمية واألهلية     والصحفية
  .والفصائلي وإعالم المؤسسات العامة والعالقات العامة واألنشطة األهلية والنقابية وغيرها 

  
   : الفضائيات الفلسطينية

ه وبعـد م  ١٩٩٤ فـي العـام      نوأول بداية للتلفزيون في فلسطين كانت متمثلة بتلفزيون فلسطي        
 فكـان   ،م٢٠٠٦استمر األمر بها حتى العام وم ١٩٩٨الفضائية في العام     فلسطين    قناة تقانطل

 كان انطالق فضائية القدس وتالها عدد غير قليل         ٢٠٠٨انطالق فضائية األقصى ثم في العام       
  : من الفضائيات الفلسطينية نذكر أهمها بإيجاز 

  
  قناة فلسطيني الفضائية: أوال 

 فلسطينية رسمية للسلطة الفلسطينية ، أنشأت بعد إنشاء هيئة اإلذاعة والتلفزيـون             وهي فضائية 
م قـرار بإنـشاء     ١٩٩٣-٧-٦اصدر الرئيس ياسر عرفات في تونس بتـاريخ         "الفلسطينية ،   

م انطلق البث التلفزيوني من غزة برئاسة رضوان ابـو          ١٩٩٤-٩-٣٠تلفزيون فلسطين وفي    
م ليبدأ بثها التجريبي    ١٩٩٨-٧-١ فأنشأت بقرار وزاري في      أما الفضائية الفلسطينية  ، عياش  

   .)١()"نايل سات ( م وذلك من خالل القمر الصناعي ١٩٩٩في إبريل من العام 
وألول مرة تشهد األراضي الفلسطينية اإلرسال التلفزيوني والذي يعتبر والدة أول تجربة فـي              

نيات الفنية والمالية والبشرة والحريـة      هذا المجال وهي تجربة فريدة من نوعها تنقصها اإلمكا        
في االنتشار وبالرغم من توافر الخبرات الفلسطينية الواسعة في هذا المجال فإنها ال تجد سبيلها               

   .)٢(فعل الحصار والطوق والهيمنة اإلسرائيلية على الحدود

                                                 
   .٩٣ص) م ٢٠٠٥ –    بدون طبعة -غزة  ( ١ط،النشأة والتطوير والمستقبل " الصحافة في فلسطين " ،حسين أبو حشيش . د (1)
   .٣٤ص) م ٢٠٠١، مكتبة القادسية : غزة  ( ١ط، تجاربه وتحدياته : اإلعالم الفلسطيني ، حسين أبو شنب  (2)
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  )١(:أهم أهداف فضائية فلسطين 

  .ها  إبراز الهوية الوطنية الفلسطينية وعكس جوانب-١
  . الفلسطيني ما بين الوطن والمهجر – الدعوة إلى التواصل الفلسطيني -٢
  . االنتقال من مرحلة التأثر إلى واقع التأثير والفعل -٣
 مخاطبة اإلنسان العربي بأسلوب مضمون إعالمي إلحداث نقلة نوعية في مستوى الوعي             -٤

  .الثقافي 
لية إلى واقع العالمية والتواجد على خارطـة    النهوض بإعالمنا الفلسطيني من مستوى المح      -٥

  .اإلعالم الدولي 
 كشف مالمح الوجه الثقافي للشعب الفلسطيني وإسهامات أبناءه على مـر العـصور فـي             -٦

  .التطوير االيجابي للحضارة البشرية 
 

 )٢(  : الفضائيةاألقصى قناة /ثانيا 

لمنطق ، إنسانية العطاء عين علي واقـع        قناة األقصى الفضائية قناة فلسطينية الهوية إسالمية ا       
الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات تحاول جاهدة أن تطرح همومه ومـشاكله وان تبقـي               
قضية الوطن حية علي كل المنابر والساحات ، ثابتة في وجه كل التحديات ، ماضـية بعـزم                  

رامجهـا المختلفـة ،     للحفاظ علي الحقوق والثوابت الفلسطينية ، تنشر الفكر اإلسالمي عبر ب          
تطرح قضايا األمة المصيرية وتعمل علي استنهاضها فكرياً وثقافياً ودينياً في رسـالة وحـدة               

  .إسالمية 
  :الرؤية 

نسعى إلى أن تكون فضائية األقصى األولى عربياً وإسالمياً من نوعها ، تجمـع بـين كافـة                  
ة اإلسالمية كافـة وإحيـاء القـضية        المجاالت الحياتية للنهوض بالثقافة الفكرية والدينية لألم      

  .الفلسطينية في الذاكرة العربية واإلسالمية 
   :الرسالة

رسالتنا هي إبقاء القضية الفلسطينية حية في النفوس والعقول عبر تغطية الواقع الفلسطيني بكل              
همومه ومشاكله من خالل تغطية الوقائع واألحداث علي األرض والعمـل علـي بـث روح                

بية واإلسالمية ونقل الصورة بحقيقتها دون تشويه ، حيث تعمل جاهدة علي نقـل              الوحدة العر 
معاناة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وإبراز جرائم االحتالل ، وتسمو رسـالة القنـاة               

                                                 
قسم الصحافة : غزة ( بحث غير منشور ، " قناة األقصى الفضائية النشأة والتطوير "،عبد الرحمن غراب ، عبد اهللا الترآماني  )(1

  )م ٢٠٠٨، الجامعة اإلسالمية غزة ، واإلعالم 
  http://www.aqsatv.ps/ar/?action=about ، الموقع االلكتروني لقناة األقصى الفضائية  (2)
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بسمو هدفها الساعي ليبث الثقافة اإلسالمية عبر ما تقدمه من برامج لتكون صـرحاً إسـالمياً                
  .بمستوي األداء اإلعالمي في الوطن العربي واإلسالمي ًيسعى إلى النهوض 
   :األهداف والغايات

ومن أحسن قوال ممن دعا إلى اهللا وعمل صالحا وقال إنني من            " الدعوة إلى اهللا عز وجل      . ١
  ".المسلمين

  .تقديم نموذج إعالمي متميز. ٢
لفلسطيني بموضـوعية   تغطية الوقائع على الساحة الفلسطينية ونقل مشاكل وهموم الشعب ا         . ٣

وإبراز جرائم االحتالل الصهيوني التي يتعرض لهـا الـشعب الفلـسطيني، ونـشر الـوعي           
الجماهيري بالمخططات الصهيونية الهدامة، و إعطاء مساحة من خالل برامج القناة للـشارع             

ـ             ة الفلسطيني والمسلم ليعبر عن رأيه تجاه القضية الفلسطينية ومختلف القضايا المصيرية لألم
  اإلسالمية

توثيق العالقات بين القناة وسائر المؤسسات اإلعالمية األخرى في الداخل والخارج ضمن            . ٤
  .رسالة الوحدة اإلسالمية التي تتبناها القناة 

فتح قنوات للتواصل مع القيادات الرسمية والشعبية فـي العـالم أجمـع ،وتطـوير األداء                . ٥
  .مية الموارد البشرية والمالية للقناةاإلعالمي للطاقات الشبابية ومحاولة تن

  

وهي موضوع البحث وسيتم التحدث عنها باستفاضـة خـالل           ، قناة القدس الفضائية  : ثالثا  
  .البحث 

  

عدد غير قليل من القنوات الفضائية التي أنشأت حديثا ويوجد منها ما ال يزال تحـت                :  رابعا
، فلسطين المـستقبل    ، المنتدى  ، طين اليوم   فلس، البث التجريبي ومن هذه القنوات قناة العودة        

  .الكتاب ، الفلسطينية الفضائية فلسطين الغد ،هنا القدس 
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  قناة القدس الفضائية

  
 وذلك يـوم    ن قناة القدس بثها الرسمي وهي تتبنى رؤية فلسطينية جامعة لكل الفلسطينيي           أطلقت

بتـردد  " نايل سات "رسالها على القمر    وتبثّ القناة إ    ٢٠٠٨ تشرين الثاني نوفمبر     ١١الثالثاء  
١٠٨٧٣ V    ١١٩٠٠بتردد " عرب سات" ، وكذلك على القمر V ،     ولـدى القنـاة عـدد مـن

وتعمل القناة على توسيع    ، المكاتب في بيروت ودمشق والضفة الغربية وقطاع غزة والبحرين          
  .)١( نطاق انتشارها حتى تغطي جميع أقطار الدول العربية

  
  )٢(:هوية القناة 

هي قناة تلفزيونية فضائية تعنى بالشأن الفلسطيني مرخصة في لندن ولها مكاتب فـي قطـاع                
 تملكها شركة راديو تلفزيون القـدس وتبـث باللغـة            ،غزة والضفة الغربية وبيروت ودمشق    

  . ساعة ٢٤العربية على مدار 
  

  :رسالة القناة 

كزيتها والتأكيد على عدالة قضيتها      ومر واإلسالميةإبراز أهمية فلسطين والقدس لألمة العربية       
وتصحح الفهم تجاهها عربيا ودوليا والعمل على حشد الجهود والطاقات لدعمها ومساعدة أهلها             
وتوثيق أخبارها ووقائعها ضمن سياسة تحريرية متوازنة تلتزم بمبـادئ العمـل اإلعالمـي              

  .وأخالقياته 
  : رؤية القناة

  .طيني والعربي المهتم بالشأن الفلسطيني أن تكون الخيار األول للمشاهد الفلس
  

  :شعار القناة 

                                                 
 -١٢ - ١٦بتاريخ ، ٨٤ العدد ،اإلسالمية  صحيفة صوت الجامعة ،قرير منشور ت،"فضائية القدس النشأة والتطوير" ،عماد االفرنجي)(1
 ١٢ ص،٢٠٠٩،

  .نشرة تعريفية صادرة عن دائرة العالقات العامة لفضائية القدس بمكتبها بغزة  (2)
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  القدس موعد�ا
  

  لماذا القدس
  

  ألن من ينتسب إليها يزداد شرفا وقدرا
   نكون من بعضا من أولئكأنفقد عقدنا العزم 

 األهل وتشكو هوان ودنسهمركز التاريخ والجغرافيا تئن تحت وطأة الغاصب " القدس " هي 
  عن حمل رايتها

أيقونة المكان " القدس" في فضاء الكون لتبقى نعليه،  القدس نهضنا نحمل بريقا مقدسيا وفي
  .ودرة الزمان 

أو ، عن شرف االنتماء لها " الغثاء" رهينة حتى لو تنازل أولن نبقيها مختطفة " القدس"هي 
  .على قصعتها " المتكالبون"تكالب 

  .ان تكون موعدنا في السماء  نكون موعدها مع النصر وأنأقسمنا " القدس"ونحن 
منبرك سنجمع كل األحرار حولك " القدس"إن حرق منبر من حررك يوما فنحن " قدسنا"أيا 

   ليبقى دومااإلنسانيةوسنوحد هتافنا بل هتاف ، وسنبث روحك في ضمير الكون كل الكون 
  القدس موعدنا

  موعدنا" القدس"حتى تكون 
  
  
  

  

 )١(:األهداف اإلستراتيجية للقناة 

  . وعدالة قضيتها األمة إبراز أهمية فلسطين والقدس ومركزيتها لدى -١
  . تصحيح الفهم تجاه القضية الفلسطينية عربيا ودوليا على المستويين الشعبي والرسمي -٢
  . المساهمة في تعميق التفاعل العربي والدولي مع قضية فلسطين -٣
  .واكتساب تقدير المشاهد العربي احتالل مرتبة الصدارة لدى الجمهور الفلسطيني -٤

                                                 
قسم الصحافة :  غزة (بحث غير منشور ، " اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية نحو مشاهدة قناة القدس الفضائية " ، صفاء عاشور  (1)

  ) م ٢٠٠٩، الجامعة اإلسالمية ، واإلعالم 
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   العمل على إبراز كل ما يتعرض له الفلسطينيين من انتهاكات على يد االحتالل اإلسرائيلي -٥
    
  
  

 )١(:اهتمامات القناة 

 والحوارية اإلخباريةوتتنوع ما بين   ، تهتم قناة القدس الفضائية بتقديم باقة من البرامج المتميزة          
ع بين المواضيع السياسية والتاريخية واالجتماعية      والتي تتنو ، والتفاعلية  والدرامية والوثائقية   

  .والثقافية واالقتصادية والرياضية والفنية والعلمية 
من مدة البـث    % ٣٠ األخبار والبرامج السياسية بشكل كبير حيث تمثل        باألخباروتهتم القناة     

 في الوطن والـشتات     نللفلسطينيية  وهناك جهد خاص لخدمة الهموم اليومية والقضايا الرئيسي       
 العربـي وذلـك عبـر شـبكة         اإلعالممن خالل برامج وتقارير خاصة تطرح ألول مرة في          

   .واألجنبية فلسطيني وفي العديد من العواصم العربية أنحاءالمراسلين المنتشرة في جميع 
 والبرامجمية والوثائقية   باقة من البرامج المميزة، تتنوع بين اإلخبارية والحوارية والدرا        "تقديم   

التفاعلية، وتتوزع بين المواضيع السياسية والتاريخية واالجتماعيـة والثقافيـة واالقتـصادية            
  ".والرياضية والفنية والعلمية

تجسيد إرادة الشعب الفلسطيني في التحرر واالستقالل، وإبـراز أهميـة           "رسالتها في    وتحدد 
إلسالمية ومركزيتها، وتأكيد عدالتها، وتصحيح الفهـم       قضية فلسطين والقدس لألمة العربية وا     

تجاهها عربياً ودولياً، والعمل على حشد الجهود والطاقات لدعمها ومساعدة أهلهـا، وتوثيـق              
  ".أخبارها ووقائعها ضمن سياسة تحريرية متوازنة تلتزم بمبادئ العمل اإلعالمي وأخالقياته

  
 )٢(:يات العربية والفلسطينية ما يميز فضائية القدس عن غيرها من الفضائ

يعتبر القائمون على القناة بان هذه القناة فريدة من نوعها فيمـا يخـص الـشأن الفلـسطيني                  
 بالمقارنة مع باقي    يقدرونه بالحيز الذي    نالفلسطينيي الشأن   تتناول العربية   اإلخباريةفالفضائيات  

لقدس الفضائية فالشأن الفلسطيني     في قناة ا   أما الدولية وحسب أهمية كل منها       األخرىالشؤون  
 الدولية والرئيسية التي يعنى بها العالم       األخبار ولكن تقوم القناة بتغطية      أخر شأن   أيمقدم على   

  .ككل 
 القناة قناعة بأنه ال بد من تأثير متبادل بين الجمهور           أسرة المجتمع فإن لدى     تأثير من حيث    أما

 تتأثر الثوابت والقناعات الخاصة بالقائمين على       أنعني  والقناة في كال االتجاهين ولكن هذا ال ي       
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 هادفة وملتزمة دورها توعية  إعالمية هي وسيلة    وإنماالقناة بما يرضي فئة معينة من الجمهور        
   ولو كان ذلك عكس رغبة الجمهور األحيانالجمهور وتصحيح بعض المفاهيم في بعض 

خصصين ومن عامة الجمهور على حد سـواء         القناة تستقبل النقد والمالحظات من المت      أنكما  
  . تتحفظ علية و بالنقد أتأخذوتحكم بها ميزان الشرع والمقبول مهنيا وبناء علية 

  )١(:برامج قناة القدس الفضائية 
وتبث قناة القدس مجموعة كبيرة من البرامج منها ما يكون أسبوعيا أو يوميا وتتراوح مدة هذه                

وتتنوع هذه البرامج في مضمونها وشكلها      ، نصف ساعة أو اقل     البرامج ما بين الساعة الي ال     
، فمنها ما هو اإلخباري والسياسي والحواري واالجتماعي والتـاريخي والـديني والترفيهـي              

وتحاول القناة من خالل هذه البرامج إيصال الرسالة التي تتبناها في التركيز علـى فلـسطيني                
 يعيشها الفلسطينيين سواء داخل أراضـي فلـسطين         والقدس وأهلها وحصار غزة المعاناة التي     

  :وهذه البرامج هي التالي مع تعرف بسيط لك منها ، المحتلة أو خارجها 
  

  :ويمكننا تقسم هذه البرامج وفقا لما تقدمة الى خمسة أقسام وهي 

  وتأخذ هذه البرامج اكبر نسبة مـن       )٢("البرامج السياسية اإلخبارية الحوارية   ": القسم األول   
  . وهي كالتالي من ساعات بثها % ٣٠ساعات بث الفضائية وهو ما يتجاوز 

  : نشرة األخبار -١

، وتقدم قناة القدس الفضائية أربع نشرات إخبارية رئيسة تختلف في مواعيدها ومدتها الزمنية              
ونشرة أخبار الـساعة الرابعـة      ، وهي نشرة أخبار الثانية عشرة ظهراَ ومدتها نصف ساعة          

ونشرة أخبار الثانية عشرة    ، ونشرة أخبار العاشرة مساء ومدتها ساعة       ، مدتها ساعة   عصراَ و 
وتهتم جميع هذه النشرات بالدرجـة األولـى بالـشأن والقـضية            ، صباحا ومدتها ربع ساعة     

ويلهـا بالدرجـة الثانيـة      ، الفلسطينية ومتابعة األحداث على الساحة الفلسطينية بكافة جوانبها         
وقد يتخلل هذه النشرات بث مباشر لبعض األحداث المهمة         ، ن العربي والدولي    االهتمام بالشأ 

  .أو حوارات مع بعض الشخصيات المهمة سياسيا واجتماعيا 
  : موجز األنباء -٢

وتقدم قناة القدس الفضائية موجز ألهم األخبار واألنباء الفلسطينية والدولية المتالحقـة علـى              
ويستعرض المذيع خالل هذا الموجز أهم واحـدث        ، ائق  رأس كل ساعة وتكون مدته خمس دق      

                                                 
  .المرجع السابق نفسه   (1)

  . المرجع السابق نفسه ) ٢(
  



 ٣٤

األخبار واألحداث المتسارعة فلسطينيا وعربيا ودوليا ويستعرض أهم األخبار دون الخـوض            
  .في تفسيرات أو تحليالت لها 

  : البوصلة -٣

برنامج حواري يناقش مواضيع سياسية حساسة وهامة في القضية الفلسطينية يستضيف مقـدم             
ي كل حلقة ضيف رئيسي ليحاوره في موضوع الحلقة الذي يتعلق بموقف أو حدث              البرنامج ف 

ومدة البرنامج ساعة واحدة ويقدمه مرة واحدة في األسبوع ويبـث           ، يخص الشأن الفلسطيني    
ويتم خالل الحلقة   ، على الهواء مباشرة ويتم إعادته في أوقات مختلفة على مدار باقي األسبوع             

لتفسير لكافة األحداث والزوايا التي تتعلق بموضوع الحلقة من خـالل           االستفاضة والتحليل وا  
  . الحديث والحوار مع ضيف الحلقة والذي يكون شخصية سياسية معروفة في الغالب 

  : حتى نكسر الحصار -٤

برنامج إخباري حواري يسلط الضوء على حصار ومعاناة أهل غزة واآلثار الناجمة عن هـذا               
وتغطية كافة المحاوالت الفعاليات واألنشطة الخارجية من       ، ة تطوراته   الحصار مع متابعة كاف   

قوافل كسر الحصار والداخلية التي ينظمها أهالي غزة وفلسطين التي تهدف الي إنهاء وكـسر               
الحصار عن قطاع غزة وكيف يتصدى الغزيون للحصار من خالل ابتكاراتهم وصمودهم في             

محاولة إيصال رسالة المحاصرين داخل القطاع وإسـماع        باإلضافة الي   ، كافة مجاالت الحياة    
ويبث البرنامج أسبوعيا على الهواء مباشـرة ومـدة         ، صوتهم للعالم وبيان الظلم الواقع عليهم       

  ) .نديم الحسن ( ساعة واحدة ويقدمه المذيع 
  : بالفلسطيني -٥

سسة اإلسـرائيلية  وهو برنامج يلقي الضوء على جزء من الشعب الفلسطيني والتي تحاول المؤ      
العمل على تغييبه عن محيطه العربي واإلسالمي عقودا من الزمن ، هذا الجزء من الـشعب                
الفلسطيني يضرب جذوره عميقا في األراضي الفلسطينية حيـث لـم تـتمكن آلـة التهجيـر                 
والمجازر التي عاشها الشعب الفلسطيني منذ سقوط فلسطين التاريخية ورغم قيـام المؤسـسة              

  .يلية على أرض فلسطين ، لم تتمكن هذه اآللة من اقتالع هذه الجذور العميقةاإلسرائ
برنامج أسبوعي مدة ساعة ويبث على الهواء مباشرة يبين من خالله واقع أكثر             " بالفلسطيني  " 

عـرب إسـرائيل ،     :" من مليون فلسطيني يعيشون في الداخل الفلسطيني ، لهم تسميات عديدة          
، ويتطرق  " ل ، الداخل الفلسطيني ، العرب داخل الخط األخضر           ، عرب الداخ   ٤٨عرب ال   

البرنامج الى الظروف التي يعيشونها والمشاكل التي يواجهونها و معاناتهم في ظل العنصرية             
التي تمارس ضدهم من قبل االحتالل اإلسرائيلي وهم وآالم وآمال الـشعب الفلـسطيني فـي                

سطينيين من الداخل الفلسطيني وشخـصيات أجنبيـة        كما وقد يشارك في البرنامج فل     ، الداخل  
  .وعربية ودولية 



 ٣٥

  : حوا خاص -٦

حوار خاص برنامج حواري مباشر يستضيف عدد من الشخصيات الـسياسية فـي الغالـب               
يستضيفهم لمناقشة قضية قد تتعلق بالشأن الفلـسطيني أو         ، المعروفة فلسطينيا وعربيا ودوليا     

حلقة التعمق في تحليل وتفسير القضية محل اهتمام البرنامج مع          العربي أو الدولي ويتم خالل ال     
وهو برنـامج أسـبوعي     ، استعراض لكافة وجهات نظر الشخصيات المتحاورة بهذه القضية         

  .ومدته ساعة واحدة ويبث على الهواء مباشرة 
  : اتجاهات -٧

لـسطيني  برنامج حواري يناقش مواضيع حساسة وهامة في الشأن العربـي واإلسـالمي والف            
ويستضيف في كل حلقة مجموعة من الضيوف يحملون أراء مختلفة ويتم عرض ومناقشة هذه              
اآلراء من خالل الشخصيات المتحاورة بحيث تسعى كل شخصية الى إثبـات رأيهـا ووجـة                

بحيث يعتمد البرنامج على إبـراز اآلراء المتعـددة فـي           ، نظرها والتأكيد على أنها األصح      
ويقدم البرنامج مرة واحدة فـي      ، ى كلي رأي منها وتوضيحه للمشاهد       الموضوع والوقوف عل  

  .األسبوع ومدة ساعة واحدة ويبث على الهواء مباشرة
  : أحرار -٨

برنامج حواري مباشر ، يسلط من خالل حلقاته الضوء على قـضية األسـرى الفلـسطينيين                
أخبـارهم وتنـاول    والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وذلك من خالل التركيز علـى            

معاناتهم ومحاكماتهم ، واإلشادة بثباتهم وصمودهم في األسر رغم كل ممارسـات الـسجانين              
اإلسرائيليين الوحشية بحقهم ، عبر فقراته المتنوعة التي تتيح لألسرى التواصل مع البرنـامج              
وشرح قضيتهم وعرض مطالبهم على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيـة، كمـا يتـولى              

ستضافة حقوقيين يوضحون وجهة نظر القانون تجاه األسرى والحقوق الواجب توفيرها لهـم             ا
  .باإلضافة الى شخصيات رسمية وفصائليه ومنظمات معنية بقضية األسرى وحقوقهم 

  

   التاليوهي  )١("البرامج الدينية": القسم الثاني 

  : للسائلين -١

تاوى واستفسارات المـشاهدين عبـر الهـاتف        برنامج فتاوى مباشر يتم فيه استقبال أسئلة وف       
والرسائل االلكترونية ويجيب عليها نخبة من العلماء المتخصصين فـي مختلـف المواضـيع              

ويقدم البرنامج المذيع عالء الصالح وهو برنامج أسبوعي يبـث مباشـرة            ، الفقهية والشرعية   
  .ويتم إعادة عدة مرات خالل األسبوع 

                                                 
  .رجع السابق نفسه الم (1)



 ٣٦

  : بوابة السماء -٢

ويتنـاول قـضية    ، ديني يقدمه الدكتور رائد فتحي ويعرض مرة واحدة في األسبوع           برنامج  
القدس وأرضها المقدسة من ناحية دينية وعقائدية مع بيان ما تمتاز به ارض فلـسطين مـن                 
مرجعية دينية وتاريخية مهم لدى المسلمين فهي ارض المحشر وارض الربـاط هـي ارض               

  . اد البرنامج مرات أخرى خالل أيام األسبوع ويع، مقدسة وكذلك هي بوابة السماء 
  
  : فقه القضية -٣

برنامج حواري ديني فقهي مباشر يستضف أحد علماء األمة ويناقش معه أحد مواضيع القضية              
الفلسطينية الرئيسية مع االستفاضة في شرحها وتفسيرها وبيان كافة أبعادها ودالالتها المختلفة            

  ضية وما يتعلق بأحوال أهل فلسطين في ظل االحتالل للوصول إلى تأصيل مفردات الق

  : رقائق مقدسية -٤

درس ديني روحاني ، يرطب القلوب ويزكي النفوس، يلقيه الدكتور رائد فتحـي مـن داخـل          
المسجد األقصى في حضور جمع من المصلين والحضور، يتناول الدرس مواضيع مختلفة لها             

. إيمانية عالية تعين في الثبات والصبر وتحقيق النصر       أثرها في تزكية النفوس وتربيتها تربية       
وهو برنامج أسبوعي مدة سـاعة واحـدة        ، وترفع من همم أهل فلسطين وتعينهم على واقعهم         

  .ويعاد في أوقات مختلفة 
  : سنن النصر -٥

برنامج تسجيلي لتفسير للقرآن الكريم ، يتناول فيه الدكتور أحمد نوفل موضوع النصر لألمـة               
ة زوايا ، من خالل آيات وسور كريمة من القرآن الكريم تتحدث حول الموضوع ، كل                من عد 

  .ذلك في أستوديو جميل ولطيف ويبث مرة في األسبوع ويعاد في أوقات أخرى 
  

   التاليوهي  )١("البرامج التاريخية": الثالث القسم 

  : فتح فلسطين -١

 هجرية إلـى    ١٢ بكامله، وذلك من سنة      برنامج يشرح قصة فلسطين من أولها إلى أن تم الفتح         
 هجرية، شارحاً المعارك التي تمت على األرض المباركة مثـل أجنـادين وبيـسان               ١٩سنة  

وغيرهما، ومفصال في فتح القدس واألحكام المستفادة منه، كما يتطرق البرنامج إلى المعارك             
ل الروماني، ويمر كذلك    تمت في بقية أجزاء الشام كاألردن وسوريا ولبنان في مواجهة االحتال          

البرنامج على سير المجاهدين من الصحابة الذين شاركوا في فتح فلسطين مثـل عمـرو بـن            
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والبرنامج يأتي  .. العاص وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وغيرهم           
في أسلوب قصصي شيق يتناول قصص المعارك والمفاوضات والمراسالت وغير ذلك مـن             

ويبـث البرنـامج أسـبوعيا      ، راغب السرجاني   . ويقدم البرنامج الدكتور  ، صيالت تاريخية   تف
  .ومدته ثالثون دقيقة ويعاد في أوقات أخرى 

  
  
  : قصة عماد -٢

ويتحدث هذا البرنامج عن قصص كثيرة وأحداث عديدة وكبيرة في قصة حيات رجل صـنع               
مج التعريف بمن هو عماد الدين زنكي       بحيث يستعرض البرنا  ، التاريخ وهو عماد الدين زنكي      

مـع التطـرق الـى      ، وعلى يد من تربي وكيف يفكر وكيف يخطط وبيان نجاحاته وإخفاقاته            
. ويقدم البرنامج الـدكتور   ، الرجال الذين ساندوه وأيدوه وبيان الخونة والضعفاء الذين حاربوه          
  .راغب السرجاني ويبث مرة في األسبوع ويعاد في أوقات أخرى 

  : جولة في حواري القدس -٣

مجموعة من الشباب بصحبة الدكتور رائد فتحي يقومون بجولة في مدينـة القـدس القديمـة                
يتعرفون على شوارعها وزواياها ومعالمها وحياة سكانها ويتعاملون مع أهلها في رحلة طريفة             

يعاد في  مع استعرض تاريخ القدس وكل مكان يزوروه خالل الحلقة ويبث أسبوعيا و           ، منوعة  
  .أوقات أخرى 

   التاليوهي  )١("البرامج االجتماعية": لرابع القسم ا

  : أحالم بسيطة -١

برنامج أسبوعي خارجي يلقي الضوء على مشاكل وهموم المواطن الفلسطيني في غـزة مـع               
محاولة البحث عن حلول مع مؤسسات حكومية وأهلية وخيرية بما يحقق جزء من أحالمهـم               

البرنامج اإلنساني االجتماعي الذي يقدمه الصحفي حازم البنا لتحقيق أحالم          ويهدف  ، البسيطة  
األسر المستورة والمحتاجة والمتضررة من سياسة الحصار اإلسرائيلي والحرب األخيرة على           
قطاع غزة من خالل توفير مشاريع تشغيلية صغيرة لها لكي تعتمد على نفسها، إضافة لتأمين               

  .د مستلزمات المسكن األساسية أو ما يحتاجه أحد أفراد األسرةاالحتياجات سواء على صعي
وتمتزج خالله عناصر التشويق واإلثارة في طرح المشكلة والمفاجئة والمتعة في طريقة الحل             

  .أو تحقيق حلم الحالة المستهدفة
  : أصحاب واجب -٢
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لذهاب إلى بيوت في    يتم ا ، بطريقة جميلة وشيقة    ، برنامج يتم التبرع به بطريقة غير مباشرة        
  .من قبل الناس ، المخيمات وطرح أسئلة لإلجابة عليها 

والبيوت والعائالت المستهدفة من البرنامج تكون من البيت الفقيرة تحملون معانـاة أو مأسـاة               
ويتم طرح عليهم ثالثة أسئلة بسيطة ولكـن الجـائزة        ، تمنعها حتى من شراء أبسط الحاجيات       

وهو برنـامج   ، ن المال يتم الشراء به الحاجيات الالزمة لهذه العائلة          كبيرة وهي مبلغ كبير م    
  .أسبوعي 

  
  
  : من قلب القدس -٣

برنامج وثائقي يناقش مواضيع خاصة بمدينة القدس وأهلها يمـس مـشاكل النـاس مباشـرة                
ومعاناتهم من االحتالل بالتحليل العلمي والسياسي ومن الزوايا التعبويـة والعقديـة للمدينـة              

  .ويبث أسبوعيا ويعاد مرة على األقل ،   ويكون البرنامج برفقة الشيخ رائد صالحمقدسةال
  : لقاء خاص -٤

برنامج حواري مباشر يستضيف شخصية معينة معروفة للتحدث حول قضية معينـة ويكـون              
وهو برنـامج   . الضيف ذات عالقة بها باإلضافة الى التحدث في أمور ذات عالقة بالشخصية           

  . على الهواء مباشرة ويقدمه المذيع عبد اهللا السعافين أسبوعي يبث
  

   التاليوهي  )١("البرامج الترفيهية": الخامس القسم 

  : على رأي المثل -١

برنامج مسابقات مباشر يعتمد على االتصال الهاتفي بالمشاركة مع نجم في االستيديو والـذي              
ع النجم في لعبة فيها نوع مـن        يمثل مشروعا خيريا لصالح فلسطين حيث يتشارك المتصل م        

وينتهي البرنامج بمثل شعبي غير مكتمل ويكمله المشاهد من خالل          ، التكامل والتعاون والمرح    
ويبث البرنامج مرة واحـدة فـي       $ ، ١٥٠ وتكون هناك جائزة قيمتها      SMSالرسائل النصية   

  .األسبوع 
  : مين شريكك -٢

عن طريق الهاتف ، تبنى فكرة المسابقة علـى         برنامج مسابقات مباشر ، يعتمد على االتصال        
تقوم فكرة المسابقة على وجود     . المشاركة مع نجم يمثل مشروعاً خيرياً متواجد في األستوديو        

شخصيات مشهورة في األستوديو يتبنى كل واحد منها مشروع خيري لفلسطين يستمر معنـا              

                                                 
  .المرجع السابق نفسه  (1)



 ٣٩

بق المتصل، المرحلـة األولـى   البرنامج عبارة عن مرحلتين يخوضهما المتسا    . آلخر البرنامج 
يتشارك فيها المتصل مع نجم في لعبة فيها نوع من التكامل والتعاون والمرح، وإذا نجحا معاً                
يتقاسم المتصل مع المشروع الذي يمثله النجم الشريك قيمة الجائزة األلعاب المقترحة، ثم ينتقل              

رنامج الحالي ، حيث سيطرح علـى       المتسابق للمرحلة الثانية وهي نفس المرحلة الثانية في الب        
، )فلسطينيات ، تاريخ ، معلومات عامـة      (المتسابق سؤاالً في موضوع معين يختاره الكمبيوتر        

ثم تعرض خيارات اإلجابات الثالثة من خالل ضيوف األستوديو النجوم ، بحيث يقـوم كـل                
اإلجابة التي عنـده،  واحد منهم بإقناع المتصل بإجابته ، ثم يختار المتصل شريكه من النجوم و      

  .ويبث البرنامج أسبوعياَ ، وبالتالي إذا كانت اإلجابة صحيحة يربح المتسابق ويربح المشروع 
  : هدا البلبل -٣

برنامج ترفيهي غنائي منوع يهتم بالتراث الفلسطيني، يستضيف أبرز النجوم ضـمن حـوار              
عراء وأدباء ومثقفين، مع إتاحة     شيق، بحيث يقوم النجوم بتقديم فقرات إنشادية متنوعة برفقة ش         

، مساحة للزجل الشعبي الفلسطيني وفرقة دبكة فلسطينية وسط تفاعل الجمهور في االسـتيديو            
ويقدم البرنامج المذيع هشام جابر ومدة البرنامج ساعة واحدة ويعرض أسبوعيا على الهـواء              

  .مباشرة 
  

لـسطينية والعربيـة وسياسـتها    موقعها اإلعالمي بين الفـضائيات الف  قناة القدس الفضائية  

 )١( :المتبعة

 فـي  منها الفضائية القنوات خاصة المختلفة اإلعالم وسائل تلعبه الذي الدور أهمية من بالرغم
 الفلـسطينية  القضية تبقى البعض، بعضها تزاحم باتت التي الفضائيات من الكبير الفيض ظل
 التجربـة  إثراء على قدرته بعضها أثبت التي الفضائيات هذه على األول الشاهد تعقيداتها بكل

 موقـف  والوقوف الخصوص، وجه على والفلسطيني العربي المشاهد وإفادة العربية الفضائية
  .العادل ونضاله الفلسطيني للشعب والمساند الداعم
 لهـا  كان التي الفضائيات هذه من واحدة كانت القدس فضائية بأن القول في نبالغ ال هنا ومن
 الزمنـي  عمرهـا  من بالرغم الفلسطينية للقضية بالنسبة اإلعالمي الصعيد على زالبار الدور
 سـماء  بها يزدحم التي للفضائيات رقمية إضافة مجرد تكن لم ميالدها منذ القناة فهذه. القصير
 بقوة وجودها تثبت أن التجربة حداثة رغم القدس فضائية استطاعت فقد ،الكبير العربي وطننا
 تعبـر  أن وجودهـا  من القصيرة الفترة هذه خالل وتمكنت بل األخرى، ضائيةالف القنوات بين
 فـي  وتـساهم ، الوطنيـة  الوحدة واستعادة االنقسام إلنهاء وتدفع الفلسطيني، والجرح الهم عن
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 وطننـا  في المحاصرين وآهات واآلم معاناة وإيصال النازفة، الفلسطيني الشعب جراح تضميد
  .الفلسطيني المجتمع شرائح جميع تخدم ضحةوا سياسة ضمن العالم كل إلى

 لمـا  برامجهـا  في التحليل على باعتمادها الفضائيات من غيرها عن القدس فضائية وتميزت
 وضـع  فـي  يساهم مما المباشرة السياسية البرامج من مجموعة تبث أنها خاصة الخبر، وراء

 العمـوم  وجـه  علـى  العـالم  بها يمر التي المتسارعة لألحداث المستقبلية األفاق في المشاهد
  .الخصوص وجه على ومنطقتنا
.... واالقتصادية واالجتماعية السياسية القضايا من الكثير الهادفة برامجها ضمن القناة وتتناول

 الترفيهيـة  البـرامج  إلى إضافة األولى، بالدرجة الفلسطيني و العربي المواطن تهم والتي الخ
 وألول يومي شبه وبشكل مباشرة الهواء على الشتات تومخيما والمدن األسواق من تبث التي
 أبناء غالبية استحسان تلقى وباتت مشاهدتها، على اإلقبال زيادة في ساهم مما المنطقة في مرة

  .الفلسطيني الشعب
 حـول  تقـدمها  التي البرامج وخصوصية نوعية في متمثل خاصاً سبقا القدس فضائية وسجلت
 مشاهدتها على واإلقبال شعبيتها زيادة في ساهم مما ممنهج ميعل بشكل وأهلها الشريف القدس
  .وأهلها المقدسة المدينة على الصهيونية الهجمة تسارع ظل في خاصة
 الوطنيـة  القـضايا  من وهي األسرى بقضية وبارز كبير بشكل تهتم أنها كذلك للقناة ويسجل
 ذلك كان سواء خاصة أهمية يةالقض هذه وتعطي شعبنا، أبناء جميع حولها يلتف التي المركزية

 قـضية  علـى  عميق بشكل الضوء يسلط والذي المميز" أحرار "برنامج وبالذات برامجها في
  .األخبار نشرات خالل من أو ، األسرى
 وتقـارير  اإلخباريـة  نـشراتها  تقـديم  في متميزة الفضائية القدس قناة أن كذلك القول ويمكن

 األحداث متابعة تحاول فهي ومتسلسلة، مهنية بصورة الحدث و الواقع يصفون الذين مراسليها
 هذا ولكن العالم، إلى الفلسطينيين واقع عن الواضحة الصورة لتنقل بدقيقة ودقيقة بساعة ساعة
 ناحيـة  من وليس تقدمه ما ناحية من متطورة تكون أن إلى أكثر بحاجة أنها القول من يمنع ال

  .رائع إعالمي أداء بأنه يوصف ما اقل فهو اإلعالمي األداء
 سـيما  الفلسطينية لألسرة المفضلة القنوات ضمن من تكون أن في للقناة البث تنظيم ساهم وقد
 بالمـصداقية  ويتـسم  والمهنية الشفافية على يعتمد القدس فضائية لمقدمي اإلعالمي األداء وأن

  .فيها العاملة المميزة بالطواقم تميزها وكذلك ، معقولة بدرجة والموضوعية
 قبول لها يوجد برامج من القدس فضائية تقدمه ما أن إلى هنا التنبيه يجب ذلك كل من وبالرغم

 حـدوث  إمكانية على سلباً يؤثر مما تكرارها يعاد برامجها بعض أن إال الفلسطيني الشارع في
  .البرامج لهذه تطوير
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 ما بعكس االحتالل ولةد من متحدثين استضافتها عدم في الفضائية القدس قناة دور عاليا ويثمن
 باستفاضة يتكلمون إسرائيليين متحدثين تستضيف عندما العربية الفضائية القنوات بعض تفعله
 الفرصة إتاحة بحجة االحتالل جيش يرتكبها التي والجرائم الوحشية العدوانية العمليات لتبرير
!! رأيها عن للتعبير وسيلة إلي بحاجة" إسرائيل "كانت لو كما المختلفة، النظر وجهات لعرض

 وانتهـاك  العربيـة،  اإلعـالم  مواثيق لجميع صريحة ومخالفة العربية، للمشاعر بالغ تحد في
  .والرسمية الشعبية المقاطعة لقواعد فاضح

 لكـل  وتدخل نفسها تثبت أن استطاعت أنها إال التجربة حداثة من وبالرغم القدس فضائية نوإ
   .فلسطيني بيت

  

  البرامج اإلخبارية

أضحت البرامج اإلخبارية من االهتمامات األولية والرئيسة لكل قناة تريد استقطاب عدد اكبـر      
فنحن أالن في عصر المعلومات والمشاهد أصبح ال يكتفي بالخبر فقـط بـل              ، من المشاهدين   

  .يسعى الي التفسير والتحليل وهذا ما تقدمة البرامج اإلخبارية 
 )١(: ماهية الخبر

األخبار التي نطلع عليها اليوم أو نشاهدها بدرجة كبيرة عما كان ينشر فـي              ال تختلف نوعية    
فالكم األكبر من مواد وسائل االتصال الجماهيري يدور حول األنـشطة الرسـمية             ، الماضي  

والمسائل االقتصادية ولكن الفرق يتركز في أن جمهور وسائل االتصال الحديثة أكثـر عـددا               
 وقد استتبع ذلك ضـرورة تنويـع األخبـار           ،مر في الماضي  وأكثر تنوعا عما كان علية األ     

  . إلرضاء القطاع األكبر من القراء والمستمعين والمشاهدين 
والخالف القائم حتى اليوم حول مفهوم الخبر مثير للدهشة وال يعطيه الكثيرون مع ذلك القـدر                

ق مجرد المناقشة ولكنـة     الكافي من االهتمام فاألمر يبدو هينا في الظاهر كما لو كان ال يستح            
فالقول بان األخبار نسبية قـول صـحيح   ، في واقع األمر اختالف إيديولوجي بالدرجة األولى       

  . الى حد بعيد 
 هناك طريقـة    أنويتركز الخالف حول مفهومين رئيسيين للخبر فترى دول الغرب الصناعي           

هتمـام والـذي يكـون ذات       واحدة ثابتة لصنع النبأ وهي نقل الظاهرة أو الحدث الذي يثير اال           
 بينما تـرى دول الـشرق أن لكـل           ،طبيعة غير مألوفة بطريقة شاملة وصادقة وموضوعية      

مجتمع احتياجات مختلفة لألنباء وطريقة تناولها وأن القيمة التي تعطى لنوعيات األنباء تختلف             
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واحد بل نقـل    من مجتمع ألخر انه ينبغي بالتالي توسيع مفهوم النبأ بحيث ال يشمل نقل حدث               
  . عملية كلية تتضمن مجموعة من األحداث المكونة لها 

  
  : وهي كالتالي اإلخبارية تصب في خانة البرامج أنواع من األساليب اإلخباريةويوجد عدة  

  
   )١(: البرامج السياسية واإلخبارية -١

ة األخبار أو   أدرك المشتغلون باألخبار في اإلذاعة والتلفزيون أن مجرد سرد األخبار في نشر           
 هو التعليق أو تحليلها غير كاف إلشباع شغف المـستمع         ،التعليق عليها في شكل حديث مباشر     

أو المشاهد المتعطش الستقصاء المعرفة باألخبار لذا لجأ هـؤالء لتطـوير علميـة اإلعـالم                
ج واألخبار وتقديمها بأشكال متنوعة ومتعددة قومها أشكال اإلنتاج المختلفـة فكانـت البـرام             

  .اإلخبارية والسياسية التي أصبحت تحتل مكانا في خريطة اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني 
وعن طريف هذه البرامج أمكن توصيل المعلومات واألخبار والرأي فيها والشرح لهـا الـي               

 وهي مجال لإلبداع أمام مخرجي ومقدمي وكتـاب          ،المستمع والمشاهد دون أن يشعر بالملل     
ق أن البرامج السياسية واإلخبارية قد خطت خطوات واسعة في سبيل تقـديم             هذه البرامج والح  

األخبار وشرحها وتفسير األحداث وإبداء الرأي فيها وهذه البرامج تهدف الي تغطيـة جميـع               
 وقد تكون في صورة برنامج حـواري أو برنـامج            ،المستويات بين المستمعين والمشاهدين   

  . شكل جريدة أو مجلة وقد تكون أحيانا تمثيلية درامية جماهيري أو مناقشة أو ندوة أو في 
وكتابة البرامج اإلخبارية أو برامج اإلعالم يتولى كتابتها وإعدادها في األغلب محررو األخبار             
وهم يلتزمون في كتابتها بأشكال البرامج إال أن مضمونها يهدف الي تحقيق وظيفـة اإلعـالم                

بار والشرح لها والتعليق عليها حتى يستطيع المستمع و          وهذا المضمون يتضمن األخ    ،واإلخبار
المشاهد أن يستوعبها وحتى يستطيع تكوين وجهة نظر تجاه هذه األحداث فالمضمون هو الذي              

  .الهدف اإلعالمي من هذه البرامج مهما كانت أشكالها الفنية التي تقدم بها 
  
   )٢(: التحليل اإلخباري -٢

ح وتفسير األخبار وهو مكمل لعملية اإلخبار أو اإلعالم والتحليل          التحليل اإلخباري يرتبط بشر   
 فال بد من وجود الخبر حتى يتم التحليل والتحليل هـو            ،اإلخباري يعتمد في كتابته على الخبر     

شرح للخبر ومقابلته بأخبار أخرى واردة في نفس الموضوع أو الحدث ذاته وإضفاء معلومات              

                                                 
   ٢٤٩ص) م١٩٨٩،   دار المعرفة الجامعية ، القاهرة  ( ١ط، "فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون " ،يوسف مرزوق . د (1)

  ٢٤٨ص ) ١٩٨٩،  عالم الكتب –مكتبة االنجلوا المصرية   ( ١ط، " إنتاج األخبار في الراديو والتلفزيون " ،يد محمد السيد سع )(2



 ٤٣

جهة نظر معينة في الخبر فالتحليل ببـساطة هـو الخبـر            توضح الخبر وتشرحه دون إبداء و     
  .مضافا الى معلومات حوله 

وغالبا ما يقدم التحليل عقب نشرة األخبار ذلك ألن التحليل يتناول إحدى أخبار النشرة وغالبـا      
  .ما يتولى كتابة التحليل اإلخباري احد محرري األخبار 

  
 بـين الـصحفي أو      مقابلة والحوار الذي يجرى   بصورة كبيرة على ال   وتقوم البرامج اإلخبارية    

المذيع وشخصية معرفة أو شخصية عادية بهدف الحـصول علـى معلومـات أو أراء هـذه                 
  . الحوار أوالشخصية تجاه موضوع معين يكون محل المقابلة 

  
  

   )١( :الحواربرامج المقابلة و
فزيونية فالحوار كشكل مـن     تمثل المحاورات العمود الفقري للكثير من البرامج اإلذاعية والتل        

 يطغى على نسبة كبيرة من ساعات اإلرسال لكـل مـن             ،أشكال اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني   
اإلذاعة والتلفزيون فنحن نلمس هذا الشكل في العديد من البرامج سواء كانت هـذه البـرامج                

قه الكاتب اإلذاعي أو    لإلعالم أو الترفية أو التثقيف أو البرامج الخاصة وبقدر التوفيق الذي يحق           
التلفزيوني في إعداد موضوع الحوار بقدر النجاح الذي يحققه البرنامج الـذي يتـضمن هـذا                

  .الحوار 
   نامج إخباري فال بد من التطرق إلىونظرا لكون الحوار بمثابة احد األعمدة المهمة لقيام بر

  

 )٢(:أنواع الحوار 

  : حوار الرأي -١
إعداده بقصد عرض أفكار بعض الناس وأرائهـم فـي مـسألة أو             وهذا النوع من الحوار يتم      

  موضوع معين
  
    : حوار المعلومات-٢

عطاء معلومات معينة للنـاس مـستمعين أو        إلويقصد بهذا النوع من الحوار ذلك الذي يهدف         
 أو االقتصادية أو الصحية أو االجتماعية أو        ةمشاهدين في موضوع معين ربما ألهمية السياسي      

 من واجبهما كوسائل إعالم إعطائهـا       ت التي ترى اإلذاعة والتلفزيون    من الموضوعا غير ذلك   
                                                 

  ٢٠٧ص، المرجع السابق نفسه  )(1
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 ٤٤

لجمهور المستمعين والمشاهدين مساهمة منهما في اإلعـالم والترفيـة والتثقيـف والتوجيـه              
    واإلرشاد

  
   حوار الشخصية-٣

ين ويهدف هذا النوع من الحوار الي تقديم شخصية معينة الي جمهور المـستمعين والمـشاهد              
  . وهذه الشخصية قد تكون معروفة لدى الجمهور من قبل أو تكون شخصية عادية 

  
  
  

وأيضا إن البرامج اإلخبارية تقوم على المقابالت التي يتم من خاللها مناقـشة األخبـار فـي                 
 )١(لذا كان ال بد من التعرف على المقابلة وأنواعها ، البرامج اإلخبارية 

  
  :المقابالت 

مقابالت واللقاءات في العديد من البرامج وخاصة البرامج اإلخبارية والبـرامج           تستخدم فقرة ال  
 وتبقى الطرق األساسـية المتبعـة فـي          ،الوثائقية والثقافية والبرامج الخاصة بأحداث الساعة     

  .إجراء اللقاءات متشابهة في جميع أنواع هذه البرامج 
   :أنواع المقابالت

المقابالت لطرح أراء والمقابالت إلعطاء معلومـات       : ابالت  هناك ثالثة أنواع رئيسية من المق     
  .والمقابالت الشخصية وقد تجتمع عناصر هذه األنواع الثالثة في نوع واحد منها 

  :المقابالت لطرح آراء 
إن أية مقابلة تركز على طرح معتقدات وأفكار شخص واحد يمكـن اعتبارهـا مـن نـوع                  

 العديد من هذه المقابالت مع شخصيات بارزة ومرموقة         ونظرا لكون ، المقابالت لطرح اآلراء    
كأن يكونوا خبراء في مجال عملهم فإنهم غالبا ما تكون أيضا من نـوع المقـابالت إلعطـاء             

  .معلومات أو حتى من نوع المقابالت الشخصية 
  

  :المقابالت إلعطاء معلومات 

                                                 
) ،     دار الكتاب الجامعي – القاهرة (١ط،" الكتابة للتلفزيون واإلذاعة ووسائل اإلعالم الحديثة " ،ترجمة مؤيد حسن فوزي  (1)
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 ٤٥

ف البرنامج شخصية غيـر     هذا النوع من المقابالت يجري لتقديم خدمات عامة وقد يكون ضي          
معروفة نسبيا وقد تكون شخصية مرموقة في مجال عمله الن الهدف األساسي هـو إعطـاء                

  .وتوصيل المعلومات 
  

  : المقابالت الشخصية 
هذا النوع من المقابالت يجذب اهتمام الناس أكثر من غيرة الن الهدف األساسي من البرنامج               

  .ف هو معرفة تفاصيل الحياة الشخصية للضي
  
  

  

  

  

  

 )١( :أشكال العمل اإلخباري

  : في مجال العمل اإلخباري على جانبين  والتلفزيونتنصب مهمة اإلذاعة
   تقديم األخبار -١
   شرح وتفسير األخبار -٢

وتقوم اإلذاعة بهاتين الوظيفتين من خالل العديد من األشكال البرامجية لكل منهـا مواصـفاته    
تفسيرها والوقوف على ردود الفعل تجاهها أو تشكيل رأي         وخصائصه فبنسبة لشرح األخبار و    

عام حولها فإن ذلك يجري من خالل األشكال البرامجية المعروفة مثل التعليقات والتحلـيالت              
  .والتحقيقات والمقابالت 

  

  :ويمكن حصر هذه األشكال على النحو التالي 

 )٢(: من حيث الدورية: أوال 

  ع يوميا في وقت محدد من اإلرسال مثل نشرة األخبار وهي التي تذا:  برامج يومية -١
وهي التي تذاع مرة كل أسبوع ولها وقـت محـدد وتتنـاول أحـداث               :  برامج أسبوعية    -٢

   .اتجاهات، البوصلة ، األسبوع المحلية والعالمية بالذكر والتفسير والتحليل والتعليق عليها مثل 
  وعين أي حلقتين في الشهر وهي التي تقدم كل أسب:  برامج نصف شهرية -٣

                                                 
   ١٢٨ – ١٢٥ص) م ١٩٨٧، دار الشروق –القاهرة  ( ١ط، "فن الكتابة للراديو والتلفزيون " ،آرم شلبي . د (1)
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 ٤٦

  .وهي التي تقدم كل شهر مرة :  برامج شهرية -٤
وتذاع في المناسبات القومية وهي تتنـاول المناسـبة بالـذكر           :  برامج المناسبات القومية     -٥

  .وتذود المشاهدين بالمعلومات عنها والحوار بشأنها 
  

  :ثانيا من حيث المضمون 

ية تصنيف للبرامج اإلخبارية من حيث مـضمونها وهـي          كرم شلبي بعمل  . حيث قام الدكتور    

 )١(:كالتالي 

  :  النشرات والعروض اإلخبارية -١
وهي برامج تقدم في فترات زمنية محددة ومعروفة عدة مرات خالل اليوم الواحد بمـا يـوفر            
للمستمع االطالع ومتابعة كل منا يجد من أخبار على مدى اليوم كله وهناك عدة أنـواع مـن                  

، )  ونشرات األحـوال الجويـة       – المحلية واالقتصادية    – الخاصة بفئات    –العامة  ( رات  النش
وتضم النشرة عددا من األخبار التي تخضع لالنتقاء على ضوء  سياسـة المحطـة وتقيمهـا                 

  .لألخبار وعلى ضوء الوقت المحدد للنشرة 
  :  الموجزات -٢

قدم في أوقات تتخلل النشرات الرئيسة      هي نشرات قصيرة كما يدل عليها اسمها ومن ثم فهي ت          
أما الهدف من تقديمها فيتلخص في أننـا نقـدم مـن            ، أي تقع بين مواعيد النشرات الرئيسية       

خاللها األخبار التي ترد بعد إذاعة النشرة الرئيسية وكذلك إذاعة األخبـار التـي وردت فـي                 
  .االستماع إلى النشرة النشرة السابقة تلبية الحتياجات المستمع الذي يكون قد فاته 

  :قطع البرنامج 
بل يكون على اكبر قدر     ، وهو شكل يقتصر تقديمه على ظروف خاصة تتعلق بورود نبأ هام            

بحيث ال يمكن تأجيل إذاعته الي موعد النشرة أو الموجز القادم ومن ثم يتم قطع               ، من األهمية   
  .وإذاعة الخبر فورا ، البرنامج المذاع على الهواء 

  : ير اإلخباري التقر
، والذي يمكن أن نتلقاه على الهواء مباشرة أو نذيعه مسجال بصوت المندوب من موقع الحدث                

أو مقروءا بصوت المذيع من داخل األستوديو ويركز التقرير على عامل الوقت ومن ثم يذكر               
  . جوانبه المختلفة حالواقعة وينتقل للتفاصيل المهمة للخبر فيقوم بتوضي

  

                                                 
 ١٢٨ – ١٢٥ ص)م ١٩٨٧،  دار الشروق –القاهرة  ( ١ط، "فن الكتابة للراديو والتلفزيون " ،آرم شلبي . د (1)



 ٤٧

سـمير  . باإلضافة الي تصنيف أخر تناولها أيضا من حيث المضمون وهو تصنيف الدكتور             

 )١( :  وصنفها كالتاليحسين وبركات عبد العزيز

   :األخبار نشرة -١
 متنوعة سواء   أخبار وتتضمن   كله الي المجتمع    توجه العامة أي التي     اإلخباريةوهناك النشرات   

 أوات المتخصصة سواء على أساس الجمهور المستهدف         النشر  خارجية وهناك  أوكانت داخلية   
  . الموضوع أساس على أو،  النطاق الجغرافي أساسعلى 
   :األنباء موجز وعرض -٢

 تقدم على عدة مرات علـى مـدار فتـرة           األخبارفالموجز عبارة عن مجموعة مختصرة من       
 فهـو   األنبـاء   عـرض  أما األحداث أخر في توقيت تابت وتركز عادة على        اإلذاعي اإلرسال

  . وفي توقيت ثابت اإلرسال تقدم مرة واحدة خالل فترة األخبارعبارة عن مجموعة من 
   :اإلخبارية التعليقات والتحليالت -٣

 شخص متخصص للتعبير عن رأي معـين        يكتبه مباشر   إخباري هو حديث    اإلخباريفالتعليق  
  . حدث معين فالتعليق إذا يقوم على الرأي أوفي قضية ما 

ولكـن التحليـل يقـوم علـى         التعليق   يتخذه فهو يتخذ نفس الشكل الذي       اإلخباري التحليل   اأم
  .المعلومة 

   :اإلخبارية الجريدة والمجلة -٤
 التي وقعت على مدار اليوم مـن        األحداث عبارة عن برنامج إذاعي يتناول       اإلخباريةفالجريدة  

  .الحديث المباشر ، الحوار، خالل األخبار الموجزة 
 ولكنها ذات دورية متباعدة كأن      اإلخبارية الجريدة   أسس فتقوم على نفس     اإلخبارية المجلة   أما

 التي وقعت خالل    األحداث أهم شهرية بحيث تتعامل مع      أو أسبوعية نصف   أو أسبوعيةتكون  
  .هذه المدة 

   :اإلخباري التحقيق -٥
 يقـوم علـى تقـصي    اعيإذوهو برنامج " الريبورتاج " ويطق عليه عادة ،  تحقيق الحدث  أو

حقيقة حدث معين مطروح على ساحة االهتمام الجماهيري ويعتمد علـى الحـوار المتعمـق               
 الذي يعكس المعالجة العميقة للموضوع مع توظيف كافـة العناصـر الفنيـة              اإلذاعيوالنص  
  . بما يخدم الفكرة ويجذب االنتباه لإلذاعة

   :اإلخباري التقرير -٦

                                                 
 ١١ -٩ص) م ١٩٩٦، دار الكتاب الحديث : القاهرة  ( ١ط، " الخبر اإلذاعي والتلفزيوني " ،سمير حسين وبرآات عبد العزيز  (1)

  



 ٤٨

 نشاط وإن كان يتضمن رؤية ذاتية لكاتبة        أو موضوع   أوي لحدث   وهو عبارة عن خبر تفصيل    
 في صورة رسالة صوتية يؤديها المندوب أو المراسل سواء كان داخليا            أو مكتوبا   إماويقدم  ، 

  .أو خارجيا 
  

وتعمل البرامج اإلخبارية كغيرها من البرامج األخرى التي تبثها اإلذاعة والتلفزيـون علـى              

  وظائف وفيما يلي ذكر بعضها القيام بمجموعة من ال

  )١(: وظائف البرامج اإلخبارية
 الناتجة  واألخطار التي تقع خارج المجتمع      إنذارات سريعة عن التهديدات واألخطار     توفير   -١

كمـا  ،  الهجوم المـسلح     أو التي تترتب على   عن التغيرات التي تطرأ على الظروف الصعبة        
المجتمع الواحد بما يتيح فرصة متـساوية لتالفـي         تحقق تقوية لشعور البشر بالمساواة داخل       

   . األخطار
 عن الظروف الحيطة الضرورية لتحقيق االحتياجات اليوميـة للمؤسـسات           األخبار توفير   -٢

  .والمجتمع كأخبار المال والطقس وهذه األخبار تخدم الفرد والمجتمع على السواء 
 وكذلك  األحداث الذين يتابعون    األفرادى   هيبة ومكانة واحترام عل    اإلخبارية تضفي البرامج    -٣

  . الضوء عليهم اإلخبارية الذين تسلط البرامج األشخاصعلى 
 تلعب دور مهم في محاسبة المنحرفين والتشهير بهم وكشف النقاب عن الخارجين علـى               -٤

ة وإدانة المنتهكين للتقاليد واألخالق والقيم فالتلفزيون يتصدى لالنحراف وينهض بمهم         القانون  
  .الضبط الجماعي 

 تستطيع رفع تطلعات األفراد وتوسيع أفاق الجماهير حيث تساعد شعوب الـدول الناميـة               -٥
على فهم الغير وكيف تعيش شعوب العالم المتقدم مما يجعل المشاهدين يعيـدون النظـر فـي     

  . حياتهم من جديد 
ور من الصعيد الوطني     يستطيع التلفزيون من خالل برامجه اإلخبارية أن يوسع أفق الجمه          -٦

إلى الصعيد العالمي عن طريق تزويده بأشياء لم يراها من قبل ويتعرف على أفراد لم يقابلهم                
  . قط 
   . إثراء ثقافة المجتمع وجعلها أكثر تنوعا -٧
  

  ٢:أهداف البرامج اإلخبارية 

                                                 
   ٢١٣-٢١١ص) بدون تاريخ ( دار الفكر العربي ) بدون طبعة " ( المدخل إلى فنون العمل التلفزيوني " ،محمد معوض . د (1)
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 ٤٩

ية وتوصـيل    توسيع المجال اإلخباري لتغطية مختلف النشاطات والفعاليات المحلية والعالم         -١
تعميمات مختلف الوزارات والمؤسسات إلى المواطنين مما يسهم في تحقيق حالة من التفاعـل              

  .بين مختلف شرائح المجتمع 
 إظهار مختلف الظروف المحيطة بالحدث وتقديم سـردا لعوامـل تفـاقم الحـدث القـائم           -٢

  .واستعراض ردود األفعال المختلفة حوله 
طريق المراسلين الذين يبعثون بالمراسلين من مكان األحـداث          تغطية مواقع األحداث عن      -٣

ومواقع أبراز ردود الفعل حولها كي يتم بثها في نشرات األخبـار وغيرهـا مـن البـرامج                  
  .اإلخبارية 

 تهدف البرامج اإلخبارية إلى التغطية الشاملة لموضوع معين وتناول الموضوع من زواياه             -٤
  .المختلفة 

 التميز والسبق الصحفي من خالل شبكة المراسلين والعاملين داخـل            الحرص على تحقيق   -٥
  . األستوديو اإلخباري والذين يتنافسون ويتسابقون على التميز في األداء العملي 

  
  
  

  )١( :تطور األخبار في التليفزيون
شهدت السنوات العشر التي تلت الحرب العالمية الثانية تطورا ضخما في إمكانيات التليفزيون             
من حيث زيادة عدد وقدرة محطات اإلرسال ، وزيادة عدد أجهزة االستقبال، ووضوح وجودة              

  .الصورة اإلرسال ، وزيادة عدد أجهزة االستقبال ، ووضوح وجودة الصرة التليفزيونية
وقد تطورت البرامج الترفيهية بمعدل سريع عن تطور البرامج اإلخبارية التي كانـت تنمـو               

كات التليفزيون تجد صعوبة دائما في مالحظة نجاح البرامج اإلخبارية          ببطء شديد، وكانت شب   
بالراديو من خالل مذيع شهير بالراديو ليقرأ نشرات األخبار بالتليفزيون ، ولـم يكـن هنـاك                 

  . فهو مسيلة تعتد أساسا على عنصر الرؤية. إدراك بأن التليفزيون وسيلة مختلفة عن الراديو
خلق صور ذهنية لدى المستمع من خالل األخبار التي يتم االسـتماع            فبينما يعمل الراديو على     

إليها إال أن أخبار التليفزيون لم تستطيع منافسة الراديو في البداية من اجل االسـتحواذ علـى                 
  .جمهور األخبار 

                                                 
   ٥٤ -٤٩ص ) ١٩٨٩،  عالم الكتب –مكتبة االنجلوا المصرية   ( ١ط، " إنتاج األخبار في الراديو والتلفزيون " ،سعيد محمد السيد  (1)



 ٥٠

 فقد وجدت الشبكات أنه من السهل عرض المعلومات واألصوات من خـالل الراديـو أمـا                
فزيون فقد كان أمرا صعبا ، وحتى عندما بدأ عرض األفالم فكـان ن              عرض الصورة في التلي   

  .الصعب أن تعبر األفالم عن أحداث نفس اليوم
كذلك كان مديرو المحطات التليفزيونية ينظرون إلى األخبار باعتبارها ضرورة مزعجة تتخلل            

درالية، ولم يكن   البرامج الترفيهية ، فقد كان من الضرورات التي فرضتها لجنة االتصاالت الفي           
زمن األخبار يزيد عن زمن األخبار التي تقدمها دور العرض السينمائي قبل عرض األفـالم               

  .الروائية ، وكانت األخبار المحلية يتم قراءاتها باختصار مع وجود بعض الشرائح أحيانا 
 ، وتقوم   واستطاع مديرو األخبار أن يبتكروا صيغة إخبارية لها ميزة واحدة وهي قلة التكاليف            

هذه الصيغة على نزع األخبار من ماكينة االستقبال الالسلكي لوكالة اسوشيتد برس ثم قـراءة               
"  في مواجهة الكاميرا ، وقد عرفت هذه الطريقة بأسـلوب            واالستيديهذه األخبار مباشرة من     

  .وظل هذا األسلوب سائدا في محطات التليفزيون األمريكية لفترة من الزمن" انزع وأقرا 
وبدأت الشبكات تشجع الناس على تصوير أفالم إخبارية مدفوعة األجر بعـد عرضـها فـي                

  .التليفزيون ، ولكن هذا النظام لم ينجح ألنه لم يكن يتيح تغطية شاملة إلحداث اليوم
 هي أول من أضاف الصورة المتحركة إلى نشرات األخبار التليفزيونية N.B .Cوكانت شبكة 

  . الصامتةحيث استخدمت األفالم 
وقد بدأت الشبكات تستخدم أطقم تصوير األفالم اإلخبارية في منتصف الخمسينات ، ولكن هذه              
األطقم كان لها ميزانيات محدودة ، وتستخدم معدات غير متطورة حيث يقـوم أحـد الفنيـين                 
بتشغيل الكاميرا من أجل الحصول على الصورة ، ويقوم شخص آخر بتسجيل الصوت علـى               

 ، وكان من نتيجة ذلك أن طاقم التصوير التليفزيوني ال يحضر سوى األحـداث               جهاز منفصل 
وكـان  . المخططة مسبقا مثل المؤتمرات الصحفية ن واالحتفاالت العامة ، والندوات السياسية        

زمن النشرة خمس عشرة دقيقة وكانت مكونة من تقارير عن األحداث  التي تـم تـصويرها                 
  . أكثر تطورا في حالة األحداث التي يتناولها مبكرا، وبالتالي كان الراديو

ثم ظهرت األقمار الصناعية وتحسنت وسائل اإلرسال واالستقبال كمـا تطـورت المعـدات              
  .والكاميرات التليفزيونية وأصبحت أقل حجما وأيسر استخداما

ولعل ابرز مظاهر تطور الخدمة اإلخبارية في التليفزيون هو ما يعكس أنشاء شـبكة أخبـار                
 وتتيح تقديم خدمة إخبارية مستمرة طـوال        ١٩٨٠لكابل التي بدأت عملها في يونيو من عام         ا

أربع وعشرين ساعة متصلة وتعد هذه الخدمة اإلخبارية أحدث تطورات تكنولوجيـا األخبـار         
خالل العشرين عاما الماضية ، فهي تقدم األخبار ليس وفقا ألسلوب األخبار المنفصلة الذي ال               

 تقدم كـل    وإنمار أن يتعرف بدقة ما يحدث في المجتمع من تغيرات واتجاهات ،             يتيح للجمهو 



 ٥١

التفاصيل والخلفيات األزمة لتفهم البرامج حيث تستطيع أن توقف انتظام أي برنامج لتقديم خبر              
  .جديد وال تلتزم بتقديم األخبار في أوقات منتظمة دائما بشكل مستمر

بارية فعلية تقوم كافة البرامج اإلخبارية التي هي فـي          ويعتبر الخبر هو األساس ألي عملية إخ      
  .بدايتها في األساس تستند على خبر وتتوسع فيه لذا ال بد من التعرف على الخبر 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  الفصل الثاني
  
  
  

  الدراسة الميدانية ونتائج الدراسة
  
  
  
  



 ٥٢

  " عادات مشاهدة قناة القدس الفضائية " الوحدة الثانية 
  
   .قناة القدس الفضائيةل دة العينةمشاه -٤

  )٤(جدول 

  يوضح مشاهدة المبحوثين لقناة القدس 

 من أفراد عينة الدراسة يشاهدون قنـاة القـدس        % 83.8أن  ) ٤ (ونجد من نتائج الجدول رقم    
   .ال يشاهدون قناة القدس الفضائية% ١٦,٢الفضائية، 

  
 .اهتمام قناة القدس بالشأن والقضية الفلسطينية وجهة نظر المبحوثين بدرجة  -٥

  )٥(جدول 

  ةالفلسطينييوضح وجه نظر المبحوثين بدرجة اهتمام القناة بالشأن والقضية 

من أفراد عينة الدراسة الـذين يـشاهدون قنـاة القـدس            % ٣٧,٨أن  ) ٥(يتضح من جدول    
، ون بأن قناة القدس الفضائية تهتم بشكل كبير جدا بالشأن والقـضية الفلـسطينية             اإلخبارية ير 

% ٨,٢يرون بأن قناة القدس الفضائية تهتم بشكل كبير بالشأن والقـضية الفلـسطينية،              % ٥٢
يـرون  % ٢، يرون بأن قناة القدس الفضائية تهتم بالشأن والقضية الفلسطينية بدرجة متوسطة          

  .ية تهتم بالشأن والقضية الفلسطينية بدرجة مقبولة بأن قناة القدس الفضائ

%النسبة المئوية  التكرار ي قناة القدس الفضائية؟/هل تشاهد  

 83.8 98  نعم
 16.2 19  ال

 100 117  المجموع

قـضيةمن وجهة نظرك ما هي درجة اهتمام قناة القدس بالشأن وال

  الفلسطينية ؟
%النسبة المئوية  التكرار  

 37.8 37  كبيرة جدا           

 52 51  كبيرة           
 8.2 8  متوسطة        

 2 2  مقبولة           

 0 0  ضعيفة

 100 98  المجموع



 ٥٣

  .درجة ثقتك بقناة القدس الفضائية  -٦

  )٦(جدول .
  يوضح درجة ثقة المبحوثين بقناة القدس

  

  
  
  
  
  

من أفراد عينة الدراسة الذين يشاهدون قناة القدس الفضائية % 44.9أن ) ٦( من جدول ويتبين
ثقتهم % ١يثقون بقناة القدس الفضائية بدرجة متوسطة ، % ٥٤,١يثقون بها بدرجة عالية ، 

  ضعيفة بقناة القدس الفضائية
  

   .الفضائية خالل يوم واحد قناة القدس يشاهد فيها المبحوثينمتوسط عدد الساعات التي  -٧

  )٧(جدول 

  يوضح نسبة عدد ساعات مشاهدة المبحوثين لقناة القدس خالل اليوم الواحد

من أفراد عينة الدراسة يقضون في المتوسط أقل من         % 51أن  ) ٧ ( رقم  جدول  خالل منونجد  
يقضون في المتوسط مـن     % ٤٤,٩لواحد،  ساعة في مشاهدة قناة القدس الفضائية خالل اليوم ا        

يقضون % ٣,١ساعة إلى اقل من ساعتين في مشاهدة قناة القدس الفضائية خالل اليوم الواحد،              
في المتوسط من ساعتين إلى اقل من ثالث ساعات في مشاهدة قناة القدس الفـضائية خـالل                 

ناة القدس الفـضائية    يقضون في المتوسط ثالث ساعات فأكثر في مشاهدة ق        % ١ ،اليوم الواحد 
   .خالل اليوم الواحد 

%النسبة المئوية  التكرار ما هي درجة ثقتك بقناة القدس الفضائية ؟  

 44.9 44  عالية
 54.1 53  متوسطة
 1 1  ضعيفة

 100 98  المجموع

ي فيهـا قنـاة القـدس/ما هو متوسط عدد الساعات التي تـشاهد

 الفضائية خالل يوم واحد ؟
%النسبة المئوية  التكرار  

 51 50          اقل من ساعة                                        

 44.9 44  من ساعة إلى اقل من ساعتين
 3.1 3  من ساعتين إلي اقل من ثالث ساعات

 1 1  ثالث ساعات فأكثر 

 100 98  المجموع



 ٥٤

  "البرامج اإلخبارية في قناة القدس الفضائية " الوحدة الثالثة 

  .لتي تقدمها قناة القدس الفضائية  اإلخبارية ادرجة متابعة المبحوثين للبرامج -٨

  )٨(جدول .
  يوضح نسبة متابعة المبحوثين للبرامج اإلخبارية في قناة القدس

من أفراد عينة الدراسة يتابعون البرامج اإلخباريـة التـي          % 22.4أن  ) ٨( من جدول    ويتبين
نا يتابعون البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس        أحيا% ٧٠,٤، تقدمها قناة القدس الفضائية   

  ال يتابعون البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية% ٧,٢الفضائية ، 

  

  .لتي تقدمها قناة القدس الفضائية بالبرامج اإلخبارية ارأي المبحوثين -٩

  )٩(جدول 

  ا قناة القدسيوضح رأي المبحوثين بالبرامج اإلخبارية التي تقدمه

من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البـرامج اإلخباريـة       % ١٦,٥أن  ) ٩(يتضح من جدول    
من أفراد عينة الدراسـة     % ٦٨,١، القدس الفضائية يرون بأنها برامج ممتازة     التي تقدمها قناة    

، الذين يتابعون البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية يرون بأنها برامج جيدة جدا             
من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية التي تقـدمها قنـاة القـدس               % ١٤,٣

من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج       % ١,١بينما  ، بأنها برامج جيدة  الفضائية يرون   
  .اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية يرون بأنها برامج مقبولة 

%النسبة المئوية  التكرار البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية ؟ي/هل تتابع  

 22.4 22  نعم
 70.4 69  أحيانا
 7.2 7  ال  

 100 98  المجموع

%النسبة المئوية  التكرار هل تثق في مضمون البرامج اإلخبارية للقناة   

 16.5 15  ممتاز
 68.1 62 جيدة جدا

 14.3 13 جيدة

 1.1 1 مقبولة

 100 91  المجموع



 ٥٥

  .البرامج اإلخبارية للقناة  درجة ثقة المبحوثين بمضمون -١٠

  )١٠(جدول 

  ةيوضح درجة ثقة المبحوثين بالبرامج اإلخبارية للقنا

من أفراد عينة الدراسة يثقون بالبرامج اإلخبارية % ٥٤,٩أن ) ١٠ ( رقم من جدولونالحظ
 حد ما بالبرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة يثقون إلى% ٤٤، التي تقدمها قناة القدس الفضائية

   .ال يثقون بالبرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية% ١,١، القدس الفضائية
  

   . مشاهدة البرامج اإلخبارية في قناة القدس الفضائية المبحوثين فيهيفضلالوقت الذي  -١١

  )١١(جدول 

  مشاهدة برامج القناة اإلخباريةيوضح الوقت الذي يفضل فيه المبحوثين 

فراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية       من أ % ١٨,٧أن  ) ١١(يتضح من جدول    و
من أفراد عينة الدراسة الذين يتـابعون البـرامج         % ٤,٣، يفضلون متابعتها في وقت الصباح    

من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون      % ٣٥,٢، اإلخبارية يفضلون متابعتها في وقت الظهيرة     
من أفراد عينة الدراسـة     % ٤١,٨بينما  ، لمساءالبرامج اإلخبارية يفضلون متابعتها في وقت ا      

الذين يتابعون البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية ليس لديهم وقت محدد لمتابعة              
  .البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية 

%النسبة المئوية  التكرار هل تثق في مضمون البرامج اإلخبارية للقناة ؟  

 54.9 50  نعم
 44 40  إلى حد ما

 1.1 1  ال  

 100 91  المجموع

ي فيه مشاهدة البرامج اإلخبارية في قنـاة/ما هو الوقت الذي تفضل

 القدس الفضائية ؟
%النسبة المئوية  التكرار  

 18.7 17  صباحا
 4.3 4  في الظهيرة

 35.2 32  مساء

 41.8 38  ال يوجد وقت محدد

 100 91  المجموع



 ٥٦

والهمـوم  تتعلـق بالمـشاكل      للقضايا التي    البرامج اإلخبارية في القناة   نسبة مناقشة    -١٢

  .لقضايا الرئيسية الهامة لفلسطين وا

  
  )١٢(جدول 

  يوضح درجة مناقشة البرامج اإلخبارية للقناة القضايا التي تتعلق بالمشاكل والقضايا الفلسطينية

 

من أفراد عينة الدراسـة الـذين يتـابعون         % ٨٣,٥أن  ) ١٢ ( رقم جدولخالل ال  من   ونستنتج
البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية يرون بأن القضايا التي تناقـشها البـرامج               

، بارية في القناة كثيرا ما تتعلق بالمشاكل والهموم والقضايا الرئيـسية الهامـة لفلـسطين              اإلخ
من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية التـي تقـدمها قنـاة القـدس                % ٧,٧

الفضائية يرون بأن القضايا التي تناقشها البرامج اإلخبارية في القناة قليال ما تتعلق بالمـشاكل               
من أفراد عينة الدراسة الـذين يتـابعون        % ٨,٨، الهموم والقضايا الرئيسية الهامة لفلسطين    و

البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية يرون بأن القضايا التي تناقـشها البـرامج               
  .اإلخبارية في القناة تتعلق إلى حد ما بالمشاكل والهموم والقضايا الرئيسية الهامة لفلسطين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هل القضايا التي تناقشها البرامج اإلخبارية في القناة تتعلق بالمشاكل

 والهموم والقضايا الرئيسية الهامة لفلسطين ؟
تكرارال %النسبة المئوية    

 83.5 76 كثيرا
 7.7 7 قليال

 8.8 8 إلى حد ما

 100 91  المجموع



 ٥٧

  .هذه البرامج بالقضية الفلسطينية نسبة اهتمام  -١٣

  )١٣(جدول 

  ةيوضح نسبة اهتمام البرامج اإلخبارية بالقضية الفلسطيني

  

من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخباريـة         % ٣١,٩أن  ) ١٣(يتضح من جدول    
مـن أفـراد عينـة      % ٦٢,٦، يرون بأن هذه البرامج تهتم بدرجة ممتازة بالقضية الفلسطينية        
مج تهتم بدرجة جيدة جدا بالقضية      الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية يرون بأن هذه البرا        

من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية يرون بـأن هـذه             % ٥,٥، الفلسطينية
  .البرامج تهتم بدرجة جيدة بالقضية الفلسطينية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

%النسبة المئوية  التكراري ما نسبة اهتمام هذه البرامج بالقضية الفلسطينية؟/باعتقادك  

 31.9 29  ممتاز
 62.6 57 جيدة جدا

 5.5 5 جيدة

 0 0 ولةمقب

 0 0  ضعيفة

 100 91  المجموع



 ٥٨

  . ى المبحوثينا ومشاهدة لدالبرامج األكثر تفضيال واهتمام -١٤

  
  )١٤(جدول 

  ألكثر تفضيال واهتماما ومشاهدة لدى المبحوثينيوضح البرامج ا

  
  

لدراسة الـذين يتـابعون     من أفراد عينة ا   % ٢٧,٩أن  ) ١٤  (ونستنتج من خالل الجدول رقم    
% ١٢,٥، البرامج اإلخبارية يرون بأن نشرة األخبار من أفضل وأكثر البرامج اهتماما لـديهم            

من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية يرون بأن موجز األنباء من أفـضل               
أكثر البـرامج   يرون بأن برنامج لقاء خاص من أفضل و       % ٩,١، وأكثر البرامج اهتماما لديهم   

، يرون بأن برنامج البوصلة من أفضل وأكثر البرامج اهتمامـا لـديهم           % ٨,٢، اهتماما لديهم 
يـرون  % ٦,٧، يرون بأن برنامج بالفلسطيني من أفضل وأكثر البرامج اهتماما لديهم         % ٨,٢

يرون بأن برنـامج    % ٧,٧، بأن برنامج حوار خاص من أفضل وأكثر البرامج اهتماما لديهم         
يرون بأن برنامج أحرار من أفضل      % ٦,٣، ات من أفضل وأكثر البرامج اهتماما لديهم      اتجاه

يرون بأن برنامج حتى نكسر الحصار من أفضل وأكثر         % ١٣,٥، وأكثر البرامج اهتماما لديهم   
  .البرامج اهتماما لديهم

 

  

                                                 
  . المبحوث اختار أآثر من إجابة  ∗

%النسبة المئوية  التكرار ما البرامج األكثر تفضيال واهتماما ومشاهدة لديك ؟  

 29.9 62 نشرة األخبار                      
 14.5 30 موجز األنباء                         

 9.7 20 البوصلة                           

 9.7 20 فلسطيني                             بال

 6.7 14 حوار خاص 

 9.8 21  اتجاهات                          

 6.3 13  أحرار                                 

 13.5 28  حتى نكسر الحصار

 100 208∗  المجموع



 ٥٩

  

  . بها البرامج اإلخبارية للقناة الطريقة التي تقدمدرجة إعجاب المبحوثين ب -١٥

  )١٥(جدول 

  يوضح مدى إعجاب المبحوثين بالطريقة التي تقدم بها البرامج اإلخبارية

عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخباريـة       من أفراد   % ٤٩,٥أن  ) ١٥(يتضح من جدول    
تعجبهم إلى حد ما الطريقـة التـي        % ٤٩,٥، تعجبهم الطريقة التي تقدم بها البرامج اإلخبارية      

  .ال تعجبهم الطريقة التي تقدم بها البرامج اإلخبارية للقناة% ١، تقدم بها البرامج اإلخبارية
  

مـن  يحتاجونه   كل ما    هماإلخبارية المقدمة تقدم ل   لبرامج  امدى اعتقاد المبحوثين بان      -١٦

  .معلومات 

  )١٦(جدول 

  يوضح نسبة اعتقاد المبحوثين بان البرامج اإلخبارية في القناة تقدم كل ما يحتاجونه

من أفراد عينة الدراسـة الـذين يتـابعون         % 29.7أن  ) ١٦ (ونالحظ من نتائج الجدول رقم    
البرامج اإلخبارية المقدمة تقدم لهم كـل مـا يحتاجونـه مـن              البرامج اإلخبارية يعتقدون بأن   

بارية المقدمة تقدم لهم كل ما يحتاجونه       البرامج اإلخ  يعتقدون إلى حد ما أن    % ٦٩,٢، معلومات

ي الطريقة التي تقدم بها البـرامج اإلخباريـة/هل تعجبك 

 للقناة ؟
%النسبة المئوية  التكرار

 49.5 45  نعم
 49.5 45  إلى حد ما

 1 1  ال

 100 91  المجموع

ي بان البرامج اإلخبارية المقدمة تقـدم لـك كـل مـا/هل تعتقد 

 تحتاجه من معلومات ؟
%النسبة المئوية  التكرار  

 29.7 27  نعم
 69.2 63  إلى حد ما

 1.1 1  ال

 100 91  المجموع



 ٦٠

البرامج اإلخبارية المقدمة ال تقدم لهم كل ما يحتاجونه من           يعتقدون بأن % ١,١، من معلومات 
  .معلومات 

  
  .تقارير التي تعرضها هذه البرامج  بالصور والرأي المبحوثين -١٧

  

  )١٧(جدول 

  برامج اإلخباريةيوضح رأي المبحوثين بالصور والتقارير التي تعرضها ال

  
باريـة  من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخ       % 20.9أن  ) ١٧(يتضح من جدول    

يرون بـأن القنـاة تعـرض       % ٦٧، يرون بأن القناة تعرض الصور والتقارير بدرجة ممتازة       
يرون بأن القناة تعرض الصور والتقارير بدرجة       % ١٢,١، الصور والتقارير بدرجة جيدة جدا    

  .جيدة
  
  

  

  

  

  

  

  

  

التكرار ي بالصور والتقارير التي تعرضها هذه البرامج ؟/ما رأيك

النسبة المئوية 

% 

 20.9 19  ممتاز
 67 61 جيدة جدا

 12.1 11 جيدة

 0 0 مقبولة

 0 0  ضعيفة

 100 91  المجموع



 ٦١

  

  

  

 الصور  عرض بالتزام البرامج اإلخبارية الحيادية في التغطية و       مدى اعتقاد المبحوثين   -١٨

  .وتناولها للموضوعات 

  )١٨(جدول 

  يوضح التزام البرامج اإلخبارية الحيادية في التغطية وعرض الصور وتناول الموضوعات

  
من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخباريـة         % ٥١,٨أن  ) ١٨( من جدول    نالحظ

% ٤٥,٨، يرون بأن القناة تلتزم بالحيادية في التغطية وعرض الصور وتناولها للموضـوعات           
، ور وتناولها للموضوعات  يرون بأن القناة تلتزم إلى حد ما بالحيادية في التغطية وعرض الص           

  .يرون بأن القناة ال تلتزم بالحيادية في التغطية وعرض الصور وتناولها للموضوعات% ٢,٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هل تعتقد بالتزام البرامج اإلخبارية الحيادية فـي التغطيـة وعـرض الـصور

التكرار وتناولها للموضوعات ؟

النسبة المئوية 

% 

 51.8 47  نعم
 45.8 42  إلى حد ما

 2.4 2  ال

 100 91  المجموع



 ٦٢

  

  

  

  : في مقدمي البرامج من حيث رأي المبحوثين -١٩

  األداء : ١٩

  )١٩(جدول 

   من حيث األداءمقدمي البرامجب يوضح رأي المبحوثين

من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخباريـة         % ٣٧,٤أن  ) ١٩(يتضح من جدول    
، ن بأن أداء مقدمي البـرامج جيـد جـدا         يرو% ٥٤,٩، يرون بأن أداء مقدمي البرامج ممتاز     

  .يرون بأن أداء مقدمي البرامج جيد % ٧,٧
  الشكل : ٢٠

  )٢٠(جدول 

   من حيث الشكلمقدمي البرامجبيوضح رأي المبحوثين 

%النسبة المئوية  التكرارامج من حيث األداء ؟ي في مقدمي البر/ما رأيك  

 37.4 34  ممتاز

 54.9 50 جيدة جدا

 7.7 7  جيدة

 0 0 مقبولة

 0 0  ضعيفة

 100 91  المجموع

%النسبة المئوية  التكراري في مقدمي البرامج من حيث الشكل ؟/ما رأيك  

 36.3 33  ممتاز

 44 40 جيدة جدا

 17.6 16  جيدة

 2.1 2 بولةمق

 0 0  ضعيفة

 100 91  المجموع



 ٦٣

من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البـرامج اإلخباريـة          % ٣٦,٣أن  ) ٢٠( من جدول    تبين
، يرون بأن شكل مقدمي البـرامج جيـد جـدا         % ٤٤، يرون بأن شكل مقدمي البرامج ممتاز     

 مقـدمي البـرامج   يرون بأن شكل% ٢,١بينما ، يرون بأن شكل مقدمي البرامج جيد    % ١٧,٦
  .مقبول

  
  اللغة : ٢١

  )٢١(جدول 

  من حيث اللغةمقدمي البرامج بيوضح رأي المبحوثين 

من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية % ٤١,٨أن ) ٢١(ول يتضح من جد
، يرون بأن لغة مقدمي البرامج جيدة جدا% ٤٦,٢، يرون بأن لغة مقدمي البرامج ممتازة

.يرون بأن لغة مقدمي البرامج جيدة % ١٢,١  

  
  الحوار طريقة : ٢٢

  )٢٢(جدول 

  يث طريقة الحوار  من حمقدمي البرامجبيوضح رأي المبحوثين 

%النسبة المئوية  التكرار ي في مقدمي البرامج من حيث اللغة ؟/ما رأيك  

 41.8 38  ممتاز

 46.2 42 جيدة جدا

 12.1 11  جيدة

 0 0 مقبولة

 0 0  ضعيفة

 100 91  المجموع

%النسبة المئوية  التكراري في مقدمي البرامج من حيث طريقة الحوار ؟/ما رأيك

 30.8 28  ممتاز

 47.2 43 جيدة جدا

 17.6 16  جيدة

 4.4 4 مقبولة

 0 0  ضعيفة



 ٦٤

خباريـة  من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإل       % ٣٠,٨أن  ) ٢٢( من جدول    نالحظ
يرون بأن طريقـة حـوار مقـدمي        % ٤٧,٢، يرون بأن طريقة حوار مقدمي البرامج ممتازة      

يرون % ٤,٤بينما  ، يرون بأن طريقة حوار مقدمي البرامج جيدة      % ١٧,٦، البرامج جيدة جدا  
  .بأن طريقة حوار مقدمي البرامج مقبولة

  
  الثقافة : ٢٣

  )٢٣(جدول 

  برامجيوضح رأي المبحوثين بثقافة مقدمي ال

 

 

من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية        % ٣٨,٥أن  ) ٢٣( من جدول    نستنتج
، يرون بأن ثقافة مقدمي البرامج جيدة جـدا       % ٣٩,٦،  بأن ثقافة مقدمي البرامج ممتازة     يرون
، يرون بأن ثقافة مقدمي البرامج مقبولة     % ١,١، يرون بأن ثقافة مقدمي البرامج جيدة     % ١٩,٨
  .يرون بأن ثقافة مقدمي البرامج ضعيفة % ١,١

  

  

  

  

  

  

  

 100 91  المجموع

%النسبة المئوية  التكرار ي في مقدمي البرامج من حيث الثقافة ؟/ما رأيك

 38.5 35  ممتاز

 39.6 36 جيدة جدا

 19.8 18  جيدة

 1.1 1 مقبولة

 1.1 1  ضعيفة

 100 91  المجموع



 ٦٥

  

  

  

  

  

  

  . من البرامج اإلخبارية للقناة  في أيمشاركة المبحوثين تفاعل أو مدى  -٢٤

)٢٤(جدول   

 يوضح درجة تفاعل المبحوثين مع البرامج اإلخبارية للقناة

 

 الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية قد       من أفراد عينة  % ٤,٤أن  ) ٢٤(يتضح من جدول    
لم تشارك في   % ٩٥,٦بينما النسبة المتبقية والبالغة     ، شاركوا في بعض البرامج اإلخبارية للقناة     

  .البرامج اإلخبارية للقناة
  

  

  .مشاركة المبحوثين بالبرامج طريقة  -)٢٥(

)٢٥(جدول   

 يوضح طريقة المشاركة بالبرامج

 

%النسبة المئوية  التكرار هل تفاعلت أو شاركت في أي من البرامج اإلخبارية للقناة ؟  

 4.4 4  نعم

 95.6 87 ال

 100 91  المجموع

%النسبة المئوية  التكرار اركة ؟ما هي طريقة المش  

 100 4  االتصال المباشر                                

 sms 0 0رسالة 

 0 0 البريد االلكتروني                                 

 0 0 عبر الموقع االلكتروني للقناة   

 100 4  المجموع



 ٦٦

دراسة الذين يتابعون البـرامج اإلخباريـة       من أفراد عينة ال   % ١٠٠أن  ) ٢٥( من جدول    يتبين
  .وشاركوا في البرامج اإلخبارية قد شاركوا فيها عبر االتصال المباشر 

 

 
 
 
 

 

الدوافع وراء مشاهدة البرامج اإلخبارية للقناة "الوحدة الرابعة   
 

  .  المبحوثينالمقدمة في القناة جميع اهتمامات البرامج اإلخبارية ة تلبيمدى -٢٧

)٢٦(جدول   

  تلبية البرامج اإلخبارية الهتمامات المبحوثينيوضح مدى

 

ن يتابعون البرامج اإلخباريـة     من أفراد عينة الدراسة الذي    % ٢٤,٢أن  ) ٢٦(يتضح من جدول    
يـرون بـأن   % ٧٠,٣، يرون بأن البرامج اإلخبارية المقدمة في القناة تلبي جميع اهتمامـاتهم      

يـرون بـأن    % ٥,٥، البرامج اإلخبارية المقدمة في القناة تلبي إلى حد ما جميع اهتمامـاتهم           
  .البرامج اإلخبارية المقدمة في القناة ال تلبي جميع اهتماماتهم

 

إمكانية لجوء المبحوثين إلى قنوات أخرى في حال عدم توافر المعلومات الكافية في  -٢٣

   .البرامج اإلخبارية لقناة القدس 

)٢٧(جدول   

 يوضح إمكانية لجوء المبحوثين الي قنوات أخرى في حال عدم توافر المعلومات الكافية

%النسبة المئوية  التكرارهل تلبي البرامج اإلخبارية المقدمة في القناة جميع اهتماماتك ؟  

 24.2 22  نعم

 70.3 64 إلى حد ما

 5.5 5 ال

 100 91  المجموع

في حال عدم توافر المعلومات الكافية في البرامج اإلخبارية

 ي إلي قنوات أخرى ؟/لقناة هل تلجأل
%النسبة المئوية  التكرار  

 72.5 66  نعم



 ٦٧

من أفراد عينة الدراسـة يلجـأون إلـى قنـوات         % ٧٢,٥أن  ) ٢٧(جدول  ال  خالل  من نالحظ
يلجـأون  % ٢٧,٥، همإخبارية أخرى إذا لم توفر البرامج اإلخبارية للقناة المعلومات الكافية ل           

  .أحيانا إلى قنوات إخبارية أخرى إذا لم توفر البرامج اإلخبارية للقناة المعلومات الكافية لهم
  

القنوات التي يشاهدها المبحوثين في حال عدم توافر معلومات كافية في البرامج  -٢٨

  . اإلخبارية لقناة القدس الفضائية 
 
)٢٨(جدول   

المبحوثين في حال عدم توافر المعلومات في برامج القدسيوضح القنوات التي يشاهدها   

 
 

 

من أفراد عينة الدراسة يلجأون إلى قناة فلسطين إذا لم توفر           % ٤,٩أن  ) ٢٨(يتضح من جدول    
يلجـأون  % ٢٢,٢، البرامج اإلخبارية المقدمة من قناة القدس الفضائية المعلومات الكافية لهـم          

                                                 
  .  أآثر من إجابة المبحوث اختار ∗

 27.5 25 أحيانا

 0 0 ال

 100 91  المجموع

%النسبة المئوية  التكرار فأي القنوات تشاهد ؟) نعم أو أحيانا ( إذا كانت اإلجابة   

 4.9 ٩  فلسطين

 22.2 41 األقصى

 39.5 73 الجزيرة

 7 13  العربية
BBC 19 10.3 
 1.6 3  الحرة

 9.7 18  الحوار

 2.7 5  العالم

 2.7 4  أخرى

 100 185∗  المجموع



 ٦٨

 القدس الفـضائية المعلومـات      إلى قناة األقصى إذا لم توفر البرامج اإلخبارية المقدمة من قناة          
% ١٠,٣، يلجأون إلـى قنـاة العربيـة      % ٧، يلجأون إلى قناة الجزيرة   % ٣٩,٥، الكافية لهم 

، يلجأون إلـى قنـاة الحـوار      % ٩,٧، يلجأون إلى قناة الحرة   % ١,٦، BBCيلجأون إلى قناة    
 إذا لـم    يلجأون إلى قنوات أخرى غير المذكورة أعاله      % ٢,٧، يلجأون إلى قناة العالم   % ٢,٧

  .توفر البرامج اإلخبارية المقدمة من قناة القدس الفضائية المعلومات الكافية لهم 



 ٦٩

  . لبرامج القدس اإلخبارية ة المبحوثيناء مشاهد الدافع ور-٢٩

  
)٢٩(جدول   

 يوضح الدافع وراء مشاهدة البرامج اإلخبارية للقدس

 
من أفراد عينة الدراسة يتابعون برامج القدس اإلخباريـة         % ٢٣,٦أن  ) ٢٩( من جدول    ويتبين

، اهتمامـاتهم يتابعونها ألن مـضمونها يتناسـب مـع         % ٧,٩، ألنها تعالج القضية الفلسطينية   
يتابعونهـا  % ١٥,١، يتابعونها ألنها تمكنهم من الحصول على المعلومات الـصادقة        % ١٠,١

 يتـابعون بـرامج القـدس       ١٢,٦، ألنها تساعدهم في معرفة أخر األخبار واألحداث العالمية       
يتابعون برامج القدس اإلخبارية ألنهـا تهـتم بالقـضايا          % ١٥,٧، اإلخبارية للتثقيف والتعلم  

يتابعون برامج القدس اإلخبارية ألنها تساعدهم علـى        % ١٤,٥، نية مثل القدس والالجئين   الوط
  ).االحتالل اإلسرائيلي(معرفة األخبار التي تدور في الجانب األخر 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
  . المبحوث اختار أآثر من إجابة  ∗

لتكرارا ي لبرامج القدس اإلخبارية ؟ /ما الدافع وراء مشاهدتك %النسبة المئوية    

 23.6 75  معالجتها للقضية الفلسطينية 

 7.9 25  تناسب مضمونها مع اهتماماتي 

 10.1 32  الحصول على المعلومات الصادقة

 15.1 48  معرفة أخر األخبار واألحداث العالمية 

 12.6 40  التعلم والتثقيف 

 15.7 50  اهتمامها بالقضايا الوطنية مثل القدس والالجئين 

 14.5 46 )االحتالل اإلسرائيلي ( معرفة األخبار التي تدور على جانب 

 0.6 2  أخرى 

 100 318∗  المجموع



 ٧٠

  . من وجهة نظر المبحوثين  مشاهدة برامج اإلخبارية درجة يمكنها زيادةيالعوامل الت -٣٠

  )٣٠(جدول 
  تي يمكن عملها في زيادة درجة مشاهدة برامج القناة اإلخباريةيوضح العوامل ال

 
من أفراد عينة الدراسة يرون بأن تقوية بث قناة القـدس           % ٩,١أن  ) ٣٠(يتضح من جدول    و

يـرون  % ١١، م في زيادة درجة مشاهدة برامج القناة      الفضائي حتى يصل مناطق أخرى يساه     
، بأن زيادة االهتمام بمضمون البرامج اإلخبارية يساهم في زيادة درجة مشاهدة برامج القنـاة             

يـرون  % ٨,٥،  زيادة خبرة وكفاءة العاملين على تقديم البرامج اإلخباريـة        بيرون  % ١١,٣
ون بأن اإلعالن عن برامجها اإلخبارية قبل       ير% ٩,٦،  هتمام بأسلوب تقديم البرامج   زيادة اال ب

يرون بـأن االهتمـام األكثـر       % ١١,٦، تقديمها يساهم في زيادة درجة مشاهدة برامج القناة       
يرون بأن مناقـشة    % ١٢,٢، بالقضية الفلسطينية يساهم في زيادة درجة مشاهدة برامج القناة        
 زيادة درجة مـشاهدة بـرامج       هموم ومشاكل القضية الفلسطينية والعمل على حلها يساهم في        

زيادة مستوى التفاعل بين الجمهور وما تقدمـة مـن بـرامج إخباريـة              بيرون  % ٩,٦، القناة
يرون بأن هناك   % ٠,٨،  تناول القناة لمواضيع أكثر حساسية وجرأة     بيرون  % ١٦,١، حوارية

  .عوامل أخرى من شأنها أن تزيد من درجة مشاهدة برامج القناة
                                                 

  .المبحوث اختار أآثر من إجابة  ∗

 التكرار أي العوامل التالية يمكنها الزيادة في درجة مشاهدة برامج القناة اإلخبارية ؟
النسبة 

%المئوية   

 9.1 32  تقوية بثها حتى يصل مناطق اكبر 

 11 39  زيادة االهتمام بمضمون البرامج اإلخبارية

 11.3 40  كفاءة العاملين على تقديم البرامج اإلخبارية زيادة خبرة و

 8.5 30  زيادة االهتمام بأسلوب تقديم البرامج 

 9.6 34  اإلعالن عن برامجها اإلخبارية قبل تقديمها 

 11.6 41  االهتمام أكثر بالقضية الفلسطينية 

 12.2 43  مناقشة هموم ومشاكل القضية الفلسطينية والعمل على حلها 

 9.6 34  ادة مستوى التفاعل بين الجمهور وما تقدمة من برامج إخبارية حوارية زي

 16.1 57  تناول مواضيع أكثر حساسية وجرأة 

 0.8 3  أخرى 

 100 353∗  المجموع



 ٧١

  الدوافع وراء عدم مشاهدة "الوحدة الخامسة 

  "البرامج اإلخبارية في قناة القدس 

  

  .خبارية في فضائية القدس للبرامج اإلأسباب عدم مشاهدة بعض المبحوثين  -٣١

  )٣١(جدول 
  يوضح السبب في عدم مشاهدة المبحوثين للبرامج اإلخبارية في القدس

من أفراد عينـة الدراسـة ال يتـابعون         % ١١,٨ أن    الى )٣١ (نتوصل من نتائج الجدول رقم    
ال % ١١,٨، البرامج اإلخبارية في فضائية القدس لعدم ثقتهم بما تقدمه البرامج من معلومـات            
ال % ١١,٨، يتابعون البرامج اإلخبارية في فضائية القدس ألنه ال تعجبهم طريقة تقديم البرامج           

ال يتابعونها الن برامج القناة مملـة وغيـر         % ٥,٩، يتابعونها ألنه ال يعجبهم مقدمي البرامج     
ال يتابعون البرامج اإلخبارية في فضائية القدس الن برامجها ال ترتقـي إلـى      % ١١,٨، مفيدة

ال يتابعون البرامج اإلخبارية في فضائية القدس       % ٢٣,٥، مستوى منافسة الفضائيات األخرى   
 ال يتابعون البرامج اإلخبارية في فضائية القـدس         %٢٣,٥، الن وقتهم ال يسمح لهم بمتابعتها     

  .قطاع التيار الكهربائيبسبب ان

                                                 
  .المبحوث اختار أآثر من إجابة  ∗

%النسبة المئوية  التكرارلقدس ؟ما السبب في عدم مشاهدتك للبرامج اإلخبارية في فضائية ا  

 0 0  ال املك قمرا صناعيا 

 11.8 2  ال أثق فيما تقدمة البرامج من معلومات 

 0 0  ال يوجد موضوعية في القناة 

 0 0  الموضوعات التي تقدمها القناة ال تتناسب واهتماماتي 

 11.8 2  ال تعجبني طريقة التقديم 

 11.8 2  ال يعجبني مقدمي البرامج 

 5.9 1  برامج القناة مملة وغير مفيدة 

 11.8 2  البرامج ال ترقى لمنافسة الفضائيات األخرى

 23.5 4  الوقت ال يسمح لي بالمشاهدة 

 23.5 4    انقطاع التيار الكهربائي 

 100 17∗  المجموع



 ٧٢

لمتابعة برامجها بدال من يلجئ لها من ال يشاهدون البرامج اإلخبارية للقناة القناة التي  -٣٢

  برامج فضائية القدس؟ 

  
  )٣٢(جدول 

  يوضح القناة التي يشاهد المبحوثين برامجها اإلخبارية بدل من برامج القدس

 
 

 قنـاة   من أفراد عينة الدراسة يلجأون إلى متابعة بـرامج        % ١٤,٣أن  ) ٣٢(يتضح من جدول    
يلجأون إلى متابعة برامج قناة األقصى بـدال        % ٢١,٤، فلسطين بدال من برامج فضائية القدس     

يلجأون % ١٤,٣، يلجأون إلى متابعة برامج قناة الجزيرة     % ٣٥,٧، من برامج فضائية القدس   
يلجأون إلـى   % ٧,١، يلجأون إلى متابعة برامج قناة الحرة     % ٧,١، BBCإلى متابعة برامج    

  .امج قناة الحوار بدال من برامج فضائية القدس متابعة بر

                                                 
  .المبحوث اختار أآثر من إجابة  ∗

دال من برامج فضائية ي لمتابعة برامجها ب/ما هي القناة التي تلجا

 القدس؟
%النسبة المئوية  التكرار  

 14.3 2  فلسطين

 21.4 3 األقصى

 35.7 5 الجزيرة

 0 0  العربية
BBC 2 14.3 
 7.1 1  الحرة

 7.1 1  الحوار

 0 0  العالم

 100 14∗  المجموع



 ٧٣

  .ية للقنوات الفضائية غير القدس مشاهدة البرامج اإلخبار يلتفضأسباب  -٣٣

  
  )٣٣(جدول 

  يوضح سبب تفضيل مشاهدة البرامج اإلخبارية للقنوات الفضائية غير القدس

  
 

من أفراد عينة الدراسـة يفـضلون مـشاهدة البـرامج           % ١٤,٣أن  ) ٣٣( من جدول    ويتبين
يفضلون % ١٤,٣، اإلخبارية للقنوات األخرى غير القدس الن برامجها تتناسب مع اهتماماتهم         

مشاهدة البرامج اإلخبارية للقنوات األخرى غير القدس ألنها تعالج المواضيع بـشكل جـدي              
يفضلون مشاهدة البرامج اإلخبارية للقنوات األخرى غير القدس نتيجـة          % ١٩، اوأكثر اهتمام 

يفضلون مشاهدة البـرامج اإلخباريـة للقنـوات        % ٩,٥، خبرة و كفاءة القائمين على البرامج     
يفضلون مـشاهدة البـرامج اإلخباريـة       % ١٩، األخرى غير القدس ألنها تتمتع بالموضوعية     

يفضلون مشاهدة البرامج اإلخبارية للقنـوات      % ٢٣,٨، هم بها للقنوات األخرى غير القدس لثقت    
  .األخرى غير القدس ألنها تزيد من حصيلتهم العلمية والمعرفية 

                                                 
  .المبحوث اختار أآثر من إجابة  ∗

 التكرار  القدس؟ي لمشاهدة البرامج اإلخبارية للقنوات الفضائية غير/ما سبب تفضيلك
النسبة 

%المئوية   

 14.3 3  تناسب برامجها مع اهتماماتي 

 14.3 3  معالجتها للمواضيع بشكل جدي وأكثر اهتماما 

 19 4  خبرة وكفاءة القائمين على البرامج 

 9.5 2  توفر الموضوعية بها 

 19 4  أثق بها 

 23.8 5  تزيد من حصيلتي العلمية والمعرفية 

 100 21∗  المجموع



 ٧٤

  

  الفصل الثالث
  

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

  
 الدراسة الميدانية ، يستعرض  الفصل الثاني النتائج التي نتجت عنبعد أن عرض الباحثان في

هم النتائج ومناقشتها إضافة الي وضع مجموعة من التوصيات وذلك على النحو هذا الفصل أ
  :التالي 

  
  

  مناقشة النتائج :  األولالمبحث

  

  التوصيات : ثاني الفصل ال



 ٧٥

  مناقشة نتائج الدراسة

  
استهدفت هذه الدراسة التعرف على اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية نحو مـشاهدة البـرامج              

ة القدس الفضائية وأسباب عدم مشاهدة البرامج اإلخبارية للقناة ووجهة نظـر            اإلخبارية في قنا  
المبحوثين في درجة اهتمام قناة القدس الفـضائية وبرامجهـا اإلخباريـة بالـشأن والقـضية                
الفلسطينية والتعرف على درجة ثقة ومتابعة المبحوثين للبرامج اإلخبارية للقناة ومتوسطة عدد            

ت المفضل لدى المبحوثين لمشاهدة البرامج اإلخبارية للقناة باإلضـافة          ساعات المشاهدة والوق  
الى رأي المبحوثين بمضمون وطريقة عرض ومقدمي البرامج اإلخبارية وكذلك التعرف على            
البرامج األكثر مشاهدة في القناة ومـدى ثقـة المبحـوثين بـالبرامج والتزامهـا الحياديـة                 

عرف على مدى تلبية البرامج الهتمامـات المبحـوثين         والموضوعية في تغطيتها لألحداث والت    
ودافع مشاهدتهم لها باإلضافة الى معرفة أي القنوات الفضائية التي يلجا لها المبحوثين عنـدما               
ال يجدون المعلومات الكافية في برامج القدس وكذلك العمل على إيجاد بعض العوامـل التـي                

وفاعلية وتطوير البرامج اإلخبارية التي تقـدمها       يرى المبحوثين بأنها ستزيد من نسبة مشاهدة        
  : وسيتم استعراض النتائج التي توصلت الدراسة إليها مع مناقشتها  وعلىقناة القدس

  

  )عادات مشاهدة قناة القدس الفضائية ( مناقشة نتائج فقرات الوحدة الثانية 

 قناة القدس حيث كانت      كشفت الدراسة أن هناك إقبال كبير من قبل المبحوثين على مشاهدة           -١
وهذا إن دل فإنما يدل على درجة       ، ال يشاهدونها   % ١٦،٢لقناة ونسبة   تشاهد ا % ٨٣،٨نسبة    

  .المتابعة العالية من قبل المبحوثين لما تقدمة قناة القدس الفضائية 
من أفراد عينة الدراسة الذين يشاهدون قناة القدس اإلخبارية يرون بأن           % ٣٧,٨وتبين أن    -٢
يرون بأن قنـاة    % ٥٢، ة القدس الفضائية تهتم بشكل كبير جدا بالشأن والقضية الفلسطينية         قنا

يرون بأن قنـاة القـدس      % ٨,٢القدس الفضائية تهتم بشكل كبير بالشأن والقضية الفلسطينية،         
يرون بأن قناة القدس الفضائية     % ٢، الفضائية تهتم بالشأن والقضية الفلسطينية بدرجة متوسطة      

والمتتبع لبرامجها يجد انه ال يوجد برنـامج        ، القضية الفلسطينية بدرجة مقبولة     لشأن و تهتم با 
من برامجها ال يتطرق الى القضية الفلسطينية فهذه البـرامج تعمـل علـى تنـاول القـضية                  

وهذا يدعم الرسالة والهدف الذي تتبناه القناة بـان تهـتم            الفلسطينية من كافة زواياها الممكنة    
  .لسطينية بالدرجة األولى وتصبح خيار المشاهد الفلسطيني األول بالقضية الف

من أفراد عينة الدراسة الذين يشاهدون قناة القدس        % 44.9 أنومن خالل الدراسة اتضح      -٣
يثقون بقناة القدس الفضائية بدرجـة متوسـطة ،         % ٥٤,١الفضائية يثقون بها بدرجة عالية ،       



 ٧٦

وهذا يدل على مدى الرضا عند المبحـوثين علـى           ، ةقتهم ضعيفة بقناة القدس الفضائي    ث% ١
  .القناة فالثقة العالية تعني الرضا الكبير

من أفراد عينة الدراسة يقضون في المتوسط أقل من ساعة في مشاهدة            % 51واتضح أن    -٤
يقضون في المتوسط من ساعة إلى اقل من        % ٤٤,٩قناة القدس الفضائية خالل اليوم الواحد،       

يقضون في المتوسط من    % ٣,١اهدة قناة القدس الفضائية خالل اليوم الواحد،        ساعتين في مش  
% ١ ،ساعتين إلى اقل من ثالث ساعات في مشاهدة قناة القدس الفضائية خالل اليوم الواحـد              

 ، يقضون في المتوسط ثالث ساعات فأكثر في مشاهدة قناة القدس الفضائية خالل اليوم الواحد             
ست كثيرا حيث أن نصف المبحوثين يتابعون برامج القناة اقـل مـن             وهذه نسبة جيدة ولكن لي    

ساعة في اليوم األمر الذي يحتاج الي بذل مجهود اكبر من قبل القناة لـدفع المبحـوثين الـى                   
تخصيص وقت أطول لمشاهدة القناة مع أن النصف الثاني للمبحوثين كانت متابعته أكثر مـن               

   .ساعة

  "البرامج اإلخبارية في قناة القدس الفضائية " ثالثة نتائج فقرات الوحدة المناقشة 

  

من أفراد عينة الدراسة يتابعون البرامج اإلخبارية التي تقدمها قنـاة           % 22.4واتضح أن    -٥
أحيانا يتابعون البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية ،          % ٧٠,٤، القدس الفضائية 

فهذا يدل على  أهميـة  ، ة التي تقدمها قناة القدس الفضائية     ال يتابعون البرامج اإلخباري   % ٧,٢
وأيضا من األسـباب التـي      ، ما تقدمة هذه البرامج وتوافقه مع اهتمامات واحتياجات الجمهور        

  .تدفع المبحوثين الي متابعة البرامج اهتمامها بالشأن والقضية الفلسطينية بالدرجة األولى 

ن أفراد عينة الدراسـة الـذين يتـابعون البـرامج           م% ١٦,٥ وتوصلت الدراسة الى أن      -٦
من أفراد عينة   % ٦٨,١، اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية يرون بأنها برامج ممتازة         

الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية يرون بأنها بـرامج              
 الذين يتابعون البرامج اإلخبارية التي تقدمها قنـاة         من أفراد عينة الدراسة   % ١٤,٣، جيدة جدا 

من أفراد عينة الدراسة الذين يتـابعون       % ١,١بينما  ، القدس الفضائية يرون بأنها برامج جيدة     
فهذا يدل علـى    ، البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية يرون بأنها برامج مقبولة            

 بالبرامج اإلخبارية للقناة مع أن نسبة ليست قليلة رأت          رضا وإعجاب عدد كبير من المبحوثين     
   .بان البرامج جيدة أو مقبولة وهذا يحتاج الي زيادة االهتمام من قبل القائمين بالبرامج

من أفراد عينة الدراسة يثقون بالبرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس           % ٥٤,٩تبين أن    -٧
% ١,١، لبرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية      يثقون إلى حد ما با    % ٤٤، الفضائية

وهذا يدل على المكانة العاليـة       ، ال يثقون بالبرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية        
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وقدرة القناة على إيصال رسالتها من خـالل         ، والممتازة التي تحتلها البرامج اإلخبارية للقناة     
   .برامجها اإلخبارية 

من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخباريـة يفـضلون           % ١٨,٧ واتضح أن    -٨
من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البـرامج اإلخباريـة          % ٤,٣، متابعتها في وقت الصباح   

من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البـرامج        % ٣٥,٢، يفضلون متابعتها في وقت الظهيرة    
من أفراد عينة الدراسـة الـذين       % ٤١,٨بينما  ، لون متابعتها في وقت المساء    اإلخبارية يفض 

يتابعون البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية ليس لديهم وقـت محـدد لمتابعـة                
فهذا يدل على أن المبحـوثين يتـابعون        ، البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية        

افة أوقات وساعات النهار مع تفضيل بعض األوقات على غيرهـا وأهمهـا             برامج القناة في ك   
ومن هنا يجب على القناة االهتمام بالبرامج المقدمة في األوقات التي يفـضلها             ، أوقات المساء   

  .المبحوثين 

من أفراد عينة الدراسـة الـذين يتـابعون البـرامج           % ٨٣,٥ وتوصلت الدراسة الى أن      -٩
ا قناة القدس الفضائية يرون بأن القضايا التي تناقشها البرامج اإلخباريـة            اإلخبارية التي تقدمه  

مـن  % ٧,٧، في القناة كثيرا ما تتعلق بالمشاكل والهموم والقضايا الرئيسية الهامة لفلـسطين           
أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية يرون بأن              

تي تناقشها البرامج اإلخبارية في القناة قليال ما تتعلق بالمشاكل والهمـوم والقـضايا              القضايا ال 
من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية التي         % ٨,٨، الرئيسية الهامة لفلسطين  

علـق  تقدمها قناة القدس الفضائية يرون بأن القضايا التي تناقشها البرامج اإلخبارية في القناة تت             
 يـدل علـى مـدى       ١وهذ، إلى حد ما بالمشاكل والهموم والقضايا الرئيسية الهامة لفلسطين          

االهتمام الواضح من قبل الفضائية بالقضية الفلسطينية وهذا طبيعي نظرا لكون الفضائية تتبنى             
   .رسالة نصرة القضية الفلسطينية وإيصالها الى العالم تحت شعار القدس موعدنا

  
من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية يرون بـأن           % ٣١,٩  وتبين أن  -١٠

من أفراد عينة الدراسة الـذين      % ٦٢,٦، هذه البرامج تهتم بدرجة ممتازة بالقضية الفلسطينية      
، يتابعون البرامج اإلخبارية يرون بأن هذه البرامج تهتم بدرجة جيدة جدا بالقضية الفلـسطينية             

م ينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية يرون بأن هذه البرامج تهـت           من أفراد ع  % ٥,٥
 فالنسبة السابقة بينت بان معظم المبحوثين يرون بان البـرامج           بدرجة جيدة بالقضية الفلسطينية   

 بدرجات متفاوتة وهذا يدل على درجة االهتمام الواضح من          ةاإلخبارية تهتم بالقضية الفلسطيني   
   .ةالقضية الفلسطينيقبل البرامج ب
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من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية يرون بـأن           % ٢٩,٩ اتضح أن    -١١
من أفراد عينة الدراسة الـذين      % ١٤,٥، نشرة األخبار من أفضل وأكثر البرامج اهتماما لديهم       

،  هتماما لـديهم  ضل وأكثر البرامج ا   يتابعون البرامج اإلخبارية يرون بأن موجز األنباء من أف        
يرون بأن  % ٩،٧، يرون بأن برنامج البوصلة من أفضل وأكثر البرامج اهتماما لديهم         % ٩،٧

يرون بأن برنامج حـوار     % ٦,٧، برنامج بالفلسطيني من أفضل وأكثر البرامج اهتماما لديهم       
يرون بأن برنامج اتجاهات من أفـضل     % ٩,٨، خاص من أفضل وأكثر البرامج اهتماما لديهم      

يرون بأن برنامج أحرار من أفـضل وأكثـر البـرامج           % ٦,٣، كثر البرامج اهتماما لديهم   وأ
فـضل وأكثـر البـرامج      يرون بأن برنامج حتى نكسر الحصار من أ       % ١٣,٥، اهتماما لديهم 
 قناة القدس    ومن خالل النسب السابقة نستدل على أن المبحوثين يعتمدون على           ،اهتماما لديهم 

 وهـذا دليـل علـى        نظرا للنسبة التي حصلت عليها نشرة األخبار       ارالفضائية كمصدر لألخب  
رضى وثقة المبحوثين بالمعلومات التي تقدمها القدس خالل نشرة األخبـار باإلضـافة الـي               

  .   البرامج األخرى التي احتلت نسبا متقاربة 
 من أفراد عينة الدراسة الـذين يتـابعون البـرامج         % 29.7 وتوصلت الدراسة الى أن      -١٣

، البرامج اإلخبارية المقدمة تقدم لهم كل ما يحتاجونه مـن معلومـات            اإلخبارية يعتقدون بأن  
البرامج اإلخبارية المقدمة تقدم لهم كل مـا يحتاجونـه مـن             يعتقدون إلى حد ما أن    % ٦٩,٢

 لهم كل ما يحتاجونـه مـن        البرامج اإلخبارية المقدمة ال تقدم     يعتقدون بأن % ١,١، معلومات
 وهذا يدل على اهتمام وثقة المبحوثين المتابعين للبرامج اإلخبارية بهـذه البـرامج              ،معلومات  

باإلضافة الي تدعيمه للنسب السابقة التي أكدت على متابعة غالبية المبحوثين لبرامج القـدس              
   .اإلخبارية 

 من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية يرون بـأن        % 20.9  يتضح أن     -١٤
يرون بـأن القنـاة تعـرض الـصور         % ٦٧، القناة تعرض الصور والتقارير بدرجة ممتازة     

 ، تعرض الصور والتقارير بدرجة جيدة    يرون بأن القناة    % ١٢,١، والتقارير بدرجة جيدة جدا   
وهذا يدل على الكفاءة التي تتمتع بها البرامج وقدرتها على جذب المبحـوثين لمتابعتهـا مـن            

  .خالل ما تعرضه 
من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية يـرون بـأن            % ٥١,٨ تبين أن    -١٥

يرون بـأن   % ٤٥,٨، القناة تلتزم بالحيادية في التغطية وعرض الصور وتناولها للموضوعات        
% ٢,٤، القناة تلتزم إلى حد ما بالحيادية في التغطية وعرض الصور وتناولها للموضـوعات            

وقـد   ، ال تلتزم بالحيادية في التغطية وعرض الصور وتناولها للموضوعات        يرون بأن القناة    
يكون السبب في ذلك راجع الي توجهات المبحوثين السياسية وأيضا كون القناة تهتم بالقـضية               

  .الفلسطينية فالحيادية مطلوبة لتعدد القوى والفصائل الفلسطينية على الساحة 
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الحوار والثقافة لـدى مقـدمي ومـذيعي البـرامج          وقد حظي أداء وشكل ولغة وطريقة        -١٦
اإلخبارية على النسبة الكبرى التي رأت بأنها تتراوح بين الممتاز والجيد جدا والجيد وهذا يدل               
على الكفاءة التي يتمتع بها مقدمي هذه البرامج رغم وجود نسب رأت بان أداء المقدمين جيـد                 

  . من قبل القناة أو مقبول األمر الذي يحتاج الى تحسين وتطوير
  

من أفراد عينة الدراسة الذين يتابعون البرامج اإلخبارية قد شـاركوا           % ٤,٤ واتضح أن    -١٧
لم تشارك في البرامج    % ٩٥,٦بينما النسبة المتبقية والبالغة     ، في بعض البرامج اإلخبارية للقناة    

الدراسـة الـذين    من أفراد عينـة     % ١٠٠ومن حيث المشاركة فكانت نسبة      ، اإلخبارية للقناة   
يتابعون البرامج اإلخبارية وشاركوا في البرامج اإلخبارية قد شاركوا فيهـا عبـر االتـصال               

 ورغم وجود هذه النسب العالية والغالبة من المبحوثين يتابعون البرامج اإلخباريـة إال              المباشر
 تقـدمها   أن متابعتهم هذه لم تكن ذات حافز كبير لدفعهم نحو المشاركة فـي البـرامج التـي                

الفضائية والتفاعل معها وهذا ما على القناة تحسينه حتى يكون لهـا التـأثير األكبـر الـدافع                  
رغم وجود نسبة قليلة جدا قد شاركت في البـرامج          ، للمبحوثين الي المشاركة والتفاعل معها      

  .وهي نسبة غير كافة 

  )ج اإلخبارية في القناة الدافع وراء مشاهدة البرام( مناقشة نتائج فقرات الوحدة الرابعة 

من أفراد عينة الدراسة الـذين يتـابعون البـرامج          % ٢٤,٢ وتوصلت الدراسة الى أن      -١٩
يرون % ٧٠,٣، اإلخبارية يرون بأن البرامج اإلخبارية المقدمة في القناة تلبي جميع اهتماماتهم          

يرون بـأن   % ٥,٥، همبأن البرامج اإلخبارية المقدمة في القناة تلبي إلى حد ما جميع اهتمامات           
 وهذا يدل على القدرة التي تتمتـع  البرامج اإلخبارية المقدمة في القناة ال تلبي جميع اهتماماتهم  

بها البرامج المقدمة على إعطاء المعلومات وتوضيحاها رغم وجود نسبة قليلة ال تعتقد بتقـديم              
فع بالمبحوثين نحو اللجوء    البرامج كافة ما يحتاجونه وقد يكون هذا هو السبب الرئيس الذي يد           

  .لمشاهد البرامج اإلخبارية لفضائيات أخرى 
  

من أفراد عينة الدراسة يلجأون إلى قنوات إخبارية أخـرى إذا لـم             % ٧٢,٥ ويتضح أن    -٢٠
يلجأون أحيانـا إلـى قنـوات       % ٢٧,٥، توفر البرامج اإلخبارية للقناة المعلومات الكافية لهم      

وهذا يدل على عدم     ، ية للقناة المعلومات الكافية لهم    رامج اإلخبار إخبارية أخرى إذا لم توفر الب     
  .اعتماد المبحوثين المشاهدين لبرامج القدس اإلخبارية عليها كمصدر وحيد للمعلومات 

من أفراد عينة الدراسة يلجأون إلى قناة فلسطين إذا لم توفر           % ٤,٩ وتم التوصل الى أن      -٢١
يلجـأون  % ٢٢,٢، ناة القدس الفضائية المعلومات الكافية لهـم      البرامج اإلخبارية المقدمة من ق    

إلى قناة األقصى إذا لم توفر البرامج اإلخبارية المقدمة من قناة القدس الفـضائية المعلومـات                
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% ١٠,٣، يلجأون إلـى قنـاة العربيـة      % ٧، يلجأون إلى قناة الجزيرة   % ٣٩,٥، الكافية لهم 
، يلجأون إلـى قنـاة الحـوار      % ٩,٧،  قناة الحرة  يلجأون إلى % ١,٦، BBCيلجأون إلى قناة    

يلجأون إلى قنوات أخرى غير المذكورة أعاله إذا لـم          % ٢,٧، يلجأون إلى قناة العالم   % ٢,٧
وهـذا يـدل      ،توفر البرامج اإلخبارية المقدمة من قناة القدس الفضائية المعلومات الكافية لهم          

د تأخذ متابعة واهتمام اكبر من بـرامج        على اعتماد المبحوثين على مصادر أخرى لألخبار ق       
   .القدس مثل فضائية الجزيرة التي تتربع على عرش الفضائيات اإلخبارية العربية اآلن

وتعددت أسباب متابعة المبحوثين للبرامج اإلخبارية التي كان أهمها يتمثـل فـي كـون                -٢٢
ثل القدس والالجئين باإلضافة    معالجة البرامج للقضية الفلسطينية واالهتمام بالقضايا الوطنية م       

وهذا يدل على اعتماد المبحوثين على      ) االحتالل اإلسرائيلي   ( الي معرفة ما يدول على جانب       
  .قناة القدس كمصدر مهم للمعومات التي تتعلق بالقضية والشأن الفلسطيني 

للبـرامج  يرى المبحوثين بان اكبر العوامل التي بإمكانها الزيادة من نسبة المـشاهدة              و -٢٣
اإلخبارية في الفضائية تناول مواضيع أكثر حساسية وجرأه باإلضافة الي االهتمام اكبر بالشأن             
والقضية الفلسطينية وزيادة خبرة وكفاءة العاملين على تقديم البرامج واالهتمام اكبر بمضمون            

  .هذه البرامج إضافة الي مجموعة أخرى من العوامل تقاربت نسبها 

  
  الدوافع وراء عدم مشاهدة البرامج اإلخبارية  "فقرات الوحدة الخامسة  نتائجمناقشة 

  "في قناة القدس 

من أفراد عينة الدراسة ال يتابعون البرامج اإلخبارية        % ١١,٨ وتوصلت الدراسة الى أن      -٢٤
ال يتـابعون البـرامج     % ١١,٨، في فضائية القدس لعدم ثقتهم بما تقدمه البرامج من معلومات         

ال يتابعونها ألنه ال    % ١١,٨،  في فضائية القدس ألنه ال تعجبهم طريقة تقديم البرامج         اإلخبارية
ال % ١١,٨، ال يتابعونها الن برامج القناة مملة وغير مفيـدة        % ٥,٩، يعجبهم مقدمي البرامج  

يتابعون البرامج اإلخبارية في فضائية القدس الن برامجها ال ترتقي إلـى مـستوى منافـسة                
ال يتابعون البرامج اإلخبارية في فضائية القدس الن وقـتهم ال           % ٢٣,٥، خرىالفضائيات األ 

 ال يتابعون البرامج اإلخبارية في فضائية القدس بسبب انقطـاع           %٢٣,٥، يسمح لهم بمتابعتها  
ومن النسب السابقة نجد أن السببين الرئيسيين الذين حازا على قرابة نـصف             .التيار الكهربائي 

 متابعة المبحوثين للبرامج اإلخبارية الن الوقت ال يسمح لهم ولالنقطـاع            أراء المبحوثين لعدم  
المستمر للتيار الكهربائي وهذا راجع الي ما تمر به األراضي الفلسطينية من تضيق من قبـل                
االحتالل وذلك بشأن انقطاع التيار الكهربي وعدم توفر الوقت كون انشغال المبحوثين طلبـة              

  .ر أخرى أولها الدراسة الجامعة اإلسالمية بأمو
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 وكان لقناة الجزيرة األولوية والنسبة الكبرى في متابعـة مـن ال يـشاهدون البـرامج                 -٢٥
اإلخبارية في قناة القدس الفضائية باإلضافة الي قنوات أخرى كان أعالها نسبة بعد الجزيـرة               

قنوات تزيد مـن    قناة األقصى الفضائية والسبب الرئيس لذلك كما بين الدراسة هو كون هذه ال            
حصيلتهم العلمية والمعرفية باإلضافة الي ثقتهم بها أو لخبرة وكفاءة العاملين بها باإلضافة الي              

   .مجموعة من األسباب األخرى التي حصلت على نسب متقاربة

وكانت زيادة الحصيلة العلمية والمعرفية لدى المبحوثين الـذين ال يـشاهدون البـرامج               -٢٦
ي من اكبر أسباب عدم المشاهدة يليها كفاءة وخبرة العاملين على البـرامج             اإلخبارية للقدس ه  

والثقة التي يوليها المبحوثين غير المشاهدين للقناة لهذه القنوات األخرى مع وجود مجموعـة              
   .من األسباب كان منها تناسب برامج هذه القنوات مع المبحوثين غير المشاهدين

  أهم التوصيات 

  
الى عدد من التوصيات التي تم استنتاجها من خالل النتائج التـي توصـلت              وتوصل الطالبان   

  :إليها الدراسة الميدانية للبحث وهي التالي 
  . زيادة االهتمام بصورة اكبر بالقضية والشأن الفلسطيني -١
 العمل على تقديم البرامج بصور جذابة ومشوقة أكثر حتى تدفع المبحوثين الي تخـصيص        -٢

  .بعتها وقت اكبر لمتا
 زيادة االهتمام بمضمون البرامج التي تقدم في وقت المساء ذلك لكونها من األوقات التـي                -٣

  .يتابع عدد كبير من المبحوثين برامج القدس اإلخبارية بها 
 زيادة االهتمام بمضمون ما تقدمة النشرة اإلخبارية كونها تلقى اكبر اهتمـام مـن قبـل                 -٤

تمام بباقي البرامج األخرى لترقى الـى درجـة المنافـسة مـع             المبحوثين باإلضافة الى االه   
  .الفضائيات األخرى 

  . ضرورة التزام المصداقية والموضوعية في تقديم البرامج لزيادة درجة الثقة بها -٥
  . زيادة االهتمام بما تعرضه البرامج من صور وتقارير -٦
البرامج سواء مـن حيـث األداء أو         زيادة درجة الخبرة والكفاءة لدى العاملين على تقديم          -٧

الشكل أو اللغة أو الحوار أو الثقافة أو غيرها وذلك من خالل تنظيم الدورات المتخصصة في                
  .اإلعالم 

 االهتمام بزيادة درجة التفاعل بين الجمهور والبرامج المقدمة بحيث يشارك الجمهور بهـا              -٨
  .ويتفاعل معها 

 بحيـث    وخاصة النشرة اإلخبارية لكونها األكثر متابعة      رية زيادة االهتمام بالبرامج اإلخبا    -٩
  .تصبح المصدر األول للمبحوثين وتقديم برامج ذات منافسة لبرامج الفضائيات األخرى 



 ٨٢

 العمل على بث برامج تتناسب بصورة اكبر مع اهتمامات وميول الجمهور ومعالجتهـا              -١٠
  .بقدر اكبر من الجدية واالهتمام 

بية احتياجات وميول الشرائح المختلفة في المجتمع الفلـسطيني والعربـي            العمل على تل   -١١
  .وذلك بتنويع مضمون ما تقدمة البرامج اإلخبارية والسعي وراء االستقاللية 

  . ضرورة التركيز على السرعة في نقل األحداث واألخبار بصورة مباشرة -١٢
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  :المراجع 

  الكتب : أوال

 هيئة الكتاب الجامعي –جامعة األقصى  ( ٢ط،"علم النفس االجتماعي " ،ر ألبنا أنو.  إبراهيم عسلية و د- ١

  ) م ٢٠٠٩، 

   ) .٨٥(  القرآن الكريم سورة اإلسراء أيه - ٢

 دار –القاهرة ( ١ط،" الكتابة للتلفزيون واإلذاعة ووسائل اإلعالم الحديثة " ، ترجمة مؤيد حسن فوزي - ٣

  )  م ١٩٩٩،الكتاب الجامعي 

  ) .م ٢٠٠٥ –غزة  ( ١ط،النشأة والتطوير والمستقبل " الصحافة في فلسطين " ،ن أبو حشيش  حسي- ٤

  ) .م ٢٠٠١، مكتبة القادسية : غزة  ( ١ط، تجاربه وتحدياته : اإلعالم الفلسطيني ،  حسين ابو شنب - ٥

إلسالمية بغزة  محاضرات غير منشورة ألقاها على طلبة الصحافة واإلعالم في الجامعة ا– جواد الدلو - ٦

  .م ٢٠١١ -٥ -١٤في مساق موضوع خاص يوم 

  ) .م ١٩٩٩، عالم الكتب : القاهرة  ( ٣ط، بحوث اإلعالم ،  سمير حسين - ٧

دار الكتاب الحديث : القاهرة  ( ١ط، " الخبر اإلذاعي والتلفزيوني " ، سمير حسين وبركات عبد العزيز - ٨

 ) .م ١٩٩٦، 

 عالم –مكتبة االنجلوا المصرية   ( ١ط، " األخبار في الراديو والتلفزيون إنتاج " ، سعيد محمد السيد - ٩

   ) .١٩٨٩، الكتب 

 عالم –مكتبة االنجلوا المصرية   ( ١ط، " إنتاج األخبار في الراديو والتلفزيون " ، سعيد محمد السيد -١٠

   ) .١٩٨٩، الكتب 
 ،اإلسالمية  صحيفة صوت الجامعة ،رير منشور تق،"فضائية القدس النشأة والتطوير" ،عماد االفرنجي -١١

 ١٢ ص،٢٠٠٩، -١٢ - ١٦بتاريخ ، ٨٤العدد 
حلقة نقاشية عقدت في مركز دراسات الوحدة ، " الفضائيات العربية وقضايا األمة " ،  غسان بن جدو -١٢

 .م ٢٠٠٣،  تشرين األول ١٠ – ٩العربية في بيروت يوم 

،  عالم الكتب –القاهرة ( ،ط ،"  اإلذاعي والتلفزيوني والفضائيمدخل إلى الفن"، ماجي الحلواني  -١٣

٢٠٠٥. ( 

، دار المناهج للنشر والتوزيع : عمان  ( ١ط،  مجد الهاشمي اإلعالم المعاصر وتقنياته الحديثة -١٤

  ) .م ٢٠٠٦

للنشر دار المستقبل : عمان  ( ١ط،" المستقبل ااإلعالم الكوني وتكنولوجي" ، مجد هاشم الهاشمي -١٥

 ) . م ٢٠١١، والتوزيع 

  ) .بدون تاريخ (دار الفكر العربي ) بدون طبعة ("ل إلى فنون العمل التلفزيوني المدخ"، محمد معوض -١٦

  ) .١٩٨٥،   دار الشروق –القاهرة  ( ١ط، "فن الكتابة للراديو والتلفزيون " ، كرم شلبي -١٧

  ة لفضائية القدس بمكتبها بغزة نشرة تعريفية صادرة عن دائرة العالقات العام-١٨

دار : عمان  ( ١ط، مجتمع المعلومات ومجتمع الورق : االتصال الدولي والعربي " ،  ياس البياتي -١٩

   ) .٢ صفحة ١مرجع رقم ،نقال عن بحث سابق ( بتصرف ، )م ٢٠٠٦،الشروق للنشر والتوزيع 

  ) ١٩٨٨، رفة الجامعية دار المع،  القاهرة  (١ط، "فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون " ، يوسف مرزوق -٢٠

  ) . بدون تاريخ –بدون طبعة ( ، المدخل النظري لتقنيات اإلذاعة والتلفزيون ،  يوسف شعبان لبد -٢١
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  المواقع االلكترونية : ثانيا

   الموقع االلكتروني لهيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية وقناة وتلفزيون فلسطين- ١

       about=action?/ar/ps.aqsatv.www://http ، كتروني لقناة األقصى الفضائية  الموقع االل- ٢

حداثة التجربة ...قناة  القدس الفضائية ( ،  احمد إبراهيم حماد عميد كلية اإلعالم بجامعة األقصى بغزة - ٣

الرابط ، م  ٢٠١٠ ١١ – ٢٠لى شبكة معا اإلخبارية بتاريخ مقال منشور ع)وروعة العطاء 
arblviewdetails/net.maannews.www 

  

  المقابالت : ثالثا

يخ بتار، أيمن عبد المحسن عمار ،  مقابلة مع مدير العالقات العامة لمكتب قناة القدس الفضائية بغزة - ١

  .م ٢٠١١ – ٤ -٢٠

  : المقابلة اسئلة

 ما هي أهداف القناة واهتماماتها ؟ •

 ما الذي يميز القناة عن غيرها من الفضائيات العربية والفلسطينية ؟ •

  ما هي البرامج التي تقدمها القناة مع تعريف بسيط لكل برنامج وهدفه ؟ •

  

  األبحاث غير المنشورة : رابعا

بحث ، " اتجاهات طلبة اإلعالم بجامعات عزة نحو مشاهدة فضائية القدس " ، أحمد األغا و أمين بركة - ١

  ) .م ٢٠١٠، قسم الصحافة واإلعالم ، الجامعة اإلسالمية : غزة ( تخرج غير منشور 

اتجاهات طلبة اإلعالم في جامعات غزة نحو االستماع للبرامج اإلخبارية " ، أكرم اللوح ومحمد الشنطي - ٢

قسم ، الجامعة اإلسالمية : غزة ( بحث تخرج غير منشور ، " ة بمحافظات غزةفي اإلذاعات الخاص

  ) .٢٠٠٥، الصحافة واإلعالم 

اتجاهات طلبة اإلعالم في جامعات غزة نحو مشاهدة البرامج " ، رغدة البحيصي ومنى الهباش - ٣

قسم الصحافة ، مية الجامعة اإلسال: غزة ( بحث تخرج غير منشور ، " اإلخبارية في الفضائيات العربية 

  ) .٢٠٠٣، واإلعالم 

بحث تخرج غير ، " اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية نحو مشاهدة فضائية القدس " ، صفاء عاشور - ٤

  ) .م ٢٠٠٩، قسم الصحافة واإلعالم ، الجامعة اإلسالمية : غزة ( منشور 

، " ج االجتماعية في تلفزيون فلسطين  اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو مشاهدة البرام" ، نجوى العبادلة - ٥

  ) .م ١٩٩٩، قسم الصحافة واإلعالم ، الجامعة اإلسالمية : غزة ( بحث تخرج غير منشور 
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  مالحق الدراسة
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   غزة –الجامعة اإلسالمية 
 آلية اآلداب 

  قسم الصحافة واإلعالم 
  
  
  
  
  

  استبانه
  

  ..........أخي الطالب 
  .........أختي الطالبة 

  
  تحية طيبة وبعد 

ذه  أتي ه ة      ات ى درج صول عل رج للح شروع بحث تخ ة لم ة أآاديمي ار دراس تبانه ضمن إط الس
  حيث تهدف للتعرف على ، البكالوريوس من قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية بغزة 

  اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية نحو مشاهدة البرامج اإلخبارية في
  الفضائيةقناة القدس 

  
اد   امكم الج ى باهتم و أن تحظ ذا نرج وعية  ، ل صدق وموض ا ب ة عليه م أن ، واإلجاب ع العل م

  . المعلومات التي سيتم الحصول عليها لن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي فقط 
  

  شاآرين لكم حسن تعاونكم
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  الباحثان 
  محمود سفيان سلمي 
  عمر عبد الرحيم إشتيوي 

  
  

  



 ٨٧

  السمات العامة :  أوال*
  
   النوع -١

  أنثى  □                              ذآر                       □
  
   المستوى الدراسي -٢

   الثالث   □   الثاني                                □                  األول                             □

  الخامس  □                                          الرابع  □                        
  
   الكلية -٣

           آليات علمية□ آليات إنسانية                                         □
  

  : الفضائيةقناة القدس عادات مشاهدة : ثانيا * 
  
    ؟ي  قناة القدس الفضائية/ هل تشاهد-٤

  ال  □                             نعم                   □
  
   )كورَاتوقف عن اإلجابة مشف)   ال ( اإلجابةأما إذا آانت) فأآمل إجابة األسئلة (  إجابتك إذا آانت( 
  
  من وجهة نظرك ما هي درجة اهتمام قناة القدس بالشأن والقضية الفلسطينية ؟ -٥

   ضعيفة □        ولة   مقب□      متوسطة  □        آبيرة    □         آبيرة جدا□
  
  ؟ ما هي درجة ثقتك بقناة القدس الفضائية -٦

    ضعيفة          □                   متوسطة         □                      عالية  □
  
  ؟ فيها قناة القدس الفضائية خالل يوم واحد ي/ ما هو متوسط عدد الساعات التي تشاهد-٧

   ساعتين  اقل منمن ساعة إلى □                                     اقل من ساعة            □

  ثالث ساعات فأآثر  □            ثالث ساعات      اقل من  من ساعتين الي  □
  

  :البرامج اإلخبارية في القناة : ثالثا * 
  
  ؟ البرامج اإلخبارية التي تقدمها قناة القدس الفضائية ي/ هل تتابع-٨

  ال  □                      أحيانا           □                        نعم      □
  
    ٢٩-٢٨-٢٧أما إذا آانت ال فانتقل لإلجابة على األسئلة رقم ،  إذا آانت اإلجابة نعم فأآمل إجابة األسئلة (
  ) ) مشكور  عن اإلجابة توقفدوافع عدم المشاهدة ثم( 



 ٨٨

  
  ؟ التي تقدمها قناة القدس الفضائية  بالبرامج اإلخباريةي/ ما رأيك-٩

   ضعيفة □            مقبولة □         جيدة    □         جيدة جدا    □             ممتاز   □
  

   هل تثق في مضمون البرامج اإلخبارية للقناة -١٠

    ال□                                        الى حد ما□                      نعم                  □
  

  ؟  اإلخبارية في قناة القدس الفضائيةجي فيه مشاهدة البرام/ تفضل ما هو الوقت الذي-١١

  في الظهيرة  □                                صباحا                □

  ال يوجد وقت محدد  □                               مساء                   □
  

يا التي تناقشها البرامج اإلخبارية في القناة تتعلق بالمشاآل والهموم والقضايا  هل القضا-١٢
  الرئيسية الهامة لفلسطين ؟

   الى حدا ما□                       قليال         □                                    آثيرا □
  

  ة ؟ما نسبة اهتمام هذه البرامج بالقضية الفلسطينيي / باعتقادك-١٣

    ضعيفة□            مقبولة □            جيدة  □        جيدة جدا     □         ممتازة     □
  

  : )يمكنك اختيار أآثر من إجابة (  األآثر تفضيال واهتماما ومشاهدة لديكما البرامج  -١٤

البوصلة                           □  موجز األنباء                        □     نشرة األخبار                    □

  اتجاهات                         □                           حوار خاص  □      بالفلسطيني                      □

  حتى نكسر الحصار  □  أحرار                               □
  

  بارية للقناة ؟ الطريقة التي تقدم بها البرامج اإلخي/ هل تعجبك-١٥

   ال □          الى حد ما                        □              نعم                          □
  

  بان البرامج اإلخبارية المقدمة تقدم لك آل ما تحتاجه من معلومات ؟ي /عتقد هل ت-١٦

   ال □                      الى حد ما              □                نعم                       □
  

   بالصور والتقارير التي تعرضها هذه البرامج ؟ي/ ما رأيك-١٧

  ضعيفة    □     مقبولة        □        جيدة      □   جيدة جدا          □  ممتازة           □
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لها  البرامج اإلخبارية الحيادية في التغطية وعرض الصور وتناوم هل تعتقد بالتزا-١٨
  للموضوعات ؟

   ال □                         الى حد ما         □                        نعم                   □
  

   ؟ من حيث في مقدمي البرامجي/ ما رأيك-١٩
  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز  

            األداء
            الشكل 
            اللغة

           طريقة الحوار
            الثقافة

  
  في أي من البرامج اإلخبارية للقناة ؟ تفاعلت أو شارآت  هل-٢٠

   ال □                                      نعم             □
  

   ؟ما هي طريقة المشارآة،  إذا آانت اإلجابة نعم -٢١

 sms رسالة □ االتصال المباشر                                  □

    عبر الموقع االلكتروني للقناة   □                                البريد االلكتروني  □
  
  
  :الدوافع وراء مشاهدة البرامج اإلخبارية للقناة : رابعا  *
  

  المقدمة في القناة جميع اهتماماتك ؟اإلخبارية  هل تلبي البرامج -٢٢

    ال□                                  الى حدا ما□                        نعم                 □
  

 الي قنوات ي/أ في حال عدم توافر المعلومات الكافية في البرامج اإلخبارية للقناة هل تلج-٢٣
  أخرى ؟

  ال  □             أحيانا                      □                           نعم                 □
   

  . يكمن اختيار أآثر من إجابة  فأي القنوات تشاهد ؟)يانا  أو أح نعم ( إذا آانت اإلجابة-٢٤

  العربية□             الجزيرة          □                   األقصى□  فلسطين               □

□ BBC                  □                    العالم      □ الحوار                        □ الحرة  
  ...................................................أخرى 
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    . للبرامج القدس اإلخبارية ؟ يمكنك اختيار أآثر من إجابةي/ ما الدافع وراء مشاهدتك-٢٥

   معالجتها للقضية الفلسطينية □

  تناسب مضمونها مع اهتماماتي  □

  الحصول على المعلومات الصادقة □

  مية  العالثمعرفة أخر األخبار واألحدا □

  التعلم والتثقيف  □

   ن اهتمامها بالقضايا الوطنية مثل القدس والالجئي□

  )االحتالل اإلسرائيلي (  معرفة األخبار التي تدور على جانب □
  ..............................................................................................أخرى 

  
  
  

يمكن اختيار  ة يمكنها الزيادة في درجة مشاهدة برامج القناة اإلخبارية ؟ العوامل التالي أي-٢٦
  أآثر من إجابة 

   تقوية بثها حتى يصل مناطق اآبر □

   زيادة االهتمام بمضمون البرامج اإلخبارية□

   زيادة خبرة وآفاءة العاملين على تقديم البرامج اإلخبارية □

   زيادة االهتمام بأسلوب تقديم البرامج □

   اإلعالن عن برامجها اإلخبارية قبل تقديمها □

   االهتمام أآثر بالقضية الفلسطينية □

   مناقشة هموم ومشاآل القضية الفلسطينية والعمل على حلها □

   زيادة مستوى التفاعل بين الجمهور وما تقدمة من برامج إخبارية حوارية □

   تناول مواضيع أآثر حساسية وجرأة □
  ..............................................................................................................أخرى 

  
  )توقف عن اإلجابة ( 
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  :الدوافع وراء عدم مشاهدة للبرامج اإلخبارية في قناة القدس : خامسا * 
يمكن اختيار أآثر من ؟  ما السبب في عدم مشاهدتك للبرامج اإلخبارية في فضائية القدس -٢٧
   إجابة

  ال املك قمرا صناعيا  □

  ال أثق فيما تقدمة البرامج من معلومات  □

  ال يوجد موضوعية في القناة  □

  الموضوعات التي تقدمها القناة ال تتناسب واهتماماتي  □

  ال تعجبني طريقة التقديم  □

  ال يعجبني مقدمي البرامج  □

  دة برامج القناة مملة وغير مفي □

   لمنافسة الفضائيات األخرى ال ترقىالبرامج □

  الوقت ال يسمح لي بالمشاهدة  □

  انقطاع التيار الكهربائي   □
  ..............................................................................................................أخرى 
 يمكن اختيار ة برامجها بدال من برامج فضائية القدس؟  لمتابعي/ ما هي القناة التي تلجا-٢٨

  أآثر من إجابة 

   العربية  □                   الجزيرة □                   األقصى □               فلسطين  □

□ BBC                  □                    العالم      □ الحوار                        □ الحرة  
  .........................................................خرى  أ 

يمكن  لمشاهدة البرامج اإلخبارية للقنوات الفضائية غير القدس ؟ ي/ ما سبب تفضيلك-٢٩
  اختيار أآثر من إجابة 

   يتناسب برامجها مع اهتمامات □

  معالجتها للمواضيع بشكل جدي وأآثر اهتماما  □

  ئمين على البرامج خبرة وآفاءة القا □

  توفر الموضوعية بها  □

  أثق بها  □

   من حصيلتي العلمية والمعرفية  تزيد□
  ..............................................................................................................أخرى 

  
  تمت بحمد اهللا


