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  ملخص الدراسة

  صورة الواليات المتحدة كما يراها الشباب الفلسطيني

  )ت نموذجاطالب الجامعا(

  

ة الفلسطيني  الجامعاتشبابكما يراها واليات المتحدة صورة ال إلى معرفة تهدف هذه الدراسة

  : التساؤالت التاليةعلى، وتحديدا تسعى الدراسة لإلجابة )بيرزيت، النجاح، الخليل(

الجامعات شباب هل يفرق  و؟يةفلسطينال  الجامعاتشباب عند واليات المتحدةما هي صورة ال

هل تلعب   بين الفرد األمريكي والحكومة األمريكية؟لواليات المتحدة في نظرتهم لةفلسطينيال

ة في النظر الفلسطيني الجامعات شبابمريكية دورا في تحديد اتجاهات  الخارجية األةالسياس

 ؟للواليات المتحدة

وهل يوجد ريكية؟  في الهجرة إلى الواليات المتحدة األمة الفلسطيني الجامعاتشبابما مدى رغبة 

  فروق ذات داللة إحصائية حول الرغبة بالهجرة عند تقسيم المبحوثين حسب الجنس؟

ما دور وسائل  و؟واليات المتحدة عن الة الفلسطيني الجامعاتشبابما هي مصادر معلومات 

 ؟ة الفلسطيني الجامعات عند جمهور شبابواليات المتحدةاإلعالم الفلسطينية في تشكيل صورة ال

  ؟ةالفلسطينيالجامعات شباب ة األمريكية لتحسين الصورة على هل أثرت الحملو

 عندما يقسم ة الفلسطيني الجامعاتشباب عند واليات المتحدةجد فروق في صورة الهل يو

المستوى  ،) مخيم- قرية -مدينة (ن اإلقامة  مكا،)ذكور وإناث(الجنس : المبحوثون حسب

  .االتجاه السياسي، وتي يدرسون فيها ال الجامعة،ةاالقتصادي للعائل

  

لكونه من أفضل ) االستبانة(تقع هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم المسح الميداني 

عمديه من طلبة / عينة غير عشوائيةت الباحثةواختار. األدوات التي تحقق أهداف الدراسة

العمدية مناسبة لهذه الدراسة بسبب  وتعتبر العينة ،)، النجاحالخليلبيرزيت، (الجامعات الثالث 

في ) sloven( اعتمدت الباحثة على معادلة .تجانس طلبة الجامعات بقضية صورة األمريكان

ة، تمثل طلبة الجامعات باناست) 400(، بحيث تبين أن ).05(عند نسبة خطأ تحديد عدد المبحوثين،

  . )%95 (الفلسطينية موضوع الدراسة، عند نسبة ثقة

  



  ز 

 والكيفي في البحث، بحيث جمعت المعلومات الالزمة من خالل الباحثة المنهج الكمياستخدمت 

االستبانة التي أعدت من قبل الباحثة وتكونت من ثالث أجزاء، والتي تم عرضها على مجموعة 

من المحكمين للتحقق من صدقها، إضافة لتطبيقها على عينة مبدئية من مجتمع الدراسة، بحيث 

  ).0.89( االتساق الداخلي لفقرات االستبانة كرونباخ ألفا بلغت قيمة معامل

  

من العينة المبحوثة تحمل صورة % 75أما أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة فكانت وجود 

سلبية للواليات المتحدة، وتبين في الوقت نفسه أن عينة الدراسة تفرق بين الشعب األمريكي 

أن السياسة الخارجية األمريكية بشكل عام هي % 68جمع ، وأ%51والحكومة األمريكية بنسبة 

سبب الصورة السلبية التي يحملونها للواليات المتحدة، كما تبين وجود خلط من قبل الكثير من 

المبحوثين بين الحكومة األمريكية والشعب األمريكي، وتبين ذلك من خالل إجابة المبحوثين على 

  .زعت عليهمأكثر من تساؤل في االستبانة التي و

واتضح من خالل فحص الفروق ذات الداللة اإلحصائية أنه ال يوجد فروق بين المبحوثين حول 

صورة الواليات المتحدة لديهم عندما يقسم المبحوثون حسب مكان اإلقامة، بينما هناك فروق 

ادي متفاوتة حول صورة الواليات المتحدة عندما يقسم المبحوثون حسب الجنس والمستوى االقتص

  .للعائلة والجامعة التي يدرسون فيها إضافة واالتجاه السياسي

أما بالنسبة لوسائل اإلعالم الفلسطينية فقد اتضح أن تأثيرها ضئيل على عينة الدراسة، وال تؤثر 

بشكل كبير على عينة الدراسة، بحيث اتضح أن جمهور الدراسة غير مقرر بشأن نوعية البرامج 

  . ل وهذا دليل على عدم المتابعة الجيدةالتي تبثها هذه الوسائ
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Abstract 
 

The Image of the United States as Seen by the Palestinian Youth 
(University Students as a model) 

 
 
This studies aims at identifying the image of the USA as seen by the young 
at Palestinian universities namely (Birzeit, Najah, Hebron). The study is 
specifically after answering the following questions: 

- How is the US image among the Palestinian University students? Do 
such students distinguish between the American government and the 
American individual? Does the American foreign policy play a role in 
identifying the attitudes of the Palestinian students towards the USA? 

- How far do the Palestinian university students desire to immigrate to 
the US? Are there significant differences concerning the desire to 
immigrate to the US when dividing the subjects according to gender?   

- What are the data sources for Palestinian students about the US? What 
is the role of the Palestinian media in forming the image of the US 
among the Palestinian university youth? Has the US campaign to 
ratify the American image affected the Palestinian university 
students? 

- Are there significant differences in the image of the US among the 
Palestinian university students when the subjects are categorized 
according to gender, place of residence (city, village, refugee camp), 
the economic level of the family, the university, and the political 
affiliation? 

 
This study is a descriptive research where the survey (questionnaire) was 
used because it is one of the best tools to achieve the goals of this study. The 
researcher picked a non-random sample of the three universities (Birzeit, 
Hebron and Najah). This non-random sample is appropriate for this study 
because of the parallelism among students in their view of and attitude 
towards the US image. The researcher considered Sloven equation in 
specifying the number of the subjects at 0.05 error rate. 400 questionnaires 
represent Palestinian university students on the subject of the study at a 
percentage of 95%. 
 
The researcher used the quantitative and qualitative approach where she 
collected the necessary data from the questionnaire which was designed by 
the researcher and it was made up of three parts. It was given to a group of 



  ش 

referees to check its validity and credibility. It was also applied to a 
preliminary sample of the study subjects. The interior harmony variable for 
parts of the questionnaire (kronpakh alpha) was 0.89. 
 
From this study it was found that 75% of the subjects have a negative image 
of the US. The subjects also distinguished between the American 
government and the American individual by 51%. 68% of the subjects 
believe that the American foreign policy was generally the cause of the 
negative image they hold against the US. There was confusion among the 
subjects in distinguishing between the US government and the American 
people. That was evident from the answers given by the subjects. 
 
It was clear while testing the statistically significant differences that there 
are no differences among the subjects on the image of the US when they are 
categorized according the place of residence. Still there were relative 
differences when the subjects were categorized according to gender, 
economic level of the family, the university they study at and the political 
affiliation. 
 
As for the Palestinian media it was clear that it had very little impact on the 
subjects of the study. The subjects were not sure on the quality of the 
programs broadcast on such media and this is valid evidence that hey do not 
follow up on such programs. 
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  فصل األولال

  

  المقدمة

  

 ألنها تساهم في معرفة اآلخر والصورة يسعى اإلنسان باستمرار للتعرف على نظرة اآلخر له،

 الصورة التي يرانا من التي يحملها لألنا، وتكمن أهمية معرفة اآلخر في فهمه والتعرف على

إلى أن صورة اآلخر ال بد من اإلشارة . خاللها، هل يرانا بالفعل كما نحن أو يرانا عكس ذلك

، فالمقاربة اإلنسانية العادلة تصنع من خالل المعرفة الوثيقة والمعلومات الصحيحة عن اآلخر

 معرفة اآلخر  علىتساعدمعه والمحترمة الختالفه هي التي والمساوية لآلخر المتآلفة 

  .بالصورة الصحيحة

  

ن موضوع أكبر هو اللقاء بين  هذه الدراسة هي جزء متهاصورة الواليات المتحدة التي تناول

الشرق والغرب، فنتيجة االتصال بين الشعوب والحضارات المختلفة تتشكل في ذهن كل 

طرف صورة عن الطرف اآلخر، وهذا االتصال له أشكال متعددة منها التعرف على اآلخر 

ي من خالل االتصال المباشر به عن طريق التجربة الشخصية، فمثال شكل االستعمار األجنب

، وفي الوقت العرب للغرب عموماللدول العربية جزء كبير من الصورة السلبية التي يحملها 

نفسه كان للبعثات الدراسية والعلمية والهجرة والسياحة والسفر للغرب دور كبير في تشكيل 

صور مختلفة منها الصور التي تبين إعجاب وانبهار بالغرب، ومنها الصور التي تحمل 

  . عن الغرب، ويبرز ذلك في كتابات الكثير ممن تلقوا تعليمهم في الغربانطباعا سلبيا

  

على سبيل المثال لعب اإلعالم األمريكي دورا كبيرا ف في صناعة الصورة،  دور مهمإلعالمول

 الحكم على العرب جميعا من خالل هذه  أصبحبحيث ،في رسم صورة نمطية عن العرب

ارجية للواليات المتحدة الهادفة لخلق صورة سلبية عن تماشيا مع السياسة الخالصورة، وذلك 

السينمائية والمناهج العرب، من خالل األخبار والبرامج التلفزيونية واإلعالنات واألفالم 
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من هنا رأت الباحثة أهمية التطرق لدور وسائل اإلعالم الفلسطينية في تشكيل . الدراسية

  .)الواليات المتحدة(صورة اآلخر 

  

 ،أهمية هذه الفئةبسبب فئة الشباب ممثلين بطلبة الجامعات الفلسطينية، ه الدراسة هذ تتناول

، الذين يقع على عاتقهم إحداث التغيير على مستويات مختلفة في فأفرادها هم بناة المستقبل

تستهدف فئة الشباب   هنا أن نشاطات الدبلوماسية العامة األمريكيةالمجتمع، وال بد من اإلشارة

البرامج التي تسعى من خاللها لتحسين صورتها أمام العالم العربي ، في والمسلمالعربي 

   .واإلسالمي

  

 ، أهميتها،الفصل األول مشكلة الدراسةيتضمن ول، تتكون هذه الدراسة من خمسة فص

أما الفصل  .ها إضافة لفرضيتها وتعريف ألهم المصطلحات المستخدمة في، وتساؤالتها،حدودها

راجعة ألهم األدبيات والدراسات التي تناولت موضوع الصورة من حيث ما هي  فهو م،الثاني

الصورة وما يؤثر فيها وكيف يتم تشكيلها، كما عرضت الباحثة أهم الدراسات التي كتبت عن 

، وبرامج تحسين الصورة التي تقوم صورة اآلخر، إضافة للتطرق لوسائل اإلعالم الفلسطينية

 بحثصدق أداة ال عالج الفصل الثالث نوع البحث ومنهجه وأداته،وي .بها الواليات المتحدة

يتناول الفصل  و. والسمات العامة للعينة، طريقة اختيار العينة،جمهور البحث تحديد ،وثباتها

 النتائج التي خلصت إليها  فهو عبارة عن،الفصل الخامسأما .  الدراسةالرابع تحليل أهم نتائج

  .الباحثةالدراسة إضافة إلى توصيات 

  

  :مشكلة الدراسة

تعالج هذه الدراسة موضوع صورة اآلخر، من خالل التعرف على صورة الواليات المتحدة 

وبالطبع لمعرفة . طلبة الجامعات الفلسطينيةب فلسطيني المتعلم ممثالاألمريكية عند الشباب ال

نا، فالصورة التي اآلخر يجب بداية التعرف على الذات من خالل معرفة هويتنا وثقافتنا ودين

ويعتبر جدل األنا واآلخر موجودا في كل . نحملها ألنفسنا هي التي تحدد طبيعة فهمنا لآلخر

 هو ذاته اآلخر ، مثال اآلخر بالنسبة للعربي ليسالمجتمعات لكن يختلف اآلخر بالنسبة لألنا
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غراب إلى أن بالنسبة للروسي أو الياباني، ويشير حسن حنفي في كتابه مقدمة في علم االست

  .اآلخر بالنسبة للعرب هو دائما الغرب

بفكرة ) مبدئي( معيارا نسبيا ملتبسا، فقد تبدأ هذه الصورة بمستوى ذهني  تمثلوصورة اآلخر

أو نظرة أو وعي جماعي يتشكل انطالقا من معطى موضوعي محدد، من السهل أن تخترقه 

صبح صورة اآلخر تكوين قصدي االستيهامات واألساطير والتخيالت العنصرية، وبهذا ت

وتشكيل أسلوبي خاضع لسياقات التأليف األدبي ومحكوم بضوابط الزمن الحضاري والجغرافيا 

  )1.(اإلبداعية والمجال المعرفي اإلنساني

  

وال بد من اإلشارة إلى أن محاوالت التعرف على اآلخر ليست بالشيء الجديد، ومثال على 

فة باآلخر من خالل االحتكاك المباشر معه عن طريق ذلك أن المسلمين كانوا على معر

ن الكريم عن الشعوب األخرى، فظهر رحالة الرحالت إضافة لما حدثهم به القرآالتجارة و

 العرب في تاريخهم الحديث ويعتبر البعض أن .كتبوا عن شعوب العالم المختلفةمسلمون 

غوية وعقلية، ولم ولن تكن مهيأة والمعاصر أخفقوا، ألن عقلهم يقوم على ثوابت جغرافية ول

لتحفيزهم على التقدم، فقد قبع وراء االنكسار العربي التاريخي المطرد عقل يجتر نفسه 

  )2.(اجترارا

  

 وثقافية  سياسية قوميةيمكن أن تشتمل الصور التي نحملها لآلخر على قيم عقدية عرقية

اختزال صورة اآلخر كس األسالعديد من  على  فقد قامت،نظرة العرب لآلخروغيرها، أما 

فلطبيعة سياسة الغرب تجاه . بالمستوى السياسي والعالقات السياسية وإفراز عقدة المؤامرة

العرب ولمرارة الهزيمة التي يعاني منها العرب خاصة هزيمتهم في القضية الفلسطينية دور 

  .في النظرة التي يشكلونها لآلخر

  

                                                           
مجلة نزوة ". الدين أفايةالصورة والنوع والمتخيل الثقافي قراءة في نموذجين نقديين لفريد الزاهي ونور . "شرف الدين ماجدولين  1

  .103، ص 36 عدد .مؤسسة عمان للصحافة واألنباء والنشر واإلعالن: ُعمان. الثقافية
  .html.111_103p/36volume/com.nizwa.www   26/10/2006:  انظر موقع

 .306ص . 1996دار المجد للطباعة والنشر، : دمشق. ربي إلى االستغراب المغربيمن االستشراق الغ.  طيب تيزيني 2
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لعالقة بين األقاليم والطبائع التي تتسم بها ظرة لآلخر، فاوالقيمية دور في النولألسس الدينية 

 والدين الذي تدين به دور في الحكم القيمي من نمط عيش وطقوس وسلوك ولباس كل منطقة

على اآلخر، وبما أن كل مجتمع يرى أنه األفضل فال بد أن يكون اآلخر بالنسبة له هو السلبي 

  )3(.الذي يجب تغييره

  

 والعولمة معها مفاهيم أخرى للعالقة بين األنا واآلخر، من خالل طرح قد جلبت الحداثةل

على حساب آخر، فظهرت إشكاليات الهوية مفاهيم التمركز والتفوق وسيطرة نموذج ثقافي 

   )4.(والخصوصية واألصالة

  

تتشكل النظرة لآلخر بناء على عوامل متعددة من بينها العوامل السابقة ولكن أي صورة يمكن 

تعرض اإلنسان لمعلومات جديدة ير فيتغمعرضة للوإنما  تغير وتتبدل، فالصور ليست ثابتةأن ت

    .غير تلك التي يملكها يساهم في إحداث تغيير

 هي التي تحدد الرؤية وتوجه السلوك، وبالتالي آلخرل  التي يمتلكها اإلنسانالذهنيةالصورة 

لصورة الكاريكاتيرية لألنا في ذهن لذلك يجب محاربة ا. "يدون التاريخ على هذا األساس

 والتي استمدت عناصرها من المرجعيات الدينية ومن األحكام المغلوطة عن اآلخر ومن اآلخر

تطهير اآلخر وعيه من هذه الصور، وبهذا يتحول االلتقاء بالمقابل ، وعوامل ذات طبيعة ثقافية

   )5(".الحضاري عبر التاريخ من السلب إلى اإليجاب

  

باحثة دراسة صورة الواليات المتحدة لدى شباب الجامعات الفلسطينية، تلك الصورة قررت ال

عوامل متعددة، منها ما سمعوه وشاهدوه عبر وسائل اإلعالم، ومنها ما نتيجة  تكونت التي

سمعوه من أقارب وأفراد زاروا أمريكا، ومنها ما قرءوه في الروايات والكتب والصحف، 

                                                           
  . 2000. السفير". لمحمد نور الدين أفاية. نقد كتاب الغرب المتخيل جغرافيا اآلخر وعقل اآلخر ووهم اآلخر. " جابر ربيع 3
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األحداث التي شهدها الشرق األوسط والمنطقة  دة الرأي، كما أنر تشكلت من خالل قاوصو

وبالتأكيد يصعب تغيير الصورة بشكل . العربية، ساهمت بشكل كبير في تشكيل هذه الصورة

سريع، أو بفترة قصيرة من الزمن ألنها تشكلت من خالل مجموعة من التراكمات على مدى 

  .فترة طويلة من الزمن

  

  :تساؤالت الدراسة

كما   وكشعب أمريكيواليات المتحدة كنظام سياسيصورة ال إلى معرفة دف هذه الدراسةته

  : التساؤالت التاليةلى، وتحديدا تسعى الدراسة لإلجابة عةالفلسطيني  الجامعاتشبابيراها 

  ؟يةفلسطينال  الجامعاتشباب عند واليات المتحدةما هي صورة ال -1

 بين الفرد األمريكي لواليات المتحدةرتهم ل في نظةالفلسطينيالجامعات شباب هل يفرق  -2

  والحكومة األمريكية؟

 الجامعات شبابمريكية دورا في تحديد اتجاهات  الخارجية األةهل تلعب السياس -3

 ؟ة في النظر للواليات المتحدةالفلسطيني

 في الهجرة إلى الواليات المتحدة األمريكية؟ ة الفلسطيني الجامعاتشبابما مدى رغبة  -4

د فروق ذات داللة إحصائية حول الرغبة بالهجرة عند تقسيم المبحوثين حسب وهل يوج

  الجنس؟

  ؟واليات المتحدة عن الة الفلسطيني الجامعاتشبابما هي مصادر معلومات  -5

  عند جمهور شبابواليات المتحدةما دور وسائل اإلعالم الفلسطينية في تشكيل صورة ال -6

  ؟ة الفلسطينيالجامعات

  ؟ةالفلسطينيالجامعات شباب ألمريكية لتحسين الصورة على ة اهل أثرت الحمل -7

 عندما يقسم ة الفلسطيني الجامعاتشباب عند واليات المتحدةجد فروق في صورة الهل يو -8

  :المبحوثون حسب

  .)ذكور وإناث( الجنس 8-1  

  ). مخيم- قرية -مدينة ( مكان اإلقامة 8-2     

  .ةالمستوى االقتصادي للعائل 8-3     
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  . التي يدرسون فيها الجامعة8-4     

  . االتجاه السياسي8-5     

  

   الدراسةةفرضي

 HO1 : حول ة الفلسطيني الجامعاتشبابق ذات داللة إحصائية في إجابات ال يوجد فرو ،

  :  لديهم، عند تقسيم عينة الدراسة إلىواليات المتحدةصورة ال

  .الجنس •

  .مكان اإلقامة •

  .مستوى الدخل •

  . يدرسون فيهاالجامعة التي •

  .االتجاه السياسي •

  

  :أهمية الدراسة

الواليات المتحدة تجاه  شريحة الشبابلنمط تفكير تكمن أهمية هذه الدراسة في معالجتها 

المتراكمة عبر فترة طويلة من الوقت، والتي سنالحظ أنها تكونت من خالل التربية  ،األمريكية

 التي يعانيها الشعب ات إضافة إلى المعاناة واإلعالنوسائل اإلعالم المختلفةوالمطالعة و

وتعتبر هذه الدراسة مهمة ألنها تبين الكيفية التي يمكن من خاللها إعادة رسم . الفلسطيني

   .ية في ذهن العربيمريكالصورة األ

فالحضارة الغربية وخاصة األمريكية هي السائدة في أيامنا هذه لذلك يجب التعرف عليها 

 كما يجب دراستها من جوانبها المختلفة، للتعرف على ما إذا كان علينا معرفة وثيقة وعلمية

  .االنخراط فيها أو رفضها أو االستفادة من بعض جوانبها

 التعرف على أدوات تشكيل  من خاللهايمكنو  جديدة للدراسة والبحث،اآفاقالدراسة تفتح كما 

  . والصور لدى جمهور الدراسةالرأي

ة الباحثين والمهتمين، بحيث تقدم هذه الدراسة جانب من صورة تخدم نتائج هذه الدراسو

، خاصة بعد األحداث التي بدأت مع بداية ة الفلسطيني الجامعاتشباب عند واليات المتحدةال
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هذه العوامل . العراقاحتالل ، والحرب على أفغانستان، و  الحرب على اإلرهاب:ثالثةاأللفية ال

      .رة صورة الواليات المتحدة عند العرب عمومامجتمعة لعبت دورا كبيرا في بلو

  

  :حدود الدراسة

جامعة بيرزيت، : حددت هذه الدراسة بمسح جمهور الطلبة في الجامعات الفلسطينية التالية

وقد . واليات المتحدة، جامعة النجاح الوطنية، لمعرفة الصورة التي يحملونها للالخليلجامعة 

 فهي ، للجامعات الفلسطينية التوزيع الجغرافيث بحيث يراعى الثالتم اختيار هذه الجامعات

، كما أن هذه الجامعات تضم طالبا من مختلف ها وجنوبهاوشمالالضفة الغربية تمثل وسط 

 وقد استثنيت الجامعات الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة بسبب الظروف .أنحاء فلسطين

ثة إلى جامعات القطاع، رغم علم الباحثة واألحداث السياسية، التي حالت دون وصول الباح

 واليات المتحدةل على صورة اةالفلسطينيالجامعات شباب بمدى أهمية معرفة الفرق في حكم 

  . بين قطاع غزة والضفة الغربية

  

، 2006/2007 من العام الدراسي ولوحددت الفترة الزمنية للمسح الميداني، خالل الفصل األ

ت ألنها الفترة التي تم خاللها إجراء هذه الدراسة، إضافة العتقاد واختيرت هذه الفترة بالذا

 أيلول، والتغير 11ة أعوام على أحداث خمسالباحثة أن هذه الفترة وهي مرور أكثر من 

الواضح في السياسة األمريكية تجاه العرب واإلسالم، ال بد أن تكون كفيلة بصناعة صورة 

ة في بان وقد تم توزيع االست.ة الفلسطيني الجامعاتبشبا، عند واليات المتحدةلجديدة عن ا

ة زيارة لوزيرة وقد سبق توزيع االستبان. 15/10/2006 و 8/10/2006الفترة الواقعة بين 

لبعض الدول العربية، من بينها فلسطين، وقد اجتمعت ) كوندوليزا رايس(الخارجية األمريكية 

، وكان من األهداف التي سعت 4/10/2006بتاريخ ) محمود عباس(مع الرئيس الفلسطيني 

لها رايس في هذه الزيارة، التعرف على الطريقة التي يمكن من خاللها أن تساعد الواليات 

المتحدة الرئيس محمود عباس، كما أعلنت رايس أن الواليات المتحدة تدعم إنجاز خطة أمنية 

 على ن لزيارة رايس أثرفهل كا) 6.(لتسهيل حياة الفلسطينيين، وتحسين وضعهم االقتصادي

                                                           
 .5/10/2006). رام اهللا (جريدة األيام  6
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؟ هل دعم رايس لخطة تؤدي لتحسين واليات المتحدة بالة الفلسطيني الجامعاتشبابآراء 

أوضاع الفلسطينيين وتسهيل حياتهم، ساهم في وجود انطباعات جيدة عن الواليات المتحدة؟ أم 

  .سة ما أتت به رايس وعوداً كاذبة؟ هذا ما سيتضح في نتائج الدرامبحوثوناعتبر ال

مكان اإلقامة،  والجنس، : تم االتفاق على أن تكون المتغيرات في هذه الدراسة عبارة عن

  .ة، واالتجاه السياسي/الجامعة التي يدرس فيها الطالبومستوى الدخل، و

الجنس للتعرف على ما إذا كان هناك : أوال  لألسباب التاليةات بالذاتتغير هذه الماراختيتم 

  كمتغير مكان اإلقامة فقد تم اختياره:ثانيا. واليات المتحدةل واإلناث لفرق بين نظرة الذكور

 مساهم في طريقة حكمهت  أفراد عينة الدراسةللتعرف على ما إذا كانت المنطقة التي يقطنها

  نظرة أكثر إيجابية منواليات المتحدةلينظر ل، فمثال هل ساكن المدينة واليات المتحدةلعلى ا

هل  قتصادي للعائلة،مستوى االال: ثالثا ؟ أم ال يوجد فروق بينهم أم العكسيم والمخساكن القرية

 :رابعا .)واليات المتحدةلا( مبحوثين لآلخر على نظرة ال مستوى العائلة االقتصادييؤثر

 هل تعتبر الجامعة التي يدرس فيها أفراد عينة الدراسة عامال مؤثرا على صورة ،جامعةال

الفصيل السياسي الذي ينتمي له  هل يلعب :وأخيرا االتجاه السياسي.  لديهمواليات المتحدةلا

، وهل يحمل أصحاب االتجاهات واليات المتحدةل لتهمدورا في نظرأفراد عينة الدراسة 

 أم ال يوجد فروق في نظرة الشباب بغض األمريكيو  أمريكا عنأكثر سلبيةاإلسالمية نظرة 

  .ون لها التي ينتم السياسيةالفصائلالنظر عن 

  

  :تعريف المصطلحات

  :فيما يلي تعريف ألبرز المصطلحات الواردة في هذه الدراسة

هي الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية التي تتكون عند األفراد أو : الصورة الذهنية -1

الجماعات إزاء شخص معين، أو نظام ما، أو شعب أو جنس بعينه، أو منشأة أو 

ية، أو مهنة معينة، أو أي شيء آخر يمكن أن يكون مؤسسة أو منظمة محلية أو دول

وتتكون هذه االنطباعات من خالل التجارب المباشرة . له تأثير على حياة اإلنسان

. وغير المباشرة، وترتبط هذه التجارب، بعواطف األفراد واتجاهاتهم وعقائدهم

وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة المعلومات التي تتضمنها خالصة هذه 
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جارب فهي تمثل بالنسبة ألصحابها واقعا صادقا ينظرون من خالله إلى ما حولهم، الت

  )    7.(ويفهمونه أو يقدرونه على أساسها

 )8.(محصلة الخبرة الشخصية التي تحكم سلوك الفرد: )Image(الصورة العقلية  -2

 هي الصورة التي تعكس الواقع الذي تمثله بشكل :)stereotype (الصورة النمطية -3

 )9.(سط ومشوه وغير صحيحمب

 واليات المتحدةلاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة مصطلح ا: واليات المتحدةلا -4

بغض النظر عن طبيعة هذه  (األمريكيةحكومة الو  الشعب األمريكيعلى للتدليل

  .)الحكومة وأشخاصها

د الفر  أي)الشعب األمريكي(المقصود باألمريكي في هذه الدراسة هو :  األمريكي -5

 .اإلنسان الذي يحمل الجنسية األمريكية

ة إلى أمريكا كبلد الدراسة بغرض اإلشاراستخدم مصطلح أمريكا في هذه :  أمريكا -6

، سواء اعتبرها أفراد الدراسة أرض األحالم، أو رأوا فيها رأس النظام وواليات

 .العالمي الجديد وشرطي العالم

 ةالفلسطينيالجامعات شباب الدراسة بتمثل جمهور هذه : ةالفلسطينيالجامعات شباب   -7

في الجامعات هذه بين لتحق، وهم الطلبة الم)بيرزيت، النجاح، والخليل (ذكورا وإناثا

جاح ، وقد بلغ عدد طالب جامعة الن)2007-2006(الفصل الدراسي األول 

 عدد طالب جامعة بيرزيت، أما جامعة الخليل )8385(طالب وطالبة، و) 13600(

         ).5136 (طلبتها ذكورا وإناثا المسجلين على الفصل األولفقد بلغ عدد 

      

  

  

  

                                                           
 . 10ص . 1983عالم الكتب، : القاهرة). 1(ط . العالقات العامة والصورة الذهنية.  علي عجوة 7
8 Boulding Kenneth. The Image: Ann Arbor: the University of Michigan Press, 1961. p. 6. 
 .50ص . 1997مكتبة الكتاني للنشر والتوزيع، : إربد). 4(ط. المدخل في االتصال الجماهيري.  عصام سليمان الموسى 9
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  الفصل الثاني

  

  مراجعة األدبيات السابقة -أ

 

   الصورة

يعد موضوع الصورة من المواضيع الهامة بالنسبة لألفراد والمنظمات والدول، فالصورة تبين 

 ومن ثم تشكيل السلوك، والصورة الرأي إلى اتخاذ القراراتيؤدي رأي اآلخر فينا، وبالتالي 

لذلك .  والدول لتشكيله عنهاوالمنظماتالجماعات و ادالجيدة واإليجابية هي ما يهدف األفر

تقوم الجماعات والمنظمات والدول بدراسة صورتها في أذهان الجماهير، لتعمل على تحسينها 

  . ترويج لنشاطاتها المختلفةوتسييرها على النحو الذي تتمناه، لتحقيق أهدافها وسياساتها، وال

ويأتي االهتمام ببحوث الصورة، نتيجة زيادة األخذ بالتخطيط العلمي، لتكوين الصورة عند 

الجماهير، فالتخطيط يستند لمعلومات دقيقة عن وضعية الصورة الحالية، واألسباب التي أدت 

 )10(.لجوانب االيجابيةلتكوين هذه الصورة، ومن هنا يمكن معالجة الجوانب السلبية، وتدعيم ا

  )11.( محدودة في عالمنا العربياوتعد بحوث الصورة الذهنية بحوث

  

أما أهم العناصر التي تؤدي إلى تكوين الصورة الذهنية لدى اإلنسان تجاه شخص أو شعب 

كما يلعب . الصفات المعرفية التي يستطيع أن يدرك بها ذلك الشيء بطريقة عقلية: معين فهي

ي الذي يتمثل بالميل لذلك الشيء أو النفور منه دورا كبيرا في تكوين الصورة العنصر العاطف

ه ذلك الشيء لعنصر السلوكي المتمثل في مجموعة االستجابات العملية تجاإضافة ل. الذهنية

  )12.(متها له وفقا للصفات التي أدركها في ذهنهوالتي يرى الفرد مالء

األسرة والمؤسسات التعليمية : أهمهار الذهنية  أو تعديل الصو بناءوهناك عوامل تؤثر في

التصال بأنواعه وأشكاله المختلفة، الذي يعد من العوامل المهمة في تشكيل والتربوية، وا

 الذهنية التي تتشكل عند اإلنسان مستمدة من وسائل من الصور% 70 تعد  بحيثالصورة
                                                           

  .145ص . مصدر سابق.  العالقات العامة والصورة الذهنية.  علي عجوة10
  .54ص . 2003دار صفاء للنشر والتوزيع، : عمان). 2(ط . نظريات وأساليب: مةالعالقات العا.   مهدي حسن زويلف11
12  w.a, Scott. psychological and social correlates of international images. N.Y: holt, Rinehart and 

Winston, 1966. p. 72. 
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 فلكل  التي يعمل في ظلها االتصال،إضافة للعوامل النفسية واالجتماعية) 13(.اإلعالم المختلفة

 مع العلم أن األساس في فرد تجاربه السابقة ومدركاته عن الحاضر وتوقعاته عن المستقبل

ن أهمية مكوت) 14(.تكوين الصورة الطيبة هو السلوك الجيد، والممارسات واألفعال الطيبة

تكونها الشعوب الصورة الذهنية في كونها تحرك مسار التاريخ، فهي تلك الصور التي 

  )15.(والحضارات عن بعضها البعض

كوين صورة مرغوبة، يجب أوال تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة في الصورة الحالية، من لتو

 الحصول تود الدولةبعدها يجب وضع تخطيط لطبيعة الصورة التي . خالل عمل دراسات

خالل البرامج اإلعالمية  توضع األفكار والموضوعات لنقل هذه الصورة، من ثم ومن .عليها

معلومات كاملة والتأثيرية التي تهدف الستمالة الجماهير نحو هذه الدولة، وبالطبع يجب توفير 

   )16(.صورة أكثر قوة ووضوحان يعن الدولة لتكو

  

، فهي ال تتصف بالثبات والجمود، وإنما تتسم بالمرونة والتفاعل والصورة عملية ديناميكية

إذا أدرك العقل ، فمو وتتسع وتتعدد وتتعمق، وتقبل التغيير طوال الحياةالمستمر، فتتطور وتن

ن هذا يضيف لإلنسان معلومات جديدة، أو يوضح أشياء جديدة، وربما يؤدي الرسالة وفهمها فإ

أما إذا كانت .  وبالتالي تتغير الصورة بالكامل لديهلتغيير واستبدال المعلومات الموجودة

ذا يؤدي لتكوين صورة نمطية تعكس الواقع بشكل مبسط ومشوه المعلومات غير كافية فه

  ) 17.(وغير صحيح

  

 الصورة النمطية عن الصورة الذهنية، بحيث تعرف الصور النمطية بأنها تلك الصور تختلف

التي تنطبع في األذهان عن أشخاص أو شعوب تحمل معها سمات جامدة موضوعة في قالب 

تصور هؤالء األشخاص أو الشعوب بصورة تخالف الصورة ذهني يحد من إمكانية التفكير في 

                                                           
  .180ص . 1996التوزيع، دار الفجر للنشر و: مصر). 1(ط . بحوث في االتصال.   سحر محمد وهبي13
دار صفاء للنشر والتوزيع، : عمان). 1(ط . االتصال والعالقات العامة. ربحي مصطفى عليان، وعدنان محمود الطوباسي 14

  .  88ص . 2005
 .773ص. مصدر سابق. مقدمة في علم االستغراب.  حسن حنفي 15
  .87-84ص . مصدر سابق.  العالقات العامة والصورة الذهنية.  علي عجوة16
  .  50 -49ص . مصدر سابق. المدخل في االتصال الجماهيري.   عصام سليمان الموسى17
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وقد تكون المعلومات في الصورة النمطية سلبية أو إيجابية لكن ركز ) 18.(المنطبعة في الذهن

بعض الباحثين في دراساتهم على الصورة النمطية السلبية، فكلما تتكرر المعلومات السلبية 

 الصورة الثابتة  ولهذا يطلق على الصورة النمطية،اتا وصالبة وتقاوم التغييرتزداد الصورة ثب

والمبسطة، والتي أطلق عليها بعض الباحثين عندما تحملها جماعة تجاه جماعة أخرى الصورة 

وهذه الجماعة قد تكون شعبا أو طبقة اجتماعية أو ) national stereotype( القومية النمطية

  )  19.(سانيةأصحاب مهنة واحدة أو غير ذلك من الجماعات اإلن

  

 في صنع الصورة النمطية من خالل عرض صور لشخصيات ما،  كبيرولوسائل اإلعالم دور

بحيث يتم تكرار هذه الصور في وسائل االتصال، مما يؤدي لرسوخ هذه السمات بتلك 

 اإلرهابي الشخصيات، فيتم صنع الصور النمطية عن الشخصيات أو الشعوب، فمثال صورة

كما أن عدم ) 20.( اإلعالم الغربيجاءت نتيجة الصورة التي رسمها له لمالتي اتصف بها المس

  )21.(االتصال المنتظم بين الشعوب والعزلة الثقافية تساهم بدورها في خلق الصور النمطية

  

أما بالنسبة لصورة الغرب في وعي الشرق فقد كان الغرب دوما نموذجا للتقدم والنهضة 

ديث وقدوة للمستقبل، إضافة ألنه موطن االكتشافات العلمية والتغير االجتماعي وهو نمط للتح

كما أن الغرب نموذج . والنهضة العلمية وتطبيقاتها في الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة

وهو نموذج  ،لحضارة اإلنسان وحقوق اإلنسان والمواطن والنظام الديمقراطي البرلماني

 االستعمار الغرب بالنسبة للشرق أيضا ويمثل. ية والديمقراطية والمجتمع المدنيالحر

  )22.(ي يصدر لنا منتجاته وأسلوب حياته كما أنه نمط االستهالك الذوالكشوف الجغرافية،

  

احتك فيها اإلسالم مع الغرب من  مراحل  أن هناك ثالث المفكر اإليرانيجالل آل أحمد اعتبر

ى االحتكاك الذي حصل إبان  المرحلة األول:مواقع مختلفة تراوحت بين القوة والضعف وهي
                                                           

ص . 2005دار مجدالوي للنشر والتوزيع، : عمان). 1(ط . استراتيجيات االتصال وسياساته وتأثيراته.   صالح خليل أبو إصبع18
247  .  

  .  69ص . 2005دار جرير للنشر والتوزيع، : عمان). 1 (ط. العالقات العامة والعولمة.  عبد الرازق محمد الدليمي 19
  .  247ص . مصدر سابق. استراتيجيات االتصال وسياساته وتأثيراته.   صالح خليل أبو إصبع20
  .  68ص . مصدر سابق. العالقات العامة والعولمة.   عبد الرازق محمد الدليمي21
 .776-775 ص. مصدر سابق. مقدمة في علم االستغراب.  حسن حنفي 22
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. الدولة العباسية وفي مرحلة الترجمة من اللغات األخرى، فقد تم التفاعل بين الغرب واإلسالم

، واتسمت هذه الفترة بقوة الغرب أما المرحلة الثانية فقد كانت مرحلة الحروب الصليبية

 المرحلة الثالثة فكانت أما. العسكرية، وبالرغم من ذلك فقد تأثر كثيرا بالمعرفة اإلسالمية

المرحلة التي أعقبت الحملة الفرنسية على مصر ففي هذه المرحلة كان يعتري العالم اإلسالمي 

    )23(.ضعف الحضاري والتدهور الفكري، بينما كانت الحضارة األوروبية هي األقوىال

  

للغرب مرت  أن الصورة العربية  فقد رأى أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق أنطوان مقدسيأما

 لمصر وحتى نهاية الحرب تمتد المرحلة األولى من الغزو النابليوني): 24(بثالث مراحل 

أما المرحلة الثانية فكانت مرحلة ما بين .  ورافقت بدايات االستعمار والتحديثالعالمية األولى

ثة وكانت المرحلة الثال. الحربين، بحيث توطد االستعمار وحروب التحرير في هذه المرحلة

  . وهي مرحلة االستقالل والثورة العلمية والتقنيةهي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية

  

لقد تطرقنا سابقا إلى أن الصورة تتغير وتتبدل وهي ليست ثابتة، فهي وجه من أوجه رد فعلنا 

تجدر اإلشارة إلى أن الصورة المتبادلة بين الشرق والغرب على فعل اآلخر ضدنا، من هنا 

غير وفقا للعالقة السائدة بينهما، فإذا كان هناك نوع من الخالف بين الطرفين فال بد أن تت

الصورة ستتأثر بذلك، أما إذا كانت العالقات السائدة جيدة فال بد أن تكون والصور  المتبادلة 

  .بين الطرفين جيدة

 

  تحسين الصورة

أمريكا، بدأت الواليات المتحدة ، واالعتداءات على 2001عقب أحداث الحادي عشر من أيلول 

إلى قائمة أولويات التفكير ن، فقفز ة التي يحملها لها العرب والمسلموالهتمام بطبيعة الصوربا

فأمريكا ونتيجة ما لحق بها من اعتداءات أخذت تفكر  لماذا يكرهوننا؟ :األمريكي، سؤال

                                                           
  .2001، )53(العدد.  شبكة النبأ المعلوماتية".تأليف جالل آل أحمد. قراءة في كتاب نزعة التغريب. "مجتبي العلوي  23

  .htm.qeraa/53nba/org.annabaa.www    22/1/2007: انظر موقع
 الشرق ".عرض تأريخي تفسيري...العربية عن الحضارة األوروبية الغربية واالستجابة لهذه الصورةالصورة . "أنطوان مقدسي  24

 .834 -798ص : 1991وزارة الثقافة، : دمشق. إعداد وتقديم محمد كامل الخطيب. والغرب

http://www.annabaa.org/nba53/qeraa.htm
http://www.annabaa.org/nba53/qeraa.htm
http://www.annabaa.org/nba53/qeraa.htm
http://www.annabaa.org/nba53/qeraa.htm
http://www.annabaa.org/nba53/qeraa.htm
http://www.annabaa.org/nba53/qeraa.htm
http://www.annabaa.org/nba53/qeraa.htm
http://www.annabaa.org/nba53/qeraa.htm
http://www.annabaa.org/nba53/qeraa.htm
http://www.annabaa.org/nba53/qeraa.htm
http://www.annabaa.org/nba53/qeraa.htm
http://www.annabaa.org/nba53/qeraa.htm
http://www.annabaa.org/nba53/qeraa.htm
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نفيذ االعتداءات عليها؟ وتبحث عن األسباب التي أدت لذلك، لماذا فكرت هذه المجموعة بت

بلد ) الواليات المتحدة(ولماذا هناك من يعادي أمريكا ويكرهها؟ أال يعلم من يعاديها بأنها 

الحرية والديمقراطية، أم أن هذه الصورة لم تنقل إلى العالم وخاصة العالم العربي واإلسالمي 

  )25(بشكل جيد؟

  

 في الكثير من دول العالم، المتحدةالواليات  تراجع وتدهور في صورة من المالحظ حدوث

ويرى معظم الكتاب والباحثين أن هذا يعود للسياسة األمريكية المتبعة، والتي يغلب عليها طابع 

من خالل ما نشاهده على شاشة التلفاز نالحظ أن ف. هاالعجرفة من قبل اإلدارة التي تنفذ

 العربي واإلسالمي، فقد عمت  العالم دولعلى  من السياسة األمريكية غير مقصوراالستياء

وحدثت احتجاجات في أمريكا . المظاهرات أكثر من دولة أوروبية عندما قام بوش بزيارتها

الالتينية على السياسة األمريكية، ومن أمثلتها ما حدث في األرجنتين من تظاهرات بمناسبة 

 من األصوات التي تنتقد  نفسها فهناك الكثيرللواليات المتحدةوبالنسبة . عقد قمة األمريكيتين

   )26(.بعض الصحف التي تنتقد البيت األبيض وسياساتهوسياسة اإلدارة األمريكية، 

  

، وما يحظى به من اهتمام على الساحة الواليات المتحدةونظرا ألهمية موضوع صورة 

الدولية حاليا، سعينا للوقوف عند هذا الموضوع ودراسته في فلسطين، للتعرف على صورة 

، هل هي في  وتحديدا شريحة شباب الجامعات المجتمع الفلسطيني بين أفراديات المتحدةالوال

  .تراجع؟ كما هو الحال في الكثير من بلدان العالم، خاصة الدول العربية واإلسالمية

تعتبر الدول العربية واإلسالمية أكثر الدول المتهمة بكره أمريكا، وتبين الدراسات أن الدول و

 في صورة الواليات ا تراجع الحكومات المعتدلة، شهدت شعوبها هي األخرى،العربية ذات

إذا كان هذا هو الحال في الدول المعتدلة، فما هو حال الدول العربية واإلسالمية ف .المتحدة

   )27(التي تعاني بشكل مباشر من السياسات األمريكية، مثل العراق، فلسطين، وإيران؟

                                                           
.  ات السياسية واإلستراتيجيةمركز األهرام للدراس. هل تمكنت الدبلوماسية العامة من إصالح الصورة األمريكية.  أحمد السمان 25

 .www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/FI1E66.HTM   25/10/2006:للمزيد انظر
 .11/11/2005). رام اهللا (جريدة األيام". كره أمريكا ظاهرة شاملة. " كريشان محمد26 

 .17/12/2005). رام اهللا (جريدة األيام". ثمن الصورة. " يقينتحسين 27 
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 صورتها في تراجع مستمر، في معظم دول العالم، من هنا جاء أدركت الواليات المتحدة أن

ت دراسات واستطالعات رأي للتعرف على جميع جوانب ياالهتمام بهذه الصورة، حيث أجر

. الموضوع، من حيث أسباب كره الواليات المتحدة وعدم الثقة بها، وانقالب صورتها البراقة

متحدة للقيام بعدة خطوات، في مجاالت وفي سبيل تصليح هذه الصورة، سعت الواليات ال

، ذكرت 15/12/2005بتاريخ " حصاد اليوم"مختلفة، ففي نشرة قناة الجزيرة اإلخبارية 

مليون دوالر، إلعداد حملة لتحسين الصورة، ) 300(الفضائية أن الواليات المتحدة خصصت 

ن حرب نفسية وكانت وزارة الدفاع هي المسئولة عن هذه الحملة، والتي اعتمدت على ش

  .لكسب الرأي العام تجاه أمريكا في جميع أنحاء العالم

  

أقدم البنتاغون على " الواليات المتحدة، تجاهوفي خطوة أخرى، لكسب الرأي العام الخارجي 

دفع مبالغ مالية للصحف العراقية، مقابل نشر تقارير ومقاالت إيجابية عن الجيش 

  )28(."األمريكي

  

يضا أنشأت الواليات المتحدة إذاعة سوا، وأصدرت مجلة هاي، وقناة  وعلى صعيد اإلعالم أ

 عى إلى نشر وجهة النظر األمريكية، ووسائل اإلعالم هذه باللغة العربية، وتس التلفزيونيةالحرة

 ومن المالحظ أيضا تكثيف حضور الكتاب األمريكيين في .كما هو حال إذاعة صوت أمريكا

سهم تنابر إعالمية في عدة دول عربية، الن عن إنشاء مالصحافة العربية، كما هناك إع

  )29(. بجزء من تمويلهاواليات المتحدةال

السيدة "في سبيل تحسين صورة الواليات المتحدة عين الرئيس األمريكي جورج بوش االبن، و

 وزيرة الخارجية ة، المرأة الشقراء ذات العيون الزرقاء والشخصية القوية، نائب"كارين هيوز

                                                           
). رام اهللا ( جريدة األيام".تملق وسائل اإلعالم األجنبية لن يفيد اإلدارة األمريكية. "ديفيد هوفمانو  أوكونور،أيلين28  

21/12/2005. 

  .2003، 11099العدد . اليوم اإللكتروني". زعل بدون..تحرير االختراق. " هويديفهمي 29 
 .http://alyaum.com.sa/issue/page.php?IN=11099&P=4 23/1/2007 :انظر موقع
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 وتعتبر )30(.مريكية للدبلوماسية العامة، لتعمل على تلميع صورة الواليات المتحدة في العالماأل

 شغل هذا المنصب لكنها أول شاغل للمنصب يستمع له الرئيس بوش، شخصهيوز ثالث 

   )31(.ويحظى بنظام مساندة قوي

، وقد امة نائب وزير الخارجية للدبلوماسية العمنصب شارلوت بيرز أول من شغل عتبروت

اختارها وزير الخارجية األمريكي السابق كولن باول، لتسويق صورة أمريكا، وذلك لنجاحها 

الكبير في مجال التسويق واإلعالن، وبالرغم من الحملة الدعائية الكبيرة التي قامت بها، إال 

 وتركت منصبها كنائب لوزير الخارجية األمريكي ،أنها لم تنجح في تحسين صورة أمريكا

مارغريت تاتويلر السفيرة األمريكية وبهذا اختيرت . للدبلوماسية العامة، بعد ثمانية عشر شهرا

في المغرب، لتشغل مكان شارلوت بيرز، وتعتبر تاتويلر من المخضرمين في العمل 

الدبلوماسي، وفي التعامل مع الشرق األوسط، بالرغم من ذلك، استقالت تاتويلر من منصبها 

، بعد أن 2005 أما كارين هيوز فقد تم تعيينها في هذا المنصب في سبتمبر. بعد ستة أشهر

كان هذا المنصب خاليا لعدة أشهر، وقد عملت كارين هيوز صحافية، ومن ثم أصبحت 

يرة من قبل اإلدارة بة لفترة طويلة، لذلك هناك آمال كمستشارة بوش في الحمالت االنتخابي

  )32(.صعيد تغيير الصورةاألمريكية بأن تحقق هيوز شيئا على 

  

لعربي واإلسالمي أول مهمة قامت بها هيوز بعد توليها لمنصبها هي القيام بجولة في العالم ا

، "جولة استماع" مصر والسعودية وتركيا، وأطلقت على هذه الجولة اسم بحيث زارت كل من

و شعبي ومنها  في هذه الدول، منها ما هالواليات المتحدةث استمعت آلراء مختلفة حول بحي

وصرحت هيوز أن أحد أهدافها، هو توضيح الجانب اإلنساني ألمريكا . ما هو رسمي

 ويعد تعيين موظفة لهذا )33(.جمعهأوالسياسة األمريكية، للدول العربية واإلسالمية والعالم ب

                                                           
 .5/10/2005). رام اهللا ( جريدة األيام".خطاب الصورة. " واديفاروق  30
 .25/9/2005). رام اهللا (جريدة األيام  31
  . 2005، 17العدد . تقرير واشنطن. هل يمكن تحسين صورة أمريكا؟.  توماس جرجسيان 32

 . id?cfm.printarticale/org.taqrir.www  13/11/2006=104: انظر موقع
  .5/10/2005). رام اهللا (جريدة األيام. والمهمة المستحيلة" هيوز. " العطارحسن  33

http://www.taqrir.org/printarticale.cfm?id=104
http://www.taqrir.org/printarticale.cfm?id=104
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الغرض من قبل الرئيس األمريكي، إقرار صريح واعتراف واضح بأن كراهية الواليات 

   )34(.عفت لدى الكثير من الشعوب، خاصة العربية واإلسالمية منهاالمتحدة تضا

  

 بتدهور الصورة، من قبل الكثير من الدول، وبخاصة من الواليات اًبما أن هناك اعتراف

المتحدة نفسها، إذا ال بد أن يكون هناك محاوالت كثيرة من ِقبل صاحبة الصورة المشوهة 

 بد أن تبدأ بالبحث عن األسباب التي تسئ لصورة إلصالح صورتها، وعملية اإلصالح هذه ال

أمريكا، وبهذا كان هناك الكثير من االفتراضات داخل أمريكا وخارجها، حول سبب الصورة 

  .المتدهورة

  

ن الواليات كو السيئة للواليات المتحدة يعود لفقد اعتبر الكونغرس األمريكي أن سبب الصورة

تحمل لها الكثير من الشعوب الكره؟ ولكن إذا عدنا إلى المتحدة أكبر قوة في العالم، لذلك 

الوراء، لوجدنا أن صورة الواليات المتحدة كانت مقبولة عند الجميع في أعقاب الحرب 

العالمية الثانية، بحيث كانت الواليات المتحدة في ذلك الوقت قوة كبيرة، مع ذلك لم تكن تعاني 

   )35(.من كره عالمي

  

لقول أن الواليات المتحدة لم تعِط لنفسها الحضور الدبلوماسي والثقافي ومن جهة أخرى يمكن ا

،  على اآلخر، وفهمه بشكل جيدالذي يرقى بأهمية المنطقة، فالعنصر الثقافي مهم جدا للتعرف

لواليات اعربية والدول الغربية وخاصة ويظهر بشكل واضح أن التعاون الثقافي، بين الدول ال

لجانب الرسمي والعالقات السياسية، وبهذا إذا كانت العالقات السياسية ،  يقتصر على االمتحدة

  . صحيحجيدة فإن التعاون والتبادل الثقافي يكون جيد والعكس

  

 ة وزيرةلذلك هاهي الواليات المتحدة تعرب عن اهتمامها بالمنطقة، من خالل تعيينها لنائب

أهمية برامج التبادل الثقافي واإلعالمي، الخارجية للدبلوماسية العامة، فهيوز حاليا تأكد على 
                                                           

  .2005.  بوابة الخليج."الليدي هيوز وتجميل اليانكي. "منصور خيري  34
 .more/com.arabgate.www://http  15/12/2005/2: انظر موقع

  . جريدة العرب األسبوعية . ناظم الجاسور. ترجمة د. "أمريكا وصورتها السيئة في الشرق األوسط. "فراشوان  ألن  35
 .HTM.08p/30_0704/com.2004alarab.www://http. 17/11/2005: انظر موقع
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، بعيدا عن الوجه الذي لواليات المتحدةوترصد لذلك الميزانيات، ليرى الناس الوجه اآلخر ل

  )36(.يدمر ويشن الحروب

  

، هي التي أدت إلى تدهور صورة ن المحللين والسياسيينالعوامل السابقة برأي الكثير م

الكثير حيث يرجع بتدهور الصورة، ل  أدتمهمةل أخرى الواليات المتحدة، ولكن هناك عوام

الدور الذي لعبته الواليات المتحدة في :  الكتاب تدهور صورة الواليات المتحدة إلىمن

 اإلسرائيلي، ومواقفها المنحازة إلسرائيل، مع أنها تدعي الدفاع عن الحرية -الصراع العربي 

ثم جاءت الحرب  .هاتجاهير الرأي العام العربي ى إلى تغيوحقوق اإلنسان والديمقراطية، ما أد

 وسياساتهم في واليات المتحدةعمق من المشاعر الرافضة للعلى أفغانستان وبعدها العراق، لت

المنطقة، ومن الواضح للجميع أن الحرب على العراق أثرت بشكل كبير على مواقف الشعوب 

واليات العرب والمسلمين من قبل الة إضافة لذلك فإن معادا. واليات المتحدةالعربية من ال

ة، وما تم ممارسته ضدهم في ، وما يمارس ضد العرب في المعتقالت األمريكيالمتحدة

، زاد من المواقف السلبية ضد 2001  الحادي عشر من سبتمبر أحداث بعدالواليات المتحدة

   )37(.الواليات المتحدة

  

ريكية لتحسين الصورة، هناك محاوالت قامت وبعيدا عن المحاوالت التي أجرتها الحكومة األم

رئيس " كيث رينهارت " ففي لقاء معبها جهات أمريكية أخرى من خالل مبادرات خاصة،

أجرت " :، قال15/8/2006عبر قناة الجزيرة بتاريخ  منظمة دبلوماسية رجال األعمال،

 وجود نسبة لها دولة، من مختلف دول العالم تبين من خالستة وتسعين دراسة في المنظمة

جاءت فكرة يقول رينهارت و .اً وجشعاًبغيض اًرونه إنسانعتبألمريكي، وي اكبيرة ممن يكرهون

 موجه إلى رجال األعمال واألمريكيين الذين يكثرون من السياحة والسفر إصدار المنظمة لدليل

األمريكي للتخلص من صورة يتضمن الدليل قواعد ترشد األمريكيين  .خارج الواليات المتحدة

المنظمة إلحداث تغيير في سلوك الفرد األمريكي عندما من خالل هذا الدليل، تسعى  .البغيض
                                                           

 .29/10/2005). رام اهللا (جريدة األيام. من المسؤول عن السياسات المدمرة لصورة أمريكا.  يقينتحسين  36
 .5/10/2005). رام اهللا( جريدة األيام .والمهمة المستحيلة" هيوز. " العطارحسن  37
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 مع القادمين إلى الواليات المتحدة، من خالل هتعامل تحسين يسافر إلى الخارج، إضافة إلى

تسعى المنظمة لالتصال باإلدارة و .فراد األمريكيينمعاملتهم بطريقة جيدة من قبل األ

  ."مريكية لتعميم استخدام هذا الدليلاأل

  

، "مصافحة المواطن تلو اآلخر"كما انطلقت حملة شعبية، لتحسين صورة أمريكا، تحت شعار 

تسعى هذه الحملة لتحويل ماليين األمريكيين لمواطنين دبلوماسيين، يستغلون لقاءاتهم مع 

تكوين ائتالف بين جماعات  األجانب للدفاع عن صورة الواليات المتحدة القبيحة، من خالل 

على مختلف المستويات في الواليات المتحدة، وبالتالي تم تشكيل ائتالف دبلوماسية المواطن، 

    )38(. على القضاء على االنحدار المتواصل لمكانة الواليات المتحدة على الساحة الدوليةليعمل

  

  وسائل اإلعالم الفلسطينية

كماليات، ولكنها أصبحت ضرورة حياتية للمجتمعات  من اللم تعد وسائل اإلعالم شيئاً

نقل المعلومات المختلفة : فعملية االتصال تؤدي مجموعة من الوظائف أهمها. المعاصرة

وتساعد .  مناطق العالم المختلفة للجمهورالمحلية واإلقليمية والدولية ومهما كان نوعها من

 على  الجمهوردا اعتمفي حالت وسائل اإلعالم جمهورها على تكوين اآلراء واالتجاها

معلومات وسائل اإلعالم، كما تعمل على تعليم الناس وتكسبهم مهارات جديدة وتوسع نسق 

وتقوم وسائل اإلعالم بنقل تراث المجتمع وتساعد على ترابطه من خالل . المعتقدات لديهم

لك سميت السلطة رقابة لذومن أهم المهام التي تقوم بها وسائل اإلعالم ال. عملية االتصال

 اإلعالموللتخفيف عن الجمهور نتيجة المتاعب اليومية وضغط العمل تقدم وسائل . الرابعة

.  بعض االشباعات النفسية للجمهورشيء من الترفيه للجمهور وذلك إلزالة التوتر وتحقيق

  )39.(وبالطبع يعتبر اإلعالن والترويج للسلع من أهم وظائف وسائل اإلعالم

ظائف وسائل اإلعالم السابقة نستنتج أن معظم ما تقوم به هذه الوسائل هو نقل بالنظر إلى و

 المعلومات للناس، سواء كانت هذه المعلومات أخبار أو تراث الشعوب أو مهارات جديدة
                                                           

  . 2006. إسالم أون الين. رة أمريكا بعد مذابح لبنانلتجميل صو" دبلوماسية المواطن. " محمد جمال عرفة 38
 .shtml.01/08/2006/01_topic/Europe/politics/arabic/net.islamonline.www://http.10/9/2006   :انظر موقع

ص . 1995دار آرام للدراسات والنشر والتوزيع، : عمان.  االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة.أبو إصبع  صالح خليل 39
106-108.  

http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
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http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Europe/topic_01/2006/08/01.shtml
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 أو ترويج سلعة معينة، فهذه كلها معلومات جديدة يستطيع من خاللها يكتسبونها من خاللها،

عددة من المعرفة، وتكوين صور عن اآلخر أو إضافة معلومات الجمهور اكتساب أنواع مت

  .جديدة أو تغيير الصورة التي كانت لديه وبناء صورة جديدة

  

في كل دولة، بحيث تطورت ) المسموعة والمقروءة والمرئية(هناك العديد من وسائل اإلعالم 

طور وسائل اإلعالم هذه الوسائل وتنوعت بتطور التكنولوجيا، ومن المالحظ أنه كلما زاد ت

كلما زاد ترابط العالم، بحيث أصبح العالم في ظل هذه الوسائل قرية كونية صغيرة، تنتقل فيه 

  .المعلومات بسرعة كبيرة جدا

  

، 1964اهتمت منظمة التحرير الفلسطينية بتطوير اإلعالم الفلسطيني منذ قيامها في العام 

من المراحل، عكست كل مرحلة منها الوضع ومرت التجربة اإلعالمية الفلسطينية بالعديد 

السياسي واالجتماعي والثقافي لتلك المرحلة، وكان هدف اإلعالم الفلسطيني في المراحل 

  )40.(المختلفة تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه

  

  .اإلعالم الرسمي واإلعالم غير الرسمي: وتقسم وسائل اإلعالم في فلسطين إلى نوعين

 كانت الصحافة من أقدم وسائل على صعيد الصحافة الفلسطينية المكتوبة :عالم الرسمياإل

اإلعالم التي استخدمها اإلنسان، فقد ظهرت قبل اإلذاعة والتلفاز واإلنترنت، لكنها مع ذلك 

  .مازالت قائمة ولها جمهورها الخاص، بالرغم من النجاح الذي حققته وسائل اإلعالم األخرى

ة الفلسطينية بالعديد من المراحل خالل تاريخها الطويل عانت خاللها من لصحافمرت ا

صعوبات جمة ورقابة قاسية، فقد ظهرت هذه الصحافة تحت االحتالل، لكن مع ذلك استطاعت 

كما نجحت بتوعية ) 41.(الصحافة الفلسطينية المواصلة واالستمرار بالرغم من كل الظروف

 الصهيونية واالستيطان وهذا شكل قلقا كبيرا بالنسبة الشعب الفلسطيني من أخطار الحركة

  )42.(للكتاب اليهود

                                                           
  .160ص . 1988دار الجليل للدراسات، : عمان). 1(ط . اإلعالم الفلسطيني.  حسين أبو شنب 40
  .3-1ص . 1966مطبعة الوفاء، : دمشق). 1(ط .  تاريخ الصحافة العربية في فلسطين.  أحمد خليل العقاد41
  .7ص. 1986مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : القدس. )1948-1867(الصحافة العربية في فلسطين .  يوسف خوري 42
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 عندما أصدرت 1972عام ) اإلعالم الرسمي(وكانت بداية الصحافة الفلسطينية الرسمية 

، عبر قوانين وأوامر االحتالل اإلسرائيلي )الفجر(و ) الشعب(منظمة التحرير صحيفتي 

إصدار هاتين الصحيفتين خروج الوطنية الفلسطينية من والرقابة العسكرية الصارمة، وسجل 

  )43.(السرية وانطالقها إلى الصحافة الرسميةمرحلة الصحافة 

وتتطرق هذه الدراسة إلى الصحف المحلية الفلسطينية ومدى متابعة جمهور الدراسة لها، لذلك 

السلطة الوطنية ال بد من اإلشارة إلى وجود الكثير من الصحف التي تم ترخيصها منذ تأسيس 

ا منذ تأسيس السلطة ، بحيث شهدت الصحافة الفلسطينية تحسنا ملحوظ1994الفلسطينية 

، عمل منها بشكل منتظم خمسة عشر ) مطبوعة140(وبلغ عدد هذه المطبوعات الفلسطينية، 

 لكن ال بد من اإلشارة لبقاء اإلعالم الفلسطيني حتى بعد مجيء السلطة الفلسطينية .مطبوعة

ل التشويش بطا بالتسهيالت الفنية اإلسرائيلية، فإسرائيل تستطيع التحكم بعملية البث من خالمرت

  ) 44(.عليها في أي وقت تشاء

بدأت إذاعة فقد  إضافة للصحف فقد تمثل اإلعالم الرسمي بوجود إذاعة وتلفاز فلسطين،

من خارجها ، من أماكن مختلفة على األراضي الفلسطينية و1936صوت فلسطين بثها منذ 

، ولكن مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عاد بث إذاعة صوت فلسطين )من الدول العربية(

أما تلفزيون فلسطين فقد كانت بداياته األولى مع مجيء . لينطلق بداية من أريحا ثم من رام اهللا

ي العام ، ثم أنشأت الفضائية الفلسطينية ف1994السلطة الفلسطينية ومن على أرض غزة عام 

2000).45(  

  اإلعالم غير الرسمي

بما أن اإلعالم الرسمي يشتمل على اإلذاعة والتلفزيون والصحف، فاإلعالم غير الرسمي 

أيضا يضم مجموعة من الصحف واإلذاعات والتلفزيونات، فهناك عدد كبير جدا من اإلذاعات 

                                                           
مواطن المؤسسة : رام اهللا. الصحافة الفلسطينية بين الحاضر والمستقبل. ، بسام الصالحي ربى الحصري، علي الخليلي 43

 .37 -34ص . 1993قراطية، الفلسطينية لدراسة الديم
  .202-195ص . 2002بيت المقدس للنشر والتوزيع، : رام اهللا). 1(ط . مدخل إلى الدراسات اإلعالمية.   تيسير مشارقه44
  .40-20ص . 1998 المنارة، دار: غزة). 1(ط . مدخل إلى فن الراديو التلفزيون.  حسين أبو شنب، حسين45
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ي الضفة إضافة إلى قطاع والتلفزيونات المحلية المنتشرة في مختلف المحافظات الفلسطينية ف

  . غزة

: وبشكل عام تعترض المحطات اإلذاعية والتلفزيونية الخاصة مجموعة من العوائق أهمها

من عدم ) الخاصة(رسمية الغير لسطينية اإلذاعية والتلفزيونية تعاني وسائل اإلعالم الف"

اطق بثها تغطيتها لمساحات واسعة من األراضي الفلسطينية في بثها، فهي محصورة بمن

إضافة لذلك فهذه الوسائل تعاني من الرقابة المباشرة التي تتعلق بإجراءات . الجغرافية

غير لعشائرية واإلعالنية، والرقابة الترخيص وسحب الترخيص، والرقابة االجتماعية وا

 كما أنها )46".(التي تحاول من خاللها التماشي مع تعليمات السلطة" الرقابة الذاتية"مباشرة ال

 الكثير تعتمد في بثها على المحطات الفضائية العربية، بحيث تقدم المحطات التلفزيونية المحلية

  .من المواد المنقولة عن المحطات العربية

  

 مراجعة الدراسات السابقة -ب

  صورة اآلخر

 فهو يبين )47(،بين الدولعلى صعيد العالقات يعد موضوع الصورة من الموضوعات المهمة 

 فالصورة "تشويه صورة اآلخر" فجهل اآلخر يؤدي إلى د آخر، ونظرته إليه،صورة شعب عن

 )48.(هي تصوري لذاتي وتصوري لآلخر، فأنا إذ أجسده أجسد ذاتي ولوال هذا لتالشيت فيه

يدفع المرء لتصديق كل ما يقال عما يجهل وعمن يجهل، كما أن جهل باآلخر  الجهل وبالتالي

وجدير .  وغير واضحاً ومشوه مجهوالًد شيئاًن اآلخر يع أل،اآلخر يؤدي للخوف من اآلخر

فعلى الصعيد الدولي تتغير  بالذكر أن التصورات عن اآلخر متغيرة وترتبط بتطورات مختلفة،

 الصورة بين من هنا تكمن أهمية موضوع )49(.التصورات وفقا للتغيرات اإلقليمية والدولية

                                                           
  .196-195ص . مصدر سابق. ات اإلعالميةمدخل إلى الدراس. تيسير مشارقه  46
 السوفييتية إبان الحرب الباردة، نالحظ أن كل – هناك عالقة خاصة بين الصور والسلوك، فمثال عند دراسة العالقات األمريكية  47

باردة فلفترات ، ويرجع هذا األمر إلى تأثر هذه الصور بالحرب ال...طرف صور اآلخر بوصفه معتديا ومستغال لشعبه ويفتقد للثقة
دار : عمان). 2(ط . مبادئ العالقات الدولية. سعد حقي توفيق: للمزيد انظر. األزمات والحروب تؤثر على مدى الصور وشدتها

 .100ص . 2004وائل للنشر والتوزيع، 
الشرق ". ي تفسيريعرض تأريخ...الصورة العربية عن الحضارة األوروبية الغربية واالستجابة لهذه الصورة. " أنطوان مقدسي 48

 .800ص .  مصدر سابق.والغرب
دراسات ". التصورات العربية لتركيا وانحيازها إلى إسرائيل بين مظالم األمس ومخاوف اليوم. "أوفرا بنجيو، وجنسر أوزكان  49

 .26ص . 2003، 51العدد . عالمية
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ل جانب له بعد ثقافي فني وأدبي للمستويات الدول، فالصورة في العالقات بين الدول تمث

الفرد ودوره على الساحة الدولية، الدولة وتأثيرها على الساحة الدولية، والنظام : البحثية الثالث

   )50.(الدولي وتأثيره على الساحة الدولية

 فإن شخصياتهم وخلفياتهم تؤثر ،فعلى مستوى صانعي القرار الذين يشغلون أعلى المناصب

ات الخاصة بالسياسة الخارجية، وبالتالي لكل مسئول أو بير في عملية صنع القراربشكل ك

صانع قرار طريقته المختلفة في التعامل مع القضية ومعالجتها، فالخصائص الشخصية 

والدوافع والتصورات التي يملكها صانع القرار تختلف من فرد آلخر وبالتالي تنتج قرارات 

   )51.(مختلفة بشأن قضية واحدة

ومن هنا تتضح أهمية دور القيادة السياسية وطبيعة شخصيتها في التأثير على القرارات التي 

  .تتخذها الدولة وبالتالي هذا يؤثر على الساحة الدولية بشكل كبير

   

ولو بحثنا في موضوع صورة اآلخر لوجدنا الكثير من الدراسات القديمة والحديثة التي تتناول 

رؤية الشرق في عيون ( وهذا يدخل في نطاق االستشراق لغربصورة العرب عند ا

 أما الدراسات المعاكسة أي الدراسات التي تتناول الغرب من وجهة نظر العرب ،)الغربيين

وفي هذا اإلطار ستحاول .  فهي دراسات قليلةوالتي يطلق عليها البعض اسم االستغراب

 . العربي أو اآلخر الغربيحول اآلخر سواء كان اآلخر الباحثة عرض بعض الدراسات

 

 وتحديدا الواليات المتحدة ،غرب التي تتناول صورة العرب كما يراها الومن أمثلة الدراسات

إلهام كالب البساط حول صورة العربي في السينما   للباحثة والناقدة، دراسةاألمريكية

عنصرية مؤذية،  رأت الباحثة أن صورة العربي في األفالم األمريكية صورة  حيثاألمريكية

 من للهزأفهي صورة للتسلية من خالل القصص التي تحكي ماضي العرب السحري، وصورة 

                                                           
50  Roger Heacock. Towards a New Tricontinental? Shifting perspectives and realities in the 

international system. A Series of Strategic Papers 18. Birzeit: Ibrahim Abu-Lughod Institute  of 
International Studies, 2006. P 10-11. 

51  Robert Jervis. Perception and Misperception in International Politics. New Jersey: Princeton 
University Press, 1976. P 165-172. 
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وباء التخلف وغبار الثروة وغباء الرغبات، وصورة للتخويف من اإلرهاب خاصة اإلرهاب 

  )52(.اإلسالمي، فهي صورة سياسية نسجت أنماطها من خالل مخاوفها ومصالحها السياسية

  

  تيسير أبو عرجه في كتابه الدكتور رئيس قسم اإلعالم في جامعة البترالصورةويؤكد هذه ا

تعاملت هوليود مع العربي والمسلم : " حين قال"اإلعالم العربي تحديات الحاضر والمستقبل"

على أنهما من األشرار، وبالتالي فهم أعداء وحاولت أن تسخر منهم وتلصق بهم مجموعة من 

  ) 53".(تؤدي إلى التنفير واالحتقاراألحكام الجاهزة التي 

  

أن وسائل الكاتب  صورة العرب في اإلعالم األمريكي، استنتج وفي دراسة تحليلية حول

اإلعالم األمريكية تسعى لترسيخ صورة منمطة بشعة عن اإلنسان العربي من خالل الصورة 

رة العرب بدأت التي ترسمها وتكونها هذه الوسائل في ذهن القارئ، وتبين الدراسة أن صو

تتحسن في اإلعالم األمريكي ولكن هناك صورة سيئة لإلسالم ال تزال موجودة، فأمريكا تغير 

  )54(.سياساتها تجاه العرب في المراحل المختلفة وفقا لمصالحها

  

 دراسة حول صورة الوطن العربي في المدارس الثانوية األمريكية، ومن الدراسات األخرى

تركز على الوطن العربي حتى الكتب المدرسية في الواليات المتحدة  جميع أنكشفت الدراسة 

الشرق األوسط، وتغطي هذه الكتب الوطن العربي تغطية قاصرة وغير  استخدام مصطلح عند

كما تبين من خالل الدراسة أن المدرسين يفتقرون للتدريب الكافي والنوعي عن  .دقيقة وسلبية

  )55(.بى عدم وصول الصورة بشكلها الصحيح للطال وهذا بدوره يؤدي إل،الشرق األوسط

  
                                                           

وقائع المؤتمر :-نحو مستقبل مشرق- العالقات العربية األمريكية .صورة العربي في السينما األمريكية.  البساطإلهام كالب  52

ص ، 2001الجامعة األردنية، : عمان. تحرير سامي عبد اهللا خصاونة. الثاني الذي عقدته الجامعة األردنية في مدينة عمان

249-263. 
ص . 1996دار مجدالوي للنشر والتوزيع، :  عمان.)1(ط  .اإلعالم العربي تحديات الحاضر والمستقبل.   تيسير أبو عرجه53

115.  
نحو -العالقات العربية األمريكية . خطوة نحو التغيير أم مراعاة: صورة العرب في اإلعالم األمريكي.  رزقعلي عبد الحسن  54

 .297-283 ص :مصدر سابق. ر سامي عبد اهللا خصاونةتحري. -مستقبل مشرق
مركز دراسات : بيروت). 3(ط ). 2(سلسلة كتب المستقبل العربي .  السياسة األمريكية والعرب. وآخرون. سالمةغسان  55

    .315-311  ص.1991الوحدة العربية، 
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 حول صورة اإلسالم في  أستاذ اإلعالم في جامعة بيرزيتوفي دراسة لرضوان أبو عياش

يصور اإلسالم في اإلعالم الغربي على أنه العدو البديل للشيوعية، : " اإلعالم الغربي قال

واإلجرام واإلرهاب والتطرف فاإلعالم الغربي يصور العرب والمسلمين بالضعف والتخلف 

    )56.("وسفك الدماء

  

 أستاذ  وهو من تأليف جاك شاهين"كيف تشوه هوليود شعبا؟.. العرب السيئون"أما كتاب 

، حاول الكاتب في كتابه أن يثبت أن اإلعالم في جامعة جنوب ألينوي بالواليات المتحدة

 مدار أكثر من قرن من الزمان، هوليوود عملت على تصوير أمة كاملة على أنها شريرة، على

من خالل نقد الكاتب ألكثر من تسعمائة فيلم أنتجتها هوليود، احتوت على صور ومشاهد سلبية 

ويرى الكاتب أن لتشويه صورة العرب عالقة بالسياسة، وبالتالي يتم . عن العرب والمسلمين

    )57(.استخدام الترفيه من خالل السينما والتلفزيون في البروباجندا

  

وإذا نظرنا لصورة العرب في السينما األمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لوجدنا 

لطريقة النمطية السابقة، أن هناك أفالما يقال عنها أنها تنصف العرب، وال تتناول صورتهم با

لم ت تركز على الجانب اإلنساني للعربي، وجاء هذا كمحاولة من األمريكيين لفهم العابحيث بدأ

وفي برنامج بعنوان من واشنطن بث على قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ  .العربي

ناقش موضوع صورة العرب في السينما األمريكية، تم رصد مجموعة من ، 17/8/2006

 الذي يتناول "سريانا": ومن أمثلة هذه األفالماألفالم التي تتناول الجانب اإلنساني للعربي 

 الذي "ميونخ"وفيلم . لعربي، واستغالل الشركات متعددة الجنسياتأطماع الغرب في النفط ا

يتناول ثأر رئيسة الوزراء اإلسرائيلية غولدا مآئير من مدبري هذه العملية، ويثير الفيلم 

المعضلة األخالقية للقتل المستهدف، ويقدم البعد اإلنساني للفلسطينيين ومطالبهم، واعتبر 

هذا باإلضافة إلى عرض . ن هذا الفيلم دعاء من أجل السالممخرج الفيلم ستيفن سبيلبيرغ أ

     .الفدائيةهوليود الفيلم الفلسطيني الجنة اآلن، الذي يتعرض للعمليات 
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    .24/12/2005. جاك شاهين.   مقابلة مع د57
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من خالل هذه الدراسات نالحظ أن األمريكان يحملون صورة سلبية عن العرب، بل مشوهة، 

  . مع العربي ونظرته إليهوبالتالي هذا ينعكس على الطريقة التي يتعامل بها األمريكي

انتقلنا وإذا . هذه بعض الدراسات التي تطرقت لموضوع صورة العرب كما يراها الغرب

 العرب، لوجدنا أيضا مجموعة واليات المتحدة وشعبها ومدنها كما يراهاللحديث عن صورة ال

صورة  ولكنها ليست بقدر الدراسات التي كتبت عن من الدراسات التي تعالج هذا الموضوع

، فهناك كتابات تناولت العالقة مع الغرب، وكيف يجب أن تكون العرب كما يراها الغرب

   .طبيعة هذه العالقة، في حين لم تنحسر عنا جيوشه، ولم تنته تدخالته في بالدنا

  

 عند انألمريكوبعد البحث توصلت الباحثة لمجموعة من الدراسات التي تتناول صورة ا

متنوعة، بحيث تعالج بعضها موضوع الصورة في الشعر، وبعضها العرب، وهذه الدراسات 

ومن جهة أخرى هناك دراسات . يعالجها في الرواية وآخر يدرسها في الصحف وغير ذلك

وتحقيقات، تركز على التعرف على صورة األمريكان عند العرب والمسلمين، من خالل 

 تناول يلي بعض الدراسات التي توفيما. استطالع آراء الجمهور، وخاصة في اآلونة األخيرة

صورة األمريكان من خالل البحث في األدب واإلعالم والصحافة، إضافة إلى الدراسات التي 

  .تعتمد على استطالعات الرأي

من خالل هذه ، ) األمريكي في الرواية العربيةصورة(ومن أمثلة تلك الدراسات، دراسة حول 

ي  مجموعة من الروايات العربية الت ، حيث تناولي على الجانب الثقافكاتبالدراسة ركز ال

ومن خالل تحليل الكاتب لهذه الروايات استنتج أن مالمح . تظهر فيها صور متعددة لألمريكي

أن األمريكان عمالء العصر، : صورة األمريكي في الرواية العربية تظهر بأشكال مختلفة منها

ياسيين الذين جاءوا إلى المنطقة العربية إلى ويظهر ذلك من خالل تحويل الدبلوماسيين أو الس

كما أن هذه الروايات تبين وجود العنف لدى  .عمالء، إضافة لتجنيد عمالء عرب لصالحهم

األمريكي، بحيث تبين وجود مناخ من العنف فالحاكم يبطش ويضرب ويلجم الشارع، وذلك 

الرجل األمريكي، فتظهر من أما وحشية  .من خالل ما مر على الوطن العربي من استعمار

خالل استخدامه لألسلحة الوحشية، والطائرات الخارقة، واألشعة المحرمة، مثلما حدث في 

 أبرز مالمح صورة األمريكي، فأمريكا تعلن أن رسالتها هي حماية  فكرة الحرية وتعد.العراق
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 وتدعي أنها تريد حقوق اإلنسان والحريات في العالم، فمواطنوها يتمتعون بالحرية المطلقة،

على صعيد اإلعالم فيظهر من خالل الروايات المدروسة أن لإلعالم  و.ذلك لكافة الشعوب

دور كبير في إنتاج مصداقية النظام الجديد، وهذا يبين استسالم األمريكي ألحاديث اإلعالم 

ومن  . في ذلك، فهذا العصر هو عصر اإلعالماًوإيمانه بها، وال بد أن لسمات العصر دور

الصور األخرى التي تناولتها الروايات لألمريكان صورة المتسلل، فاألمريكان سعوا إلى 

المنطقة العربية في صراعهم مع االتحاد السوفييتي، كما أن الصراع داخل المعسكر الغربي 

نفسه، أتى بمصطلحات مثل الخنازير والوحوش، وهي مصطلحات أطلقها اإلنجليز على 

  .األمريكان

 على توزيع المعونات على الفقراء هادفة  تعمل أمريكا أيضا أنهذه الدراسةمن خالل واتضح 

من وراء ذلك السيطرة على العالم، واآلن تسعى لذلك من خالل نشر رموز العولمة، مثل 

 اًالكوكاكوال للسيطرة على العالم، وبهذا أصبحت كلمة كوكاكوال على سبيل المثال تعني رمز

  )58( .بادر للذهن عند الحديث عن أمريكامن الرموز التي تت

إذا من خالل هذه الدراسة تبين أن هناك العديد من الصور التي ظهرت في الروايات العربية 

 لكل ما يبثه اإلعالم، ين، ومستسلمين، ومتسللينلألمريكي، أهمها كونهم عمالء العصر، وعنيف

  .  عن الحريةينب الرموز العالمية، والمدافعاحصأو

  

 أستاذ األدب العربي في جامعة إكسترا البريطانية، يحمل عنوان  كتاب لرشيد العنانيوفي

، )الشرق والغرب في الرواية العربية" لقاءات"مواجهات .. تصورات العرب عن الغرب(

يناقش فيه إشكالية هل الغرب هو المستعمر، مسير الجيوش،  والناهب لخيرات البالد؟ أم هو 

، والمدنية والتقنية، والتنظيم السياسي واالجتماعي الحديث؟ يرى الكاتب مصدر الحداثة والعلم

أن العالقة مع الغرب منذ القرن الثامن عشر، عالقة غير واضحة وحائرة، فهناك من يدعو 

إلتباع الغرب بشكل مطلق، وهناك من يدعو لرفض الغرب بالمطلق، واالتجاه اآلخر يقول 

كما يدرس العناني تصورات وتمثيالت . ا وهويتنا من الغربيجب أن نأخذ ما يتوافق مع تراثن

األدباء والروائيين العرب للغرب، من حيث الصور التي تناولها العرب للغرب في رواياتهم، 
                                                           

تحرير سامي . -نحو مستقبل مشرق-العالقات العربية األمريكية . صورة األمريكي في الرواية العربية.  عبد الغنيمصطفى  58

 .29-17 ص :مصدر سابق. عبد اهللا خصاونة
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، حيث حاول العناني "االستشراق"وهذا العمل يعد قراءة معاكسة لقراءة إدوارد سعيد في كتابه 

غرب ودراستها للتعرف على الطريقة التي تبلورت فيها تفكيك الصورة التي رسمها األدباء لل

أي " أنثنه الغرب"والطريق الذي آلت إليه، استخدم العناني عنصر مهم ورد في كتابه وهو 

ألنثنه "وكان استخدام العناني ألنثنه الغرب صورة معاكسة . النظر إلى الغرب على أنه أنثى

  )60) (59.(تشراقالتي رصدها إدوارد سعيد في كتاب االس" الشرق

من خالل كتاب رشيد العناني، نرى مجموعة من االنطباعات التي حملها العرب للغرب، على 

مدار قرنين من الزمان، فكان هناك تمييز بين الغرب جالب العلم والتكنولوجيا والحداثة، 

تعمر والمنجزات الحضارية الغربية، وبالتالي كانوا يسعون إلى نقل التطور عنه، والغرب المس

  .المتوحش، الذي يسعى وراء ثروات الشعوب ومواردها، وبالتالي كان موقفهم مقاوما له

  

ومن الدراسات األخرى التي تركز على الجانب الثقافي، وتحديدا موضوع الرواية العربية، 

صورة األمريكي في الرواية العربية في العراق (دراسة لنجم عبد اهللا كاظم، تحمل عنوان 

، حلل فيها الكاتب مجموعة من الروايات التي كتبت في العراق وبالد الشام، بعد )موبالد الشا

تب إلى ، محاوال التعرف على صورة األمريكي في هذه الكتابات، وقد توصل الكا1967عام 

 ظهرت في الروايات موضوع الدراسة، فمن الروايات ما صور يوجود صور متعددة لألمريك

منها ما ركز على صورة المرأة األمريكية، باعتبارها أكثر العوامل األمريكي على أنه قبيح، و

وركزت بعض الروايات . التي أثارت الرجل الشرقي وحركت عواطفه سواء سلبا أم إيجابا

  .على الشخصية المريبة لألمريكي

                                                           
. 2006راوتلديج، : لندن). 1(ط. مواجهات الشرق والغرب في الرواية العربية...تصورات العرب عن الغرب.  رشيد العناني 59

 .http://www.aljazeera.net/knowledgeGate/aspx.  13/6/2006:للمزيد انظر
 يمكن التعرف على الصورة التي رسمها الكثير من الكتاب الغربيين للمرأة العربية، والطريقة التي تم رصد هذه الصورة بها من 60
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وتوصل الكاتب من خالل هذه الدراسة إلى أن هناك شخصيات غربية كثيرة ظهرت في 

  محدود بهذه الروايات، مع ذلكة، ولكن الشخصية األمريكية تظهر بشكلالروايات العربي

  )61(.تحمل الكثير من الدالالت، فهي تكمل صورة الغربي والغرب

  

، "أمريكا ضد العالم"، كتاب عنوانه واليات المتحدةومن الكتب األمريكية التي تتناول صورة ال

به أن المشاعر المناهضة  في كتاألندرو كوهوت مدير مركز أبحاث بيو، حيث بين كوهوت

   )62(.أصبحت أكثر تغلغال مما كانت عليه في السابقفي العالم ألمريكا 

  

 فقد اهتم بالشعر من خالل تناوله ،فواز أحمد طوقانلكاتب والشاعر الدكتور أما بالنسبة ل

 الشعر في -صورة الفرد األمريكي ومجتمعه كما بدت في األدب المهجري  (لموضوع

، ومن خالل تحليل الباحث لمجموعة من األشعار التي كتبت )1940-1900يات المتحدة الوال

في الفترة موضوع الدراسة، استنتج الكاتب أن األديب هو نتاج عصره، وإن قصائده تعبر عن 

فلم تشكل أمريكا : فقد وصف الشعراء أمريكا واألمريكيين كما رأوا وأحسوا ،الواقع المعاش

 بالمعنى المتعارف عليه لديهم، لكنهم رأوا فيها أرض الميعاد لكن بعد أن لكثير منهم الوطن

أما األمريكي فقد كان الضاحك على آمالهم والمتهكم . وصلوها خاب أمل الكثيرين بما اعتقدوا

) شعراء المهجر(وصور المهجريين . على أحالمهم، كما رأوا فيه أنه يقدس المال ويعبده

جتمع ظالم اقتصاديا، وأغنيائه يتصفون بالغرور والقسوة على المجتمع األمريكي بأنه م

الفقراء، كما أنهم جهالء وبخالء، وتظهر الدراسة  المجتمع األمريكي بأنه مجتمع الحسد 

إضافة لذلك فالشعب األمريكي شعب بطران مستغرق في اللهو . والحساد، الرياء والمرائين

رأة األمريكية فهي الساحرة الجميلة في نظر بعض أما الم. والملذات فظهر الفساد واالنحالل

المهجريين، إال أن هناك من يتحدث عن األمريكيات باإلشارة إلى الزنا والعاهرات والعجائز 

وصور شعراء المهجر المجتمع األمريكي بأنه مجتمع االزدحام واالغتراب  .المتصابيات

                                                           
نحو مستقبل - العالقات العربية األمريكية .صورة األمريكي في الرواية العربية في العراق وبالد الشام.  كاظمنجم عبد اهللا  61

 .75-49 ص .مصدر سابق. تحرير سامي عبد اهللا خصاونة. -مشرق
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وترون تغريهم السرعة وينظرون وانعدام الصداقة، فالناس كُثر في هذا المجتمع لكن مت

ويتصف األمريكي هنا باإلعجاب الشديد  .لآلخرين بريبة وشك، يبطش فيه القوي الضعيف

أما التاجر األمريكي فقد وصفه  .بنفسه، فهو يمجد الشباب ويرى في المشيب هزيمة

  .المهجريون بالكذب، ويرون أن الصفة السلبية هي التي تغلب على التاجر والتجارة

نت هذه أهم الصفات التي تحدث عنها المهجريون في شعرهم، عن أمريكا واألمريكيين في كا

  )63(.الفترة موضوع الدراسة، ويتضح أن السلبية تغلب على هذه األشعار

  

 أساتذة ومن الدراسات التي تعرضت لصورة األمريكان، دراسة لنشأت األقطش ونبيل الخطيب

صورة األمريكان عند الشباب المتعلم في فلسطين (وان ، تحمل عناإلعالم في جامعة بيرزيت

، تبين من خالل ")طالب جامعة بيرزيت نموذجا"ودور وسائل اإلعالم الفلسطينية في تشكيلها 

من عينة الدراسة يحملون صورة إيجابية % 47,71 أن 2000 التي أجريت في العام الدراسة

 بين األمريكي كشخص اًن هناك تمييزكما أ. يحملون صورة سلبية% 48,36عن األمريكان، 

من مجتمع الدراسة أنهم يكرهون % 34,6والنظام السياسي األمريكي وسياسته، حيث أكد 

من خالل الدراسة أن اتضح  .النظام السياسي األمريكي ولكن يحترمون الشعب األمريكي

، بحيث رأى صورة األمريكي عند الشباب الفلسطيني المتعلم هي صورة سلبية أغلب األحيان

من عينة الدراسة أن الصحافة الفلسطينية تساهم في تشكيل هذه الصورة السلبية، بينما % 15

  )64(.يرون أن الصحافة الفلسطينية تساهم في تشكيل صورة إيجابية عن األمريكان% 28,1

 

هناك بعض الدراسات التي تتناول صورة المدن األمريكية عند العربي، مثل دراسة محمد و 

، ويجد الباحث أن هناك )نيويورك في الشعر العربي الحديث(زعلي، والتي تحمل عنوان الخ
                                                           

-1900الشعر في الواليات المتحدة (كما بدت في األدب المهجري صورة الفرد األمريكي ومجتمعه . " طوقانفواز أحمد  63

 .431-399 ص : مصدر سابق.تحرير سامي عبد اهللا خصاونة. -نحو مستقبل مشرق- العالقات العربية األمريكية )".1940
 .فلسطينية في تشكيلها صورة األمريكان عند الشباب المتعلم في فلسطين ودور وسائل اإلعالم ال.نبيل الخطيبو . األقطشنشأت  64

 .113-99 ص :مصدر سابق. تحرير سامي عبد اهللا خصاونة. -نحو مستقبل مشرق-العالقات العربية األمريكية 
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صورة سلبية لنيويورك في الشعر العربي الحديث، بحيث أن هذه الصورة عممت على مختلف 

  )65(.المدن والواليات األمريكية

  

  الذي بث برنامج من واشنطنمن خالل في السينما األمريكية وحول البحث في صورة العرب

األفالم األمريكية  تناول تم التركيز على 12/12/2005 بتاريخ  الفضائيةعلى قناة الجزيرة

 Looking for comedy in the Muslim(  فيلم مثل،2005التي تم عرضها في عام 

World( موضوع الصورة، بحيث والذي يركز على  البحث عن كوميديا في العالم اإلسالمي

طلب منه الذهاب إلى العالم والول استدعاء البيت األبيض مخرجا سينمائيا، تدور قصة الفيلم ح

اإلسالمي لكتابة تقرير حول ما الذي يجعل المسلم يضحك، وذلك لحل مشكلة كره ماليين 

  .لألمريكان المسلمين

وهذا يبين اهتمام األمريكيين بصورتهم في العالم وتحديدا العالم العربي واإلسالمي، وتناولهم 

ذه الصورة في األفالم السينمائية باستخدام الكوميديا بطريقة ودية، من خالل الفيلم الذي ه

 Looking for comedy in the Muslim(فيلم ا عنه سابقا، إضافة لدعوة مخرج تحدثن

World (م على األقل تتناول موضوع الصورة، ألهمية ألبرت بروكس، إلنتاج مئة فيل

  . ما على المشاهدالموضوع ومدى تأثير السين

وفي المقابل نرى أن صورة العرب عند الغرب بدأت تتبدل لتصبح أكثر إيجابية مما كانت 

   )66(.الحادي عشر من  سبتمبرعليه، بعد مرور خمس سنوات على أحداث 

في حين نرى أن ما يسود هو العكس في العالم اإلسالمي، بحيث صورة أمريكا أصبحت أكثر 

، وال بد أن ما قامت به أمريكا من حروب على أفغانستان والعراق أثر سلبية مما كانت عليه

  .بشكل كبير على نظرة العرب للغرب

  

                                                           
 تحرير سامي .-نحو مستقبل مشرق-العالقات العربية األمريكية . نيويورك في الشعر العربي الحديث.  الخزعليمحمد محمود  65

 .397-375ص  : مصدر سابق.عبد اهللا خصاونة
  .12/7/2006). رام اهللا(جريدة األيام ". المسلم ناظرا ومنظورا إليه. " جيروم شاهين66
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، بلغ هامش الخطأ فيه 2005 أيار 31 نيسان و20وفي استطالع رأي لمعهد بيو أجري بين 

أربع نقاط، تبين أن صورة الواليات المتحدة في العالم ال تزال متراجعة خصوصا بسبب 

   )67(.رب على العراقالح

 دولة من مختلف دول العالم، وكانت صورة الواليات المتحدة في ة عشر ستشمل االستطالع

% 21-%25 بحيث تراجعت من األردن هي األقل إيجابية، بين الدول التي شملها االستطالع،

 ، أما كندا فقد تراجعت صورة الواليات المتحدة فيها إلى2005 و2002خالل الفترة بين 

جع في فرنسا، وألمانيا كانت نسبة الترا% 43-%61، وتراجعت من %63بينما كانت % 59

، %38 -%61ندونيسيا فقد كانت نسبة التراجع أكبر ، وبالنسبة أل%42 -%61فيها من 

ركيا في روسيا، وفي ت% 52 -%61من  وفي بولندا،% 62-%79وتراجعت الصورة من 

أما الهنود ، %55-%75، وفي بريطانيا %23-%30من الواليات المتحدة صورة تراجعت 

وهي أعلى نسبة % 71فقد كانت نسبة من يحملون صورة إيجابية عن الواليات المتحدة بينهم 

  )68(.بين الدول التي شملها االستطالع

  

وفي تحقيق أعده معهد زغبي الدولي حول صورة الواليات المتحدة في الدول العربية في 

، تبين أن هذه الصورة تدهورت في الدول 2005 تشرين األول 24و15الفترة الواقعة بين 

، وتدهور ) والسعودية،مصر، األردن، لبنان، اإلمارات، المغرب(موضوع الدراسة وهي 

صورة الواليات المتحدة جاء بشكل كبير في مصر والسعودية حيث بلغت نسبة من رأوا أن 

على التوالي في هذين % 82و% 84، 2005صورة الواليات المتحدة قد ساءت خالل عام 

البلدين، وأوضح األشخاص الذين شملهم التحقيق أن الحرب على العراق، والمعاملة السيئة 

                                                           
 .25/6/2005). رام اهللا (جريدة األيام  67

  . 2006، 84عدد . )Foreign Affairs(مجلة شؤون دولية . نهاية ثورة بوش.  فيليب غوردون68 
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أما في . للعرب والمسلمين هي أبرز األسباب التي أثرت على صورة الواليات المتحدة لديهم

من % 16تحدة، وكان ، أن رأيهم تراجع وأصبح سلبيا تجاه الواليات الم%49لبنان فقد أشار 

المستطلعين في لبنان، قد تأثروا إيجابيا بما تقوم به الواليات المتحدة من عمليات دفع 

كما تبين من خالل االستطالع، أن الشباب لديهم نظرة أكثر إيجابية  .للديمقراطية واإلصالح

 مخالفا إن هذا: "تجاه الواليات المتحدة من كبار السن، وعلق جيمس زغبي على ذلك وقال

لالعتقاد السائد أن الشباب العرب الذين يشاهدون المحطات المتشددة هم أكثر تطرفا تجاه 

   )69(".الواليات المتحدة

   

، ففي اً ملحوظاًوفي دراسة أمريكية أخرى ظهر أن صورة الواليات المتحدة شهدت تراجع

منتصف عام في % 98، إلى 2002عام % 76مصر ارتفعت نسبة تدهور صورة أمريكا من 

في منتصف % 94، إلى 2002عام % 86وفي السعودية ارتفعت نسبة التدهور من . 2004

   )70(%.88إلى % 61، وفي الفترة ذاتها ارتفعت النسبة في المغرب من 2004عام 

 في المواقف المؤيدة للواليات المتحدة، وتدعي إدارة اً ملحوظاًمن هنا نرى أن هناك تراجع

ل السياسية األمريكية هي سبب العدائية الموجهة ألمريكا، متناسية سياستها بوش أن القيم والمث

  . الداعمة إلسرائيل في منطقة الشرق األوسط، ومتناسية احتاللها للعراق

هم في البلدان العربية المختلفة، ناك نسبة كبيرة من المستطلعة آراؤفقد بين االستطالع أن ه

فقط أن % 4وأجاب .  والديمقراطية في الواليات المتحدةيؤيدون العلم والتكنولوجيا والحرية

أما عندما سئلوا عن انطباعهم . لديهم نظرة إيجابية تجاه سياسة الواليات المتحدة في المنطقة

، أما إجابتهم عن أسوء "السياسة الخارجية المتحيزة"عن الواليات المتحدة، رد أغلبيتهم بالقول 
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منهم عن عدم رضاهم عن سياستها % 80فقد أجاب ما يرونه في الواليات المتحدة 

  )71(.الخارجية

  

، " في الجامعة األردنيةمركز الدراسات اإلستراتيجية"أشارت استطالعات الرأي التي قام بها 

لبنان، ومصر، أن هناك وفلسطين، واألردن، وسورية، : حول العالقة بالغرب في كل من

من % 90سياسات األمريكية، فأكثر من أزمة في المصداقية بين الشارع العربي وال

 غير جادة في تطبيق خارطة الطريق، وحل الصراع  الواليات المتحدةالمستطلعين يعتقدون أن

العربي اإلسرائيلي، وهم غير راضين عن الطريقة التي تتعامل بها أمريكا مع الصراع، مع 

تصادية، وطلبة الجامعات، العلم أن عينة الدراسة تشمل مجموعة من النخب اإلعالمية، واالق

    )72(.إضافة للعينات الشعبية

    

، استطالعا حول رأي المصريين "مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام"أجرى 

. يحملون مشاعر ليست إيجابية تجاه الواليات المتحدة% 62.6 فتبين أن واليات المتحدةبال

ازة للطرف اإلسرائيلي، في تعاملها مع من المصريين أن أمريكا منح% 85.3واعتبر 

أما انطباعاتهم عن الواليات المتحدة فقد وصفوها بأنها دولة . الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

ولكن تبين من خالل أسئلة . سيئة، عدوانية، مجرمة، استغاللية، وتسعى للسيطرة على العالم

دة من خالل رغبتهم في الذهاب أخرى في االستطالع أن المصريين يقدرون الواليات المتح

وهذه النتائج تبين وجود مشاعر سلبية تجاه الواليات . إليها للدراسة والعمل وقضاء الرحالت

 للواليات المتحدة من خاللها،  المصريونالمتحدة، ولكن هناك جوانب إيجابية أخرى ينظر

  )73(.ون سياساتها بل يكره كبلدومن هنا نرى أن المصريين ال يكرهون الواليات المتحدة

                                                           
  .2004. المرصد". خسارة القلوب والعقول العربية، هذه هي السياسة الغبية. "جيم لوبي  71
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 لمختلف الدول المكونة للمجموعة األوروبية، "االتحاد األوروبي"وفي استطالع للرأي أجراه 

 من بين الدول يات المتحدةالوالحول الدول األكثر خطورة على السلم واألمن العالمي، كانت 

هم أن  آراؤسيين المستطلعةمن الفرن% 88المتقدمة على القائمة، وعلى سبيل المثال اعتبر 

  )74(.أمريكا هي الخطر األكبر على السالم العالمي

   

، عنوان االستطالع الذي أجراه "االنتفاضة في عامها األول والعالقات العربية األمريكية"

، 2001 تشرين أول 6-4برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، في الفترة الواقعة بين 

ذا االستطالع تبين أن انطباعات الفلسطينيين عن في الضفة الغربية وغزة، ومن خالل ه

هم ترى أن الواليات المتحدة من المستطلعة  آراؤ% 66يا، فنسبة الواليات المتحدة سلبية نسب

على أنها % 71تحترم حقوق مواطنيها وتمارس الديمقراطية بين أفرادها، في حين ينظر لها 

ون الواليات المتحدة دولة غنية على حساب دولة تشجع انتشار األسلحة والحروب، كما أنهم ير

هم أن الواليات من المستطلعة آراؤ% 84ة، كما يرى من عينة الدراس% 87الفقراء بنسبة 

  )75(.المتحدة لديها نسبة عالية من الجريمة

  

ومن االستطالعات األخرى التي تبين عدم الثقة بالواليات المتحدة وما تقوم به، إضافة لشكوك 

نوايا الواليات المتحدة، استطالع أجراه معهد جالوب في بغداد في أغسطس المواطنين ب

من العراقيين تؤمن أن الواليات المتحدة غزت % 5، أظهرت نتائج االستطالع أن 2003

منهم أنها قامت بالغزو لتدمير أسلحة الدمار % 4العراق لمساعدة الشعب العراقي، واعتقد 

                                                           
  . مصدر سابق". هل تمكنت الدبلوماسية العامة من إصالح الصورة األمريكية. "  أحمد السمان74

  .HTM.66E1FI/1/1/2001/ahram/acpss/eg.org.ahram.www://http 26/10/2006: للمزيد انظر
  . 2001برنامج دراسات التنمية، : جامعة بيرزيت. االنتفاضة في عامها األول والعالقات العربية األمريكية: 5االستطالع رقم 75  

 .5poll/opinionpolls/arabic/dsp/edu.birzeit.home://http  10/5/2006/: للمزيد انظر
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% 43حدة جاءت للعراق من أجل نشر الديمقراطية، أما أن الواليات المت% 1الشامل، وظن 

  )76(.فقد اعتقدوا أن الواليات المتحدة تسعى لسرقة األرض العراقية

  

 :The Great Divide: " بعنوان2006وفي استطالع أجراه مركز بيو األمريكي في ربيع 

How Westerners and Muslims View Each Others" في عشر دول يسكنها ،

 اللوم على سياسات أمريكا في األردن% 43في باكستان و% 14لمين، ألقى ما بين المس

والدول الغربية األخرى، وقاموا بتحميلها مسؤولية الفشل في تحقيق  الرخاء االقتصادي في 

 )77.(األمم اإلسالمية

  

 هذه بعض الدراسات التي تناولت صورة األمريكان عند العرب، والتي الحظنا من خاللها أن

وجهة النظر والطريقة التي ينظر بها العربي إلى األمريكي تبدو واضحة في شعره ورواياته 

 الشارع ، التي يتعرض لهااستطالعات الرأيواضحة في نتائج وصحافته وأدبه، كما أنها 

   .العربي من قبل مراكز مختلفة عربية وأجنبية

ى، فالعربي كغيره يتأثر بما  تختلف من فترة زمنية ألخركما أن صورة اآلخر عند العرب

 على الواليات المتحدةيسود وبما يراه ويسمعه عن اآلخر، أي في أوضاع الحروب التي شنتها 

ه التحقيقات بعض الدول، كانت النظرة العربية مختلفة عما قبل هذه الحروب، وهذا ما تبين

  .  واستطالعات الرأي

  

  

  

  

  

                                                           
  .2005/ 24/5. كفاية". المقاومة العراقية. " ستيفان شالوم 76

 .tmh.sshalom051030/znet05/org.Kefaya.www://http. 10/5/2006 :  انظر موقع
77 The Pew Global Attitudes Project. The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each 
.Others  22/6/2006 .انظر موقع : org.pewglobal.www  23/1/2007.  
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  الفصل الثالث

  

ة عن المنهجية التي اتبعتها الباحثة للوصول إلى نتائج الدراسة يتحدث هذا الجزء من الدراس

 ، وثباتهابحثصدق أداة الو ، وأداته،همنهجو ،بحثنوع ال:  التاليةالموضوعاتوهي تتضمن 

  .والسمات العامة للعينة لعينة،طريقة اختيار او، جمهور البحثتحديد و

  

  بحث ومنهجه وأداتهنوع ال

تعتمد على منهج المسح الميداني لكونه من أفضل . ات الوصفيةهذه الدراسة من نوع الدراس

 Descriptive or(استخدمت الباحثة البحث الوصفي  .حقق أهداف الدراسةالمناهج التي ت

Normative survey(،)78(،ويعرف البحث الوصفي  لإلجابة عن التساؤالت المطروحة 

مجتمع معين، أو موقف  يركز على وصف طبيعة وسمات وخصائص البحث الذي: "بأنه

  )79".(معين، أو جماعة أو فرد معين

تعتمد هذه الدراسة على استخدام البحث التاريخي، في الفصل الثاني منها، وذلك للتعرف و

البحث " : هوالبحث التاريخيو، هذا المجال التي كتبت في  السابقةعلى األدبيات والدراسات

   )80".(وتحليلهاة الذي يقوم أساسا على جمع الحقائق التاريخي

البحثية التي الدراسات " : وهيي، استخدمت الباحثة المنهج الكميوفي إطار البحث الوصف

يعتمد فيها الباحث على لغة األرقام والقياسات المتعلقة بموضوع دراسته، وتستخدم األرقام 

المنهج كما استخدم  )81".(والبيانات اإلحصائية للداللة على متغيرات متصلة بموضوع البحث

  ) 82".(الذي يعتمد على تحليل أو وصف الظاهرة المدروسة":  وهوالكيفي

  

                                                           
  .123ص  ،1995الم الكتب، ع:  القاهرة.بحوث اإلعالم . حسينسمير محمد   78
  .127ص. 1976عالم الكتب، : القاهرة. األسس والمبادئ: بحوث اإلعالم.  حسينسعيد   79
مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، : اإلسكندرية). 1(ط. أسس ومبادئ البحث العلمي.  فاطمة عوض صابر، وميرفت علي خفاجة  80

  .43ص . 2002
 .25-24ص . 2004مطبعة المنار الحديثة، : القدس). 1(ط. ة واإلعالميةالبحوث العلمي.  رضوان أبو عياش 81
 . 1998مكتبة الملك فهد الوطنية، : الرياض. مجاالتها-أساليبها -أسسها - البحوث اإلعالمية . الحيزانمحمد بن عبد العزيز   82
  .14 ص
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الذي يعتبر جهدا علميا منظما للحصول على بيانات ": استخدمت الباحثة منهج المسح الميداني

 واعتمدت )83".(ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة من الظواهر موضوع البحث

  ).ة الفلسطيني الجامعاتشبابجمهور  (ب مسح الجمهورالباحثة ضمن هذا المنهج أسلو

 لجمع المعلومات  وهي من تصميم الباحثة،ة،بان االستاعتمد هذا البحث على أداة واحدة هي

 احتوت على أسئلة مغلقة  بحيث اختلفت أشكال األسئلة في هذه االستبانة.هذه الدراسةالالزمة ل

بين مجموعة من اإلجابات، والبعض اآلخر من وأسئلة تعتمد اختيار إجابة من )  ال-نعم(

فرصة اإلضافة، كما استخدم مقياس األسئلة تتضمن اختيار أكثر من إجابة ويترك للمبحوث 

 أسئلة تعطي المبحوث الفرصة في التعبير سئلة األخرى، وحوت االستبانةيكارت في بعض األل

   .من خالل كتابة رأيه

  حكومة وشعباواليات المتحدةليوضح صورة ا :لجزء األولة من ثالثة أجزاء، ابانتتكون االست

 يوضح دور وسائل اإلعالم الفلسطينية في :ثاني، والجزء الة الفلسطيني الجامعاتشبابعند 

 يتعامل مع :، والجزء الثالثة الفلسطيني الجامعاتشباب عند واليات المتحدةلتشكيل صورة ا

  .المعلومات الشخصية للمبحوثين

  

  : وثباتهاصدق األداة

  :لألداة  الظاهريقالصد

ة باحثين من سبعين، فقد تم اختيار محكمحكمت الباحثة أداة البحث من خالل مجموعة من ال

رسالة تطلب منهم تحكيم بة، بعد تصميمها، مرفقة بانمعة بيرزيت، ووزعت عليهم االستجا

  ))1(انظر ملحق رقم ( .األداة

 األستاذ :ن همو بناء أداة البحث، وهؤالء الباحثعادةين، في إمحكمأخذت الباحثة بمالحظات ال

في علم االجتماع في  ليزا تراكي وهم أساتذة كتورةدوال مجدي المالكي، كتوردوالحسن لدادوة، 

 الدكتورو .العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سمير عوض أستاذ كتوردوال .جامعة بيرزيت

ستاذ عبد الناصر النجار، أساتذة اإلعالم في  واألعام العبيدي،واألستاذة إن، صبحي حمدان

  . جامعة بيرزيت
                                                           

83 California: Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick.  Mass Media Research :An Introduction.  
Publishing Company, 1987. p 70. 
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مريكا، أل  أفراد الدراسةزيارة في االستبانة حول  إضافة أسئلة:وكانت أهم مالحظاتهم ما يلي

وإضافة خيارات جديدة لبعض األسئلة، .  األمريكية الحصول على الجنسيةمحاولتهم أو

راح أسئلة تتعلق بموضوعية المواد التي تبثها اقت. وتوسيع بعض الفئات في أسئلة أخرى

ة  المصطلحات المستخدمة في االستبانكما رأى البعض أهمية تغيير بعض. وسائل اإلعالم

باستخدام وأوصى بعض األساتذة . واستبدالها بأخرى أكثر دقة وتخدم البحث بشكل أفضل

وقد . لجامعات بالذاتوتساءل البعض عن سبب اختيار هذه ا. ةمقاييس أخرى في االستبان

  .أخذت الباحثة بمعظم هذه المالحظات

  

  :إعادة االختبار لألداة

دراسة من خالل القيام بة، بناًء على مالحظات المحكمين، تم اختبار األداة بانبعد تعديل االست

، من طالب جامعة بيرزيتوهم  ة وزعت عليهم االستبان طالبا وطالبةثالثينمبدئية، شملت 

 . قدره ثالثة أسابيع عن موعد توزيع االستبانة بشكلها النهائي على عينة الدراسةبفاصل زمني

، ثم قامت الباحثة بإعادة تأهيل )SPSS( بواسطة برنامج  األداة، واحتساب النتائجصميمتم ت

  . الدراسة المبدئيةالتي حصلت عليها مناألداة، بناء على المالحظات 

 )SPSS( بواسطة برنامج )Gronbach Alpha( مة ألفا قي ثبات األداة من خاللتم احتساب

  .، وهي بذلك صالحة للقياس.)89 (، وقد تبين أن قيمة ألفا تساويعلى الدراسة المبدئية

  

  :جمهور الدراسة

 شباب الجامعات جمهورا لهذه الدراسة، العتقاد الباحثة أن  شبابقررت الباحثة اختيار

 الواعي والمدرك للكثير من القضايا من بينها متعلمالجامعات يمثلون الشباب الفلسطيني ال

ثر الفئات متابعة ك كما أن شريحة الشباب من أ،)واليات المتحدةلا(موضوع صورة اآلخر 

وبالتالي يمكن أن يكون لديهم قدرة عالية على نقد محتوى هذه . لوسائل اإلعالم المختلفة

ناطق جغرافية مختلفة، ويمثلون توجهات  من مومما يميز جمهور الدراسة أيضا أنهم. الوسائل

  .واليات المتحدةل رأي أسرهم في قضية صورة اا يعكسو يمكن أنوبالتاليسياسية مختلفة، 
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 أن يكون هؤالء  ال بده، ألنواليات المتحدةلفهذه الدراسة تهدف للتعرف على نظرة الشباب ل

، منها واليات المتحدةلنظرتهم ل تأثروا أكثر من اآلخرين بعوامل مختلفة في تشكيل قد الشباب

ما درسوه في المدارس والجامعات، ومنها ما سمعوه من اآلخرين، وبالطبع ما شكلوه من 

إذاعة، (إضافة لما تأثروا به من وسائل اإلعالم المختلفة . البيئة المحيطة بهم وخاصة العائلة

  .، وغير ذلك)تلفزيون، صحف

حثة لدراسة شريحة الشباب تركيز الكثير من جهود ومن األسباب األخرى التي استدعت البا

كما هناك تركيز أكبر على الشباب من غير   على هذه الشريحةالعامةاألمريكية الدبلوماسية 

 وذلك .أهل النخبة، لتوفير التعليم والفرص المختلفة لهم إلبعادهم عن اليأس والشعور بالكراهية

لتعليم الجامعية وبرامج التبادل الثقافي وبرنامج الزائر من خالل برامج التعليم الثانوية وبرامج ا

    )84(. وغيرها الكثيروالمجالت واإلذاعات الدولي

جامعة بيرزيت بحيث تمثل وسط : أما الجامعات التي قررت الباحثة إجراء الدراسة عليها فهي

  فيالخليلفلسطين، وجامعة النجاح الوطنية، بحيث تمثل مناطق شمال فلسطين، وجامعة 

  .جنوب فلسطين

  

  :عينة الدراسة

، الخليلبيرزيت، (عمديه من طلبة الجامعات الثالث /قررت الباحثة اختيار عينة غير عشوائية

يلجأ الباحث الختيارها بطريقة فيها العينة التي : ، والعينة غير العشوائية تعرف بأنها)النجاح

هي التي يختار : والعمديه. )85(انتقائية بسبب أن مجتمع الدراسة غير محدد وغير معروف

اعتمدت الباحثة على معادلة . )86(الباحث أفرادها قصدا، اعتقادا منه بأنها تمثل مجتمع الدراسة

)sloven()87(،عند نسبة  الفلسطينية الجامعاتشبابالذين يمثلون   في تحديد عدد المبحوثين ،

                                                           
  .2004. نص كلمة لباتريشيا هاريسون.  هاريسون تستعرض جهود الدبلوماسية األمريكية العامة في العالم العربي واإلسالمي 84

  .Aug/2004/archive/ar/org.atest.usinfo.www  13/11/2006:  انظر موقع
  .75ص. 1997 عمان،. أساليب البحث العلمي في ميدان العلوم اإلدارية.    محظوظ جودة85
  .77ص  . مصدر سابق.مجاالتها-أساليبها -أسسها - البحوث اإلعالمية . الحيزانمحمد بن عبد العزيز   86
87 Consuelo G. Sevilla, and others. An Introduction to Research Methods. Manila, Rex Book Store, 

1948. P. 159. 
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 الفلسطينية موضوع الدراسة، ة، تمثل طلبة الجامعاتباناست) 400(، بحيث تبين أن ).05(خطأ

   )Level of Confidence()95%(.)88( عند نسبة ثقة

  

 في الجامعات الثالث بمشاركة الباحثة في هذه العملية، إضافة بانةوقد تم توزيع االست

لمجموعة من الطالب الذين تم تدريبهم للمشاركة في عملية إجراء المقابالت المقننة من خالل 

ك من خالل التواجد لمدة ثالث ساعات أمام كل كلية، والطلب من الطلبة ة، وكان ذلباناالست

 من بين كل عشرين لتعبئة االستبانة، ، حيث اختير طالبتعبئة االستبانة الخارجين من الكلية

  .وتم ذلك من خالل مقابلة مقننة

ن في كل ليوزعت االستبانة بين الجامعات الثالث بالتساوي دون االعتبار بعدد الطلبة المسج

  . عددهم كثرةة طالب جامعة دون أخرى بسببمنيجامعة وذلك لضمان عدم ه

  

  السمات العامة للعينة

من عينة % 52.7يفوق عدد الذكور عدد اإلناث في عينة الدراسة، حيث بلغت نسبة الذكور

، وبالرغم )0.1انظر الجدول رقم (من جملة العينة % 47.2الدراسة، بينما بلغت نسبة اإلناث 

من أن عدد اإلناث في الجامعات الفلسطينية الثالث يفوق عدد الذكور إال أن نسبة الذكور 

ويعود ذلك إلى اعتذار الكثير من اإلناث اللواتي يقع . المشاركين في هذه الدراسة كانت أعلى

عليهن االختيار عن المشاركة في هذه الدراسة، وكانت المبررات لعدم رغبة اإلناث في 

  . عدم وجود الوقت لديهن، عدم الرغبة في إبداء الرأي بهذا الموضوع: ديدة منهاالمشاركة ع

 )0.1(جدول رقم 
 يبين نسبة الذكور واإلناث في عينة الدراسة

 الجنس التكرار النسبة المئوية
 ذكر 211 52.75
 أنثى 189 47.25

 المجموع 400 100
  

                                                           
88  Michael Singletary. Mass Communication Research: contemporary methods and applications. 

(new York, and London: Longman Publishing Group, 1994. P. 71. 
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% 60عة على الشكل التالي، النسبة األكبر من حيث مكان اإلقامة فقد كانت عينة الدراسة موز

نسبة أفراد عينة % 4، و%35.7كانت من القرى، أما أفراد العينة من المدن فقد كانت نسبتهم 

  ): 0.2انظر الجدول رقم (الدراسة من المخيمات، 

  

 )0.2(جدول رقم 
  أفراد العينةإقامةيبين أماكن 

 قامةمكان اإل التكرار النسبة المئوية
 مدينة 143 35.75

 قرية 240 60
 مخيم 17 4.25
 المجموع 400 100

  

: أما توزيع أفراد عينة الدراسة من حيث الجامعة التي يدرسون فيها فقد كانت كما يلي

أيضا كانوا من جامعة النجاح، % 33.2من أفراد العينة كانوا من جامعة بيرزيت، و% 33.2

  ).0.3قم انظر الجدول ر(من جامعة الخليل، % 33.5و

 )0.3(جدول رقم 
 يبين الجامعات التي يدرس فيها أفراد عينة الدراسة

 الجامعة التكرار %النسبة 
 جامعة بيرزيت 133 33.25
 جامعة النجاح 133 33.25

 جامعة الخليل 134 33.5
 المجموع 400 100

  

من عينة الدراسة % 35.7عند تقسيم عينة الدراسة حسب المستوى االقتصادي للعائلة تبين أن 

من عينة الدراسة فمتوسط دخلهم الشهري % 38شيكل، أما ) 1500(دخلهم الشهري أقل من 

- 3000(من عينة الدراسة يتراوح دخلهم الشهري من % 13شيكل، و) 3000-1500(من 

% 5.5شيكل ) 8000-5000(شيكل، وبلغت نسبة الذين يتراوح دخلهم الشهري من ) 5000

من عينة % 6شيكل ) 8000(ي حين شكلت نسبة من يزيد دخلهم عن من أفراد العينة، ف
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إجابات مفقودة، بحيث الحظت الباحثة أن هناك نسبة من اإلجابات المفقودة % 1الدراسة، و

  ):  0.4(، انظر الجدول التالي "ال يوجد دخل"كانت توضع بجانبها مالحظة 

 )0.4(جدول رقم 
 ةيبين المستوى االقتصادي لعينة الدراس

 الدخل الشهري التكرار %النسبة 
  شيكل1500أقل من  143 35.75
  شيكل3000-1500من  153 38.25

  شيكل5000 -3000من  52 13
  شيكل8000-5000من  22 5.5

  شيكل8000أكثر من  25 6.25
 إجابات مفقودة 5 1.25
 المجموع 400 100

  

من عينة % 23.5نة الدراسة، فقد اعتذر االتجاهات السياسية ألفراد عي) 0.5(يوضح الجدول 

ؤيدون من أفراد عينة الدراسة ي% 1.5ه، وكان ؤيدونالدراسة عن ذكر االتجاه السياسي الذي ي

من عينة الدراسة فقد تبين أنهم % 27حركة حماس، أما ؤيدون ي% 22.5لجهاد اإلسالمي، وا

من عينة الدراسة، في % 4.5لجبهة الشعبية ؤيدون احركة فتح، وبلغت نسبة من يؤيدون ي

من عينة % 1، وحزب الشعب %0.75لجبهة الديمقراطية ون اؤيدحين كانت نسبة من ي

من عينة الدراسة % 5من عينة الدراسة  فكانوا مستقلين وطنيين، و% 6.7الدراسة، أما 

 معظمها تشير إلى دراسة بإجابات أخرى وكانتمن عينة ال% 6مستقلين إسالميين، وأجاب 

  .تماء أفرادها إلى أي فصيل سياسيعدم ان
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 )0.5(جدول رقم  
 يبين االتجاهات السياسية لعينة الدراسة

 تجاه السياسياال )ك(التكرار  %النسبة 
 أعتذر عن اإلجابة 94 23.5

 جهاد إسالمي 6 1.5
 حركة حماس 90 22.5

 حركة فتح 108 27
 جبهة شعبية 18 4.5

 جبهة ديمقراطية 3 0.75
 حزب شعب 5 1.25
 مستقل وطني 27 6.75
 مستقل إسالمي 21 5.25

 أخرى 24 6
 إجابات مفقودة 4 1

 المجموع 400 100
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  الفصل الرابع

  عرض وتحليل نتائج الدراسة

  

لتحقيق أهداف الدراسة تم تحليل البيانات التي تم جمعها خالل تنفيذ الدراسة، قامت الباحثة 

، حيث حللت الباحثة  إجابات الطلبة )SPSS(يا باستخدام البرنامج اإلحصائي بمعالجتها إحصائ

 التكرار والنسبة المئوية: اإلحصاء البسيط(على فقرات االستبانة، باستخدام التحليل الوصفي 

 لمعرفة الفروق ذات الداللة إضافة الستخدام اإلحصاء المتقدم، )والمتوسط الحسابي

مقارنة النتائج بنتائج دراسات سابقة، إضافة إلى تم و ).F-test(و) T-test: (اإلحصائية

الدراسة، وفيما يلي ) فرضيات(كما تم اختبار تساؤالت . استخدام بعض األدبيات في التحليل

  .عرض لهذه النتائج وتحليلها لإلجابة على تساؤالت الدراسة

  
شباب  عند "سيكشعب وكنظام سيا" الواليات المتحدةما هي صورة : المشكلة األولى

  ؟ة الفلسطينيالجامعات

لإلجابة عن هذا السؤال طرحت الباحثة على طلبة الجامعات الفلسطينية ثالثة أسئلة استخدمت 

 .        في السؤال األول والثالث القياس االسمي، وفي السؤال الثاني استخدمت قياس طول الفئة

 

  الواليات المتحدةما هو انطباعك عن . 1

؟ وكان الهدف من السؤال الواليات المتحدةما هو انطباعك عن : األول مباشراكان السؤال 

 بشكل عام، وأول ما يتبادر إلى أذهانهم اشعبواليات المتحدة حكومة ومعرفة رأي الشباب بال

 ؟، هل يتبادر إلى ذهنهم ما هو سلبي أم ما هو إيجابيذكر الواليات المتحدة أمامهمعندما ت

   :النحو التاليوكانت النتيجة على 

فقط % 8، بينما واليات المتحدةمن عينة الدراسة أنهم يحملون انطباعا سلبيا عن ال% 75عبر 

هم أنه ال يوجد لديهم من المستطلعة آراؤ% 17وأجاب . م من يحملون انطباعا إيجابيا عنهاه

  .واليات المتحدةانطباع محدد عن ال
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  ثلثي العينة أكثر منورة سلبية، فقد أجمعت هي صواليات المتحدةيتضح من هذا أن صورة ال

، وهذا ما أشار إليه روبرت ستلوف حين  سلبية لديهمواليات المتحدةمنها أن صورة ال% 75

اتهم الواليات المتحدة بالجهل في األساليب الصحيحة لكسب عقول الشباب في الشرق 

ن لتي أجريت في الكثير متتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج معظم الدراسات او )89(.األوسط

، والتي تبين من خاللها أن هناك صورة واليات المتحدةال دول العالم مؤخرا حول صورة

  :)1.1( انظر الرسم البياني .حدة، في أرجاء العالم المختلفةسلبية للواليات المت

ات  رسم بياني رقم (1.1):  يبين رأي شباب الجامعات الفلسطينية بالوالي
المتحدة

ايجابي 
8%

سلبي 
75%

ال رأي محدد لدي
17%

  

 

عربية، لو عدنا لالستطالع الذي أجراه معهد زغبي حول صورة الواليات المتحدة في الدول ال

، لالحظنا صورة متدهورة بشكل كبير للواليات المتحدة، ولكن تبين من 2005في تشرين أول 

خالل استطالع معهد زغبي أن الشباب أكثر إيجابية في نظرتهم تجاه الواليات المتحدة من 

فهل يمكن أن تكون صورة الواليات المتحدة أكثر سلبية لو شملت عينة ) 90(كبار السن،

ار السن؟ أم أن المجتمع الفلسطيني له خاصية مختلفة عن بقية الشعوب العربية، الدراسة كب

ا، وهذا سيتضح في مشاكل ينتيجة المعاناة المباشرة التي يعانيها من إسرائيل، المدعومة أمريك

                                                           
  . 2005، 21العدد . تقرير واشنطن". روبرت ستلوف. األفكار في الحرب ضد اإلرهابنقد كتاب معركة . " بيريفان يوسفي 89

  .id?cfm.printarticle/org.taqrir.www   13/11/2006=129: انظر موقع
  . للمزيد انظر الفصل الثاني  90
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المعاناة الدراسة األخرى، حيث عبر الكثير من الشباب أن صورة أمريكا لديهم تشكلت من 

  . ميا، ومن سياسات الواليات المتحدة الداعمة إلسرائيلالتي يعيشونها يو

 مما يؤدي  لعبت دورا في التأثير على آراء الكثير من العقول الشابةنظرية المؤامرةوال بد أن 

  الشعب الفلسطينيتجاهلرسم صورة سلبية عن الواليات المتحدة وأهدافها نتيجة كل ما تقوم به 

  )91.(من سياسات داعمة إلسرائيل

قوم  على كل ما تكرد فعل السلبية عند الشباب الفلسطيني، واليات المتحدةالما تشكلت صورة ك

 من سياسات تجاه المسلمين القاطنين في أمريكا خاصة بعد أحداث لحكومة األمريكيةبه ا

إضافة للسياسات األمريكية المنحازة إلسرائيل، وبالتالي تقترن ) 92(الحادي عشر من سبتمبر،

  .  عند الفلسطيني باإلحباط وخيبة األمليات المتحدةالوالصورة 

صناع   عند الكثير منبالتفكير األمريكي، كما هو الحال العرب عدم معرفةلال بد أن و

دور  ،الذين يجهلون اهتمامات وتطلعات الشعوب العربيةأيضا  مريكانفراد األأل وا،)93(القرار

كي، كما أن لعدم قدرة العرب على التعامل في نظرة العرب السلبية للحكومة والشعب األمري

مع وسائل اإلعالم بذكاء لكسب الرأي العام األمريكي دور في وجود مثل هذه الصورة 

   )94.(السلبية

، مسؤولية تحويل الغرب من عدو امبريالي "حركات اإلسالم االحتجاجي"تحمل "بعض اآلراء 

 العسكرية التي يشعر بها المسلمون، إلى عدو إيماني، والسبب في ذلك يعود لعقدة الهزيمة

 صحة هذا منوبغض النظر ) 95.("المستوى السياسيوبالتالي نظرة هؤالء لآلخر مختزلة في 

  . اآلخرالتحليل إال أنه يقودنا إلى أهمية العامل السياسي في تشكيل صورة

  

  
                                                           

. 1998مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. مريكية تجاه العرب كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟السياسة األ.  فواز جرجس 91
 .9ص 

  . 2001 ،)اإليسيسكو(ية والعلوم والثقافة المنظمة اإلسالمية للترب: الرباط.  إستراتيجية العمل الثقافي اإلسالمي في الغرب 92
  .http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/strategie/page7.htm26/10/2006   : انظر موقع

مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. فلسطين والسياسة األمريكية من ويلسون إلى كلينتون). تحرير( ميخائيل سليمان  93
 .13ص . 1996

 . -قبل مشرقنحو مست-العالقات العربية األمريكية . صورة العربي في الكرتون السياسي األمريكي.   إبراهيم أحمد أبو عرقوب94
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  طينيةطلبة الجامعات الفلسشباب عند ) أمريكا واألمريكي (الواليات المتحدةصورة . 2

  )أمريكا واألمريكي( عبارة حول صورة عات خمس عشرةطرحت الباحثة على طلبة الجام

استخدمت فيها قياس طول الفئة، وسبب اختيار هذا المقياس كان الحصول على نتائج أكثر 

دقة، فهو يمكن المستطلَع من التعبير عن رأيه من خالل الموافقة أو الموافقة بشدة، كما يمكنه 

عن رفضه من خالل المعارضة أو المعارضة بشدة، وفي حال عدم وجود رأي محدد أن يعبر 

فبينما كان السؤال األول . )ال رأي (لديه يمكنه التعبير عن ذلك من خالل عبارة غير مقرر

مباشرا، أرادت الباحثة أن تتأكد أكثر من إجابات عينة الدراسة، من خالل التعرف على 

  .يقة مختلفة بطرعينة الدراسةانطباعات 

  

 األمريكي، فردجزء من هذه العبارات عن أمريكا كبلد ونظام سياسي، والجزء اآلخر خاص بال

  .أمريكا تليها عبارة حول األمريكيحول وقد حرصت الباحثة على وضع عبارة 

،  عن أمريكا واألمريكيمبحوثينعات المن خالل هذا السؤال يمكن التعرف على انطبا

  :ليهال إصوي تم الت مجموعة النتائج الت يبين)1.2(والجدول 
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  )1:2(جدول رقم 
 واليات المتحدةال من ةالفلسطينيالجامعات شباب يبين موقف 

Std. 
Deciation  mean المفردة 

 أمريكا تستعمر الشعوب وتغتصب حقها  4.508 0.98

 األمريكي إنسان حضاري  2.724 1.26

 لد الحريات الشخصيةأمريكا ب  2.807 1.39

 األمريكي انتهازي يحقق مصالحه على حساب غيره  4.268 0.92

 أمريكا تقدم المساعدات اإلنسانية للدول الفقيرة  2.61 1.15

 األمريكي محارب شجاع  1.855 1.15

 أمريكا بلد يسوده القانون  3.027 1.36

 األمريكي محارب ال يعرف الرحمة  4.268 1.04

 أمريكا بلد التقدم العلمي والتكنولوجي  4.335 0.75

 األمريكي عنيف وإرهابي  4.12 1.07

0.54 4.805  
السياسة الخارجية األمريكية معادية للفلسطينيين 

 ومنحازة إلسرائيل

 األمريكي يأخذ ما يحتاجه بالقوة  4.471 0.78

 أمريكا بلد االنحطاط األخالقي   4.39 0.86

 األمريكي عاطفي وحنون  2.067 1.07

 الديمقراطيةالحرية وأمريكا بلد  2.762 1.33
  

I. أمريكا تستعمر الشعوب وتغتصب حقها  

أمريكا تستعمر : "أن عينة الدراسة موافقة جدا على عبارة: من خالل نتائج هذا السؤال تبين

ل األول اؤست، وهذا يؤكد نتائج ال)4.508( بمتوسط حسابي قيمته "الشعوب وتغتصب حقها

على % 92، فهناك إجماع بنسبة مبحوثين عن الواليات المتحدةالواالنطباع السلبي الذي يحمله 

، )1.2انظر الجدول (الموافقة والموافقة جدا، على أن أمريكا تستعمر الشعوب وتغتصب حقها 
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استعمار ف) 96.(ولطالما كانت الواليات المتحدة تصور على أنها إمبراطورية استعمارية

 الواليات بدأتفي الماضي ف. ها لتشكيل صورة سلبية عن يؤديالواليات المتحدة للشعوب

 وفيتنام ، واليابان، وألمانيا، بالتوسع واحتالل األرض لتأمين مصالحها فاحتلت الفلبينالمتحدة

وغيرها، ولكن مع تبدل التركيبة العالمية، بحيث أصبح باإلمكان السيطرة على اآلخر بطرق 

ر احتالل األرض، ركزت الواليات المتحدة على االقتصاد واالنفتاح، وتراجعت أخرى غي

ز على يتركللت عاد، 2001 ولكن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. اهتماماتها األمنية

  )97.(، لتحقيق أهدافها وتأمين مصالحهااحتالل األرض من جديد

ظر ألمريكا على أنها دولة  وال بد أن الحرب على أفغانستان والعراق ساهمت في الن

تؤثر على تكوين الصور لديه، مستعمرة، فحاالت الصراع والظروف التي يمر بها اإلنسان، 

  ) 98.(ؤدي لصعوبة تغيير هذه الصوركما ت

ال بد من اإلشارة هنا إلى أن االنطباعات التي يحملها العرب للغرب كانت تختلف من فترة 

، وأحيانا تكون عالقة خوف وحرص من  بالغربوانبهارألخرى، فأحيانا تكون عالقة إعجاب 

 بسبب هزيمة المحتل، وتكون العالقة في  بالنفساآلخر، وأحيانا أخرى تكون عالقة افتخار

 فهناك أنواع كثيرة من .ربعض الفترات فيها نوع من الرغبة بالتخلص من سيطرة اآلخ

قول أن الضعيف يحقد على الصور التي كونها العرب ألنفسهم عن الغرب بحيث يمكن ال

 لكنه في الوقت نفسه يرى فيه نموذجا عليه أن يحتذي ببعض من جوانبه ليستطيع ،القوي

ونتيجة ذلك يمكن أن نستنتج أن العالقات السائدة في هذا الوقت بين الشرق ) 99.(اللحاق به

ع من الرغبة ، هي عالقة فيها نو)الواليات المتحدةالعالم اإلسالمي و(والغرب وتحديدا بين 

بالتخلص من االستعمار الذي تفرضه الواليات المتحدة من خالل الحروب التي قامت بها، 

  .ومن خالل مساندتها إلسرائيل وزرعها وسط المنطقة العربية

  

                                                           
، 36العدد . تقرير واشنطن. تساؤل في جامعة ميريالند...ما هو واقع عالقات الواليات المتحدة بالعالم اإلسالمي. يحيى محمد  96

  .org.taqrir.www  29/1/2007: انظر موقع. 2005
  .  17/5/2006 .الجزيرة نت. كولن باول والديمقراطية...ألمريكيالمانيفست ا.   إلياس حنا97

 .htm.print/aspx/KnowledgeGate/net.aljazeera.www 25/10/2006  :انظر موقع
  .11ص . مصدر سابق. العالقات العامة والصورة الذهنية. علي عجوة  98
 الشرق ".عرض تأريخي تفسيري...الصورة العربية عن الحضارة األوروبية الغربية واالستجابة لهذه الصورة. " أنطوان مقدسي 99

 .848 -798  ص: سابقمصدر. والغرب
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II. األمريكي إنسان حضاري  

، فقد كانت عينة الدراسة غير مقررة بشأن موقفها من "األمريكي إنسان حضاري: "أما عبارة

بأنهم غير % 21من عينة الدراسة، وأجاب % 45بحيث عارضها بشدة وعارضها . ةالعبار

من المبحوثين، وبالتالي كان % 34مقررين، بينما وافق وواقف بشدة على هذه العبارة 

 معين عند موقفدم وجود وهذا يشير لع) 2.724(وسط الحسابي لمجموع هذه اإلجابات متال

العبارات اإليجابية بحق تعتبر هذه العبارة من ي حين ف. عينة الدراسة تجاه هذه العبارة

، ولم المبحوثين، ولكن كانت النتيجة عليها غير محددة بحيث لم يوافق عليها األمريكي

يمكن أن تكون هذه العبارة صحيحة، ). 1.2انظر الجدول رقم (ها في الوقت نفسه ويرفض

منجزات حضارية مثل اختراع السيارة فاألمريكي قدم الكثير من االختراعات واإلنجازات وله 

والكمبيوتر، وهو من يقف على رأس الحضارة الغربية ويقودها، وهو من ينشر رموز العولمة 

 أن هذا صحيح؟ ولماذا ة الفلسطيني الجامعاتشبابعالم المختلفة، فلماذا لم يقرر في أرجاء ال

  أيضا لم ينِف ذلك إن كان ال يؤمن بصحته؟ 

، الحظت الباحثة أن الكثير من أفراد عينة الدراسةلباحثة لالستبانة على في أثناء توزيع ا

أمريكا؟ : " عبروا بقولهمواليات المتحدةال عند علمهم بأن االستبانة حول صورة مبحوثينال

بالطبع كل األسئلة يجب أن تكون إجاباتها " و " بالتأكيد كل ما هو سيء موجود في أمريكا

 إذا الحظت الباحثة أن هناك حاالت من السخط والغضب على أمريكا ".سلبية ألنها عن أمريكا

 بشعبها ونظامها ن أمريكا اعتبر الكثيروبحيث، ة الفلسطيني الجامعاتشبابفوف في ص

  . ، نتيجة ما تقوم به من دعم إلسرائيل السبب الرئيس لكل ما يجري للشعب الفلسطينيالسياسي

  

III. أمريكا بلد الحريات الشخصية  

 "أمريكا بلد الحريات الشخصية"نة الدراسة غير مقررة في إجاباتها حول ما إذا كانت عيكانت 

 وهذا ينسجم مع النتائج التي توصلت لها الدراسة عندما .)2.807(بمتوسط حسابي قيمته 

تقريبا % 4أعرب سألت الباحثة أفراد العينة عن سبب رغبتهم في الهجرة إلى أمريكا، بحيث 

 بسبب وجود نظام  بأنها ترغب بذلكواليات المتحدةلالهجرة لغبة بالرامن عينة الدراسة 

للحريات فيها، وبالطبع هذه النسبة قليلة وبالتالي تنسجم مع ما توصلنا إليه من نتائج لهذه 
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 عدم قدرة عينة الدراسة على اتخاذ قرار تجاه أكانت أمريكا بلد الحريات: العبارة وهي

  . أم الالشخصية

. دراسات رغبة بعض الشباب العربي بالهجرة إلى أمريكا ألنها بلد الحريةبعض الأوضحت 

ففي دراسة أجريت على الشباب األردني، أبدا الكثير من الشباب رغبتهم بالهجرة إلى أمريكا 

، فقد قال الشباب نرغب بالهجرة إلى أمريكا ألنه يمكننا الوقوف أمام البيت "بالد الحرية"ألنها 

فتات المعارضة لسياسات الواليات المتحدة الخارجية، كما يمكن كتابة بيانات األبيض، ورفع ال

معارضة حول الحرب على العراق أو معاملة السجناء، وإرسال هذه البيانات للحكومة 

ويرى آخرون أن أمريكا . األمريكية، وعبر الشباب بأنه من الصعب فعل هذا في العالم العربي

ويناقض آخرون هذه األفكار . نها بالحرية واألمن واالطمئنانهي الحلم، بحيث ينعم من يقط

بقولهم إن من يذهب ألمريكا يصدم، فهذه أحالم قديمة، فالواليات المتحدة تعاني من ارتفاع 

  ) 100.(نسبة الجريمة والبطالة واالنحراف وغالء األسعار، وصورتها المشرقة لم تعد موجودة

 يرى أن أمريكا هي بلد الحريات الشخصية، ةالفلسطيني  الجامعاتشبابإذا ال بد أن جزء من 

ولكن هناك جزء آخر يرى أن أمريكا لم تعد صاحبة تلك الصورة المثالية التي كانت في 

السابق، وهذا ما أدى إلى الموقف الغير واضح حول ما إذا كانت أمريكا بلد الحريات 

  . الشخصية

يات في أمريكا إال أن الحريات الشخصية في بالرغم من اآلراء المختلفة للشباب حول الحرو

الواليات المتحدة مكفولة بالدستور وعلى سبيل المثال ال يحق ألي أحد كما ال يحق للكونغرس 

إصدار قانون يحد من حرية الصحافة أو الكالم، أو يحد من حق الناس في االجتماع سلميا، 

اتهامي، كما ال يجوز التعرض لحق وال يجوز اعتقال شخص الستجوابه إال تبعا لصدور قرار 

الناس في اقتناء أسلحة وحملها، وبالنسبة لألمور الدينية فال يحق للكونغرس إصدار قانون 

بإقامة دين من األديان أو يمنع ممارسته، هذه بعض القوانين التي تتعلق بالحرية الشخصية في 

                                                           
  . 11/9/2005. جريدة الغد. إغراء الدولة العظمى ينكسر أمام سياساتها الفاشية.  جمانة مصطفى   100

  . 1htm.print/jo.alghad.www://http  26/10/2006: انظر موقع
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ن لتكون بلد الحريات أمريكا، وهذا يبين أن أمريكا تعمل بجهد من خالل سن القواني

  ) 101.(الشخصية

  

IV. أمريكا بلد الحرية والديمقراطية  

، أن العينة "أمريكا بلد الحرية والديمقراطية"لعبارة ) 2.762(تؤكد نسبة المتوسط الحسابي 

انظر الجدول  ( هذه العبارةغير مقررة حول موقفها من هذه العبارة بل كانت أقرب إلى رفض

1.2 .(  

 والديمقراطية الواليات المتحدةهذه النتيجة، فالحرية من أبرز مالمح صورة لم تتوقع الباحثة 

على الطراز األمريكي كانت النظام الذي يعتقد أنه صالح لكل مكان وهو النموذج األفضل 

، والمساواة والعدالة ة لطالما كانت تنادي بنشر الحرية والديمقراطيفأمريكا، على اإلطالق

قوق اإلنسان، بما فيها من اعتراف باالختالف والتعدد، وعدم قبول وتكافؤ الفرص، وحماية ح

أي تمييز قائم على أساس اللون أو الدين أو العرق، وبالتالي الدفاع عن هذه القيم والمعتقدات 

كما كانت هناك محاوالت لتضمين تلك القيم في الدساتير . ونشرها في أرجاء العالم المختلفة

مؤسسات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في الدول الغربية والقوانين، وفي مختلف ال

  ) 102.(المختلفة

كانت شعارات الحرية والديمقراطية، ثابتة في سياسات اإلدارات األمريكية المتعاقبة، فلم تأِت و

السياسات العنيفة التي تعتمدها   ولتبريرحكومة أمريكية إال ونادت بالحرية والديمقراطية،

  )103.(م استخدام الديمقراطية مع اآلخر كانت تعمل على تشويه صورة اآلخر سبب عدوتبرر

 تطالب بنشر الحرية والديمقراطية في العالم، وتشن الحروب بهدف نشر واليات المتحدةالف

الديمقراطية وتحرير الشعوب من الظلم، فالمبادرات األمريكية الحالية للديمقراطية، مبادرات 

 فرض الديمقراطيةعملية ؤدب رافضها، وبذلك يكون التغيير بالقوة وإلزامية ال خيار فيها، ي

  . أيضا بالقوةتكون

                                                           
قسم اللغة العربية بمكتب برنامج اإلعالم الخارجي . دستور الواليات المتحدة األمريكية مع مالحظات تفسيرية...حول أميركا   101

      html.758247-16/Mar/2005/Archive/ar/gov.state.usinfo://http: انظر موقع. 73ص. في وزارة الخارجية األمريكية
 . 328ص . 1992مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، . ترجمة فاضل جتكر. ردع الديمقراطية.   نعوم تشومسكي102
  . مصدر سابق. كولن باول والديمقراطية...ألمريكيالمانيفست ا.  إلياس حنا103

 .htm.print/aspx/KnowledgeGate/net.aljazeera.www  25/10/2006 : انظر موقع
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كما أن قيم الديمقراطية والحرية وتكافؤ الفرص التي ذكرناها سابقا، لم تعد تطبق كما في 

من لهم صلة باإلسالم ال كثير مالسابق داخل أمريكا نفسها، فاألقليات والجاليات المسلمة، وال

  . كما في السابق، وأصبح هناك الكثير من القيود التي يعانون منهايعاملون

  

V. األمريكي انتهازي يحقق مصالحه على حساب غيره  

األمريكي انتهازي يحقق مصالحه  " عينة الدراسة على عبارةةفلسطيني ال الجامعاتشبابوافق 

 بحيث يظهر )4.268 ( الذي بلغت قيمته من المتوسط الحسابي تبين ذلك،"على حساب غيره

. من خالل المتوسط الحسابي أن عينة الدراسة قريبة من الموافقة بشدة على هذه العبارة

إذا . انتهازيوللتأكيد على صحة هذه النتيجة فقد وصف جزء من عينة الدراسة األمريكي بأنه 

 فهذا بما أن أفراد عينة الدراسة أكدوا أنهم يرون بأن  األمريكي انتهازي في سؤالين مختلفين

، وهذا يؤكد جدية النتائج وصحتها، فعندما طلب من يعني انسجام في إجابات عينة الدراسة

انظر (وصفه الكثيرون بأنه انتهازي ) بكلمة(عينة الدراسة التعبير عن صورة األمريكي لديهم 

   ).1.3الجدول 

  

VI. أمريكا تقدم المساعدات اإلنسانية للدول الفقيرة 

أمريكا تقدم المساعدات للدول : " من عبارةة الدراسة عن موقفهمأفراد عين لأما عندما سؤ

 كانت قيمة المتوسط بحيث، فقد كانت عينة الدراسة غير مقررة بشأن هذا الموضوع، "الفقيرة

انظر (على أن عينة الدراسة أقرب إلى رفض هذه العبارة ، وهذا يدل )2.61(الحسابي 

هذه النتيجة %. 29والموافقة جدا على هذه العبارة ، بينما كانت نسبة الموافقة )1.2الجدول 

 لدول  والمعونات المختلفة المساعدات الكثير منتخالف الواقع، فمن المعروف أن أمريكا تقدم

ور  الروايات العربية تظهر ُصمثالف وتساهم في تشكيل هذه النظرة عوامل كثيرة )104(.العالم

 هدفالعالم، وتبين هذه الروايات أن  للفقراء في ألمريكا على أنها تقدم المساعدات والمعونات

إذا أمريكا تقدم ) 105(،لئك الفقراءو وليس مساعدة أ من ذلك هو السيطرة على العالمأمريكا

                                                           
م، .م.الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ش: قاهرةال. ترجمة فايزة حكيم، أحمد منيب. الصحافة في واشنطن. ميج جرينفيلد  104

 .61ص . 2004
  .  للمزيد انظر الفصل الثاني 105
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المساعدات لكن ما الهدف من ذلك؟ سؤال مهم ال بد أنه يلعب دورا في تحديد رأي الشباب 

  . وموقفهم من هذه المساعدات

  

VII. األمريكي محارب شجاع  

، بحيث كانت قيمة "األمريكي محارب شجاع: " عبارةة الفلسطيني الجامعاتشبابعارض 

وهذا يدل أن أفراد عينة الدراسة أقرب لمعارضة هذه العبارة ) 1.855(المتوسط الحسابي 

اسة فقط من عينة الدر% 12معارضة شديدة، أما من وافق على هذه العبارة فقد كانت نسبتهم 

لجنود  التي تبثها الفضائيات لمناظرالربما ساهمت . )49 صفحة) 1.2(انظر الجدول (

كما . األمريكيين في العراق وهم يعانون من الذعر والهلع والخوف في تشكيل هذه الصورة

 العراق، ومن   الجنود في هؤالءالبد أن هذا جاء نتيجة ما يراه الشباب من ممارسات يقوم بها

يها تعذيب وتنكيل بالسجناء، وهذه الممارسات بعيدة كل صور ترد من المعتقالت األمريكية، ف

البعد عن الشجاعة، وال تنم سوى عن الضعف، وعدم القدرة على فعل شيء، إال ما يأتي عن 

  .طريق القوة العسكرية، إلهانة الشعوب الضعيفة

  

VIII. األمريكي محارب ال يعرف الرحمة  

اع، فقد وافقت على عبارة ب شجروبما أن عينة الدراسة عارضت عبارة األمريكي محا

، وتعتبر هذه العبارة معاكسة للعبارة السابقة، وبهذا "األمريكي محارب ال يعرف الرحمة"

وبما أن األمريكي ليس شجاعا كما تراه عينة . نالحظ انسجام في إجابات عينة الدراسة

، بينما )4.268( حسابي قيمته الدراسة، فقد اعتبرته العينة محاربا ال يعرف الرحمة بمتوسط

وال بد أن هذا جاء نتيجة . من أفراد العينة المستطلعة% 9 هذه العبارة بشدة عارض وعارض

 من حروب ودمار، وقصف عشوائي يذهب ضحيته األمريكيالتصرفات التي يقوم بها 

األبرياء من نساء وأطفال وشيوخ، وتُباد فيه عائالت بأكملها نتيجة خطأ في تقدير الطائرات 

  . المراد استهدافهاقعاللمو
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IX. األمريكي عنيف وإرهابي  

) 4.12(بمتوسط حسابي " األمريكي عنيف وإرهابي: "كانت عينة الدراسة موافقة على عبارة

فهذه العبارة والعبارات السابقة . من المبحوثين% 10بينما رفض ورفض بشدة هذه العبارة 

األمريكي ) ( محارب شجاعاألمريكي(تسعى كلها للتعرف على صورة األمريكي المقاتل 

  ).األمريكي عنيف وإرهابي) (محارب ال يعرف الرحمة

 ها في كل المجتمعات شرقية كانت أوالعنف واإلرهاب ظاهرة نفسية اجتماعية يمكن أن نجد

  ) 106.(غربية، وقد تكون مرتبطة بالدين أو مستقلة عنه

شباب اعتَبر ) 107(،" باإلسالمففي الوقت الذي اعتُبر فيه اإلرهاب في الخطاب العام مقترنا"

بي، فما سبب ذلك؟ هل هو بسبب ما تقوم به الواليات  األمريكي إرهاةالفلسطينيالجامعات 

 من عنف تجاه المجتمعات األخرى، من خالل الحروب التي تستخدم فيها األسلحة المتحدة

ا للعرب والطائرات المدمرة؟ أم سبب ذلك هو نوع من رد الفعل، جاء بسبب اتهام أمريك

  والمسلمين باإلرهاب؟   

عربية التي  الروايات ال عن األمريكي، فمثالال بد أن هناك عوامل مختلفة شكلت هذه الصورة

 على األمريكيت ظهرأ، أو تضمنت أحداثها وجود إنسان أمريكي، تناولت صورة األمريكي

لعربي من  من خالل ما مر به الوطن اأنه عنيف، فالحاكم يبطش وهذه الصورة جاءت

إذا القارئ العربي ال بد أنه شكل جزءا من صورة األمريكي لديه من خالل هذه . استعمار

 ألنه هكذا رآها من خالل ن تكون صورة األمريكي بنظره عنيفالروايات وبالتالي ال بد أ

  )108.(قراءاته

اهم في ترسيخ وفي ورقة بحثية للكاتبة زينب حقي تبين أن اإلعالم العربي بقنواته المتباينة س

ثقافة العنف، من خالل إفساح المجال لعلماء دين ومفكرين وكتاب وإعالميين، بنشر معتقداتهم 

                                                           
  . مصدر سابق. إستراتيجية العمل الثقافي اإلسالمي في الغرب 106

  .http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/strategie/page7.htm26/10/2006   : انظر موقع
المؤسسة العربية للدراسات : بيروت، وعمان. ترجمة وتحرير صبحي حديدي). 1(ط. لى االستشراق تعقيبات ع.  إدوارد سعيد107

  .83ص . 1996والنشر، ودار الفارس للنشر والتوزيع، 
  .  للمزيد انظر الفصل الثاني108
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كما بينت الكاتبة أن هناك خلل فكري، وتشويه عقائدي في بعض المناهج التعليمية . الخاطئة

  ) 109.(في الوطن العربي، التي تحث على رفض اآلخر

ن إلى أنه هناك الكثير من العنف في األفالم األمريكية، شير مجموعة من الكتاب الغربييوي

  ) 110.(وصور العنف المكثفة هذه تجعل الشباب يتبعون سلوكا أكثر عدائية

همت في تشكيل صورة اآلخر العنيف، أس مجتمعةإذا الروايات والتلفاز والمناهج التعليمية 

. الل ما قرءوا وشاهدواوبهذا لم يحكم الشباب الفلسطيني على عنف األمريكي إال من خ

وبالمقابل ينظر األمريكي للعربي والمسلم على أنه عنيف أيضا، وال بد أن لما كتب من 

روايات، وما يدرس في المناهج الدراسية، وما يشاهد في التلفاز من أفالم في أمريكا، ساهم 

الل من هنا يمكن العمل على إصالح هذه الصور من خ. يفنع العربي الفي تشكيل صورة

 سواء كانت وسائل إعادة النظر فيما كتب، واالهتمام بنشر الصورة الحقيقية في وسائل اإلعالم

ائل اإلعالم األجنبية عندما اإلعالم العربية التي تظهر صورة الغربي أو األمريكي أو وس

  .   لصورة العربي والمسلمتتعرض

  

X. األمريكي يأخذ ما يحتاجه بالقوة  

) 4.47(بمتوسط حسابي قيمته " يأخذ ما يحتاجه بالقوة" أن األمريكي وافقت عينة الدراسة على

 على هذه العبارة، أما من بشدة من عينة الدراسة إلى الموافقة اوهذا يدل أن هناك اتجاه

. )1.2انظر الجدول  (من المبحوثين% 8 هذه العبارة فقد كانت نسبتهم عارض وعارض بشدة

 فأمريكا باستمرار تعتبر القوة  وال تزال هوية أمريكية،وال بد أن هذا يؤكد أن القوة كانت

وال بد أن هذه النتيجة تؤكد . رمزا لها ومن خالل القوة تنفذ ما تريد وتستولي على ما تريد

 األمريكي ة على مفردةفلسطينيإجابات عينة الدراسة بحيث وافق شباب الجامعات الانسجام 

  ).1.2ظر الجدول ان(انتهازي يحقق مصالحه على حساب غيره 

   

  

                                                           
  .2/5/2006 .إيالف. زينب حقي تتحدث عن صورة اآلخر.   بشير البحراني109

 htm.145472/5/2006/ElaphLiterature/elaphWeb/com.elaph.www 2006/10/26 : انظر موقع
  .187-185ص . 2000جروس برس، : لبنان). 1(ط . اإلعالم والسياسة الخارجية.   سالم خطاب الناصري110
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XI. أمريكا بلد يسوده القانون  

 عينة الدراسة نحو عبارة غير مقرر ، اتجهت إجابات"أمريكا بلد يسوده القانون"وحول 

 على بشدة وافق ووافق ).49صفحة ) 1.2(انظر الجدول رقم ) (3.027(بمتوسط حسابي يبلغ 

كانوا % 13، و%39بشدة  عارضهاها وعارضمن أفراد عينة الدراسة، و% 47هذه العبارة 

ات يتجه إلى عدم وجود قرار جابغير مقررين، فكان المتوسط الحسابي لمجموع هذه اإل

 من هذه العبارة فال بد أن يكون ذلك ا حول موقفهة غير مقررعينة الدراسة، وبما أن )3.02(

  حول موضوعالمبحوثين نقص المعلومات المتوفرة عند مثل نتيجة مجموعة من العوامل،

وسياساتها تجاه الشعب  ة فعل ضد أمريكاردذلك ويمكن أن يكون . القانون في أمريكا

  . بينا سابقاالفلسطيني كما 

  

XII. أمريكا بلد التقدم العلمي والتكنولوجي  

بلد التقدم العلمي أمريكا " بالموافقة، على عبارة ة الفلسطيني الجامعاتشبابأجاب 

، وهذا الرقم دليل على اتجاه العينة نحو )4.335( بمتوسط حسابي قيمته ،"والتكنولوجي

فقط من عينة الدراسة وهذه % 3 على هذه العبارة، بحيث رفضها ورفضها بشدة بشدةالموافقة 

  .  العباراتغيرها مننسبة رفض قليلة مقارنة مع 

فهذه حقيقة معروفة للجميع، أمريكا مخترعة الحضارة الحديثة، ولها نموذجها الحضاري 

  . الخاص بهاوالثقافي 

 على هذه الحقيقة، وتبين أنه على وا وافقة الفلسطيني الجامعاتشبابمن خالل ذلك نالحظ أن 

علم بها، فأمريكا أكبر القوى العالمية، وهي متقدمة في المجاالت المختلفة، االقتصادية 

 الثقافة والعسكرية والثقافية والعلمية، كما أنها تسعى لفرض ثقافتها في أرجاء العالم لتكون

  )111.(الكونية، الصالحة للعالم أجمع

  

  

                                                           
  .  مصدر سابق.ي في الغربإستراتيجية العمل الثقافي اإلسالم 111 

  .http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/strategie/page7.htm26/10/2006   : انظر موقع
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XIII. السياسة الخارجية األمريكية معادية للفلسطينيين ومنحازة إلسرائيل  

، فقد "السياسة الخارجية األمريكية معادية للفلسطينيين ومنحازة إلسرائيل"أما حول ما إذا كانت 

رة بحيث بلغ المتوسط  على صحة هذه العبابشدة ةموافقال أفراد عينة الدراسة علىأجمع 

ة عارضة والمعارض، أما نسبة الم)49 صفحة) 1.2(انظر الجدول رقم ) (4.805(الحسابي 

  %). 1.5( العبارة فقد بلغت لهذهبشدة 

يولد الكراهية في كافة ال بد أن ما يراه الفلسطينيون من مواقف أمريكية دائمة مؤيدة إلسرائيل 

متحدة وليس فقط بين أبناء الشعب الفلسطيني وشبابه، المجتمعات العربية تجاه الواليات ال

فمشاهد القتل اليومية التي تبثها  وسائل اإلعالم والتي تقوم بها القوات اإلسرائيلية هي أساسا 

 في استطالع آخرحيث تبين . لحصول على مثل هذه النتيجة لكاٍف  سببأمريكية الصنع، وهذا

ن التحيز األمريكي ، أ)ادر عدائهم للواليات المتحدةمص( سؤل أفراد العينة المبحوثة عن عندما

 هناك رفض واضح للسياسة )112(.%90إلسرائيل أهم أسباب العداء للواليات المتحدة بنسبة 

 في أذهان ، في المنطقةتُطرحاألمريكية، وانطباعات مسبقة بسلبية المشاريع األمريكية التي 

  . الشباب الفلسطيني والعربي أيضا

  

XIV. لد االنحطاط األخالقيأمريكا ب  

، بحيث بلغت "أمريكا بلد االنحطاط األخالقي"كانت هناك موافقة من قبل المبحوثين على أن 

فقط % 4، عارض هذه العبارة )49انظر الجدول صفحة ) ( 4.39(ابي قيمة المتوسط الحس

 على والحظت الباحثة أن هناك ثالثة من المبحوثين رفضوا اإلجابة. همالمستطلعة آراؤمن 

 . هذه العبارة بحيث لم يجيبوا بالموافقة أو الرفض، كما أنهم لم يجيبوا أنهم غير مقررين

 كما لو كان بيئة منحلة مريكيوبالفعل هناك الكثير من العرب الذين ينظرون للمجتمع األ

 ومما يثبت ذلك وجود عدد من األعمال األدبية يسودها االنحطاط في العالقات بين الجنسين،

ربية تصور الغرب بأنه مكان يسوده فوضى العالقات الجنسية وال هم للناس فيه سوى الع

                                                           
  . مصدر سابق. االنتفاضة في عامها األول والعالقات العربية األمريكية: 5االستطالع رقم  112 

  .5poll/opinionpolls/arabic/dsp/edu.birzeit.home://http  10/5/2006/: للمزيد انظر
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ال بد أن لوسائل اإلعالم العربية التي تنقل صورة خاطئة عن المجتمع و )113.(مطاردة المرأة

 كما يساهم في تشكيل هذه الصورة المسافرون العرب . دور في تشكيل هذه الصورةمريكياأل

ولكن ال بد من اإلشارة إلى  . في الغربون الجوانب السلبية التي يشاهدونهاالذين عادة ما ينقل

أن المجتمعات الغربية بشكل عام، ومن ضمنها المجتمع األمريكي، لديه تجاربه اإلنسانية 

والثقافية المتنوعة، ولديه مفاهيمه المختلفة عن الحرية وعالقة الرجل بالمرأة، ففي حين يضع 

دا على العالقات بين الجنسين، تسود مفاهيم في المجتمع الغربي عن المجتمع العربي قيو

 ولالختالف الثقافي دور )114.(الحرية الفردية المطلقة دون أي تدخل أو رقيب ديني أو أسري

في تشكيل الصورة أو النظرة لآلخر فالرؤية تتكيف باالعتبارات الثقافية وتقوم بتطبيق مقاييس 

  )115.(خرىخاصة بها على الثقافات األ

  

XV. األمريكي عاطفي وحنون  

، بمتوسط حسابي قيمته "األمريكي عاطفي وحنون"اتضح أن العينة المبحوثة ترفض عبارة 

من % 11، أما من وافق على هذه العبارة فقد كانت نسبتهم )1.2انظر الجدول ) (2.067(

مشاهد عنف  في بعض األفالم األجنبية، من نمبحوثواليشاهده  ِلما وربما أن. المبحوثين

كما أن لممارسات الجنود األمريكيين دورا في ضبابية . ساهمت في تشكيل هذه الصورة

، بحيث لم يظهر في تصرفات الجنود  لألمريكيأفراد عينة الدراسةورة التي يحملها الص

خر، في تعاملهم مع الشعب العراقي على األمريكيين أي نوع من العطف والحنان تجاه اآل

  .سبيل المثال

  

دث بسلبية عن نالحظ من خالل الخمس عشرة عبارة السابقة أن كل العبارات التي تتح

افقت عليها عينة الدراسة، أما العبارات اإليجابية بحق الواليات المتحدة فقد الواليات المتحدة و

أمريكا بلد "كانت عينة الدراسة غير مقررة بشأن معظمها، بينما وافقت على عبارة واحدة 
                                                           

 ".عرض تأريخي تفسيري...الصورة العربية عن الحضارة األوروبية الغربية واالستجابة لهذه الصورة. " أنطوان مقدسي 113
 .834 -798ص : مصدر سابق. الشرق والغرب

  . الغرب في المجتمعات العربية ضحية الحاضر والتاريخصورة .  عالء الدين سرحان114
  . de.world-dw.www  26/10/2006: انظر موقع

  .47ص . 1986مكتبة األنجلو المصرية، ). 1(ط . دراسات في اإلعالم الحديث.   محمد علي العويني115
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 كما لم يكن هناك تفرقة بين أمريكا ).1.2انظر الجدول " (لعلمي والتكنولوجيالتقدم ا

 في هذه واألمريكي في الحكم على العبارات المختلفة، بعكس نتائج أخرى تم التوصل إليها

انظر ( وتبين من خاللها وجود تفرقة بين الشعب األمريكي والحكومة األمريكية الدراسة

  ).2.1الجدول 

  

  ريكي بكلمةصف األمو .3

للعينة المبحوثة التعبير عن طلب من عينة الدراسة وصف األمريكي بكلمة واحدة، حيث يمكن 

 خيارات، وبهذا  باألمريكي من خالل أول ما يستحضرونه في أذهانهم، دون وجودرأيها

  .عينة الدراسة عند  عن صورة األمريكيواضحةكوين رؤيا  تتستطيع الباحثة

  

 من أفراد عينة الدراسة وصفوا األمريكي %)84(أن ) 1.3(في الجدول تدل األرقام والنسب 

العنصرية : تي كررها أفراد العينة سلبية هيبأوصاف سلبية، وكانت أكثر األوصاف ال

 واالنحطاط، ثم ، والحقارة، وحب المصلحة الشخصية، تليها صفة الحقد، واألنانية،واالنتهازية

وهذه النتيجة تؤكد . رجل حرب وعدو) أي األمريكي(ه نأصفة اإلرهاب، وصفة االستعمار، و

يحملونها مبحوثين عن صور سلبية من ال% 75ل األول حيث عبر اؤستما توصلنا إليه في ال

   .للواليات المتحدة

        

 وهذا يتفق مع ما ،يتضح مما سبق أن الكثير من المبحوثين وصفوا األمريكي بأنه انتهازي

األمريكي انتهازي يحقق مصالحه على "فقت عينة الدراسة على عبارة أوردناه سابقا، بحيث وا

ألمريكي بوصف مبحوثين اكذلك وصف الكثير من ال). 1.2انظر الجدول رقم  ("حساب غيره

األمريكي عنيف " فقد وافقت عينة الدراسة على أن ابي، وهذا أيضا أكد ما ورد سابقا؛إره

 في وصفهم نمستطلعورات األخرى التي كررها الومن العبا). 1.2انظر الجدول  ("وإرهابي

وافقة  ووافقت عليها عينة الدراسة م، تم طرحها-أيضا–لألمريكي أنه مستعمر، وهذه العبارة 

 وحول ذلك يقول الطاهر ،، كما وصفه آخرون بأنه عدو)49انظر الجدول صفحة (شديدة 
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 )116(.يرى بأن اآلخر هو العدون المجتمع عندما يفقد قوته ومناعته وتهتز ثقافته، إ: لبيب

السياسة الخارجية األمريكية منحازة "اتضح سابقا أن عينة الدراسة وافقت بشدة على أن 

 األمريكي بأنه صهيوني أفراد عينة الدراسة، وتأكد ذلك حيث وصف الكثير من "إلسرائيل

  .منحاز

 )1.3(جدول رقم 
 ألمريكيا ةي الفلسطين الجامعاتشباب وصف بهايبين الصفات التي 

 الصفات )ك(التكرار  %النسبة 
 الصفات السلبية    
  72  عنصري، انتهازي، مصلحجي، أناني
  33  إرهابي
  66  حاقد، حقير، منحط
  15  مخدوع، مسيطر عليه إعالميا
  18  مستعمر، رجل حرب، عدو
  14  همجي، متخلف
  13  جبان، غبي
  10  أخالقيا ودينيا متدٍن
  18  ويفتقد لإلنسانية صهيوني، منحاز،
  11   لإلسالمكافر، ومعاٍد

83.85 270  مجموع الصفات السلبية
 الصفات اإليجابية    
  11  ديمقراطي، متحضر، متقدم، ليبرالي
  6  حر
  3  متعلم، مثقف
  32  م اإلنسانية والنظامرإنسان عادي، يحت

16.14 52  مجموع الصفات اإليجابية

100 322
مجموع الصفات السلبية واإليجابية التي عبر عنها 

 صورة األمريكي لديهم حول نالمبحوثو
  

                                                           
وقائع الندوة الدولية التي عقدتها : العربي ناظرا ومنظورا إليه: صورة اآلخر". العربيةاآلخر في الثقافة . "الطاهر لبيب  116

مركز دراسات : بيروت.  تحرير الطاهر لبيب.1993 آذار 31-29الجمعية العربية في مدينة الحمامات التونسية بتاريخ من 
  .           227 ص :1999 الوحدة العربية،
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. عبروا بكلمات إيجابية عن األمريكي% 16أن إلى  )1.3(تشير النتائج في الجدول رقم 

وكانت أكثر الصفات اإليجابية التي رددتها عينة الدراسة أن األمريكي إنسان كباقي الناس، 

 والتحضر والتقدم،  وصفه جزء من عينة الدراسة بالديمقراطيةكما.  اإلنسانية والنظاميحترم

 فقد "الديمقراطيةو   الحريةأمريكا بلد"ل أفراد العينة عن رأيهم فيما إذا كانت بينما عندما سئ

 اتضحو ة حول موقفها من هذه العبارة،تبين من خالل المتوسط الحسابي أن العينة غير مقرر

  الحريةأمريكا بلد"من العينة موافقة وموافقة بشدة على أن % 36 أن هناك نسبة أيضا 

، وهذا يدل على أن هناك نسبة من العينة ترى في أمريكا بلد الديمقراطية، وهذا "الديمقراطيةو

يبين أن هناك صورة إيجابية يحملها البعض ألمريكا ولكن ليس بمقدار الذين يحملون لها 

  . صورة سلبية

، فقد تبين سابقا أن عينة الدراسة )1.3انظر الجدول (ا بالنسبة لمن وصف األمريكي بالتقدم أم

نة ف أفراد العي، وبهذا جاء وص"أمريكا بلد التقدم العلمي والتكنولوجي"موافقة على عبارة 

ى عينة الدراسة تنظر لألمريكي علف ؛ النتائج التي توصلنا لها سابقالألمريكي بأنه متقدم ليؤكد

 األمريكي بأنه ُحر، ولكن أظهر المتوسط الحسابي في سؤال نكما وصف المبحوثو. أنه متقدم

انظر الجدول " (أمريكا بلد الحريات الشخصية"سابق أن عينة الدراسة غير مقررة حول عبارة 

أمريكا بلد "من عينة الدراسة على أن % 41، ولكن في الوقت نفسه وافق ووافق بشدة )1.2

 وبلده ، وصف نسبة من أفراد العينة األمريكي بأنه ُحرهذا ، وبالتالي يبرر"لشخصيةالحريات ا

  . نسجام في إجابات عينة الدراسةاال  نوع من وبالتالي هناك،بالد الحرية

عبروا % 83.8 وكانت النتيجة أن ،ل أفراد عينة الدراسة هنا عن صورة األمريكي كفردسئ

من عينة % 75 أن وما تم التوصل إليه من ،تساؤل األولبأوصاف سلبية، وهذا يؤكد نتائج ال

وجود الدراسة لديهم انطباع سلبي عن الواليات المتحدة، ولكن سنالحظ في تساؤالت الحقة 

تفرقة من قبل عينة الدراسة بين الحكومة األمريكية والشعب األمريكي، وربما يعود ذلك إلى 

يات المتحدة هو ما يقوم به النظام األمريكي أن أول ما يتبادر للذهن عند الحديث عن الوال

ممثال بالحكومة األمريكية من ممارسات سلبية وحروب في العالم، وبالتالي يسقط الكثير من 

   .أفراد عينة الدراسة كل هذه الممارسات على النظام والشعب معا
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 بين المتحدةواليات  في نظرتهم للة الفلسطيني الجامعاتشبابهل يفرق : المشكلة الثانية

  الفرد األمريكي والحكومة األمريكية؟

واليات أي من العبارات التالية تعبر عن رأيك بال: طُرح السؤال التالي على عينة الدراسة

 بين م في نظرتهون يفرقمستطلعون؟ وكان الهدف من السؤال معرفة ما إذا كان الالمتحدة

  :ة كما يليالشعب األمريكي والحكومة األمريكية، وكانت النتيج

يكرهون النظام السياسي األمريكي ولكن % "51أن غالبية المبحوثين ) 2.1 (يبين الجدول

فرق عينة الدراسة تة، ومن الواضح أن ، وهذه النسبة تعتبر مرتفع"ألمريكييحترمون الشعب ا

  مشابهةوفي دراسة. الشعب األمريكيريكي المنحاز لصالح إسرائيل وبين النظام السياسي األم

حول دور وسائل اإلعالم الفلسطينية في تشكيل صورة األمريكان عند الشباب الفلسطيني، العام 

أنهم يكرهون النظام السياسي األمريكي ب مستطلعينتقريبا من ال% 35، أعرب 2000

  )117.(ويحترمون الشعب األمريكي

، )2.1دول  الجانظر" (يكرهون الشعب األمريكي ويبغضونه: " بأنهممبحوثينمن ال% 6عبر 

لباحثة من معرفة  من المبحوثين عبرت عن كرهها للشعب األمريكي، ولم تتمكن اهذه النسبة

من خالل تقديم الكثير من ) العدو( تشويه صورة اآلخر  إلى ذلك يعود هلأسباب هذا الكره؛

  هو السببأم أن) 118(المعلومات والقصص إلثارة عواطف الناس وبث الكراهية في قلوبهم؟

مباشرة مع الشعب األمريكي؟ سيتضح ذلك الحقا الشخصية اللتجارب اسة األمريكية؟ أم لسياا

انظر  (وهي عديدة ،مبحوثين عند الواليات المتحدةمن خالل المصادر التي شكلت صورة ال

  . )3.1جدول رقم 

من ". يكرهون الحكومة األمريكية والشعب األمريكي: "من عينة الدراسة بأنهم% 25أجاب 

ح أن هذه النسبة العالية قد حكمت على الشعب األمريكي من خالل السياسة األمريكية، الواض

فهناك ربط بشكل واضح من قبل البعض بين الشعب األمريكي وسياسة حكومته، وهذا كان 

   .متوقعا

                                                           
صورة األمريكان عند الشباب المتعلم في فلسطين ودور وسائل اإلعالم الفلسطينية في  ".طيبنبيل الخو،  األقطش نشأت  117

  .113-99 ص :مصدر سابق. تحرير سامي عبد اهللا خصاونة. -نحو مستقبل مشرق-العالقات العربية األمريكية ". تشكيلها
ص . 2003مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، : متحدةالكويت، واإلمارات العربية ال). 1(ط . اإلعالم الدولي.   سليمان صالح 118
318.  
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وعبر ". الشعب األمريكي وأ من الحكومة األمريكية اًال يكرهون أي"تقريبا قالوا أنهم % 3فقط 

  ).2.1انظر الجدول (" عدم حبهم لألمريكان: "لعينة عنريبا من اتق% 10

  

 )2.1(جدول رقم 
 )الحكومة والشعب (واليات المتحدة بالية الجامعات الفلسطينشباب يبين رأي 

  المفردة )ك(التكرار  %النسبة 
6.25 25   أكره هذا الشعب وأبغضه
51.25 205  بحترم الشعأ أكره النظام السياسي ولكن 
25 100   أكره الشعب األمريكي والحكومة األمريكية
2.5 10  الشعب األمريكي وأ من الحكومة األمريكية اً ال أكره أي
9.5 38   ال أحب األمريكان
3.5 14   ال رأي لدي
2 8   إجابات مفقودة
100 400   المجموع

  

لدراسة، لكن هناك قبول  للسياسة األمريكية من قبل عينة ااًمما سبق نالحظ أن هناك رفض

بين أوساط  بنسبة األغلبية هناك درجة من االحترام لهذا الشعبأن للمواطن األمريكي، كما 

  .  ةالفلسطينيالجامعات شباب 

  

شباب مريكية دورا في تحديد اتجاهات هل تلعب السياسة الخارجية األ: المشكلة الثالثة

  ؟ةلواليات المتحدونظرتهم لالجامعات الفلسطينية 

 السياسة الخارجية األمريكية بشأن فلسطين  صنعهناك الكثير من العوامل التي تؤثر على

 إضافة لعقيدة الشعب ، واألسلوب المتبع في السياسة الخارجية،شخصيات صانعي القرار: منها

 وبالطبع للعوامل . فهما يؤثران على موقف وسياسة الواليات المتحدة تجاهه؛وتاريخه

 التي تنتهجها الواليات المتحدة  ومدى قوتها تأثير كبير على السياسة،حجم الدول و،االقتصادية

    )119.(تجاه الدول المختلفة

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. فلسطين والسياسة األمريكية من ويلسون إلى كلينتون). تحرير(ميخائيل سليمان  119

 .10-9ص . 1996
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 فالواليات المتحدة هي تلعب السياسة الخارجية األمريكية دورا كبيرا في الشرق األوسط،

 مدى  لذلك كان من المفيد طرح تساؤل، يمكن من خالله قياس،طرف ثالث في الشرق األوسط

 جزء ن للواليات المتحدة، خاصة أن الواليات المتحدةيالسياسية في رؤية المبحوثتأثير العوامل 

  . اإلسرائيلي، من خالل دعمها إلسرائيل–من الصراع الفلسطيني 

  

  شكيل صورة سلبية عن الواليات المتحدةي تسهم في تالعوامل الت

هم في تشكيل صورة ة تسي العوامل التاليأ:  على عينة الدراسة السؤال التاليرحت الباحثةط

 ما يعبر عن احثة مجموعة خيارات ليختار المبحوثين؟ وضعت البسلبية عن الواليات المتحدة

 كان هناك خيار رأيهم منها، بحيث كان بإمكان أفراد العينة اختيار أكثر من عبارة، كما

ير عن آرائهم بشكل مباشر، حيث يمكن ألفراد العينة المساهمة في التعب) _____أخرى حدد(

. لواليات المتحدةاتشكيل صورة سلبية عن م حسب رأيهم في وإضافة عوامل أخرى تساه

  :وكانت النتيجة على النحو التالي

  

 )3.1(جدول رقم 
 لواليات المتحدةا ساهمت في تشكيل صورة سلبية عن يبين العوامل التي

 العوامل )ك(التكرار  %النسبة 
68 272  سة الخارجية األمريكيةالسيا
79 316  تحيز الواليات المتحدة إلسرائيل
57.75 231  الحرب على أفغانستان والعراق
80 320  معاداة اإلسالم واتهام المسلمين باإلرهاب
54 216  نهب ثروات العرب النفطية
26.75 107  تشويه اإلعالم العربي لصورة أمريكا
19 76  ن أمريكاغياب المعلومات الكافية ع
5.5 22  أخرى

 اختيار متعدد  
  

ت في تشكيل صورة ، تبين أن هناك العديد من العوامل التي ساهم)3.1(من خالل الجدول 

 في وقد تبين أن أكثر العوامل التي رأى أفراد العينة بأنها تساهم. الواليات المتحدةسلبية عن 

، إلسالم واتهام المسلمين باإلرهاب معاداة ا: هي عن الواليات المتحدةتشكيل صورة سلبية
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 فقد الحظت الباحثة الختيار متعدد أن هذا السؤال يعطي الفرصة للمبحوثينوبما %. 80بنسبة 

 هذا الخيار فقط نيغ االستبانة اختار فيها المبحوثوفرمن األوراق أثناء ت% 3وجود نسبة 

 العامل بالنسبة لكثير من أفراد  هذا، مما يبين أهمية"معاداة اإلسالم واتهام المسلمين باإلرهاب"

  .عينة الدراسة

% 47، رأى  بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001  العاموفي دراسة سابقة أجريت في

 بدأ الرئيس ففي تلك الفترة من الفلسطينيين أن العالقات العربية األمريكية تتجه نحو األسوأ،

، لهذا ترى نسبة مرتفعة من أفراد نيوم إرهاباألمريكي يوجه اتهاماته للعرب والمسلمين بأنه

% 88سة نفسها اعتبر وفي الدرا. العينة أن العالقات بين أمريكا والمسلمين تتجه نحو األسوأ

 سبب من األسباب التي تدعوهم لكراهية "العداء األمريكي لإلسالم" أن من المستطلعة آراؤهم

  بأهمية هذا العاملجة التي توصلنا إليها النتي-الطبعب –وهذه الدراسات تؤكد ) 120(،أمريكا

  .    على الصورة التي يحملها المستطلعونومدى تأثيره

سهم في تشكيل ت، أكثر العوامل التي تحيز الواليات المتحدة إلسرائيلتوقعت الباحثة أن يكون 

من ، ألن هذه الدراسة أجريت في فلسطين وكانت العينة لواليات المتحدةاصورة سلبية عن 

 إلسرائيل من لواليات المتحدة انحياز ارونة، فكانت نسبة من يعتب الفلسطيني الجامعاتبابش

، وبذلك تكون معاداة %79  عن الواليات المتحدةصورة سلبيةالعوامل التي تساهم في تشكيل 

فردا ) 320(حيث اعتبر  بقليل؛ ن باإلرهاب قد حصلت على نسبة أعلىاإلسالم واتهام المسلمي

 التي تساهم في بابساأل ام المسلمين باإلرهاب، من العينة أن معاداة اإلسالم واتهمن أفراد

انظر (فردا من أفراد العينة ) 316(بينما اعتبر . عن الواليات المتحدةسلبية تشكيل صورة 

  من األسباب التي تساهم بالنظرأن تحيز الواليات المتحدة إلسرائيل) 3.1الجدول رقم 

  . بشكل سلبيللواليات المتحدة 

السياسة الخارجية األمريكية " على عبارة بشدةوفي سؤال سابق كانت عينة الدراسة موافقة 

  . نتائج ما توصلنا إليهؤكدا ي، وهذ"معادية للفلسطينيين ومنحازة إلسرائيل

                                                           
  . مصدر سابق. االنتفاضة في عامها األول والعالقات العربية األمريكية: 5االستطالع رقم 120  

  .5poll/opinionpolls/arabic/dsp/edu.birzeit.home://http  10/5/2006/: للمزيد انظر
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 الصورة ابسب أمنبشكل عام  السياسة الخارجية األمريكيةمن عينة الدراسة أن % 68اعتبر 

 فالكثير من ؛)66صفحة ) 3.1(انظر الجدول (متحدة ي يحملونها للواليات الالسلبية الت

، وهذا يؤكد أن العالقات  في كل ما يعانونه من أزماتاًالفلسطينيين يرون أن ألمريكا يد

      ) 121.(التاريخية بين البلدان تتدخل في تلوين الصورة المرسومة

 الواليات سلبية عنالصورة جزء من ال في تشكيل الحرب على أفغانستان والعراقت ساهمو

ا كان لما تقوم به الواليات المتحدة في كثيرا م، و)3.1انظر الجدول % (58 بنسبة المتحدة

 في تشكيل صورة سلبية عن السياسات  دور حالياحروبو  في الماضيحصار العراق من

  .األمريكية كما تبين الدراسات

من العوامل التي تساهم في   ثروات العرب النفطيةنهبمن أفراد عينة الدراسة أن % 54وافق 

  .يل صورة سلبية عن الواليات المتحدةشكت

عالم العربي  تشويه اإل، يرون أن)3.1انظر الجدول (من عينة الدراسة % 27وتبين أن 

عن سلبية  تشكيل صورة  في التي تساهمباسباألمن بين ، لصورة الواليات المتحدة األمريكية

 فإذا كانت ؛ في نقل وتشكيل الصورةاً كبيراًوهذا يبين أن لإلعالم دور. تحدةالواليات الم

 فال بد أنها ستشكل صورة إيجابية في ذهن  عن اآلخرالصورة المنقولة عبر اإلعالم إيجابية

 فال بد أن الصورة  عن اآلخرالمتلقي، أما إذا كانت الصورة التي تنقلها وسائل اإلعالم سلبية

 ذهن المتلقي سلبية، وسنوضح دور وسائل اإلعالم في تشكيل الصورة في لتي ستتكون فيا

  . جزء آخر من هذه الدراسة

غياب المعلومات الكافية عن الواليات  فقد اعتبر أن ة الفلسطيني الجامعاتشبابمن % 9أما 

مع العلم أن الخارجية ). 3.1انظر الجدول  (عنهايساهم في تشكيل صورة سلبية ، المتحدة

 مليون دوالر على البرامج المعلوماتية التي ثمانية وستين، 2005 العام  فيريكية أنفقتاألم

 استحداث مواقع لكافة شعوب العالم، من خاللتوفير معلومات عن أمريكا ى لإتهدف 

  ) 122.(لإلنترنت، ومن خالل نشر المكتبات والزوايا األمريكية عبر العالم

                                                           
 تحرير .إليهالعربي ناظرا ومنظورا : صورة اآلخر". مقاربة امبيريقية: البعد الجغرافي وصورة اآلخر. "  مصطفى عمر التير121

  .                  420ص: مصدر سابق. الطاهر لبيب
  ". تأليف مكتب المحاسبة األمريكية. عرض كتاب الدبلوماسية األمريكية العامة. "عالء بيومي122  

 .htm.print/aspx/GateKnowledge/net.aljazeera.www  25/10/2006: انظر موقع
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 من بين األسباب التي هات، واعتبر عينة الدراسة حددتهاإجابات أخرىفقد كانت % 6أما 

:  للواليات المتحدة، وكان من بينها المبحوثون الصورة السلبية التي يحملهاساهمت في تشكيل

سيطرة أمريكا على حكومات الدول العربية، وتعامل الواليات المتحدة بتسلط مع الشعوب 

لى عدم استخدام وتطبيق الواليات المتحدة  وعدم احترامها، إضافة إ،العربية والشعوب الفقيرة

 ، جميع العوامل التي أوردها أفراد عينة الدراسةومن المالحظ أن. للقانون خارج حدودها

 هي عوامل تتعلق ة عن الواليات المتحدةوالتي يعتقدون أنها ساهمت في تشكيل صورة سلبي

أثير على صورة الواليات المتحدة بالجانب السياسي، وهذا بدوره يؤكد أهمية هذا العامل في الت

  .عند أفراد عينة الدراسة

 لواليات المتحدةاتي ساهمت في تشكيل صورة سلبية عن كانت هذه أبرز العوامل ال إذن، فقد

 في النظرة  جداًاً كبيراً للعوامل السياسية دور ومن الجلي أن.ة الفلسطيني الجامعاتشباببنظر 

  . المتحدةالمبحوثون للوالياتالتي يحملها 

   

 بالهجرة إلى الواليات المتحدة ةالفلسطينيالجامعات شباب ما مدى رغبة : المشكلة الرابعة

  األمريكية؟ 

 وال .لهجرة إلى البالد التي يعتبرونها مركزا للحضارة والعلم والثقافة والتجارةيتوق الكثيرون ل

مجموعة من التساؤالت ح بد أن أمريكا تمثل مركزا لكل هذا، لذلك رأت الباحثة أهمية طر

الهجرة إلى الواليات المتحدة، وأسباب الرغبة في هذه ، حول مدى رغبتهم في مبحوثينعلى ال

 حول ما إذا كانوا يحملون الجنسية األمريكية،  كما وجهت الباحثة األسئلة للمستطلعينالهجرة،

ن الجنسية أو يعيشون حملوأو حاولوا الحصول عليها، إضافة للسؤال عما إذا كان لهم أقارب ي

  .سبق لهم زيارة الواليات المتحدةلت الباحثة الشباب إذا  كما سأ.لواليات المتحدةافي 

 في ين الراغبةالفلسطينيالجامعات شباب ذه األسئلة هو التعرف على نسبة كان الهدف من ه

) ولى والثانية والثالثةالمشكلة األ(ت الدراسة السابقة إشكاليا ففي لواليات المتحدة؛ى الإالهجرة 

 لمبحوثون فهل الصورة السلبية التي يحملها ا. للواليات المتحدةتبين أن هناك صورة سلبية

ن الراغبوولماذا يسعى  لسفر إلى الواليات المتحدة؟ في اهمأدت لعدم وجود رغبة من قبل

  ؟الواليات المتحدة ذلك؟ ما هي عوامل الجذب التي يرونها في  إلىبالهجرة
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ا الهدف اآلخر من هذه التساؤالت فكان التعرف على ما إذا كان لحملة الجنسية األمريكية أم

صورة مختلفة عن الواليات المتحدة، فهل يحمل هؤالء صورة أكثر إيجابية عن أمريكا؟ 

 رغبت الباحثة في التعرف على تأثير األقارب الذين يسكنون أمريكا على ،ذلكى لإإضافة 

  .ات المتحدةرأي ذويهم بالوالي

  

    الهجرة إلى الواليات المتحدةالرغبة في 

هل :  في هذه اإلشكاليةةالفلسطينيالجامعات شباب أول تساؤل طرح على كان  .1

الهجرة إلى الواليات المتحدة؟ وكانت اإلجابات على هذا التساؤل على ين في /ترغب

  :الشكل التالي

 )4.1(جدول رقم 

 الواليات المتحدةالهجرة إلى  الراغبين في ينية الجامعات الفلسطشبابيبين نسبة 

 الخيارات )ك(التكرار  (%) النسبة المئوية

24.5 98  نعم

49.5 198  ال

25.5 102  لم أفكر بالموضوع

0.5 2  إجابات مفقودة

100 400  المجموع
  

يات ون في الهجرة إلى الواليرغب -تقريبا – من المبحوثين% 25ن أ) 4.1(يتضح من الجدول 

 ال يرغبون في -تقريبا –من أفراد عينة الدراسة % 50 النسبة العظمى  أن في حين.المتحدة

 وهذا يؤكد أن .-تقريبا –من عينة الدراسة % 26ذلك، وبلغت نسبة من لم يفكروا بالموضوع 

 لم يعد موجودا كما في -الذي كان السمة الغالبة في الشخصية الوطنية و-االرتباط باألرض 

  ) 123.(قالساب

                                                           
 .23ص . مصدر سابق. مقدمة في علم االستغراب. حسن حنقي  123
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 تبين ،20/9/2006وفي استطالع لبرنامج دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت، نشر بتاريخ 

الهجرة في حال توفرت لهم الفرصة لذلك،  يرغبون في من الشباب الفلسطيني% 44أن 

 على الرغم من عدم وجودو) 124%.(55الهجرة نت نسبة الشباب الذكور الراغبين في وكا

يجة، ذه الدراسة واستطالع برنامج دراسات التنمية، إال أن هناك فرقا في النتفترة طويلة بين ه

، كانت في استطالع برنامج %25الهجرة في هذه الدراسة فبينما كانت نسبة الراغبين في 

 أن اختالف شكل العينات بين الدارسين؛ حيث: ، ويعود ذلك إلى%44دراسات التنمية 

 ولم يكن موجها إلى شباب ،شمل شريحة أوسع من الجمهوراستطالع برنامج دراسات التنمية 

اً في  دور لطريقة طرح السؤال أنكما. الجامعات الفلسطينية كما هو الحال في هذه الدراسة

 المبحوثين عن ، فقد سألت الباحثة في هذه الدراسةتم الحصول عليهيسنوع الجواب الذي 

 عن مدى ن في االستطالع اآلخر سئل المبحوثوماالهجرة إلى الواليات المتحدة، بينرغبتهم في 

في  ترغب وضح أن هناك نسبة كبيرة من عينة الدراسةوهذا ي. الهجرة بشكل عامرغبتهم في 

الهجرة إلى واألجنبية وال تقتصر الرغبة في منها  من البالد إلى دول أخرى العربية الهجرة

  . الواليات المتحدة األمريكية فقط

، اتضح أن البطالة تعصف 26/9/2006 في جريدة األيام بتاريخ وفي تحقيق صحفي نشر

  ) 125.(أن السفر هو مالذهم األخيرعلى بأحالم خريجي الجامعات، وأجمع الكثيرون منهم 

نشر في جريدة األيام بتاريخ و  أجرته جامعة النجاحكما تبين من خالل استطالع للرأي

 وبين االستطالع أن األسباب الهجرةمن الفلسطينيين يفكرون في % 31، أن 20/11/2006

 وغياب األفق ،لهجرة متعددة، أهمها األوضاع االقتصادية السيئةى الإالتي تدفع الكثيرين 

وهذا ) 126.( إضافة إلى خوف البعض من حدوث حرب أهلية، وعدم الشعور باألمان،السياسي

 في زيادة نية ساهميبين أن الوضع االقتصادي والسياسي الذي تعاني منه األراضي الفلسطي

  . الهجرةنسبة الشباب الراغبين في 

  

                                                           
  . مصدر سابق. االنتفاضة في عامها األول والعالقات العربية األمريكية: 5االستطالع رقم  124  
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  لواليات المتحدةاالهجرة إلى  الجامعات الفلسطينية في شبابأسباب رغبة 

 لواليات المتحدةاالهجرة إلى ون في غبأن هناك نسبة من أفراد عينة الدراسة يربما  .2

سبب الرغبة ، فقد رأت الباحثة أنه من الضروري السؤال عن )4.1انظر الجدول (

 مع أنهم لم ينهوا دراستهم ،ترك بالدهم والهجرةى لإلئك الشباب و لماذا يسعى أبذلك،

بعد، فعادة ما يفكر الشاب أو الشابة بأن المستقبل أمامهم وأن الحياة ستكون أفضل بعد 

إذا كنت : سة فطرحت السؤال التالي على عينة الدرا.التخرج وممارسة الحياة العملية

بب رغبتك بذلك؟ وكانت آراء ، فما هو سالهجرة للواليات المتحدةترغب في 

  : كما يليالمبحوثين

 

 )4.2(جدول رقم 

  للواليات المتحدةالهجرة في  الجامعات الفلسطينيةشبابيبين أسباب رغبة 

 الخيارات التكرار %النسبة 

4.5 18  معجب بالحياة األمريكية

14.25 57  ييوجد فيها فرص للكسب الماد

3.75 15  إعجابي بنظام الحريات في أمريكا

11 44  مجرد تأمين للمستقبل

4 16  االمتيازات األمريكية في دول العالم
 اختيار متعدد  

  

 ة الفلسطيني الجامعاتشبابمجموعة من العوامل التي تجذب ) 4.2(يوضح الجدول السابق 

حيث  فرص الكسب المادي،  وأهمهال تلك العوامإحدى تللهجرة إلى الواليات المتحدة، وكان

. الهجرة للواليات المتحدة لتوفر فرص العمل فيها بأنهم يرغبون في مبحوثينمن ال% 14عبر 

لواليات المتحدة ل الهجرة الدراسة أن من أسباب رغبتهم في عينةمن أفراد % 11أعرب و

 أن من العوامل إلى من عينة الدراسة% 5بينما أشار ). 4.2انظر الجدول  (هممستقبلتأمين 

% 4و.  بالحياة األمريكيةإعجابهم المتحدة الهجرة إلى الواليات في لرغبةى الإالتي تدفعهم 
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وشكلت نسبة من يرغبون . ي أمريكاالهجرة إلعجابهم بنظام الحريات الموجود فيرغبون في 

انظر الجدول (أيضا % 4الهجرة إلى أمريكا للتمتع باالمتيازات األمريكية في دول العالم في 

 جانب هذه األسباب، بشأن  إلىأفراد عينة الدراسةومن األسباب األخرى التي أوردها ). 4.2

أمريكا من أجل إكمال الدراسة الهجرة إلى :  الواليات المتحدة كانتالهجرة إلىرغبتهم في 

ا من أمريكى لإالهجرة ، إضافة إلى أن هناك من يرغب في %0.5، بنسبة ال تتجاوز )التعليم(

  %.0.5أجل نشر الدين اإلسالمي، وبلغت نسبة هؤالء 

لواليات المتحدة لتوفر فرص ى الإالهجرة  ترغب في مبحوثين النسبة األكبر من الإذن فإن

الكسب المادي فيها، وهذا بالطبع يعود إلى الوضع االقتصادي السيئ الذي يعانيه الشعب 

   . شريحة الشباببما في ذلكالفلسطيني بأكمله 

 لواليات المتحدة لمجرد تأمين المستقبلى الإالهجرة ومن الواضح أن هناك من يرغب في 

 %4  وللحصول على االمتيازات األمريكية الممنوحة لمواطنيها في دول العالم المختلفة% 11

ما حصل في لبنان أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل عليها ل، وال بد أن )4.2انظر جدول رقم (

 في الرغبة في الحصول على االمتيازات، فقد عملت كل دولة اًدور، 2006العام مؤخرا في 

وبالطبع هناك من .  الحمايةمن الدول األجنبية على إخراج رعاياها من لبنان، وأمنت لهم

الهجرة إلى أمريكا إلعجابه بالحياة األمريكية وبنظام الحريات في أمريكا، ولكن يرغب في 

حيث كانت العينة غير ؛  سابقاتوصلنا إليهاهذه النتيجة تؤكد النتيجة التي هؤالء نسبتهم قليلة، و

أمريكا بلد الحرية "و" أمريكا بلد الحريات الشخصية"مقررة في موقفها تجاه العبارات 

  ".والديمقراطية

  

  هاحملتها والراغبين في: مريكيةالجنسية األ

نسية األمريكية؟ كما ين الج/هل تحمل:  سؤالعينة الدراسةطرحت الباحثة على  .3

هل حاولت الحصول على الجنسية : طرحت سؤاال آخر يدور حول الموضوع نفسه

 التعرف على نسبة حملة الجنسية  هواألمريكية؟ وكان الهدف من هذه األسئلة

األمريكية، ونسبة من حاولوا الحصول عليها، للتعرف على صورة الواليات المتحدة 
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 عند من يحمل الجنسية أو يسعى نظرة للواليات المتحدة في الفختالهناك الديهم، هل 

  .سعون لها أم ال يوجد تمايز بينهمللحصول عليها، عن الذين ال يحملونها وال ي

  

 )4.3(جدول رقم 

  الحاملين للجنسية األمريكية الجامعات الفلسطينيةشباب يبين عدد 

 الخيارات )ك(التكرار  %النسبة 

2.5 10  نعم

95.5 382  ال

2 8  أقوم باإلجراءات الالزمة

100 400  المجموع
  

 –  الحاملين للجنسية األمريكيةمبحوثينهي نسبة ال% 3أن تبين ) 4.3(من خالل الجدول 

 عينةيقومون باإلجراءات الالزمة للحصول عليها، بينما الغالبية العظمى من % 2، و-تقريبا

  .ال يحملون الجنسية األمريكية% 95 دراسة ال

تقريبا، و % 5 فقد بلغت نسبتهم لمبحوثينا من حاولوا الحصول على الجنسية األمريكية من اأم

 لم يحاولوا الحصول على الجنسية األمريكية، وهذا ما يبينه الجدول رقم المبحوثينمن % 93

)4.4  :(  

 )4.4(جدول رقم 

 الذين حاولوا الحصول على الجنسيةعينة الدراسة شباب نسبة 

 الخيارات التكرار %النسبة 

4.5 18  نعم

93 372  ال

2.5 10  أحملها

100 400  المجموع
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وتجدر اإلشارة إلى أن الواليات المتحدة وضعت اختبارات دقيقة لكل من يريد الحصول على 

الجنسية األمريكية، تتعلق هذه االختبارات بمفهوم الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وبدأ تطبيق 

 ويأتي هذا اإلجراء )127.(2007 ثمان واليات أمريكية في منتصف شباط هذه االختبارات في

من باب إشعار المواطن الذي يسعى للحصول على الجنسية بمعنى أن يصبح مواطنا أمريكيا، 

أن إلجراءات سيشعر األفراد أنهم أمريكيون؟ ووبمعنى الديمقراطية األمريكية، فهل بهذه ا

  أمريكا بلد الحرية والديمقراطية؟

  

هل حاولت (وعند فحص الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند إجابة عينة الدراسة على تساؤل 

ند تقسيم عينة الدراسة حسب ، اتضح وجود فروق بين المبحوثين ع)الحصول على الجنسية

الهجرة عند الذكور منها عند اإلناث، وبلغت قيمة الجنس؛ حيث ترتفع نسبة الرغبة في 

  )..011(اللة اإلحصائية ود) s-chi) (8.94(ال

  
  

  دور األقارب كقادة رأي في التأثير على ذويهم

هل لك أقارب يعيشون في أمريكا أو يحملون الجنسية األمريكية؟ هل سبق أن زرت  .4

 الباحثة على عينة الدراسة بهدف التعرف على ما هاطرحتتساؤالت ؟ الواليات المتحدة

تكوين  فيها، دور في مبحوثين أقارب لل أو وجودلواليات المتحدةإذا كان لزيارة ا

 :صورة أكثر إيجابية عنها، فاتضح ما يلي

% 44د ، وأكالواليات المتحدة أن لهم أقارب يعيشون في -تقريبا - نيمبحوثمن ال% 53أكد 

م أقارب يعيشون في الواليات المتحدة األمريكية، بينما عبر من عينة الدراسة أنه ليس لديه

 لواليات المتحدة ما إذا كان لهم أقارب يعيشون في اعن عدم معرفتهمة من عينة الدراس% 3

  ).4.5انظر الجدول (

  

  

                                                           
 .17/2/2007). رام اهللا (جريدة األيام  127
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 )4.5(جدول رقم 

 الواليات المتحدة الذين لهم أقارب يعيشون في  الجامعات الفلسطينيةشبابنسبة 

 الخيارات )ك(التكرار  %النسبة 

52.5 210  نعم

44.25 177  ال

3.25 13  ال أعرف

100 400  المجموع
  

 ةقامت الباحثة بفحص الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات عينة الدراسة حول صور

 إجابات  فيفروق وجود، فتبين لواليات المتحدة لديهم ووجود أقارب لهم في اواليات المتحدةال

يعيشون رة إيجابية لهم أقارب  بصولواليات المتحدةن معظم من عبروا عن اأحيث ن؛ المبحوثي

 يساهم في تشكيل الواليات المتحدة ، ومن هنا نستنتج أن وجود أقارب في لواليات المتحدةفي ا

  .نظرة أكثر إيجابية عنها

  
، بينما لواليات المتحدةعينة سبق لهم زيارة االمن أفراد % 7اتضح من خالل الدراسة أن 

كما يوضح الجدول رقم (بقا  مسلواليات المتحدةمن المستطلعين أنهم لم يزوروا ا% 93أجاب 

4.6.(  

عملت الباحثة على فحص الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات عينة الدراسة حول 

ات ، فتبين وجود فروق في إجابلواليات المتحدة لديهم وزيارتهم لواليات المتحدةصور ال

 يشكلأو لم  أعطى صورة سلبية عنها لواليات المتحدة معظم من زار ا أنحيثالمبحوثين؛ 

 لواليات المتحدةا لم يزورا مبحوثين هناك نسبة من ال كانت عنها، في حينا محدداانطباع

  . إيجابية عنها أكثرصورةب عبروا
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 )4.6(جدول رقم 

 لواليات المتحدة الذين زاروا االجامعات الفلسطينية شباب يبين نسبة 

 الخيارات )ك(التكرار  %النسبة 

7.25 29  نعم

92.75 371  ال

100 400  المجموع
  

 الذين لهم أقارب في الواليات المتحدة، وبالتالي يوجد لمبحوثينهناك نسبة عالية من اف إذن،

، وهذا أيضا ما تأكده دراسات الواليات المتحدة في مغتربال نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني

نون أمريكا، وظهرت من المستطلعين لهم أقارب يسك% 45 حيث تبين أن أكثر من ؛أخرى

  )128.(هذه النتيجة في استطالع لبرنامج دراسات التنمية

، )4.6(و ) 4.5(وعند فحص الفروق ذات الداللة اإلحصائية والمقارنة بين الجدولين السابقين 

 لهم أقارب هناك، ونسبة ضئيلة فقط ليس لهم أقارب الواليات المتحدة يتضح أن معظم من زار

  .ارتهافي أمريكا وقاموا بزي

  

واليات  عن الةالفلسطينيالجامعات شباب ما هي مصادر معلومات :  الخامسةالمشكلة

  ؟المتحدة

، واليات المتحدة عن المبحوثين على مصادر معلومات التعرفلى الإسعت هذه الدراسة أيضا 

طرحت  لذلك .هناك الكثير من المصادر التي ال يمكن حصرها للحصول على المعلوماتف

 واليات المتحدة تساؤال حول مصادر المعلومات التي شكلت صورة المبحوثينلى الالباحثة ع

لديهم، وفي مجموعة من التساؤالت األخرى حاولت الباحثة التعرف على مدى متابعة 

  أفراد لوسائل اإلعالم المختلفة، للتعرف على أكثر الوسائل اإلعالمية تأثيرا علىمبحوثينال

                                                           
  . مصدر سابق. االنتفاضة في عامها األول والعالقات العربية األمريكية: 5االستطالع رقم  128  

 .5poll/opinionpolls/arabic/dsp/due.birzeit.home://http  10/5/2006/: للمزيد انظر
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 مستطلعينلتعرف على أكثر المصادر التي تثير اهتمام الى الإافة ، إضاه وآرائعينة الدراسة

  . لديهمالصوروتساهم في تشكيل 

ما :  مباشراواليات المتحدةعن الالدراسة  أفراد عينة مصادر معلومات حولل اؤستكان ال .1

حيث وضعت الباحثة  لديك؟ واليات المتحدةالهي مصادر المعلومات التي شكلت صورة 

 للتعبير عن رأيهم من مستطلعينيارات، وتركت المجال مفتوحا أمام المجموعة من الخ

 يساهم في تشكيل صورة  يعتقدون أنها مصدر عوامل أخرىةخالل إمكانية اختيار أي

 :، وكانت نتائج التساؤل كما يبينها الجدول التاليلديهم واليات المتحدةال

 واليات المتحدة عن الالدراسةعينة الذي يبين مصادر معلومات ) 5.1(من خالل الجدول 

 مصادر تشكيل صورة الواليات المتحدة لدى ىحد األخبار في وسائل اإلعالم إاتضح أن

 من عينة %41 ل مصدرا البرامج التلفزيونية الحواريةتشكل، و%77المبحوثين بنسبة 

فالم فتشكل األمن المبحوثين % 44، أما واليات المتحدةال من مصادر معلوماتهم عن الدراسة

 لديهم، أمريكا صورة ا يصقلون من خالله من المصادر التيوالمسلسالت األمريكية مصدرا

واليات  من مصادر معلوماتهم عن ال أن الصحف مصدر عينة الدراسةمن% 36بينما يعتبر 

من أفراد عينة الدراسة تشكل جزء من صورة الواليات المتحدة % 26 ، وتبين أنالمتحدة

من المبحوثين أكدوا % 19، وة التي تنشرها الحكومة األمريكيةبرامج الدعائي اللديهم من خالل

من  أن نشاطات المؤسسات األمريكية في فلسطين تشكل مصدرا من المصادر التي تتشكل

 عن هم معلومات جزء منوكانت نسبة من يحصلون على.  صورة الواليات المتحدة لديهمخاللها

  مناً جزء يشكلونمستطلعينمن ال% 23تقريبا، وتبين أن % 24أمريكا من خالل رجال الدين 

 الروايات التي شكل، ولم تها الذين يعيشون فيهمأقاربنظرتهم عن الواليات المتحدة من خالل 

شكيل صورة تبيرا بالنسبة لمصادر أخرى تساهم في ك اًادرمص تتحدث عن الحياة األمريكية

 نسبة من تشكل الروايات أحد مصادر تلغب فقد ؛لدى عينة الدراسة الواليات المتحدة

، إضافة لهذا فقد كان هناك مصادر أخرى أوردها %12معلوماتهم عن الواليات المتحدة 

  ).5.1انظر الجدول (تقريبا % 7 وشكلت نسبتها نمستطلعوال

 الواليات المتحدة مصادر معلوماتهم عن  من أفراد العينة أحد%3اعتبرها  التي مصادر المن

 وهذا يبين أن الواقع الذي يعيشه المبحوثون والمعاناة ،من واقعنا الحالي، ومعاناتنامن : هي
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 من المصادر التي شكلت صورة الواليات المتحدة يعانيها أفراد عينة الدراسة مصدرالتي 

كما اعتبر الشباب المجالت العلمية، ودراسة التاريخ، وزيارة أمريكا، واإلقامة فيها، . لديهم

 للمعلومات التي شكلت ديث معهم عن طريق اإلنترنت مصادر والح،لى األمريكيينوالتعرف ع

؛ حيث  في حياة الشباباً كبيراًوبالنسبة لإلنترنت فمن الواضح أن له دور. صورتها لديهم

انظر (إلنترنت أكثر من ساعة يوميا ستخدمون اهم أنهم يمن المستطلعة آراؤ% 42أعرب 

  ).6.1الجدول 

  

 )5.1(جدول رقم 
  مبحوثين عند الواليات المتحدةاليبين مصادر المعلومات التي شكلت صورة 

%النسبة   المصادر )ك(التكرار 
77 308  األخبار في وسائل اإلعالم
11.5 46  قراءة روايات عن الحياة األمريكية
44 176  األفالم والمسلسالت األمريكية
35.75 143  قراءة الصحف
41.25 165  التلفزيونية الحواريةالبرامج 
23.5 94  من خالل رجال الدين
19.25 77  نشاطات المؤسسات األمريكية في فلسطين
23.25 93  من أقارب ومعارف يعيشون هناك
25.75 103  البرامج الدعائية التي تنشرها الحكومة األمريكية
6.75 27  إجابات أخرى

 اختيار متعدد  
  

  جدا في تشكيلاً كبيراً، مؤشرا على أن لنشرات األخبار دور)5.1(ويعتبر ما ورد في الجدول 

أهم أحد لبية عظمى من الشباب تعتمد األخبار كاغحيث اتضح أن هناك صورة اآلخر؛ 

  . مصادر معلوماتها

أفراد من % 44كما تبين أيضا دور المسلسالت واألفالم الكبير في تشكيل الصورة، حيث أكد 

 ت واألفالم األمريكية هي مصدر لتشكيل صورة األمريكان لديهم؛سال أن المسلعينة الدراسة

فالمسلسالت واألفالم في مقدمة األنماط التلفزيونية من حيث قدرتها على تكوين وبناء الصورة 
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 إذن) 129.( لما فيها من تشويق وإثارة تساعد على صنع الصور الذهنية،الذهنية لدى المشاهدين

السينمائية لتأثيرها الكبير في الشباب، فمن المعروف أن معظم ال بد من االهتمام باألعمال 

األفالم في هوليود تتحدث عن العرب بصورة سلبية، لذلك ال بد من االهتمام بكل ما تبثه دور 

لتأثيرها الكبير وغير المباشر في األجيال المختلفة، ليس فقط في فلسطين وإنما ) 130(السينما،

من الشباب األردني يتابعون المسلسالت واألفالم % 92ثال هناك في الكثير من دول العالم، فم

  ) 131.(منهم مهتم بكل جديد تقدمه السينما األمريكية% 62األمريكية، و

 الذين يتابعون عينة الدراسةأن هناك نسبة ال بأس بها من ) 5.1(ومن المالحظ في الجدول 

ون من عينة الدراسة يقرأ% 40م أن لعلالبرامج التلفزيونية الحوارية والصحف اليومية، مع ا

  ).6.1انظر الجدول الالحق رقم  (.ال يقرأونها% 20 دقيقة يوميا، و15 من الصحف أقل

  

 األخبار والمسلسالت واألفالم والبرامج التلفزيونية الحوارية والصحف المحلية من المالحظ أن

 .)5.1( يبين الجدول تشكل أحد مصادر معلومات عينة الدراسة عن الواليات المتحدة كما

 من وسائل اإلعالم، وبالتالي هذا يؤكد ما توصلت إليه الكثير من اً جزءوهذه المصادر تعد

منها من وسائل اإلعالم % 70الدراسات بأن الصور التي يبنيها الفرد عن عالمه تستمد نسبة 

  ) 132.(المختلفة

حيث ، لمبحوثين لدى اعنها رة في تشكيل صوالواليات المتحدةويساهم األقارب الذين يسكنون 

من أفراد العينة أن % 23وقد أعرب .  مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة لعينة الدراسةيعتبرون

وفي .  ساهموا في تشكيل نظرتهم عن أمريكاالواليات المتحدةأقاربهم ومعارفهم الذين يسكنون 

 فقد الواليات المتحدة  الذين صرحوا بوجود أقارب لهم يسكنونمستطلعينعودة إلى أعداد ال

  .)4.5(من أفراد عينة الدراسة انظر الجدول % 53كانوا 

 لدى الواليات المتحدة يساهم في تشكيل صورة  مهمكشفت الدراسة أن رجال الدين مصدر

، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة )5.1انظر الجدول رقم (تقريبا % 24 بنسبة لمبحوثينالكثير من ا
                                                           

  .181-180ص . مصدر سابق. بحوث في االتصال.   سحر محمد وهبي129
  .  للمزيد انظر الفصل الثاني130

  . 11/9/2005. جريدة الغد. إغراء الدولة العظمى ينكسر أمام سياساتها الفاشية.  جمانة مصطفى131 
  . 1htm.print/jo.alghad.www://http  26/10/2006: انظر موقع

  .  70ص . مصدر سابق. العالقات العامة والعولمة.   عبد الرازق محمد الدليمي132
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 لما ، بصورة مختلفة عن بقية المصادر األخرىالواليات المتحدةرؤية وال بد أنها تساهم في 

  . في وقتنا هذاال سيمالهذا المصدر من خاصية تميزه عن غيره، 

،  لديهمالواليات المتحدة صورة  مناًجزء أقاربهم شكلمن أفراد عينة الدراسة ي% 23وبما أن 

يعتبرون % 3، وات المتحدة الوالي  عنمعلوماتهمادر مصأحد  رجال الدين يشكل% 24و

 لديهم، فهذا يبين أن الواليات المتحدةالمعاناة التي يعيشونها مصدرا من مصادر تشكيل صورة 

العوامل االجتماعية والتاريخية والسياسية في العالم الثالث وفي الدول العربية بشكل خاص ال 

لكثير من المعلومات تزال تعتمد على االتصال الشخصي ووسائله بدرجة عالية في نقل ا

  )133.(وترويجها

أحد المصادر التي لنشاطات األمريكية في األراضي الفلسطينية أن االدراسة  أظهرتكما 

، فهذه %19  بنسبة من خالل اعتبارها مصدرا لتكوين الصورةالواليات المتحدةل صورة تشك

يضا، ومن أهم هذه المؤسسات تقوم بنشاطات مختلفة في فلسطين والكثير من الدول العربية أ

حيث تعمل هذه فية األمريكية في الدول العربية؛ النشاطات وجود العديد من المراكز الثقا

 وتوزيع كتب ومطبوعات ومجالت لألطفال وغير ذلك، وتهدف ،المراكز على إصدار نشرات

 كما كان )134.(هذه المراكز باألساس إلى نشر الثقافة األمريكية وإبرازها بأسلوب براق

انظر (دعايات التي تنشرها الحكومة األمريكية دورها أيضا في تشكيل الصورة األمريكية لل

  ).5.1الجدول رقم 

  
 مهم للوصول نومبحوثرأت الباحثة أن التعرف على وسائل اإلعالم التي يتعرض لها ال .2

إلى معرفة أهم تلك الوسائل تأثيرا عليهم، فهناك مصادر إعالمية مختلفة شكلت صورة 

، وأرادت الباحثة التعرف على وسائل اإلعالم التي عينة الدراسة عند يات المتحدةالوال

 : منها مصادر معلوماتهم، واستنتجت الباحثة ما يلينلمبحوثويستقي ا

بالتالي و  يتعرضون لوسائل اإلعالم األجنبيةمستطلعينمن ال% 50أن ) 5.2(يبين الجدول 

سائل اإلعالم والمقصود بو ،اإلعالم األجنبيةنصف عينة الدراسة اآلخر ال يتابع وسائل 

) CNN(و )BBC: (ن مثلالعربية التي يتعرض لها المبحوثوغير األجنبية المحطات 
                                                           

  .134ص . 2000مكتبة الرائد، : عمان). 1(ط. وسائل االتصال في العالقات العامة.  محمد ناجي الجوهر  133
  .165-160ص . مصدر سابق. اإلعالم والسياسة الخارجية األمريكية. ناصري  سالم خطاب ال 134
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وغيرها، وبالتالي نسبة كبيرة من عينة الدراسة تحصل على معلوماتها اعتمادا على وسائل 

  .اإلعالم العربية

، بينما شكلت نسبة %93العربية بنسبة متابعة أما أكثر وسائل اإلعالم متابعة فهي الفضائيات 

نسبة متابعة التلفزيونات المحلية % 55من عينة الدراسة، و% 61متابعة تلفزيون فلسطين 

، بينما شكلت نسبة متابعة اإلذاعات المحلية الخاصة والصحف  من قبل أفراد العينةالخاصة

نترنت فقد بلغت نسبة متابعة ما ينشر عليه من مواد إعالمية  اإللكل منهما، أما% 79المحلية 

  . من المبحوثين81%

  

 )5.2(جدول رقم
 ة الفلسطيني الجامعاتشباب وسائل اإلعالم التي يتعرض لها يبين

 الوسيلة اإلعالمية ال أتعرض لها أتعرض لها المجموع
   ك % ك % ك %

100 400 50.25 201 49.75 199   األجنبيةوسائل اإلعالم
100 400 93 372 7 28  الفضائيات العربية
100 400 61 244 39 156  تلفزيون فلسطين
100 400 55 220 45 180  التلفزيونات المحلية الخاصة
99.75 399 79 317 20.75 83  اإلذاعات المحلية الخاصة
99.75 399 79.5 319 20.25 81  الصحف المحلية
100 400 81 324 19 76  نترنتاإل

  
 فقد أظهرت النتائج أن هناك نسبة عالية ؛أهمية اإلنترنت كمصدر للمعلومات مما سبق نالحظ

 أهمية الفضائيات العربية في التأثير كما تبين.  يتعرضون لإلنترنت يوميامبحوثينمن ال% 81

  والعربي أيضا، فهناك نسبة كبيرة منعينة الدراسة وبالتالي على الشباب الفلسطينيعلى 

الشباب المتابعين لها، لذلك تقع على عاتق تلك المحطات مسؤولية كبيرة من خالل ما تبثه من 

 ).5.2انظر الجدول رقم (أفراد عينة الدراسة  لدورها في التأثير على ،برامج ومعلومات

 بصورة خاصة من أهم القنوات التي تساهم في تشكيل صورة نمطية في أذهان الناس، زفالتلفا

وتشير الدراسات إلى أن نسبة ) 135.(شاره الواسع وقدرته على االستقطاب واإلبهاربسبب انت

                                                           
  .180ص . مصدر سابق. بحوث في االتصال.   سحر محمد وهبي 135
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كبيرة مما تبثه الفضائيات العربية عبارة عن برامج ومواد مصادرها أجنبية وتحديدا من 

  ) 136.(الواليات المتحدة

  

  ؟واليات المتحدةما دور وسائل اإلعالم الفلسطينية في تشكيل صورة ال: المشكلة السادسة

التعرف على دور وسائل اإلعالم الفلسطينية في إلى هدفت الباحثة من خالل هذه الدراسة 

 فوسائل اإلعالم الحديثة تلعب دورا مهما في تحديد معالم الواليات المتحدة؛تشكيل صورة 

 فإن ،الصورة المرسومة لآلخر، فإذا قدمت وسائل اإلعالم صورة بعيدة عن الواقع ومنحرفة

 كما تعد البرامج المصورة أكثر وسائل اإلعالم أهمية . تكوين صورة سلبيةىلإهذا يؤدي 

 ويتهم اإلعالم العربي بشكل عام بأنه إعالم تابع للدولة، )137.(وأكثرها تأثيرا في الرأي العام

 لذلك )138.(يفتقد الكوادر المتخصصة وهو غير موجود على الساحة الدولية بشكل قوي

 لمعرفة وسائل اإلعالم التي أفراد عينة الدراسةساؤالت على  مجموعة من التت الباحثةطرح

  . إضافة لمعرفة آرائهم حول ما تقدمه وسائل اإلعالم الفلسطينية عن اآلخر،يتعرضون لها

 . يقضونه في متابعة وسائل اإلعالم حول الوقت الذيمبحوثينوجهت الباحثة سؤاال لل .1

 لإلعالم أفراد عينة الدراسةعة  التعرف على مدى متاب هووكان الهدف من السؤال

حيث قامت الباحثة بتعداد مجموعة من وسائل اإلعالم، من ضمنها ؛  تحديداالفلسطيني

وسائل إعالم فلسطينية مختلفة، للوصول إلى أكثر وسائل اإلعالم الفلسطينية متابعة 

متابعة ي  فمستطلعون، ولمعرفة الفترة الزمنية التي يقضيها الأفراد عينة الدراسةعند 

 :، فظهرت النتائج التاليةوسائل اإلعالم

  

  

  

  

                                                           
  .260ص . مصدر سابق). 1(ط . استراتيجيات االتصال وسياساته وتأثيراته.   صالح خليل أبو إصبع 136
تحرير . العربي ناظر ومنظور إليه: صورة اآلخر". مبيريقيةمقاربة إ: د الجغرافي وصورة اآلخرالبع. " التير، مصطفى عمر137

  .420ص: مصدر سابق. الطاهر لبيب
تحرير سامي عبد اهللا . -نحو مستقبل مشرق-العالقات العربية األمريكية . صورة العرب عند األمريكان. عبد الرحمن العصيل 138

 .588-571ص : مصدر سابق. خصاونة
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 )6.1(جدول رقم 

  المختلفة في متابعة وسائل اإلعالم الجامعات الفلسطينيةشبابيبين الوقت الذي يقضيه 

 المجموع
أكثر من ساعة 

 يوميا
 40 -20من 

 دقيقة
 15أقل من 
 الوسيلة اإلعالمية ال أتعرض لها دقيقة

   ك % ك % ك % ك % ك %

100 400 12.25 49 11.75 47 26.25 105 49.75 199  جنبياإلعالم األ

100 400 56.75 227 24.75 99 11.5 46 7 28  الفضائيات العربية

100 400 19 76 18 72 24 96 39 156  تلفزيون فلسطين

100 400 15.75 63 18.5 74 20.75 83 45 180  التلفزيونات المحلية 

99.75 399 25 100 24.25 97 29.75 119 20.75 83  اإلذاعات المحلية 

99.75 399 12.75 51 26.75 107 40 160 20.25 81  الصحف المحلية

100 400 42 168 23.5 94 15.5 62 19 76  اإلنترنت
 التكرار: ك %: النسبة المئوية       

  

الم رسم بياني رقم:  (1.4) يبين الوقت الذي يقضيه الشباب في متابعة وسائل اإلع
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ك % ك % ك % ك %

ا  ال أتعرض له ة ن  15 دقيق أقل م ة من  20- 40 دقيق اعة أآثر من س
يوميا 

ة وسائل اإلعالم األجنبي
ة  الفضائيات العربي
طين تلفزيون فلس
ة  ة الخاص التلفزيونات المحلي
ة  ة الخاص اإلذاعات المحلي
ة الصحف المحلي
ت اإلنترن

  

  

تلفزيون تابعون  يمبحوثينمن ال% 61 أن  والرسم البياني)6.1(يتضح من الجدول السابق 

 دقيقة يوميا وهذه النسبة كبيرة؛ 15ه أقل من ابعون يتمبحوثينمن ال% 24 بحيثفلسطين، 

 مواد إعالمية  مضامينطالع على دقيقة في اال15 التلفاز ألقل من  مشاهدةكفيحيث ال ت

دم  أو حتى التعرف على البرامج التي تقواليات المتحدةمختلفة مما يتيح تشكيل صورة عن ال

تلفزيون ابعون فقط هم من يت% 19كما تبين أن . واليات المتحدة أو غيرهاصورة عن ال

تلفزيون فلسطين ابعون من عينة الدراسة فال يت% 39أما . فلسطين أكثر من ساعة يوميا
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كان  لحركة فتح والسلطة الفلسطينية، مما اًمطلقا، وبرر الكثير منهم ذلك العتبارهم إياه تلفزيون

  .طالع على مضامينه اإلعالميةرغبة البعض باالعدم لعامال 

من تلفزيون أفراد عينة الدراسة وكانت التلفزيونات الفلسطينية المحلية أقل مشاهدة من قبل 

من عينة الدراسة فقد كانوا متابعين % 16، أما %45ها متابعتحيث بلغت نسبة عدم فلسطين؛ 

 وربما يعود ذلك النتشار األطباق الالقطة اوميللتلفزيونات المحلية الخاصة ألكثر من ساعة ي

لعدم تغطية والتركيز على متابعة الفضائيات من قبل شريحة واسعة جدا من المبحوثين، إضافة 

  ).6.1انظر الجدول ( واسعة  جغرافيةمساحاتالتلفزيونات المحلية 

ة في االستماع وشكلت اإلذاعات المحلية الخاصة نسبة أكبر من التلفزيونات المحلية الخاص

من أفراد عينة الدراسة يستمعون لإلذاعات المحلية الخاصة أقل من % 30إليها، فقد تبين أن 

يستمعون % 25يستمعون لها من عشرين إلى أربعين دقيقة يوميا، و% 24 دقيقة يوميا، و15

طلقا يطلعون عليها م المبحوثين الذين ال فقد كانت نسبة% 21لها أكثر من ساعة يوميا، أما 

  ).6.1(انظر الجدول 

 أنهم غير مطلعين على مضمون الصحف المحلية الفلسطينية كما مبحوثينمن ال% 20أكد 

طلع على ي النسبة األكبر فقد أكدت أنها توه% 40، أما )6.1(يتضح من الجدول رقم 

قرأون  يلمستطلعينمن ا% 27 دقيقة يوميا، في حين تبين أن15الصحف المحلية أقل من 

  المحلية من عشرين إلى أربعين دقيقة يوميا، وكانت نسبة من يطلعون على الصحفلصحفا

  .هممن المستطلعة آراؤ% 13ساعة يوميا  أكثر من المحلية

، اتضح أن الصحف المحلية هي أكثر وسائل اإلعالم التي يتعرض لها أفراد عينة الدراسة

الصحف في مكتبات الجامعات كما أن توفر ى لإ وال بد أن هذا يعود .تليها اإلذاعات المحلية

  .بإمكان أي من المبحوثين التعرض لإلذاعات المحلية أثناء التنقل في وسائل المواصالت

ر من ساعة يوميا أكث لوسائل اإلعالم الفلسطينية ون يتعرض الذينمما سبق أن نسبةوتبين 

المرئية،  (طينيةحيث لم تتجاوز نسبة متابعة أي من وسائل اإلعالم الفلسعددهم قليل؛ 

 ).6.1انظر الجدول (من عينة الدراسة % 25 لمدة أكثر من ساعة ال)والمسموعة، والمقروءة

الجمهور الفلسطيني إلى مشاهدة  من اًجزء أفراد العينة الذين يمثلون ميلويفسر ذلك 

  .الفضائيات العربية
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ل اإلعالم الفلسطينية،  حول مشاهدتهم لوسائمبحوثينبما أن الباحثة طرحت تساؤال على ال. 2

 تبثها وسائل اإلعالم فقد رأت أنه يجب توجيه تساؤل آخر، حول رؤيتهم لنوعية البرامج التي

 فمن شأن هذا التساؤل فحص مدى تأثير وسائل اإلعالم الفلسطينية على تشكيل الفلسطينية،

دقة، اختارت وللحصول على نتائج أكثر . أفراد عينة الدراسة عند واليات المتحدةصورة ال

  :الباحثة مقياس طول الفئة لفحص هذا السؤال، واتضح اآلتي

 )6.2(جدول رقم 
 كما واليات المتحدة يبين نوعية المعلومات التي تبثها وسائل اإلعالم الفلسطينية عن ال

  عينة الدراسةشباب يراها 
std. D mean  الخيارات

1.21 3.442  تبث برامج ومعلومات تافهة وسطحية 
1.1 2.705  واليات المتحدة التبث معلومات مشوهة عن 
1.09 2.852  واليات المتحدةالتبث معلومات تعطي انطباعات جيدة عن 

  
وسائل "غير مقررة بشأن عبارة ) 6.2(كانت عينة الدراسة كما يتضح في الجدول السابق 

 من خالل المتحدةالواليات اإلعالم الفلسطينية تبث برامج ومعلومات تافهة وسطحية عن 

 أن العينة  يبين ولكن المتوسط الحسابي)3.442(، بمتوسط حسابي قيمته "األفالم والمسلسالت

ذلك لم تكن عينة الدراسة مقررة حول عبارة ى لإإضافة . أقرب  إلى الموافقة على هذه العبارة

وسط حسابي بمت، "الواليات المتحدةوسائل اإلعالم الفلسطينية تبث معلومات مشوهة عن " 

. ومن هنا يتبين أن عينة الدراسة كانت أكثر ميال نحو رفض هذه العبارة) 2.705(قيمته 

وسائل اإلعالم الفلسطينية تبث معلومات تعطي "وكانت النتيجة أيضا حول العبارة الثالثة 

) 2.852(غير مقرر بمتوسط حسابي بلغت قيمته : "الواليات المتحدةانطباعات جيدة عن 

  .معارضة هذه العبارةى لإ أكثر ميال -هنا أيضا -راد العينة وكان أف

أن عينة الدراسة غير مقررة بشأن نوعية المعلومات التي تبثها ) 6.2(اتضح من الجدول رقم 

 في الجدول ة السابقالنتيجة، وهذا يؤكد واليات المتحدةالوسائل اإلعالم الفلسطينية حول 

 كما على وسائل اإلعالم الفلسطينية، وة الدراسة تطلع عين، بأن هناك نسبة عالية من)6.1(

 للتعرف بشكل جيد على ال تكفيحيث االطالع على هذه الوسائل قصيرة،  أن مدة  أيضااتضح

  . واليات المتحدةالنوعية البرامج والمعلومات التي تبثها عن 
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ها وسائل حاولت الباحثة طرح السؤال السابق الذي يتعلق بنوعية المعلومات التي تبث .3

 ولكن بشكل مختلف، فقامت بتوجيه سؤالين واليات المتحدةاإلعالم الفلسطينية عن ال

برأيك ما هو دور وسائل اإلعالم الفلسطينية في تشكيل : آخرين ألفراد عينة الدراسة وهما

؟ وما تقييمك لتغطية وسائل اإلعالم الفلسطينية للموضوع لواليات المتحدة عن اةصور

  األمريكي؟

 )6.3(ول رقم جد
 واليات المتحدةاليبين دور وسائل اإلعالم الفلسطينية في تشكيل صور عن 

 نوع الصورة )ك(التكرار  %النسبة 
14.5 58  تساهم في تشكيل صورة سلبية
7.75 31  تساهم في تشكيل صورة إيجابية 
20.25 81  ال تساهم الصحافة بتشكيل صور
35.5 142  اقعيةتساهم في تشكيل صورة و
20.75 83  ال رأي 
100 400  المجموع

  
 أن وسائل اإلعالم الفلسطينية من المستطلعين يرون% 15أن ) 6.3(يوضح الجدول رقم 

فقد رأوا أن اإلعالم الفلسطيني % 8، أما واليات المتحدةالتساهم في تشكيل صورة سلبية عن 

أن اإلعالم % 20ين اعتبر ، في حواليات المتحدةالهم في تشكيل صورة إيجابية عن ايس

 عينة الدراسة  أفرادمن% 36، ورأى واليات المتحدةال عن ةهم بتشكيل صوراالفلسطيني ال يس

، بينما أجاب واليات المتحدةالأن اإلعالم الفلسطيني يساهم في تشكيل صورة واقعية عن 

 في تشكيل من عينة الدراسة أنه ال رأي لديهم حول دور وسائل اإلعالم الفلسطينية% 21

، فكما عدم متابعتهم لمضامين هذه الوسائلل يعود، وال بد أن هذا واليات المتحدةال عن ةصور

  .تبين سابقا هناك نسبة من المبحوثين ال يتابعون وسائل اإلعالم الفلسطينية المحلية والرسمية
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 )6.4(جدول رقم 
 للموضوع األمريكي لتغطية وسائل اإلعالم الفلسطينية نالمبحوثييبين تقييم 

 الخيارات )ك(التكرار  %النسبة 
57 228  موضوعية في طرحها للموضوع األمريكي
26.5 106  متحيزة ضد أمريكا
13.5 54  متحيزة لصالح أمريكا
3 12  ال رأي
100 400  المجموع

  
إلعالم تغطية وسائل ا% 57 أفراد العينةم غالبية قيٍّ ُي)6.4(وفقا لما ورد في الجدول رقم 

 أن مستطلعينمن ال% 27الفلسطينية للموضوع األمريكي بأنها موضوعية في طرحها، ويرى 

، وربما جاء رأيهم على هذا النحو وسائل اإلعالم الفلسطينية متحيزة في طرحها ضد أمريكا

 ويناقض ذلك )139(،بسبب اعتماد الكثير من وسائل اإلعالم على لغة الخير والشر في الحروب

 حيث يعتبرون أن وسائل اإلعالم الفلسطينية متحيزة لصالح أمريكا، ؛مستطلعينلمن ا% 14

 ويتهم اإلسرائيليون وسائل .من عينة الدراسة% 3في حين شكلت نسبة من ال رأي لهم 

 في رسومات ال سيمااإلعالم الفلسطينية بالتحريض ضد الواليات المتحدة وإسرائيل 

   )140.(يكاتيرالكار

) 6.3(ن المقارنة بين بعض العبارات ونسبها التي وردت في الجدول رقم ولو عقدنا نوعا م

تقريبا من عينة الدراسة يرون أن وسائل اإلعالم % 15: يتبين أن) 6.4(والجدول رقم 

تقريبا من % 27، بينما يرى واليات المتحدةالالفلسطينية تساهم في تشكيل صورة سلبية عن 

تقريبا % 36ورأى . فلسطينية متحيزة ضد أمريكا في طرحهاأفراد العينة أن وسائل اإلعالم ال

من الشباب الفلسطيني أن وسائل اإلعالم الفلسطينية تساهم في تشكيل صورة واقعية عن 

من المبحوثين أن وسائل % 57، بينما أشار )6.3(ضح الجدول رقم  كما يوواليات المتحدةال

وهذا ). 6.4(ألمريكي انظر الجدول رقم اإلعالم الفلسطينية موضوعية في طرحها للموضوع ا

 في النسب بالرغم من أنه يجب أن يكون هناك نوع من اً كبيراًيدل على أن هناك تفاوت

                                                           
  .318-317ص . مصدر سابق. عالم الدولياإل.  صالح سليمان  139
  .2006كانون أول . مركز المعلومات حول االستخبارات واإلرهاب.  أخبار الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني 140

  com.information-terrorism.www  29/1/2007: انظر موقع
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االنسجام في هذه النسب فهذه األسئلة أوجه لعملة واحدة، وهذا يبين عدم وجود موقف محدد 

عدم وجود متابعة جيدة لهذه ، وواليات المتحدةالحيال ما تبثه وسائل اإلعالم الفلسطينية عن 

  .  الوسائل من قبل عينة الدراسة

  

لحملة األمريكية لتحسين اة عن  الفلسطيني الجامعاتشباب سمع هل: المشكلة السابعة

   ؟الصورة

تلميع ى لإالحملة األمريكية لتحسين الصورة هي حملة تسعى الواليات المتحدة من خاللها 

، والهجمات التي شنت على 2001ادي عشر من سبتمبر صورتها في العالم، فبعد أحداث الح

أمريكا، بدأت الواليات المتحدة بالتفتيش عن سبب هذه الهجمات، فبينت الكثير من الدراسات 

واستطالعات الرأي أن هناك صورة سلبية للواليات المتحدة في الكثير من دول العالم، ومن 

 العالم  تحسين صورة أمريكا في ركزت علىهنا جاءت الحملة األمريكية لتحسين الصورة التي

التعرف على نسبة المبحوثين الذين سمعوا بهذه  الباحثة قررتلذلك . العربي واإلسالمي

 فمن المعروف أن وزارة الخارجية األمريكية  فهي حملة سياسية بالدرجة األولى؛،الحملة

  )141.(يكا تحسين صورة أمر حملةولة عنالدفاع من أهم الجهات المسؤووزارة 

هل سمعت عن الحملة األمريكية :  مباشراعينة الدراسةكان السؤال األول الموجه ل .1

لتحسين الصورة؟ وكانت اإلجابة على هذا السؤال إما بالنفي أو اإليجاب، للتعرف 

 : كالتاليالنتائجوكانت  الذين سمعوا بالحملة األمريكية، مبحوثينعلى نسبة ال

 نسبة المستطلعين الذين سمعوا بالحملة األمريكية هي% 45أن ) 7.1(يبين الجدول 

  .هي نسبة من لم يسمعوا بالحملة األمريكية لتحسين الصورة% 55لتحسين الصورة، وأن 

  

  

  

  

                                                           
  .مصدر سابق". تأليف مكتب المحاسبة األمريكية. كتاب الدبلوماسية األمريكية العامةعرض . " عالء بيومي141

 aspx/knowledgeGate/net.aljazeera.www://http  2006/10/25 : انظر موقع 
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 )7.1(جدول رقم
 الذين سمعوا بالحملة األمريكية لتحسين  الجامعات الفلسطينيةشبابيبين نسبة 

 الصورة
 الخيارات )ك(التكرار  (%)النسبة 

45 180  نعم
55 220  ال
100 400  المجموع

  
 سمعوا بالحملة األمريكية المستطلعينمن الجدول السابق نالحظ أن هناك نسبة كبيرة من 

لتحسين الصورة، وهذا يدل على أن هذه الحملة قد وصلت لشريحة كبيرة من الشعب 

 كبيرة من حيث وصلت إلى نسبة، ةالفلسطيني وهذا عامل من عوامل نجاح هذه الحمل

  . الجامعات الفلسطينيةشباب

ى تأثير هذه الحملة على أفراد عينة مدمعرفة ى لإيهدف فقد كان : أما التساؤل الثاني .2

 أم ؟ وهل رأوا أنها بداية لعالقة جديدة مع أمريكا؟  هل تأثروا بما جاء فيها،الدراسة

التي تطرحها ع ، على غرار الكثير من المواضياً عابراًكان بالنسبة لهم موضوع

  :استنتجت الباحثة التالياإلدارة األمريكية؟ وقد 

  

 )7.2(جدول رقم 
 الذين تأثروا بالحملة األمريكية لتحسين  الجامعات الفلسطينيةشبابيبين نسبة 

 الصورة
 الخيارات )ك(التكرار  %النسبة 

7.25 29  نعم
86 344  ال
6.75 27  إلى حد ما
100 400  المجموع

  
 الذين سمعوا بالحملة جمهور الدراسةمن % 7أن ) 7.2(رقام الواردة في الجدول ألاتبين 

 النسبة اأم.  إلى حد ماالحملةتأثروا بأيضا % 7األمريكية لتحسين الصورة تأثروا بها، و

  .فلم يتأثروا بهذه الحملة% 86العظمى من أفراد العينة 
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حملة األمريكية لتحسين الصورة،  بال مرتفعة يتضح أن هناك نسبة سماعالجدولومن خالل 

  . وعدد من سمع بهامقارنة مع حجم الحملة، أقلمن تأثروا بها كان عددهم هناك نسبة مو

رأت الباحثة أنه من المفيد التعرف على ما يتذكره الشباب عن الحملة األمريكية  .3

ا لتحسين الصورة، ألن كتابة شيء مما يتذكره أفراد العينة عن الحملة يبين أن له

كتب أي شيء تتذكره ا: باحثة طرح السؤال التالي عليهمر، لذلك قررت الأكب اًتأثير

 الجدول يبينها  وكانت نتائج هذا السؤال التي . الحملة األمريكية لتحسين الصورةعن

 :مفاجئة للباحثة) 7.3(

 

 )7.3(جدول رقم 
لتحسين الصورةية  عن الحملة األمريك الجامعات الفلسطينيةشبابيبين بعض ما يتذكره 

 المفردات  )ك(التكرار  %النسبة 
 )ماليين الدوالرات(خصص لها مبالغ طائلة  10   
 توزيع كتيبات  2   
 حملة لتلميع صورة أمريكا أمام العرب 4  
 اقناة الحرة وراديو سو 6  

23.404 22  مجموع اإلجابات الصحيحة
 ور الدراسة أوردها جمهعبارات ال عالقة لها بالموضوع

      
 والدة شرق أوسط جديد 45   
 إقامة نعرات طائفية 10   
 محاربة اإلرهاب 12   
 تقسيم الدول اإلسالمية 5   

76.595 72  المجموع
100 94  المجموع 

  

من إجابات أفراد العينة الذين سمعوا بالحملة % 23أن ) 7.3(يتضح من الجدول السابق 

من عينة % 5.5 بهذه الحملة بصورة مباشرة، وشكل هؤالء حوالي لها عالقةاألمريكية 

ليس له عالقة ف  عما يتذكرونه عن الحملة األمريكية أفراد العينةهركذمما % 76  أماالدراسة،

 الذين مبحوثينومن هنا يتضح أن هناك خلال في نتائج التساؤل الذي يبين نسبة ال. بهذه الحملة
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حسين الصورة، والتساؤل اآلخر الذي يبين نسبة من تأثروا بهذه سمعوا بالحملة األمريكية لت

الحملة  عن اًكان فهمهم مغلوط لمبحوثينيبين أن هناك نسبة من ا) 7.3(الحملة، فالجدول رقم 

  . عنها بعبارات خاطئةيرهمعبت نتيجةاألمريكية لتحسين الصورة، 

كروا عن الحملة األمريكية المبالغ  من أفراد العينة تذاًأن هناك جزء) 7.3(يبين الجدول رقم 

الطائلة من المال التي أنفقت عليها، وهذا بالفعل صحيح، ففي كتاب بعنوان الدبلوماسية 

األمريكية العامة من تأليف مكتب المحاسبة األمريكية، تبين أن ميزانية أمريكا لتحسين 

 مجلس أمناء اإلذاعات هوهذا المبلغ يحصل علي)  بليون دوالر1.2(، هي 2005صورتها العام 

ن، والجزء اآلخر من المبلغ تحصل حطة سوا وتلفزيون الحرة األمريكييول عن موهو المسؤ(

عليه الخارجية األمريكية، وتنفقه على برامج التبادل الثقافي التي تسعى الستقدام زوار 

توفير المعلومات  ىلإ تسعى التيبرامج المعلوماتية اللواليات المتحدة، وى الإوأكاديميين أجانب 

  )142.(عن الواليات المتحدة ليتطلع عليها الناس في أرجاء العالم المختلفة

أداة أمريكية ا مونالحظ أن عددا من عينة الدراسة تذكروا راديو سوا وقناة الحرة باعتباره

ن نسبة مشاهدة هذه القناة في  إ،)7.3انظر الجدول رقم (  في الشرق األوسطلتحسين الصورة

م العربي ليست كبيرة، فقد فشلت قناة الحرة في نقل الثقافة والقيم األمريكية إلى المشاهد العال

  )143.(العربي

وهناك نسبة بسيطة من عينة الدراسة سمعت بالكتيب الذي تم توزيعه من خالل إحدى 

 الكتيب مجموعة من حوى، حيث )7.3انظر الجدول  (رسميةالغير  المنظمات األمريكية

الط بالشعوب قواعد السلوك التي يجب على األمريكي الذي يكثر من السفر واالختاإلرشادات و

ن صورة األمريكي عند الشعوب يتباعها، بحجة أن هذه اإلرشادات تعمل على تحساألخرى ا

  )      144.(األخرى

ل األخير في االستبانة حول تحسين صورة الواليات اؤستأرادت الباحثة أن يكون ال .4

الت حول الحملة األمريكية، وليستطلع آراء أفراد العينة مكمال للتساؤالمتحدة، ليكون 
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فجاء السؤال على الشكل ،  بنظرهمالواليات المتحدةخطوات تحسين صورة  حول

 ووضعت  الواليات المتحدة سيكون عن طريق،هل تعتقد أن تحسين صورة: التالي

ختيار أكثر من خيار من الباحثة مجموعة من الخيارات، وكان بإمكان أفراد العينة ا

 ائج، وظهرت النت التي يعتقد أنها ستساعد على تحسين صورة أمريكاالخيارات المتاحة

 :التالية

  ؛ عدة يمكن من خاللها تحسين صورة الواليات المتحدة الخارجيةاًمن الواضح أن هناك طرق

المتحدة الخارجية تقريبا من أفراد عينة الدراسة أن تغيير سياسة الواليات % 82فقد أجمع 

من عينة % 77ورأى . تحسين صورتهاى لإ يمكن أن تؤدي  من األسباب التيبشكل عام

الدراسة أن توقف الواليات المتحدة عن االنحياز إلسرائيل قد يكون عامال يساهم في تشكيل 

فقد رأوا ضرورة خروج القوات األمريكية من العراق % 54أما . صورة أكثر إيجابية عنها

رأوا أن التخلص من المعتقالت األمريكية سيئة % 52و. ل مساهم في تحسين صورتهاكعام

أما . تحسين صورة الواليات المتحدةلمساهمة في السمعة مثل غوانتانامو ضرورة ال بد منها ل

 تحسين األفراد األمريكان لسلوكهم  من المبحوثين فكانوا يعتقدون بأهمية%27النسبة األقل 

  ).7.4انظر الجدول ( لتحسين صورة بالدهممع اآلخرين وطريقة تعاملهم 

  

  )7.4(جدول رقم 
 استخدامها لتحسين الواليات المتحدة أن بإمكان  عينة الدراسةشباب يبين الطرق التي يعتقد 

 صورتها
 الطرق المطروحة )ك(التكرار  %النسبة 

27 108  تحسين األفراد األمريكان لسلوكهم 
81.75 327  سياسة الخارجية األمريكيةتغيير ال
51.75 207  التخلص من معتقالت مثل غوانتانامو
54 216  خروج القوات األمريكية من العراق
76.75 307  التوقف عن االنحياز إلسرائيل ومساندتها

  
اتضح أن األولوية كانت لتغيير الواليات المتحدة لسياستها الخارجية ) 7.4(من الجدول رقم 

وبالتالي . خروج من مأزق الصورة السلبية المنتشرة في الكثير من دول العالمبشكل عام، لل

كان من ضمن ذلك التوقف عن االنحياز إلسرائيل، والخروج من العراق، والتخلص من 
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 السياسة الخارجية األمريكية بالدرجة األولى هي سبب تقالت األمريكية سيئة السمعة، إذنالمع

ه الكثير من المحللين يلإمتحدة، وهذا يؤكد ما توصل الصورة السيئة للواليات ال

  )145.(والسياسيين

 يفرق بين السياسة الخارجية جمهور الدراسةنتائج أن الأما بالنسبة للشعب األمريكي فقد أكدت 

ن لسلوكهم  يرون أن تحسين األفراد األمريكيياألمريكية والشعب األمريكي، فقد كانت نسبة من

 مقارنة  وهي النسبة األقل%27  كطريقة لتحسين صورة أمريكاخرينوطريقة تعاملهم مع اآل

 بأهمية تغيير مبحوثينحيث تخطت نسبة اعتقاد ال .)السياسية(األخرى نسب العوامل مع 

 تبين  والتي، وهذا يؤكد ما توصلت إليه الباحثة من نتائج سابقة%50العوامل السياسية كلها ال

  . على صورة الواليات المتحدةأهمية العامل السياسي في التأثير

صور "وما يؤكد هذه النتيجة أيضا في مجال الصور المتبادلة ما تحدث عنه حسن حنفي عن 

متعددة متبادلة بين األنا واآلخر من بينها الصورة الكريهة لألخر في ذهن األنا والصورة 

عي حضاري، الكريمة لألنا في ذهن اآلخر، ولكنهما صورتان حملتهما األقلية في كل و

  ) 146".(وال يمثالن تيارا عاما عبر التاريخ. المتعصبون من األنا والمتسامحون من اآلخر

، التي قامت بإصدار دليل فيه "منظمة دبلوماسية رجال األعمال"كما يتبين من هذه النتيجة أن 

إرشادات لألمريكيين لتحسين تعاملهم مع الشعوب األخرى، وذلك للتخلص من صورة 

كانت ستحرز تقدما أكبر في حال قامت بالضغط على اإلدارة األمريكية ي السلبية، األمريك

تغيير سلوك "حيث لم ترتِق أهمية عامل ) 147 (.لتغيير سياساتها الخارجية تجاه المنطقة العربية

 إلى أهمية أي عامل من العوامل السياسية، ومن هنا نجد أن العمل على "األفراد األمريكان

سيساهم في تحسين صورة ) 7.4انظر الجدول (العوامل السياسية السابقة تغيير أي من 

  . الواليات المتحدة بشكل أكبر بكثير من العمل على العوامل غير السياسية

 كل العوامل السابقة يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر في تحسين صورة  فإنفي النهايةو

، وذلك بذلك القدر الكبيرن تكون ت هذه الصورة فلتغير، ولكن مهما الواليات المتحدة

                                                           
  .للمزيد انظر الفصل الثاني   145
 .711ص. مصدر سابق. مقدمة في علم االستغراب. نفي حسن ح 146
     للمزيد انظر الفصل الثاني147
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 وما يرتبط بها من قيم ومعتقدات، إضافة لالختالف الثقافي ،لالختالف بين الشعوب في التنشئة

 ) 148.(والتباين في خصائص المجتمعات والمواريث االجتماعية والعقائد السياسية المتصارعة

  

ت عينة الدراسة حول صورة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابا: المشكلة الثامنة

 : عندما يقسم المبحوثون حسبالواليات المتحدة

  

    الجنس. 1 

ر أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات الذكو) 8(تؤكد النتائج في الجدول رقم 

 في جميع العبارات عدا مفردة واحدة هي أن واليات المتحدةواإلناث حول موقفهم من ال

) test -F) (8.019 ( قيمة ال  إلى ذلكحيث تشير. " العلمي والتكنولوجيقدمأمريكا بلد الت"

 موافقة على هذه العبارة أكثر من ذكور ال أبدىحيث ؛)0.005(وقيمة الداللة اإلحصائية 

  :، كما هو مبين في الجدول التاليناثاإل

 ANOVA  
 

q2.9  

  
Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 
Between 

Groups 4.494 1 4.494 8.019 .005

Within 
Groups 222.503 397 .560   

Total 226.997 398    
 

وربما تعود موافقة الذكور على هذه العبارة لمتابعتهم المستمرة ألمور الحياة واالختراعات 

هذه وبالتالي ترفض الفرضية جزيئا في المختلفة التي يتم التوصل إليها في الواليات المتحدة، 

 ذات داللة إحصائية في جميع العبارات الواردة في الجدول  فروقة بينما لم تظهر أي.لعبارةا

ال يوجد " :وبالتالي يمكن قبول الفرضية الصفرية.  عدا العبارة المشار إليها سابقا)8(رقم 

                                                           
  .58ص . مصدر سابق. دراسات في اإلعالم الحديث.   محمد علي العويني148
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 حسب متغير لواليات المتحدةى الإفروق ذات داللة إحصائية في نظرة الشباب والشابات 

 .  "سالجن

    

 )8(جدول رقم 
 ذكور وإناثى لإ  الدراسةفروق ذات داللة إحصائية عند تقسيم عينةعدم وجود يبين 

sig df chi-s المفردة 
 أمريكا تستعمر الشعوب وتغتصب حقها 2.55 4 0.63

0.087  األمريكي إنسان حضاري 8.13 4
0.576  أمريكا بلد الحريات الشخصية 2.89 4
 ألمريكي انتهازي يحقق مصالحه على حساب غيرها 3.09 4 0.54
 أمريكا تقدم المساعدات اإلنسانية للدول الفقيرة 5.38 4 0.25

0.064  األمريكي محارب شجاع 8.89 4
0.919  أمريكا بلد يسوده القانون 0.93 4
0.207  األمريكي محارب ال يعرف الرحمة 5.89 4

.0050 4 10.75  ي والتكنولوجيأمريكا بلد التقدم العلم
0.997  األمريكي عنيف وإرهابي 0.15 4
0.058  السياسة الخارجية األمريكية معادية للفلسطينيين 9.1 4
0.458  األمريكي يأخذ ما يحتاجه بالقوة 3.63 4
0.574  أمريكا بلد االنحطاط األخالقي 2.9 4
0.056  األمريكي عاطفي وحنون 9.2 4
 رية والديمقراطيةأمريكا بلد الح 2.2 4 0.69

  

فحصت الباحثة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات عينة الدراسة حول رغبتهم في 

الحصول على الجنسية األمريكية فتبين وجود فروق بين الذكور واإلناث لصالح الذكور حيث 

  وبالتالي ترفض الفرضية جزئيا.)011(داللة اإلحصائية ال و)s-Chi( )8.944(قيمة ال 

 حول رغبتهم في المستطلعينيوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات : "ويثبت عكسها

وربما يعود ذلك للظروف ". الحصول على الجنسية، عند تقسيم عينة الدراسة حسب الجنس

 من األنثى في حرية أكبر" الذكر"االجتماعية في فلسطين والكثير من الدول العربية التي تعطي 

قلها أو سفرها أو هجرتها بمفردها، التي من الصعب أن يتقبل الكثيرون تنو ،التنقل والسفر
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 جنسية أخرى أو السفر ألي مكان آخر كما هو حال ةوبالتالي هي ال تفكر بالحصول على أي

   .الذكر

  

  مكان اإلقامة :2 

هم  حول موقفمبحوثينأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات ال) 18.(يبين الجدول 

التي  في جميع المفردات الواردة أدناه، وبهذا تثبت الفرضية الصفرية واليات المتحدةمن ال

 الواليات المتحدة حول صورة مبحوثينال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات ال"تقول 

  .  "عندما يقسم المبحوثون حسب مكان اإلقامة

 )8.1(جدول رقم 
ة حسب مكان جمهور الدراس إحصائية عند تقسيم فروق ذات داللةعدم وجود يبين 

 اإلقامة
Sig df chi-s المفردة 

0.42 8 8.05  أمريكا تستعمر الشعوب وتغتصب حقها
0.86 8 3.91  األمريكي إنسان حضاري
0.32 8 2 .45  أمريكا بلد الحريات الشخصية
0.11 8 12.96  األمريكي انتهازي يحقق مصالحه على حساب غيره
0.52 8 7.1  أمريكا تقدم المساعدات اإلنسانية للدول الفقيرة
0.74 8 5.14  األمريكي محارب شجاع
0.14 8 12.19  أمريكا بلد يسوده القانون
0.14 8 12.15  األمريكي محارب ال يعرف الرحمة
0.82 8 4.38  أمريكا بلد التقدم العلمي والتكنولوجي
0.06 8 14.94  األمريكي عنيف وإرهابي
0.62 8 6.16  السياسة الخارجية األمريكية معادية للفلسطينيين
0.91 8 3.32  األمريكي يأخذ ما يحتاجه بالقوة
0.28 8 9.71  أمريكا بلد االنحطاط األخالقي
0.38 8 8.54  األمريكي عاطفي وحنون
0.56 8 6.76  أمريكا بلد الحرية والديمقراطية
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لة اإلحصائية في إجابات عينة الدراسة حول مدة قامت الباحثة بفحص الفروق ذات الدال

 في مدة تعرضهم تعرضهم للصحف المحلية، وتبين وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة

حيث كانت نسبة مطالعة الصحف ألكثر  عند تقسيمهم حسب مكان اإلقامة؛ للصحف المحلية

 وداللة )s-Chi( )13.83( حيث قيمة ال من ساعة يوميا هي األعلى بين سكان القرى،

يوجد فروق ذات داللة : " وبهذا ترفض الفرضية جزئيا ويثبت عكسها أنه.)032(اإلحصائية 

 حول مدة تعرضهم للصحف المحلية، عند تقسيم عينة الدراسة مبحوثينإحصائية في إجابات ال

 وجدير بالذكر أن سكان القرى شكلوا أكبر نسبة عدم اطالع على ".حسب مكان اإلقامة

   . من جمهور الدراسة من سكان القرى%60حف أيضا وربما يعود ذلك إلى وجود نسبة الص

  

  الجامعة. 3 

 حول المبحوثين فروق ذات داللة إحصائية في إجابات وجوديتضح ) 8.3(من خالل الجدول 

  عند تقسيم أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة التي يدرسون فيهاالواليات المتحدةموقفهم من 

  :  هيمفردات في خمس

  األمريكي إنسان حضاري •

األمريكي إنسان " حول مفردة مستطلعينيوجد فروق ذات داللة إحصائية في موقف ال

 في جامعة نمبحوثوحيث كان ال؛ )0.01(، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية "حضاري

 بيرزيت أكثر ترددا في الحكم على هذه العبارة، بينما رفضها شباب جامعتي النجاح

   .والخليل

 األمريكي انتهازي يحقق مصالحه على حساب غيره •

ن حسب الجامعة ي هذه المفردة عند تقسيم المبحوثيتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

، وتبين أن شباب جامعة )0.005(التي يدرسون فيها، وكانت قيمة الداللة اإلحصائية 

  .  النجاح هم األكثر موافقة على هذه العبارة

 يكا بلد يسوده القانونأمر •

أمريكا بلد يسوده "يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول مفردة 

عندما تقسم عينة الدراسة حسب الجامعة التي يدرسون بها، وبلغت قيمة الداللة " القانون
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حيث اتضح أن شباب جامعة بيرزيت هم األكثر موافقة على هذه ، )0.04(اإلحصائية 

 . لمفردةا

 األمريكي عنيف وإرهابي •

د فروق ذات داللة ووج عند تقسيم عينة الدراسة حسب الجامعة التي يدرسون بها تبين

، بداللة إحصائية قيمتها "األمريكي عنيف وإرهابي"إحصائية في إجابات العينة حول مفردة 

لمعارضة لهذه ، وتبين أن شباب جامعة بيرزيت هم األكثر ترددا في الموافقة أو ا)0.01(

 .المفردة، بينما أكدها عدد أكبر من أفراد العينة في جامعتي الخليل والنجاح

 األمريكي عاطفي وحنون •

كانت قيمة الداللة اإلحصائية التي تبين وجود فروق في إجابات عينة الدراسة حول عبارة 

ن قبل أفراد  في اإلجابة ماً، وتبين أيضا أن هناك تردد)0.00(" األمريكي عاطفي وحنون"

العينة في جامعة بيرزيت، وفي المقابل كان أفراد العينة في جامعتي الخليل والنجاح أكثر 

وبالتالي ترفض . حيث رفضت النسبة األكبر من المبحوثين هذه العبارة؛ حسما إلجاباتهم

يوجد فروق ذات داللة : "الفرضية الصفرية جزئيا في هذه المفردات ويثبت عكسها

 إجابات عينة الدراسة حول موقفهم من األمريكي، عندما تقسم عينة الدراسة إحصائية في

  ".ها الجامعة التي يدرسون فيحسب

من خالل العبارات الخمس السابقة نالحظ وجود تردد في الحكم على معظم العبارات من 

كما هو حال (وال بد أن القرب من مركز النظام السياسي قبل طالب جامعة بيرزيت، 

، ويعد جمهور جامعة  تجاه اآلخراًيساهم في تشكيل نظرة أقل حدة وتطرف)  بيرزيتجامعة

، بر بإيجابية عن الواليات المتحدةبيرزيت الجمهور األكبر بين جامعات الدراسة الذي ع

ولالختالط . كما كان هناك تفريق كبير بين الحكومة األمريكية والشعب األمريكي

يل الصورة، وعلى سبيل المثال يقام في جامعة بيرزيت باألجانب أيضا دور كبير في تشك

مخيم بيرزيت الدولي الذي يتيح الفرصة للكثير من الطالب لالختالط مع الطلبة األجانب 

ومن .  التبادل الثقافي بين الدول برامج مناًوالتعرف على ثقافاتهم المختلفة وهذا يعد جزء

 ، في التأثير على جمهور الدراسةاًهم دورجهة أخرى فال بد أن التجاهات المدرسين وآرائ
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فهم طالب يحصلون على جزء كبير من معلوماتهم من المدرسين وبالتالي يشكلون 

  .نظرتهم بناء على جزء من هذه المعلومات ووجهات النظر

 فروق ذات داللة، ومن خالل ذلك ةها أيفي فلم تظهر )8.3 (أما بقية المفردات في الجدول

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في : "ول الفرضية الصفرية جزئيايتضح إمكانية قب

لدراسة حسب ، عندما تقسم عينة االواليات المتحدةإجابات عينة الدراسة حول موقفهم من 

  ".هاالجامعة التي يدرسون في

 )8.3(جدول رقم 
 ايبين فروق ذات داللة إحصائية عند تقسيم العينة حسب الجامعة التي يدرسون فيه
sig df chi-s المفردة 

0.396 8 8.39  أمريكا تستعمر الشعوب وتغتصب حقها
.010 8 19.98  األمريكي إنسان حضاري

0.25 8 10.11  أمريكا بلد الحريات الشخصية
.0050 8 22.05  األمريكي انتهازي يحقق مصالحه على حساب غيره

0.18 8 11.35   الفقيرةأمريكا تقدم المساعدات اإلنسانية للدول
0.25 8 10.09  األمريكي محارب شجاع

.040 8 15.89  أمريكا بلد يسوده القانون
0.38 8 8.48  األمريكي محارب ال يعرف الرحمة
0.64 8 6.01  أمريكا بلد التقدم العلمي والتكنولوجي

.010 8 20.02  األمريكي عنيف وإرهابي
0.64 8 6.01  ة للفلسطينيينالسياسة الخارجية األمريكية معادي
0.74 8 5.13  األمريكي يأخذ ما يحتاجه بالقوة
0.24 8 10.24  أمريكا بلد االنحطاط األخالقي

.000 8 29.73  األمريكي عاطفي وحنون
0.06 8 14.57  أمريكا بلد الحرية والديمقراطية

  

تعرضهم فحصت الباحثة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات عينة الدراسة حول مدة 

 بين  ذات داللة إحصائيةلتلفزيون فلسطين، ومن خالل األرقام اتضح عدم وجود فروق

المبحوثين عندما تقسم عينة الدراسة حسب الجامعة التي يدرسون فيها، حيث بلغت قيمة ال 

)s-Chi) ( 8.48( وداللة اإلحصائية )ال يوجد فروق : " وبهذا تثبت فرضية الدراسة).204
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 حول مدة تعرضهم لتلفزيون فلسطين، عند تقسيم نيمبحوثائية في إجابات الذات داللة إحص

  ".عينة الدراسة حسب الجامعة التي يدرسون فيها

  

  المستوى االقتصادي لألسرة .4

حول  مبحوثيند فروق ذات داللة إحصائية في إجابات الويتضح وج) 8.4(من خالل الجدول 

  :ن المفردات هي في مجموعة مواليات المتحدةالموقفهم من 

 أمريكا بلد الحريات الشخصية •

، وهذا يبين )0.04" (أمريكا بلد الحريات الشخصية"بلغت قيمة الداللة اإلحصائية للمفردة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه المفردة، عند 

ارتفعت نسبة معارضة هذه حيث  حسب المستوى االقتصادي لألسرة؛ تقسيم عينة الدراسة

العبارة من قبل أصحاب الدخل المنخفض، وكان تأييدها بشكل  أكبر عند أصحاب الدخل 

يوجد فروق " :وبهذا ترفض فرضية الدراسة جزئيا في هذه المفردة ويثبت عكسها. المرتفع

حسب المستوى  عندما يقسم المبحوثون لمبحوثينذات داللة إحصائية في إجابات ا

 ."دي للعائلةاالقتصا

 أمريكا تقدم المساعدات اإلنسانية للدول الفقيرة •

أمريكا "يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول موقفهم من مفردة 

، )0.04(، بحيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية "تقدم المساعدات اإلنسانية للدول الفقيرة

شيكل إضافة للذين يقل دخلهم ) 3000 و1500(ن  الذين يتراوح دخلهم بيلمبحوثونوكان ا

وبهذا ترفض فرضية الدراسة جزئيا . شيكل هم األكثر رفضا لهذه المفردة) 1500(عن 

 مبحوثينيوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات ال" :في هذه المفردة ويثبت عكسها

 ."حسب المستوى االقتصادي للعائلةعندما يقسم المبحوثون 

 عنيف وإرهابياألمريكي  •

شباب ق ذات داللة إحصائية في إجابات وجود فروى لإ) 0.00(تشير الداللة اإلحصائية 

، وكان األفراد الذين يتراوح "األمريكي عنيف وإرهابي" حول مفردة ةالفلسطينيالجامعات 

شيكل األكثر موافقة على هذه العبارة، وبالتالي ترفض ) 3000 و1500(دخلهم بين 
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يوجد فروق ذات داللة إحصائية " :رية جزئيا في هذه المفردة ويثبت عكسهاالفرضية الصف

 ."حسب المستوى االقتصادي للعائلة عندما يقسم المبحوثون مبحوثينفي إجابات ال

 السياسة الخارجية األمريكية منحازة إلسرائيل ومعادية للفلسطينيين •

السياسة " حول مفردة مستطلعينتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات ال

وكان األفراد الذين  ).0.00(، بداللة إحصائية قيمتها "الخارجية األمريكية منحازة إلسرائيل

شيكل األكثر معارضة بشدة لهذه العبارة، وبهذا ) 3000 و1500(يتراوح دخلهم بين 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية " :ترفض الفرضية جزئيا في هذه المفردة ويثبت عكسها

  ."حسب المستوى االقتصادي للعائلة عندما يقسم المبحوثون عينة الدراسةفي إجابات 

 األمريكي يأخذ ما يحتاجه بالقوة •

د فروق ذات داللة إحصائية في إجابات و، وج)0.00(اتضح من خالل الداللة اإلحصائية 

نسبة األكبر ، وكانت ال"األمريكي يأخذ ما يحتاجه بالقوة" حول موقفهم من مفردة المبحوثين

، وبهذا )3000-1500(ن هم بيمن الذين وافقوا على هذه العبارة من الذين يتراوح دخل

يوجد فروق ذات داللة " :ويثبت عكسها ترفض فرضية الدراسة جزئيا في هذه المفردة

حسب المستوى االقتصادي  عندما يقسم المبحوثون عينة الدراسةإحصائية في إجابات 

 ."للعائلة

 عاطفي وحنوناألمريكي  •

األمريكي عاطفي "د فروق ذات داللة إحصائية حول مفردة ووج) 8.4(تبين من خالل الجدول 

حيث كانت النسبة األكبر التي وافقت على هذه العبارة من ؛ )0.00(، بداللة إحصائية "وحنون

، وبهذا ترفض فرضية الدراسة جزئيا في هذه )3000-1500(الذين يتراوح دخلهم من 

 عندما يقسم عينة الدراسةيوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات " : ويثبت عكسهاالمفردة

  ."حسب المستوى االقتصادي للعائلةالمبحوثون 

  

د فروق ذات داللة إحصائية في ووجفيها عدم فيتضح ) 8.4(أما بقية المفردات في الجدول 

 تقسم عينة الدراسة حسب  عندماواليات المتحدةإجابات أفراد العينة حول موقفهم من ال
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ال يوجد فروق ذات داللة : "ثبت فرضية الدراسةالمستوى االقتصادي لألسرة، وهكذا ت

  ."حسب المستوى االقتصادي للعائلة عندما يقسم المبحوثون عينة الدراسةإحصائية في إجابات 

 )8.4(جدول رقم 
 دخل الشهري حسب ال الدراسةعينةق ذات داللة إحصائية عند تقسيم يبين فرو

sig df chi-s المفردة 
0.87 16 9.91  أمريكا تستعمر الشعوب وتغتصب حقها
0.22 16 19.9  األمريكي إنسان حضاري

.040 16 34.74  أمريكا بلد الحريات الشخصية

0.05 16 25.79  األمريكي انتهازي يحقق مصالحه على حساب غيره
.040 16 26.69  سانية للدول الفقيرةأمريكا تقدم المساعدات اإلن

0.3 16 18.25  األمريكي محارب شجاع
0.07 16 24.57  أمريكا بلد يسوده القانون
0.37 16 17.21  األمريكي محارب ال يعرف الرحمة
0.47 16 15.68  أمريكا بلد التقدم العلمي والتكنولوجي
0.00 16 33.21  األمريكي عنيف وإرهابي
0.00 16 44.53  جية األمريكية معادية للفلسطينيينالسياسة الخار
0.00 16 37.9  األمريكي يأخذ ما يحتاجه بالقوة
0.19 16 20.5  أمريكا بلد االنحطاط األخالقي
0.00 16 41  األمريكي عاطفي وحنون
0.2 16 20.46  أمريكا بلد الحرية والديمقراطية

  

ة الدراسة حول مدة تعرضهم فحصت الباحثة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات عين

لإلنترنت، ومن خالل األرقام اتضح وجود فروق بين المبحوثين عندما تقسم عينة الدراسة 

 النسبة األكثر ) شيكل3000-1500 (ن وشكل الذين يتراوح دخلهم بيحسب الدخل الشهري،

داللة الو )s-Chi) (23.83( حيث بلغت قيمة ال .اطالعا على اإلنترنت ألكثر من ساعة يوميا

يوجد فروق ذات : " ويثبت عكسها وبهذا ترفض فرضية الدراسة جزئيا.)021(اإلحصائية 

 حول مدة تعرضهم لإلنترنت، عند تقسيم عينة الدراسة المبحوثينداللة إحصائية في إجابات 

  .حسب الدخل الشهري
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  السياسية) الفصائل(االتجاهات  .5

 حول مستطلعينات الات داللة إحصائية في إجابد فروق ذويتضح وج) 8.5(من خالل الجدول 

 في معظم المفردات الواردة في الجدول، الذي يبين قيمة الداللة الواليات المتحدةموقفهم من 

يوجد فروق : "هذا ترفض فرضية الدراسة جزئيا ويثبت عكسهاب واإلحصائية لهذه المفردات،

قسم المبحوثون حسب االتجاهات  عندما يعينة الدراسةذات داللة إحصائية في إجابات 

  . "السياسية) الفصائل(

  : وهذه المفردات هي

 أمريكا تستعمر الشعوب وتغتصب حقها •

 من مفردة أفراد عينة الدراسةد فروق ذات داللة إحصائية حول موقف ووج فقد تبين

عند تقسيم عينة الدراسة حسب االتجاهات " أمريكا تستعمر الشعوب وتغتصب حقها"

حيث كانت نسبة أفراد العينة الذين ينتمون ؛ )0.04(، بداللة إحصائية قيمتها السياسية

  .لحركة فتح هي أكثر النسب تأييدا لهذه العبارة

 األمريكي إنسان حضاري •

، وهذا يبين وجود )0.00" (األمريكي إنسان حضاري"بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لمفردة 

د عينة الدراسة حول هذه المفردة، عند تقسيم فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفرا

عينة الدراسة حسب الفصائل السياسية التي ينتمون إليها، فكان من اعتذروا عن التصريح 

بالفصيل السياسي الذي ينتمون إليه األكثر ترددا في إجاباتهم عن هذه  المفردة، بينما 

وبهذا ترفض فرضية . سارتفعت نسبة معارضة هذه العبارة من قبل مؤيدي حركة حما

عينة الدراسة يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات : "الدراسة جزئيا ويثبت عكسها

  ."حسب االتجاهات السياسيةعندما يقسم المبحوثون 

 أمريكا بلد الحريات الشخصية •

د فروق ذات داللة إحصائية في إجابات و، وج)0.00(اتضح من خالل الداللة اإلحصائية 

ر ، وكانت النسبة األكث"يات الشخصيةأمريكا بلد الحر" حول موقفهم من مفردة ينمبحوثال

ترددا في اإلجابة على هذه المفردة ممن يؤيدون حركة فتح، أما أكثر المعارضين لهذه 

ن لحركة حماس، وبهذا ترفض فرضية الدراسة جزئيا في هذه من المنتميالعبارة فكانوا 
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 عندما عينة الدراسةروق ذات داللة إحصائية في إجابات يوجد ف: "المفردة ويثبت عكسها

  ."حسب االتجاهات السياسيةيقسم المبحوثون 

  أمريكا تقدم المساعدات للدول الفقيرة •

وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات ى لإ) 0.00(تشير الداللة اإلحصائية 

، وكان األفراد الذين ينتمون "أمريكا تقدم المساعدات للدول الفقيرة"حول مفردة مبحوثين ال

لحركة فتح األكثر موافقة على هذه العبارة، أما األكثر رفضا لها فقد كانوا من أتباع حركة 

حماس، أما األكثر ترددا في اإلجابة على هذه المفردة فقد كانوا من الذين اعتذروا عن 

يوجد : "بت عكسهااإلجابة، وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية جزئيا في هذه المفردة ويث

حسب  عندما يقسم المبحوثون دراسةالعينة فروق ذات داللة إحصائية في إجابات 

  ."االتجاهات السياسية

 أمريكا بلد يسوده القانون •

كانت قيمة الداللة اإلحصائية التي تبين وجود فروق في إجابات عينة الدراسة حول عبارة 

ن الذين ينتمون لحركة فتح هم األكثر تأييدا ، وتبين أ)0.04" (أمريكا بلد يسوده القانون"

  .لهذه المفردة

 األمريكي محارب ال يعرف الرحمة •

بلغت قيمة الداللة اإلحصائية التي تبين من خاللها وجود فروق في إجابات عينة الدراسة 

، وكان األكثر ترددا في )0.00" (األمريكي محارب ال يعرف الرحمة"حول عبارة 

عبارة هم الذين رفضوا اإلفصاح عن الفصيل السياسي الذي ينتمون اإلجابة على هذه ال

إليه، أما أعلى نسبة معارضة لهذه العبارة فكانت ألفراد العينة الذين ينتمون لحركة فتح، 

يوجد فروق : "وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية جزئيا في هذه المفردة ويثبت عكسها

سة حول موقفهم من األمريكي، عندما تقسم ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدرا

  ".عينة الدراسة حسب االتجاه السياسي الذي ينتمون إليه

 األمريكي عنيف وإرهابي •

كانت قيمة الداللة اإلحصائية التي تبين وجود فروق في إجابات عينة الدراسة حول عبارة 

ى هذه العبارة ممن وكان األكثر ترددا في اإلجابة عل ،)0.01" (األمريكي عنيف وإرهابي"
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رفضوا اإلفصاح عن الفصيل السياسي الذي ينتمون إليه، أما النسبة األكبر ممن وافقوا 

وبالتالي .  حركة حماسا من مؤيدي حركة فتح، يليهم مؤيدوعلى هذه المفردة فقد كانو

ال يوجد فروق ذات : "ترفض الفرضية الصفرية جزئيا في هذه المفردة ويثبت عكسها

ائية في إجابات عينة الدراسة حول موقفهم من األمريكي، عندما تقسم عينة داللة إحص

  ".الدراسة حسب االتجاهات السياسية التي ينتمون إليها

 أمريكا بلد االنحطاط األخالقي •

تبين أن قيمة الداللة اإلحصائية التي تبين وجود فروق في إجابات عينة الدراسة حول 

، وتبين هنا أيضا أن النسبة األكثر ترددا )0.01" (خالقيأمريكا بلد االنحطاط األ"عبارة 

في عينة الدراسة كانت من مؤيدي حركة فتح، وتبين أن أفراد العينة المنتمين للجهاد 

وبالتالي ترفض . من األفراد على هذه العبارة% 100اإلسالمي وافقوا بشدة بنسبة 

يوجد فروق ذات داللة ": الفرضية الصفرية جزئيا في هذه المفردات ويثبت عكسها

، عندما تقسم عينة الدراسة ول موقفهم من أمريكاإحصائية في إجابات عينة الدراسة ح

  ".حسب االتجاهات السياسية

 األمريكي عاطفي وحنون •

األمريكي "اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول مفردة 

، ووافق جزء ممن ينتمون لحركة فتح )0.00(، بداللة إحصائية قيمتها "عاطفي وحنون

على هذه العبارة، بينما كان األفراد الموالين لحركة حماس من أفراد عينة الدراسة هم 

وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية جزئيا في هذه المفردات ويثبت . األكثر رفضا لها

 موقفهم من يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول: "عكسها

  ".األمريكي، عندما تقسم عينة الدراسة حسب االتجاهات السياسية

 أمريكا بلد الحرية والديمقراطية •

أمريكا بلد الحرية  "وجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة على مفردة ت

روا عن حيث تردد الذين اعتذ؛ )0.01(، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية "والديمقراطية

ذكر الفصيل السياسي الذي ينتمون إليه عن اإلجابة أكثر من غيرهم، بينما كان األكثر 

موافقة على هذه المفردة هم من ينتمون لحركة فتح، أما األكثر معارضة لها فكانوا الذين 
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وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية جزئيا في هذه المفردات ويثبت . ينتمون لحركة حماس

د فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول موقفهم من يوج: "عكسها

  ".األمريكي، عندما تقسم عينة الدراسة حسب االتجاهات السياسية

  :أما المفردات

  األمريكي انتهازي يحقق مصالحه على حساب غيره •

  األمريكي محارب شجاع •

  أمريكا بلد التقدم العلمي والتكنولوجي •

  ريكية معادية للفلسطينيينالسياسة الخارجية األم •

 األمريكي يأخذ ما يحتاجه بالقوة •

 فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة حول موقفهم من ودوجفيها عدم فاتضح 

ثبت فرضية عندما تقسم عينة الدراسة حسب االتجاه السياسي، وهكذا تلواليات المتحدة ا

 عندما يقسم المبحوثون عينة الدراسةفي إجابات ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية : "الدراسة

  :، انظر الجدول التالي"حسب االتجاه السياسي
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 )8.5(جدول رقم 
 يبين فروق ذات داللة إحصائية عند تقسيم العينة حسب االتجاه السياسي

sig df chi-s المفردة 
0.04 36 51.47  أمريكا تستعمر الشعوب وتغتصب حقها
0.00 36 73.15  األمريكي إنسان حضاري
0.00 36 69.27  أمريكا بلد الحريات الشخصية
0.11 36 46.63  األمريكي انتهازي يحقق مصالحه على حساب غيره
0.00 36 75.62  أمريكا تقدم المساعدات اإلنسانية للدول الفقيرة
0.15 36 44.66  األمريكي محارب شجاع
0.04 36 51.27   القانونأمريكا بلد يسوده
0.00 36 78.59  األمريكي محارب ال يعرف الرحمة
0.69 36 31.15  أمريكا بلد التقدم العلمي والتكنولوجي
0.01 36 56.96  األمريكي عنيف وإرهابي
0.61 36 32.9  السياسة الخارجية األمريكية معادية للفلسطينيين
0.61 36 32.9  األمريكي يأخذ ما يحتاجه بالقوة
0.01 36 56.08  أمريكا بلد االنحطاط األخالقي
0.00 36 59.06  األمريكي عاطفي وحنون
0.01 36 58.44  أمريكا بلد الحرية والديمقراطية

  

واليات ال إجابات عينة الدراسة حول رأيهم في تم فحص الفروق ذات الداللة اإلحصائية في

ي والفرد األمريكي، واتضح عدم  وما إذا كانوا يفرقون بين النظام السياسي األمريكالمتحدة

اهات السياسية، حيث بلغت وجود فروق بين المبحوثين عندما تقسم عينة الدراسة حسب االتج

ال يوجد : " وبهذا تثبت فرضية الدراسة).623( وداللة اإلحصائية )s-Chi) (41.46(قيمة ال

، عند تقسيم لمتحدةواليات اال حول رأيهم ب المبحوثينفروق ذات داللة إحصائية في إجابات

  ".عينة الدراسة حسب االتجاه السياسي

إجابات عينة الدراسة حول رغبتهم في كما فحصت الباحثة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في 

الهجرة إلى أمريكا، ومن خالل األرقام اتضح وجود فروق بين المبحوثين عندما تقسم عينة 

 حركة فتح األكثر رغبة في الهجرة من مؤيدي ، فكان مؤيديتجاه السياسيالدراسة حسب اال

 ).04( وداللة اإلحصائية )s-Chi) (29.72( حيث بلغت قيمة الالحركات والفصائل األخرى،

 مبحوثينيوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات ال: "وبهذا ترفض فرضية الدراسة جزئيا
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 وربما ".ة حسب االتجاه السياسيالهجرة إلى أمريكا، عند تقسيم عينة الدراسحول رغبتهم في 

، كما تبين اإلحصاءات %)27 (يعود ذلك إلى ارتفاع نسبة مؤيدي حركة فتح في عينة الدراسة

أن نسبة مؤيدي حركة فتح هم أكثر من يحمل انطباعات إيجابية عن الواليات المتحدة، كما 

في الواليات المتحدة نسية األمريكية، وممن لهم أقارب يشكلون النسبة األكبر من حملة الج

  .األمريكية
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

  

اتضح من خالل النتائج أن الصورة التي يحملها شباب الجامعات الفلسطينية عن الواليات  -

من عينة الدراسة أنهم يحملون انطباعا % 75عبر حيث ؛ المتحدة بشكل عام صورة سلبية

تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج معظم الدراسات التي أجريت و .يات المتحدةوالسلبيا عن ال

، والتي تبين من خاللها أن واليات المتحدةال ن دول العالم مؤخرا حول صورةفي الكثير م

  . حدة، في أرجاء العالم المختلفةهناك صورة سلبية للواليات المت

  

 الدراسة  أمريكا واألمريكي على عينةعندما طرحت الباحثة مجموعة من المفردات عن -

  :ن من هذه المفردات كما يلياتضح أن موقف المبحوثي

 بمتوسط حسابي "أمريكا تستعمر الشعوب وتغتصب حقها ": عينة الدراسة على عبارةوافقت

بناء ، االنطباعات التي يحملها العرب للغرب كانت تختلف من فترة ألخرى، و)4.508(قيمته 

جة يمكن أن نستنتج أن العالقات السائدة في هذا الوقت بين الشرق والغرب نتيعلى هذه ال

التخلص ، هي عالقة فيها نوع من الرغبة في )الواليات المتحدةالعالم اإلسالمي و(وتحديدا بين 

من االستعمار الذي تفرضه الواليات المتحدة من خالل الحروب التي قامت بها، ومن خالل 

  .عها وسط المنطقة العربيةمساندتها إلسرائيل وزر

:  عبارةلدراسة غير مقررة بشأن موقفها من أن عينة ا)2.72(يبين المتوسط الحسابي  -

  ."األمريكي إنسان حضاري"

أمريكا بلد الحريات "عينة الدراسة كانت غير مقررة في إجاباتها حول ما إذا كانت  -

ها يلإالنتائج التي توصلت  وهذا ينسجم مع .)2.807( بمتوسط حسابي قيمته "الشخصية

حيث هجرة إلى أمريكا؛ الدراسة عندما سألت الباحثة أفراد العينة عن سبب رغبتهم في ال

واليات المتحدة بأنها ترغب في لى الإالهجرة تقريبا من عينة الدراسة الراغبة في % 4أعرب 

نسجم مع ما توصلنا تذلك بسبب وجود نظام للحريات فيها، وبالطبع هذه النسبة قليلة وبالتالي 
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كانت أمريكا بلد ما إذا عدم قدرة عينة الدراسة على اتخاذ قرار تجاه : إليه من نتيجة مفادها

  .الحريات الشخصية أم ال

، أن العينة "أمريكا بلد الحرية والديمقراطية"لعبارة ) 2.762(تؤكد نسبة المتوسط الحسابي  -

  . غير مقررة حول موقفها من هذه العبارة

األمريكي انتهازي يحقق  "فلسطينية عينة الدراسة على عبارة ال الجامعاتشبابوافق  -

 )4.268 ( الذي بلغت قيمتهالمتوسط الحسابيخالل  من ، تبين ذلك"مصالحه على حساب غيره

حيث يظهر من خالل المتوسط الحسابي أن عينة الدراسة قريبة من الموافقة بشدة على هذه 

ى صحة هذه النتيجة فقد وصف جزء من عينة الدراسة األمريكي بأنه وللتأكيد عل. العبارة

األمريكي لدراسة أكدوا أنهم يرون بأن  بما أن أفراد عينة ا إذنانتهازي في سؤال مختلف،

 في إجابات عينة الدراسة، وهذا يؤكد جدية اًانتهازي في سؤالين مختلفين فهذا يعني انسجام

   .النتائج وصحتها

أمريكا تقدم المساعدات للدول : " من عبارةفراد عينة الدراسة عن موقفهمأل عندما سئ -

 كانت قيمة المتوسط حيث راسة غير مقررة بشأن هذا الموضوع؛، فقد كانت عينة الد"الفقيرة

   .على أن عينة الدراسة أقرب إلى رفض هذه العبارة، وهذا يدل )2.61(الحسابي 

حيث كانت قيمة ، "األمريكي محارب شجاع: "رة عباة الفلسطيني الجامعاتشبابعارض  -

وهذا يدل أن أفراد عينة الدراسة أقرب لمعارضة هذه العبارة ) 1.855(المتوسط الحسابي 

  . معارضة شديدة

ب شجاع، فقد وافقت على عبارة روبما أن عينة الدراسة عارضت عبارة األمريكي محا -

  ).4.268( قيمته  حسابي بمتوسط"األمريكي محارب ال يعرف الرحمة"

بمتوسط حسابي " األمريكي عنيف وإرهابي: "كانت عينة الدراسة موافقة على عبارة -

فهذه العبارة والعبارات السابقة تسعى كلها للتعرف على صورة األمريكي المقاتل ). 4.12(

  ).األمريكي عنيف وإرهابي) (األمريكي محارب ال يعرف الرحمة) (األمريكي محارب شجاع(

بمتوسط حسابي قيمته " يأخذ ما يحتاجه بالقوة"فقت عينة الدراسة على أن األمريكي وا -

وال .  على هذه العبارةبشدة من عينة الدراسة إلى الموافقة اًوهذا يدل أن هناك اتجاه) 4.47(
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حيث وافق شباب الجامعات الفلسطينية ؛ بد أن هذه النتيجة تؤكد انسجام إجابات عينة الدراسة

  .ة األمريكي انتهازي يحقق مصالحه على حساب غيرهعلى مفرد

 عينة الدراسة نحو عبارة غير مقرر ، اتجهت إجابات"أمريكا بلد يسوده القانون"وحول  -

  ).  3.027(بمتوسط حسابي يبلغ 

أمريكا بلد التقدم العلمي " بالموافقة، على عبارة ة الفلسطيني الجامعاتشبابأجاب  -

، فهذه حقيقة معروفة للجميع، أمريكا مخترعة )4.335(سابي قيمته  بمتوسط ح،"والتكنولوجي

  . الحضارة الحديثة، ولها نموذجها الحضاري والثقافي الخاص بها

ولكن عند فحص الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات عينة الدراسة حول هذه العبارة 

) test -F) (8.019 (مة ال  حيث تشير قي،تبين وجود فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث

وربما تعود . ناث أكثر من الذكور ترددت اإلفقد،  إلى ذلك)0.005(وقيمة الداللة اإلحصائية 

موافقة الذكور على هذه العبارة لمتابعتهم المستمرة ألمور الحياة واالختراعات المختلفة التي 

   .ر من اإلناثبشكل أكبرة لهجا نتيجة رغبتهم في يتم التوصل إليها في الواليات المتحدة،

السياسة الخارجية " :عبارة  على صحةبشدة ةموافقال أفراد عينة الدراسة علىأجمع  -

  ).4.805(سابي حبمتوسط ، "األمريكية معادية للفلسطينيين ومنحازة إلسرائيل

حيث ، "أمريكا بلد االنحطاط األخالقي "عبارةكانت هناك موافقة من قبل المبحوثين على  -

  .)4.39(غت قيمة المتوسط الحسابي بل

، بمتوسط حسابي قيمته "األمريكي عاطفي وحنون"اتضح أن العينة المبحوثة ترفض عبارة  -

)2.067(.  

دث بسلبية عن نالحظ من خالل الخمس عشرة عبارة السابقة أن كل العبارات التي تتح

جابية بحق الواليات المتحدة فقد افقت عليها عينة الدراسة، أما العبارات اإليالواليات المتحدة و

أمريكا بلد "كانت عينة الدراسة غير مقررة بشأن معظمها، بينما وافقت على عبارة واحدة 

كما لم يكن هناك تفرقة بين أمريكا واألمريكي في الحكم على ". التقدم العلمي والتكنولوجي

 وتبين من خاللها دراسة إليها في هذه الالعبارات المختلفة، بعكس نتائج أخرى تم التوصل

  .وجود تفرقة بين الشعب األمريكي والحكومة األمريكية
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 عبروا )%84( النتائج أن بين منتو عن صورة األمريكي كفرد ل أفراد عينة الدراسةسئ -

، وهذا يؤكد نتائج التساؤل األول وما تم التوصل إليه من وجود  عن األمريكيبأوصاف سلبية

راسة لديهم انطباع سلبي عن الواليات المتحدة، ولكن سنالحظ في  من عينة الد)75%(

تساؤالت الحقة وجود تفرقة من قبل عينة الدراسة بين الحكومة األمريكية والشعب األمريكي، 

وربما يعود ذلك إلى أن أول ما يتبادر للذهن عند الحديث عن الواليات المتحدة هو ما يقوم به 

كومة األمريكية من ممارسات سلبية وحروب في العالم، وبالتالي النظام األمريكي ممثال بالح

  . يسقط الكثير من أفراد عينة الدراسة كل هذه الممارسات على النظام والشعب معا

  

وفي محاولة للتعرف على ما إذا كانت عينة الدراسة تفرق بين الشعب األمريكي والحكومة  -

ي ولكن يكرهون النظام السياسي األمريك ")%51(غالبية المبحوثين األمريكية اتضح أن 

فرق بين النظام السياسي عينة الدراسة تأن غالبية  يتضح". يحترمون الشعب األمريكي

 بعكس ما اتضح من نتائج أخرى في هذه الدراسة، وهذا يبين أنه الشعب األمريكياألمريكي و

الشعب األمريكي والحكومة عندما يسأل المبحوثون بشكل مباشر عن ما إذا كانوا يفرقون بين 

األمريكية يكون هناك إجابة واضحة، ولكن فيما عدا ذلك هناك خلط بين الشعب األمريكي 

  .وحكومته

  

هم في تشكيل صورة سلبية عن الواليات االعوامل التي تسأهم تبين من خالل الدراسة أن  -

. )%80( بنسبة إلرهابمعاداة اإلسالم واتهام المسلمين با:  عند عينة الدراسة هيالمتحدة

 من عينة الدراسة أن )%68(اعتبر و، )%79(  بنسبةتحيز الواليات المتحدة إلسرائيلو

 التي يحملونها للواليات  الصورة السلبيةابسب أ منالسياسة الخارجية األمريكية بشكل عام

تقدون أنها ومن المالحظ أن جميع العوامل التي أوردها أفراد عينة الدراسة والتي يعالمتحدة، 

ساهمت في تشكيل صورة سلبية عن الواليات المتحدة هي عوامل تتعلق بالجانب السياسي، 

وهذا بدوره يؤكد أهمية هذا العامل في التأثير على صورة الواليات المتحدة عند أفراد عينة 

  .الدراسة
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ضر، ومن الهجرة من المواضيع المهمة المطروحة على الساحة الفلسطينية في وقتنا الحا -

الهجرة إلى الواليات  يرغبون في  تقريبا من المبحوثين)%25 (:خالل هذه الدراسة اتضح أن

  .المتحدة

  

 متعددة الهجرة إلى الواليات المتحدة رغبة شباب الجامعات الفلسطينية في أسباب  كانت-

 من أسباب رغبتهم في  بأنمبحوثين من ال)%14(بحيث عبر فرص الكسب المادي : أهمها

 عينة من أفراد )%11(أعرب كما . لواليات المتحدة توفر فرص العمل فيهاى الإ الهجرة

  .هممستقبلتأمين لواليات المتحدة ى الإ الهجرةالدراسة بأن من أسباب رغبتهم في 

  

 )%2.5(، و)%2.5(أما نسبة حملة الجنسية األمريكية من أفراد عينة الدراسة فقد كانت  -

  .زمة للحصول عليهاباإلجراءات الاليقومون 

  

 فيها، مبحوثين أو وجود أقارب لللواليات المتحدةبهدف التعرف على ما إذا كان لزيارة او -

 لهم أقارب نيمبحوث تقريبا من ال)%53(  أناتضح على تكوين صورة أكثر إيجابية عنها، أثر

ائية في إجابات قامت الباحثة بفحص الفروق ذات الداللة اإلحص .الواليات المتحدةيعيشون في 

، لواليات المتحدة لديهم ووجود أقارب لهم في اواليات المتحدة الةعينة الدراسة حول صور

 لواليات المتحدةحيث كان معظم من عبروا عن ا إجابات المبحوثين؛  في فروقوجودفتبين 

ب في رة إيجابية لهم أقارب يعيشون في الواليات المتحدة، ومن هنا نستنتج أن وجود أقاربصو

  .الواليات المتحدة  يساهم في تشكيل نظرة أكثر إيجابية عنها

  

 .لواليات المتحدةعينة سبق لهم زيارة اال من أفراد )%7(اتضح من خالل الدراسة أن  -

عملت الباحثة على فحص الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات عينة الدراسة حول و

ود فروق في إجابات ، فتبين وجللواليات المتحدةواليات المتحدة لديهم وزيارتهم صور ال

يحمل  أعطى صورة سلبية عنها أو لم لواليات المتحدة معظم من زار ا أنحيثالمبحوثين؛ 
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 عبروا لواليات المتحدةا او لم يزورمبحوثينهناك نسبة من الأن  عنها، في حين ا محدداانطباع

  . إيجابية عنها أكثرصورةب

 لهم الواليات المتحدة يتضح أن معظم من زارداللة اإلحصائية وعند فحص الفروق ذات ال

  .أقارب هناك، ونسبة ضئيلة فقط ليس لهم أقارب في أمريكا وقاموا بزيارتها

ومن هنا نالحظ أن زيارة أمريكا ليست شرطا في تشكيل صورة إيجابية، في حين يحلم 

ك، ويتحدثون عن أمريكا حتى الكثيرون بزيارة أمريكا لمجرد رؤية أقارب لهم أتوا من هنا

 ليس بالضرورة واليات المتحدة، فما أراه أنا سيئاولو كان حديثهم يعبر عن رؤية سيئة عن ال

  .أن يعتبره اآلخرون سيئا

  

لواليات المتحدة عند المبحوثين؛  شكلت صورة االتيالمعلومات مصادر هناك الكثير من  -

 أحد مصادر تشكيل صورة الواليات ائل اإلعالماألخبار في وس: هاأهم حيث بينت الدراسة أن

األفالم والمسلسالت فتشكل من المبحوثين  )%44(، أما )%77(المتحدة لدى المبحوثين بنسبة 

وعلى مستوى   لديهم،أمريكا صورة ا يصقلون من خالله من المصادر التي مصدرااألمريكية

 بنسبة من قبل عينة الدراسةم متابعة  أكثر وسائل اإلعالوسائل اإلعالم تعد الفضائيات العربية

 من أفراد عينة الدراسة تشكل جزء من صورة الواليات )%26(  وتبين أن).%93(متابعة 

من  )%19(، والبرامج الدعائية التي تنشرها الحكومة األمريكية المتحدة لديهم من خالل

را من المصادر  تشكل مصدنشاطات المؤسسات األمريكية في فلسطينالمبحوثين أكدوا أن 

 جزء وكانت نسبة من يحصلون على. التي تتشكل صورة الواليات المتحدة لديهم من خاللها

  . تقريبا)%24( رجال الدين عن أمريكا من خالل هم معلوماتمن

  

 حيث ؛لتلفزيون فلسطين يتعرضون مبحوثين من ال)%61( أظهرت نتائج الدراسة أن -

يتعرضون له من %) 18(، و يوميا) دقيقة15( من  يتعرضون له أقلمبحوثين من ال)24%(

 فزيون فلسطين أكثر من ساعة يوميا،يتعرضون لتلف )%19(أما   يوميا،) دقيقة20-40(

   . يتعرضون لتلفزيون فلسطين مطلقا من عينة الدراسة فال)%39(و
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لفزيون من تأفراد عينة الدراسة  أقل مشاهدة من قبل التلفزيونات الفلسطينية المحليةوكانت 

 من عينة الدراسة فقد كانوا )%16(، أما )%45(حيث بلغت نسبة عدم التعرض لها فلسطين؛ 

 40-20(ا، في حين يشاهدها من متابعين للتلفزيونات المحلية الخاصة ألكثر من ساعة يومي

 )%20.7(من عينة الدراسة، أما أعلى نسبة مشاهدة لهذه المحطات فهي %) 18( يوميا )دقيقة

  .يوميا)  دقيقة15( يتعرضون لها أقل من وهم من

 نسبة أكبر من التلفزيونات المحلية الخاصة في  الخاصة الفلسطينيةاإلذاعات المحليةوشكلت 

 من أفراد عينة الدراسة يستمعون لإلذاعات المحلية )%30(االستماع إليها، فقد تبين أن 

 يوميا، ) دقيقة40 -20(  يستمعون لها من)%24( يوميا، و) دقيقة15 (الخاصة أقل من

 المبحوثين الذين ال  فقد كانت نسبة)%21( يستمعون لها أكثر من ساعة يوميا، أما )%25(و

  . عليها مطلقايطلعون

 أما ،الصحف المحلية الفلسطينية أنهم غير مطلعين على مضمون مبحوثين من ال)%20(أكد 

 يوميا، في حين ) دقيقة15(  على الصحف المحلية أقل مننوطلعفقد أكدوا أنهم م )40%(

 يوميا، ) دقيقة40-20( يتعرضون للصحف المحلية من لمستطلعين من ا)%27 (تبين أن

 من المستطلعة )%13( أكثر من ساعة يوميا  المحليةوكانت نسبة من يطلعون على الصحف

  .همآراؤ

فراد عينة اتضح أن الصحف المحلية هي أكثر وسائل اإلعالم الفلسطينية التي يتعرض لها أ

الدراسة تليها اإلذاعات المحلية، وال بد أن هذا يعود لتوفر الصحف في مكتبات الجامعات كما 

 ،أن بإمكان أي من المبحوثين التعرض لإلذاعات المحلية أثناء التنقل في وسائل المواصالت

يقة  دق15(من عينة الدراسة يستمعون لإلذاعات المحلية أقل من %) 30( هناك نسبة  أنحيث

 أما تلفزيون فلسطين فهناك نسبة مشاهدة أكبر له من قبل عينة الدراسة وربما يعود ).يوميا

ذلك لوجود فضائية تلفزيون فلسطين وهذا يؤكد اعتماد جزء كبير من الشعب الفلسطيني على 

  .األطباق الالقطة في متابعتهم لوسائل اإلعالم

 يوميا اإلعالم الفلسطينية ألكثر من ساعة لوسائل ون يتعرض الذينمما سبق أن نسبةوتبين 

المرئية،  (حيث لم تتجاوز نسبة متابعة أي من وسائل اإلعالم الفلسطينيةعددهم قليل؛ 

 ويفسر ذلك اتجاه .من عينة الدراسة% 25 لمدة أكثر من ساعة ال)والمسموعة، والمقروءة
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، التي الفضائيات العربيةاهدة  من الجمهور الفلسطيني إلى مشاًأفراد العينة الذين يمثلون جزء

من عينة %) 57( وتقريبا %)93(بلغت نسبة متابعتها من قبل المبحوثين في هذه الدراسة 

اإلعالم  أما .الدراسة يتعرضون للفضائيات العربية أكثر من ساعة يوميا، وهي نسبة كبيرة جدا

 15(هدونه ألقل من منهم يشا%) 26%) (50( فيشاهد من قبل جمهور الدراسة بنسبة األجنبي

%) 81( هناك نسبة استخدام عالية له من قبل المبحوثين لإلنترنتوبالنسبة ). دقيقة يوميا

  .منهم يستخدمونه ألكثر من ساعة يوميا%) 42(

  

كانت عينة الدراسة غير  تبثها وسائل اإلعالم الفلسطينية حول رؤيتهم لنوعية البرامج التيو -

وسائل اإلعالم الفلسطينية تبث برامج ومعلومات تافهة " :ةالعبارات التاليمقررة بشأن 

، بمتوسط حسابي قيمته " من خالل األفالم والمسلسالتالواليات المتحدةوسطحية عن 

بمتوسط ، "الواليات المتحدةوسائل اإلعالم الفلسطينية تبث معلومات مشوهة عن "). 3.442(

ة تبث معلومات تعطي انطباعات جيدة عن وسائل اإلعالم الفلسطيني"). 2.705(حسابي قيمته 

   ).2.852( بمتوسط حسابي بلغت قيمته "الواليات المتحدة

  

 واليات المتحدة أعربوسائل اإلعالم الفلسطينية في تشكيل صور عن الوحول دور  -

اإلعالم الفلسطينية تساهم في تشكيل صورة سلبية عن  من المستطلعين أن وسائل )15%(

اإلعالم الفلسطيني يساهم في تشكيل صورة إيجابية  فقد رأوا أن )%8(، أما الواليات المتحدة

 ةاإلعالم الفلسطيني ال يساهم بتشكيل صور أن )%20(، في حين اعتبر عن الواليات المتحدة

 اإلعالم الفلسطيني يساهم  عينة الدراسة أن أفراد من)%36(، ورأى عن الواليات المتحدة

ال  من عينة الدراسة أنه )%21(، بينما أجاب الواليات المتحدةفي تشكيل صورة واقعية عن 

  .واليات المتحدة لديهم حول دور وسائل اإلعالم الفلسطينية في تشكيل صور عن الرأي

عينة الدراسة غير مقررة بشأن نوعية المعلومات التي تبثها وسائل اإلعالم هذا يبين أن 

 ةوسائل اإلعالم الفلسطينية في تشكيل صورر  وحول دو،واليات المتحدةالفلسطينية حول ال

 عينة الدراسة تطلع  نسبة عالية منه بالرغم من وجودوهذا يؤكد أنواليات المتحدة، عن ال
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 ال تكفي مدة االطالع على هذه الوسائل قصيرة، بحيث إال أنعلى وسائل اإلعالم الفلسطينية، 

  . واليات المتحدةي تبثها عن الللتعرف بشكل جيد على نوعية البرامج والمعلومات الت

وسائل اإلعالم الفلسطينية للموضوع األمريكي بأنها  تغطية )%57( أفراد العينةم غالبية قيٍُّي

وسائل اإلعالم الفلسطينية متحيزة  أن مستطلعين من ال)%27(، ويرى موضوعية في طرحها

  . في طرحها ضد أمريكا

 عن الواليات ةلفلسطينية في تشكيل صورنرى مواقف مختلفة من دور وسائل اإلعالم ا

 في النسب بالرغم من أنه يجب أن يكون هناك نوع من اً كبيراًهناك تفاوت  أنحيثتحدة، الم

 فهذه األسئلة أوجه لعملة واحدة، وهذا يبين عدم وجود موقف محدد حيال ما تبثه ؛االنسجام

د متابعة جيدة لهذه الوسائل من ، وعدم وجوواليات المتحدةوسائل اإلعالم الفلسطينية عن ال

  .  قبل عينة الدراسة

  

تبين أن و .%)45 ( نسبة المستطلعين الذين سمعوا بالحملة األمريكية لتحسين الصورةكانت -

يكية لتحسين الصورة تأثروا بها،  الذين سمعوا بالحملة األمرجمهور الدراسة من )7%(

طلب من عينة الدراسة كتابة أي شيء وعندما .  إلى حد ماالحملةتأثروا ب أيضا )%7(و

 عن  أفراد العينةذكره مما )%76( يتذكرونه عن الحملة األمريكية لتحسين الصورة اتضح أن

 من قبل اً مغلوطاًفهمومن هنا يتضح أن هناك . بهذه الحملة ليس له عالقة الحملة األمريكية

 عنها يرهمعبت نتيجةورة، الحملة األمريكية لتحسين الصجزء كبير جدا من المبحوثين عن 

  .بعبارات خاطئة

  

 عدة يمكن من خاللها تحسين صورة الواليات المتحدة الخارجية  اًمن الواضح أن هناك طرق -

تغيير سياسة الواليات المتحدة الخارجية أن ب تقريبا من أفراد عينة الدراسة )%82(فقد أجمع 

 )%27(أما النسبة األقل .  صورتهاتحسينى لإ يمكن أن تؤدي من األسباب التيبشكل عام 

 تحسين األفراد األمريكان لسلوكهم وطريقة تعاملهم مع من المبحوثين فكانوا يعتقدون بأهمية

  .تحسين صورة بالدهممن العوامل التي تساهم في   كعاملاآلخرين
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من اتضح أن األولوية كانت لتغيير الواليات المتحدة لسياستها الخارجية بشكل عام، للخروج 

وبالتالي كان من ضمن ذلك التوقف . مأزق الصورة السلبية المنتشرة في الكثير من دول العالم

تقالت األمريكية سيئة عن االنحياز إلسرائيل، والخروج من العراق، والتخلص من المع

 السياسة الخارجية األمريكية بالدرجة األولى هي سبب الصورة السيئة للواليات السمعة، إذن

  .المتحدة

  

ر  في إجابات الذكو الجنسمتغير حسب تؤكد النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية -

 عدا مفردة واحدة  الخمس عشرة في جميع العباراتواإلناث حول موقفهم من الواليات المتحدة

) test -F) (8.019 (حيث تشير قيمة ال . " العلمي والتكنولوجيأمريكا بلد التقدم"هي أن 

 موافقة على هذه العبارة أكثر ذكور الأبدى حيث ؛ إلى ذلك)0.005( الداللة اإلحصائية وقيمة

وربما تعود موافقة الذكور على هذه العبارة لمتابعتهم المستمرة ألمور الحياة ، ناثمن اإل

 والهتمامهم بمتابعة البرامج واالختراعات المختلفة التي يتم التوصل إليها في الواليات المتحدة،

  . كما بينت الدراسةاألفالم األمريكية بشكل أكبرو

  

 حسب متغير  الباحثة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات عينة الدراسةأما عند فحص -

 حول رغبتهم في الحصول على الجنسية األمريكية فتبين وجود فروق بين الذكور الجنس

وربما  ..)011( وداللة اإلحصائية )s-Chi( )8.944(واإلناث لصالح الذكور حيث قيمة ال 

حرية " ذكرال" الدول العربية التي تعطي معظم و،يعود ذلك للظروف االجتماعية في فلسطين

التي من الصعب أن يتقبل الكثيرون تنقلها أو سفرها أو ومن األنثى، أكبر في التنقل والسفر 

ى جنسية أخرى أو السفر الحصول عل في  بشكل كبيرهجرتها بمفردها، وبالتالي هي ال تفكر

  . مكان آخر كما هو حال الذكرل

  

د فروق ذات داللة إحصائية في إجابات ووج عدم تبين مكان اإلقامةوحسب متغير  -

   .واليات المتحدة حول موقفهم من المبحوثينال
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 حسب قامت الباحثة بفحص الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات عينة الدراسةا بينم

 حول مدة تعرضهم للصحف المحلية، وتبين وجود فروق بين أفراد عينة ،ان اإلقامةمتغير مك

حيث كانت نسبة  عند تقسيمهم حسب مكان اإلقامة؛  في مدة تعرضهم للصحف المحليةالدراسة

) s-Chi( حيث قيمة ال مطالعة الصحف ألكثر من ساعة يوميا هي األعلى بين سكان القرى،

وجدير بالذكر أن سكان القرى شكلوا أكبر نسبة عدم  ،.)032 ( وداللة اإلحصائية)13.83(

 من جمهور الدراسة من )%60(اطالع على الصحف أيضا وربما يعود ذلك إلى وجود نسبة 

  . سكان القرى

  

الواليات  حول موقفهم من المبحوثينوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات  اتضح -

 في خمس  الجامعة التي يدرسون فيها متغيراسة حسبالمتحدة عند تقسيم أفراد عينة الدر

  :  هيمفردات

  األمريكي إنسان حضاري •

األمريكي إنسان "يوجد فروق ذات داللة إحصائية في موقف المستطلعين حول مفردة 

كان المبحوثون في جامعة و؛ )0.01(، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية "حضاري

ذه العبارة، بينما رفضها شباب جامعتي النجاح بيرزيت أكثر ترددا في الحكم على ه

  . والخليل

 األمريكي انتهازي يحقق مصالحه على حساب غيره •

ن حسب الجامعة  هذه المفردة عند تقسيم المبحوثيتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في

، وتبين أن شباب جامعة )0.005(التي يدرسون فيها، وكانت قيمة الداللة اإلحصائية 

  .  اح هم األكثر موافقة على هذه العبارةالنج

 أمريكا بلد يسوده القانون •

أمريكا بلد يسوده "يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول مفردة 

عندما تقسم عينة الدراسة حسب الجامعة التي يدرسون بها، وبلغت قيمة الداللة " القانون

باب جامعة بيرزيت هم األكثر موافقة على هذه ، بحيث اتضح أن ش)0.04(اإلحصائية 

 . المفردة
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 األمريكي عنيف وإرهابي •

ها تبين أنه يوجد فروق ذات داللة لدراسة حسب الجامعة التي يدرسون فيعند تقسيم عينة ا

، بداللة إحصائية قيمتها "األمريكي عنيف وإرهابي"إحصائية في إجابات العينة حول مفردة 

اب جامعة بيرزيت هم األكثر ترددا في الموافقة أو المعارضة لهذه ، وتبين أن شب)0.01(

 .المفردة، بينما أكدها عدد أكبر من أفراد العينة في جامعتي الخليل والنجاح

 األمريكي عاطفي وحنون •

كانت قيمة الداللة اإلحصائية التي تبين وجود فروق في إجابات عينة الدراسة حول عبارة 

 في اإلجابة من قبل أفراد اً، وتبين أيضا أن هناك تردد)0.00(" األمريكي عاطفي وحنون"

جاح أكثر العينة في جامعة بيرزيت، وفي المقابل كان أفراد العينة في جامعتي الخليل والن

وبالتالي ترفض . حيث رفضت النسبة األكبر من المبحوثين هذه العبارةحسما إلجاباتهم 

يوجد فروق ذات داللة : "ات ويثبت عكسهاالفرضية الصفرية جزئيا في هذه المفرد

لدراسة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول موقفهم من األمريكي، عندما تقسم عينة ا

  ".هاحسب الجامعة التي يدرسون في

من خالل العبارات الخمس السابقة نالحظ وجود تردد في الحكم على معظم العبارات من 

كما هو حال ( القرب من مركز النظام السياسي وال بد أنقبل طالب جامعة بيرزيت، 

 تجاه اآلخر، ويعد جمهور جامعة اًيساهم في تشكيل نظرة أقل حدة وتطرف) جامعة بيرزيت

، ر بإيجابية عن الواليات المتحدةبيرزيت الجمهور األكبر بين جامعات الدراسة الذي عب

، كما أن نسبة مؤيدي مريكيكما كان هناك تفريق كبير بين الحكومة األمريكية والشعب األ

ولالختالط باألجانب أيضا دور . حماس هي األقل في جامعة بيرزيت حسب هذه الدراسة

كبير في تشكيل الصورة، وعلى سبيل المثال يقام في جامعة بيرزيت مخيم بيرزيت الدولي 

فاتهم الذي يتيح الفرصة للكثير من الطالب لالختالط مع الطلبة األجانب والتعرف على ثقا

ومن جهة أخرى فال بد أن .  من برامج التبادل الثقافي بين الدولاًالمختلفة وهذا يعد جزء

التجاهات المدرسين وآرائهم دور في التأثير على جمهور الدراسة فهم طالب يحصلون 

على جزء كبير من معلوماتهم من المدرسين وبالتالي يشكلون نظرتهم بناء على جزء من 

  .وجهات النظرهذه المعلومات و
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فحصت الباحثة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات عينة الدراسة حول مدة تعرضهم  -

 بين  ذات داللة إحصائيةلتلفزيون فلسطين، ومن خالل األرقام اتضح عدم وجود فروق

المبحوثين عندما تقسم عينة الدراسة حسب الجامعة التي يدرسون فيها، حيث بلغت قيمة ال 

)s-Chi) ( 8.48( وداللة اإلحصائية )204.(.  

  

الواليات حول موقفهم من مبحوثين د فروق ذات داللة إحصائية في إجابات الووج يتضح -

 في مجموعة من المفردات  عندما يقسم المبحوثون حسب المستوى االقتصادي لألسرةالمتحدة

، نية للدول الفقيرةأمريكا تقدم المساعدات اإلنسا، وأمريكا بلد الحريات الشخصية :هي

، السياسة الخارجية األمريكية منحازة إلسرائيل ومعادية للفلسطينيين، األمريكي عنيف وإرهابي

 .األمريكي عاطفي وحنون، األمريكي يأخذ ما يحتاجه بالقوة

فحصت الباحثة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات عينة الدراسة حول مدة تعرضهم 

ل األرقام اتضح وجود فروق بين المبحوثين عندما تقسم عينة الدراسة لإلنترنت، ومن خال

النسبة األكثر )  شيكل3000-1500( وشكل الذين يتراوح دخلهم من حسب الدخل الشهري،

داللة ال و)s-Chi) (23.83( حيث بلغت قيمة ال .اطالعا على اإلنترنت ألكثر من ساعة يوميا

  ..)021(اإلحصائية 

  

 حول موقفهم من الواليات ات المستطلعينوق ذات داللة إحصائية في إجابد فرووج  تبين-

  :  المفردات هيفي مجموعة من  حسب متغير االتجاه السياسيالمتحدة

 أمريكا تستعمر الشعوب وتغتصب حقها •

فقد تبين أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية حول موقف أفراد عينة الدراسة من مفردة 

عند تقسيم عينة الدراسة حسب االتجاهات " وب وتغتصب حقهاأمريكا تستعمر الشع"

، بحيث كانت نسبة أفراد العينة الذين ينتمون )0.04(السياسية، بداللة إحصائية قيمتها 

  .لحركة فتح هي أكثر النسب تأييدا لهذه العبارة
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 األمريكي إنسان حضاري •

، وهذا يبين وجود )0.00" (رياألمريكي إنسان حضا"بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لمفردة 

فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه المفردة، عند تقسيم 

عينة الدراسة حسب الفصائل السياسية التي ينتمون إليها، فكان من اعتذروا عن التصريح 

فردة، بينما  المإليه األكثر ترددا في إجاباتهم على هذهبالفصيل السياسي الذي ينتمون 

وال بد أن هذا جاء . ارتفعت نسبة معارضة هذه العبارة من قبل مؤيدي حركة حماس

نتيجة مجموعة من العوامل منها طبيعة الفكر األيديولوجي لحركة حماس ومفهومها 

  .للتحضر

 أمريكا بلد الحريات الشخصية •

ئية في إجابات د فروق ذات داللة إحصاو، وج)0.00(اتضح من خالل الداللة اإلحصائية 

ر ، وكانت النسبة األكث"يات الشخصيةأمريكا بلد الحر"المبحوثين حول موقفهم من مفردة 

ترددا في اإلجابة على هذه المفردة ممن يؤيدون حركة فتح، أما أكثر المعارضين لهذه 

  .العبارة فكانوا ينتمون لحركة حماس

  أمريكا تقدم المساعدات للدول الفقيرة •

وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات ى لإ) 0.00(إلحصائية تشير الداللة ا

، وكان األفراد الذين ينتمون "أمريكا تقدم المساعدات للدول الفقيرة"المبحوثين حول مفردة 

لحركة فتح األكثر موافقة على هذه العبارة، أما األكثر رفضا لها فقد كانوا من أتباع حركة 

نوا من الذين اعتذروا عن جابة على هذه المفردة فقد كاحماس، أما األكثر ترددا في اإل

  .اإلجابة

 أمريكا بلد يسوده القانون •

كانت قيمة الداللة اإلحصائية التي تبين وجود فروق في إجابات عينة الدراسة حول عبارة 

، وتبين أن الذين ينتمون لحركة فتح هم األكثر تأييدا )0.04" (أمريكا بلد يسوده القانون"

  . فهناك نسبة كبيرة منهم ترغب بالهجرة.المفردةلهذه 
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 األمريكي محارب ال يعرف الرحمة •

بلغت قيمة الداللة اإلحصائية التي تبين من خاللها وجود فروق في إجابات عينة الدراسة 

، وكان األكثر ترددا في )0.00" (األمريكي محارب ال يعرف الرحمة"حول عبارة 

الذين رفضوا اإلفصاح عن الفصيل السياسي الذي ينتمون اإلجابة على هذه العبارة هم 

  .إليه

 األمريكي عنيف وإرهابي •

كانت قيمة الداللة اإلحصائية التي تبين وجود فروق في إجابات عينة الدراسة حول عبارة 

وكان األكثر ترددا في اإلجابة على هذه العبارة ممن  ،)0.01" (األمريكي عنيف وإرهابي"

 الفصيل السياسي الذي ينتمون إليه، أما النسبة األكبر ممن وافقوا رفضوا اإلفصاح عن

وهذا يبين أنه بالرغم من وجود . ا من مؤيدي حركة فتحعلى هذه المفردة فقد كانو

انطباعات إيجابية بين صفوف مؤيدي حركة فتح للواليات المتحدة، إال أنه هناك نبذ للعنف 

   . واإلرهاب األمريكي

 طاط األخالقيأمريكا بلد االنح •

تبين أن قيمة الداللة اإلحصائية التي تبين وجود فروق في إجابات عينة الدراسة حول 

، وتبين هنا أيضا أن النسبة األكثر ترددا )0.01" (أمريكا بلد االنحطاط األخالقي"عبارة 

في عينة الدراسة كانت من مؤيدي حركة فتح، وتبين أن أفراد العينة المنتمين للجهاد 

  .  على هذه العبارة)%100(المي وافقوا بشدة بنسبة اإلس

 األمريكي عاطفي وحنون •

األمريكي "اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول مفردة 

، ووافق جزء ممن ينتمون لحركة فتح )0.00(، بداللة إحصائية قيمتها "عاطفي وحنون

لموالين لحركة حماس من أفراد عينة الدراسة هم على هذه العبارة، بينما كان األفراد ا

  . األكثر رفضا لها
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 أمريكا بلد الحرية والديمقراطية •

أمريكا بلد الحرية "وجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة على مفردة ت

 حيث تردد الذين اعتذروا عن؛ )0.01(، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية "والديمقراطية

ذكر الفصيل السياسي الذي ينتمون إليه عن اإلجابة أكثر من غيرهم، بينما كان األكثر 

 منموافقة على هذه المفردة هم من ينتمون لحركة فتح، أما األكثر معارضة لها فكانوا 

  .ن لحركة حماسالمنتمي

  

م في  إجابات عينة الدراسة حول رأيه الفروق ذات الداللة اإلحصائية فيت الباحثةفحص -

 وما إذا كانوا يفرقون بين النظام السياسي األمريكي والفرد األمريكي، واليات المتحدةال

اهات السياسية، واتضح عدم وجود فروق بين المبحوثين عندما تقسم عينة الدراسة حسب االتج

  .).623( وداللة اإلحصائية )s-Chi) (41.46(حيث بلغت قيمة ال

  

إجابات عينة الدراسة حول رغبتهم ت الداللة اإلحصائية في كما فحصت الباحثة الفروق ذا -

الهجرة إلى أمريكا، ومن خالل األرقام اتضح وجود فروق بين المبحوثين عندما تقسم عينة في 

تجاه السياسي، فكان مؤيدي حركة فتح األكثر رغبة في الهجرة من مؤيدي الدراسة حسب اال

 ).04( وداللة اإلحصائية )s-Chi) (29.72( الالحركات والفصائل األخرى، حيث بلغت قيمة

، كما تبين %)27(وربما يعود ذلك إلى ارتفاع نسبة مؤيدي حركة فتح في عينة الدراسة 

اإلحصاءات أن نسبة مؤيدي حركة فتح هم أكثر من يحمل انطباعات إيجابية عن الواليات 

ة، وممن لهم أقارب في المتحدة، كما يشكلون النسبة األكبر من حملة الجنسية األمريكي

  .الواليات المتحدة األمريكية
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  التوصيات

  

  

 ال بد من العمل على االنفتاح على الثقافات األخرى والتعرف عليها لمعرفة مميزاتها -

وعيوبها، فهذه هي الطريقة األسلم للحكم عليها، فال نحكم على اآلخر من خالل بعض 

 عادة ما تكون معلومات مغلوطة ونمطية وإنما تقوم المعلومات التي يتناقلها الناس والتي

المعرفة على أساس المعرفة الجيدة، فلكل شعب عاداته وقيمه وثقافته التي ربما تختلف كل 

  .االختالف عن الثقافة والعادات والقيم التي نعرفها

  

إلى  يجب العمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تحد من رغبة المبحوثين في الهجرة -

غيرها من البلدان العربية أو األجنبية، وال بد ى لإأمريكا أو ى لإخارج الوطن سواء كان ذلك 

أن قيام المستثمرين الفلسطينيين باستثمار أموالهم داخل الوطن من خالل القيام بمشاريع 

تستوعب الكثير من خريجي الجامعات سيساعد بشكل كبير في تخطي مشكلة الهجرة التي 

  .ى عقول الكثير من الشباب الفلسطيني كما بينت هذه الدراسة وغيرها من الدراساتتسيطر عل

  

) الرسمية وغير الرسمية(وسائل اإلعالم الفلسطينية اء على نتائج الدراسة من الواضح أن ن ب-

ال بد من تطوير ليست هي المؤثر األساسي على قناعات شباب الجامعات الفلسطينية وبالتالي 

من خالل تقوية بثها و عية البرامج التي تقدمهانوو نمضمو من خالل االهتمام بهذه الوسائل

  .لتغطي مساحات أكبر من األراضي الفلسطينية وتصل إلى جمهور أوسع من الفلسطينيين

  

 وبما أن هناك دراسات بينت أن وسائل اإلعالم تقدم صورة نمطية عن اآلخر من خالل ما -

د أن يكون لهذه الوسائل دور أكثر إيجابية في تقديم صورة أكثر تقدمه من مواد إعالمية، ال ب

إشراقا عن اآلخر، فمثال يمكن إظهار الجوانب اإليجابية التي يتحلى بها اآلخر من تقدم 

واقتصاد جيد وحرية في الرأي والتعبير إلى غير ذلك، وال يقتصر ما تقدمه على الجوانب 
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 عيوب ونحن لنا عيوب وال يوجد كمال على وجه السلبية الموجودة لدى اآلخر، فلكل آخر

  . األرض في أي مجال من المجاالت

  

 من الواضح من خالل نتائج الدراسة أن المواقف السياسية للحكومة األمريكية قد أثرت على -

صورة الواليات المتحدة لدى شباب الجامعات الفلسطينية، وبالتالي ترى الباحثة أن تغيير 

متحدة عند جمهور الدراسة لن يتأتى إال بتغيير جذري في السياسة األمريكية صورة الواليات ال

  . تجاه المنطقة العربيةال سيماالخارجية، 

  

 فهي تساهم في إبراز جزء من ، من المهم التركيز على برامج التبادل الثقافي بين الدول-

  .آلخرهم كل منها لى بعضها وفلإالصورة الحقيقية عن اآلخر، وتساعد الشعوب على التعرف 

  

توصي الباحثة بإجراء دراسة أخرى تبحث في صورة الفلسطينيين لدى الشعب األمريكي،  -

  .وبالتالي فحص طرق تحسين صورة الشعب الفلسطيني لدى الشعب األمريكي

  

طبيعة الصورة التي تقدمها وسائل اإلعالم كما توصي الباحثة بأهمية إجراء دراسة حول  -

 تغطية وسائل اإلعالم الفلسطينية للمواقف األمريكية ال سيما  المتحدة الواليات عنلسطينيةفال

   .من القضايا العربية
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الصورة والنوع والمتخيل الثقافي قراءة في نموذجين نقديين لفريد . "ماجدولين، شرف الدين -

مؤسسة عمان للصحافة واألنباء والنشر : ُعمان .مجلة نزوة الثقافية". الزاهي ونور الدين أفاية

  .واإلعالن

  .html.111_103p/36volume/com.nizwa.www  26/10/2006:  انظر موقع

  

تساؤل في جامعة ...ما هو واقع عالقات الواليات المتحدة بالعالم اإلسالمي. محمد، يحيى -

  . 2005، 36العدد . تقرير واشنطن. ميريالند

  .org.taqrir.www  29/1/2007: انظر موقع

  

. جريدة الغد. إغراء الدولة العظمى ينكسر أمام سياساتها الفاشية. طفى، جمانةمص -

  . 1htm.print/jo.alghad.www://http  26/10/2006: انظر موقع. 11/9/2005
  

    .24/12/2005. جاك شاهين. مقابلة مع د -

  htm.print/aspx/channel/net.aljazeera.www://http :انظر موقع

  

  .11/9/2005. فارس بريزات.مقابلة مع د -

  .html.print/jo.alghad.www://http  10/5/2006:  موقعانظر

  

  .2005.  بوابة الخليج."الليدي هيوز وتجميل اليانكي. "منصور، خيري -

   .more/com.arabgate.www://http  15/12/2005/2: انظر موقع

  

نص . هاريسون تستعرض جهود الدبلوماسية األمريكية العامة في العالم العربي واإلسالمي -

  .2004  آب.ريسونكلمة لباتريشيا ها

  .Aug/2004/archive/ar/org.state.usinfo.www  13/11/2006:  انظر موقع
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  .2003، 11099العدد . اليوم اإللكتروني". زعل بدون..تحرير االختراق. "فهمي هويدي، -

  :انظر موقع

 4=P&11099=IN?php.page/issue/sa.com.alyaum://http  23/1/2007.  

  

". روبرت ستلوف. نقد كتاب معركة األفكار في الحرب ضد اإلرهاب. "يوسفي، بيريفان -

  . 2005، 21العدد . تقرير واشنطن

  .id?cfm.printarticle/org.taqrir.www   13/11/2006=129: انظر موقع

  

-The Pew Global Attitudes Project. The Great Divide: How 

Westerners and Muslims View Each Others.   22/6/2006 .  

   .org.pewglobal.www  23/1/2007 : انظر موقع

  

-Zogby International. Impressions of America 2004: How Arabs View 

America How Arabs Learn About America.    
  :انظر موقع

218=ID?dbm.features/features/com.zogby.www://http  5/10/2006.  
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  الصحف: رابعا

  

 ".تملق وسائل اإلعالم األجنبية لن يفيد اإلدارة األمريكية. "أوكونور، أيلين، ديفيد هوفمان -

  .21/12/2005). رام اهللا (جريدة األيام

  

  .12/7/2006). رام اهللا(جريدة األيام ". المسلم ناظرا ومنظورا إليه. " شاهين، جيروم-

  

  .5/10/2005). رام اهللا (جريدة األيام. والمهمة المستحيلة" هيوز. "العطار، حسن -

  

). رام اهللا (جريدة األيام. في استطالع أجرته جامعة النجاح.  عودة، غازي بني-

20/11/2006.  

  

البطالة تعصف بأحالم خريجي الجامعات والسفر بات المالذ األخير للغالبية .  قرط، حنان-

  .26/9/2006). رام اهللا (ريدة األيامج. منهم

  

 .11/11/2005). رام اهللا (جريدة األيام". كره أمريكا ظاهرة شاملة. "كريشان، محمد -

  

 .5/10/2005). رام اهللا ( جريدة األيام".خطاب الصورة. "وادي، فاروق -

  

 .17/12/2005). رام اهللا ( جريدة األيام".ثمن الصورة. "يقين، تحسين -

  

رام  (جريدة األيام. "من المسؤول عن السياسات المدمرة لصورة أمريكا". ، تحسينيقين -

  .29/10/2005). اهللا
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 .25/6/2005). رام اهللا (جريدة األيام -

 

 .25/9/2005). رام اهللا (جريدة األيام -

  

 .5/10/2006). رام اهللا (جريدة األيام -

  

 .8/12/2005). رام اهللا (جريدة األيام -

  

  .17/2/2007). رام اهللا ( األيامجريدة -
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  )1(ملحق رقم 

  

  :الطالبة/عزيزي الطالب

  الفلسطينيشبابال كما يراها المتحدة والياتصورة ال"هذه دراسة ميدانية تهدف إلى معرفة 

. ، وهي رسالة ماجستير مقدمة للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت"نموذجاالجامعات طالب 

وموضوعية، علما أن هذه المعلومات سوف تستخدم ألغراض  ةجابة عن األسئلة بدقالرجاء اإل

  . وشكرا لتعاونكم.البحث العلمي فقط

  

  :واليات المتحدةصورة ال: أوال

  

  واليات المتحدة ؟ ما هو انطباعك عن ال)1

   يوجد لدي انطباع محدد عنها ال-3 سلبي             -2         إيجابي     -1    

  

  :ي دائرة حول موقفك من العبارات التالية/ضع) 2 

   وتغتصب حقهاتعمر الشعوبأمريكا تس -1

              موافق جدا         موافق              غير مقرر         معارض       معارض بشدة

  إنسان حضارياألمريكي  -2     

       معارض        معارض بشدة         موافق جدا          موافق          غير مقرر       

  أمريكا بلد الحريات الشخصية -3     

                               موافق جدا          موافق          غير مقرر       معارض        معارض بشدة

  .غيرهنتهازي يحقق مصالحه على حساب ألمريكي ا ا-4     

       افق          غير مقرر       معارض        معارض بشدة         موافق جدا          مو

  دول الفقيرة لل اإلنسانيةمساعداتالقدم أمريكا ت -5     

                موافق جدا          موافق          غير مقرر       معارض        معارض بشدة
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        محارب شجاع   األمريكي  -6     

       ا          موافق          غير مقرر       معارض        معارض بشدة        موافق جد

   أمريكا بلد يسوده القانون-7     

                موافق جدا          موافق          غير مقرر       معارض        معارض بشدة

  محارب ال يعرف الرحمةاألمريكي  -8     

       موافق          غير مقرر       معارض        معارض بشدة         موافق جدا          

  أمريكا بلد التقدم العلمي والتكنولوجي  -9     

            موافق جدا          موافق          غير مقرر       معارض        معارض بشدة

   وإرهابياألمريكي عنيف -10     

       غير مقرر       معارض        معارض بشدة موافق جدا          موافق            

  السياسة الخارجية األمريكية معادية للفلسطينيين ومنحازة لصالح إسرائيل -11      

            موافق جدا          موافق          غير مقرر       معارض        معارض بشدة

   يأخذ ما يحتاجه بالقوةاألمريكي -12     

  وافق جدا          موافق          غير مقرر       معارض        معارض بشدة          م

  أمريكا بلد االنحطاط األخالقي -13     

  موافق جدا          موافق          غير مقرر       معارض        معارض بشدة       

  عاطفي وحنوناألمريكي  -14     

       غير مقرر       معارض        معارض بشدةموافق جدا          موافق            

   أمريكا بلد الديمقراطية-15     

  موافق جدا          موافق          غير مقرر       معارض        معارض بشدة       

  

  واليات المتحدة؟الفي  تعبر عن رأيك أي من العبارات التالية )3

  بغضهأكره هذا الشعب وأ -1

  حترم الشعب أ السياسي ولكنكره النظامأ -2

   أكره الشعب األمريكي والحكومة األمريكية-3
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   من الحكومة األمريكية والشعب األمريكي اً ال أكره أي-4

   ال أحب األمريكان-5

   ال رأي لدي    -6

  

يمكن (واليات المتحدة؟ ال أي من العوامل التالية تسهم في تشكيل صورة سلبية عن )4

  )بةاختيار أكثر من إجا

   السياسة الخارجية األمريكية                                   -1     

    تحيز الواليات المتحدة إلسرائيل                             -2     

    الحرب على أفغانستان والعراق                              -3     

  ب                       معاداة اإلسالم واتهام المسلمين باإلرها-4     

   نهب ثروات العرب النفطية                                   -5     

   تشويه اإلعالم العربي لصورة الواليات المتحدة                -6     

   غياب المعلومات الكافية عن الواليات المتحدة                  -7     

    __________  أخرى حدد -8     

  

  ؟الهجرة إلى الواليات المتحدة األمريكيةين في /هل ترغب) 5

              ال     -2                               نعم     -1    

                     لم أفكر بالموضوع-3   

  

  )يمكن اختيار أكثر من إجابة (إذا كان الجواب نعم، ما سبب رغبتك بذلك؟) 6

                    األمريكية        معجب بالحياة-1  

                    يوجد فيها فرص للكسب المادي-2  

              إعجابي بنظام الحريات في أمريكا   -3  

                             مجرد تأمين للمستقبل-4  
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   االمتيازات األمريكية في دول العالم             -5  

  

  نسية األمريكية؟       ين الج/هل تحمل) 7

   أقوم باإلجراءات الالزمة للحصول عليها-3    ال          -2               نعم     -1   

  

  ي الحصول على الجنسية األمريكية؟       /هل حاولت) 8

   ال-2 نعم                     -1    

  

  ية األمريكية؟واليات المتحدة أو يحملون الجنسالهل لك أقارب يعيشون في ) 9

   ال أعرف-3 ال                        -2 نعم                 -1    

  

  واليات المتحدة؟ الي /هل سبق أن زرت) 10

   ال-2 نعم                  -1    

  

  ____________________ بكلمة واحدة األمريكي ي/صف) 11

  

  

  واليات المتحدةن ال عة الفلسطيني الجامعاتمصادر معلومات شباب: انيثا

  : دائرة حول الوقت الذي تقضيه في متابعة وسائل اإلعالم التاليةي/ضع

  وسائل اإلعالم األجنبية) 12

                  دقيقة يوميا          15  أقل من -2                     ال أتعرض لها مطلقا     -1

      أكثر من ساعة يوميا-4   دقيقة يوميا                40 إلى 20  من -3
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  الفضائيات العربية) 13

                  دقيقة يوميا          15  أقل من -2                     ال أتعرض لها مطلقا     -1

      أكثر من ساعة يوميا-4   دقيقة يوميا                40 إلى 20  من -3

   

  تلفزيون فلسطين) 14

                  دقيقة يوميا          15  أقل من -2                    طلقا     ال أتعرض لها م -1

      أكثر من ساعة يوميا-4   دقيقة يوميا                40 إلى 20  من -3

   

  التلفزيونات المحلية الخاصة) 15

                          دقيقة يوميا  15  أقل من -2                     ال أتعرض لها مطلقا     -1

      أكثر من ساعة يوميا-4   دقيقة يوميا                40 إلى 20  من -3

   

  اإلذاعات المحلية الخاصة) 16

                  دقيقة يوميا          15  أقل من -2                     ال أتعرض لها مطلقا     -1

      أكثر من ساعة يوميا-4             دقيقة يوميا      40 إلى 20  من -3

   

  الصحف المحلية ) 17

                  دقيقة يوميا          15  أقل من -2                     ال أتعرض لها مطلقا     -1

      أكثر من ساعة يوميا-4   دقيقة يوميا                40 إلى 20  من -3

   

  اإلنترنت) 18

                  دقيقة يوميا          15  أقل من -2                    ا مطلقا     ال أتعرض له -1

      أكثر من ساعة يوميا-4   دقيقة يوميا                40 إلى 20  من -3
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واليات  عن الوسائل اإلعالم الفلسطينية نوعية المعلومات التي تبثها ي فيما يلي/حدد

  ت؟المتحدة كما تراها أن

  وسطحية من خالل األفالم والمسلسالتتبث برامج ومعلومات تافهة ) 19

   موافق جدا      -5

  موافق   -4

   ال رأي        -3

   معارض   -2

   معارض بشدة-1

  

   واليات المتحدةال  تبث معلومات مشوهة عن)20

   موافق جدا      -5

  موافق   -4

   ال رأي        -3

   معارض   -2

  ة معارض بشد-1

  

  واليات المتحدةتبث معلومات تعطي انطباعات جيدة عن ال )21

   موافق جدا      -5

  موافق   -4

   ال رأي        -3

   معارض   -2

   معارض بشدة-1
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يمكن اختيار أكثر  (؟ لديكواليات المتحدةال  التي شكلت صورةمصادر المعلوماتما هي ) 22

  )من إجابة

                                         األخبار في وسائل اإلعالم   -1

                                       قراءة روايات عن الحياة األمريكية-2    

                                        األفالم والمسلسالت األمريكية  -3

                                                     قراءة الصحف    -4    

                                            البرامج التلفزيونية الحوارية -5

                                               من خالل رجال الدين    -6    

   نشاطات المؤسسات األمريكية في فلسطين                           -7    

                               .     من أقارب ومعارف يعيشون هناك-8    

   البرامج الدعائية التي تنشرها الحكومة والمنظمات األمريكية           -9    

  _____________: أخرى حدد -10    

  

  

  ؟ برأيكواليات المتحدةما هو دور وسائل اإلعالم الفلسطينية في تشكيل صور عن ال) 23

   تساهم في تشكيل صورة سلبية-1      

   تساهم في تشكيل صورة إيجابية-2      

   ال تساهم الصحافة بتشكيل صور-3      

  . تساهم في تشكيل صورة واقعية-4      

   ال رأي-5      

  

  ما تقييمك لتغطية وسائل اإلعالم الفلسطينية للموضوع األمريكي؟) 24

   موضوعية في طرحها للموضوع األمريكي-1    

   متحيزة ضد أمريكا-2    
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   متحيزة لصالح أمريكا-3    

   ال رأي-4    

  

  ؟ عن الحملة األمريكية لتحسين الصورة في الشرق األوسطي/هل سمعت )25

   ال           -2            نعم               -1      

  

  ؟ بهذه الحملةي/هل تأثرت) 26

   إلى حد ما       -3             ال           -2           نعم                   -1     

  

  _______________:ذه الحملةه  تتذكره عنشيء أي ي/ أكتب)27 

  

يمكن اختيار أكثر (واليات المتحدة سيكون عن طريق؟ الين أن تحسين صورة /هل تعتقد) 28

  )من إجابة

   تحسين األفراد األمريكان لسلوكهم وطريقة تعاملهم مع اآلخرين        -1     

   سياسة الواليات المتحدة الخارجية                               تغيير-2     

   التخلص من المعتقالت مثل غوانتانامو                                -3     

   خروج القوات األمريكية من العراق                                   -4     

  ها                                التوقف عن االنحياز إلسرائيل ومساندت-5     

  

  : ، السمات العامةثالثالجزء ال

  

          ؟ الجنس)29

   أنثى  -2          ذكر               -1      
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         ؟مكان اإلقامة )30

  مخيم -3       قرية            -2            مدينة           -1      

  

  ؟ا بهين/ الجامعة التي تلتحق )31

  جامعة الخليل -3            جامعة النجاح الوطنية   -2         جامعة بيرزيت    -1   

  

  ؟ من جميع المصادر المستوى االقتصادي للعائلة )32

   شيكل شهريا1500أقل من  -1    

   شيكل شهريا3000 -1501من  -2   

   شيكل شهريا5000 -3001 من  -3    

  هرياشيكل ش 8000 -5001 من -4    

   شيكل شهريا8000 أكثر من -5    

  

   ين؟/ سياسية التالية تؤيدلا) الفصائل(أي االتجاهات ) 33

  يسالماإل  الجهاد-2      اعتذر عن اإلجابة        -1     

  فتح -4                         حماس -3     

   الجبهة الديمقراطية-6                 الجبهة الشعبية -5    

  حزب الشعب    -8 فدا                            -7    

               مستقل إسالمي     -10        مستقل وطني          -9    

  ____________________  أخرى حدد-11    

 

 

  


