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 ىدا....اإل
 

ياه حرية نسعى لبمكغيا بالعمـ كالعمؿ ا، منتظرن فمسطيف إلى كطني الحبيب  .كا 
 لما نحف عميو اليكـ. اإلى الشيداء كاألسرل كالجرحى، مف دفعكا أعمارىـ ثمنن 

يجعؿ الكممات  بقدرو  إليياشتاؽ أف تحتفؿ معي بيذه الخطكة، قبؿ أ إلى أمي ثـ أمي ثـ أمي، التي رحمت
 ف ينطقيا المساف، رحميا اهلل.أتجؼ كتمكت قبؿ 

في ا بركب أمي، ليعطينا درسن  االحقن  اإلى أبي ثـ أبي ثـ أبي، طاعتو كأمي مف طاعة اهلل، رحؿ ىك أيضن 
سكنو كأعاء لو ما حيينا، رحمو اهلل الكفاء حتى بالمكت، زرع فينا أكثر مما أثمرنا، لنظؿ عمى عيد الد

 فسيح جناتو.
 إلى إخكتي كأخكاتي، السند الدائـ، كالدعـ غير المشركط، كالحب العفكم كالفطرم.

ذلؾ سبيبل  إلىبارئيا بعد أف سعت في صمح ذات البيف ما استطاعت  إلىالركح العذبة التي عادت  لىإ
 فتحي رحمو اهلل أبكة ... العـ الغالي نادر العكيكم الفاضؿ كالد زكجتي الحبيب اإلصبلحرجؿ  إلى... 

كاف  ،إلى القائد كالصديؽ كاألخ الذم إختزؿ في تركيبة شخصيتو الفريدة كؿ معاني العنفكاف كالعزة كالكرامة
 القائد الشييد كفاح العكيكم. ،إليؾ يا ضكء القمكب ،يزرع األمؿ في كؿ نفس كيشجع كؿ طمكح

 .، منبر العمـ كالعمماء كصانعة الرجاؿ كاألجياؿسجامعة القد، إلى جامعتي
 .إلى زكجتي الحبيبة التي شاركتني الحمـ كالحقيقة

 .الستكماؿ المشكار اإضافين  اإلى ابنتي التي كانت ابتسامتيا دافعن 
تو كتعاكنو كمتابعتو كتشجعيو كلركحو النادرة كفكره خكٌ ، ألي الدكتكر محمكد محمد خمكؼ إلى مشرفي القدير

 .مستنيرال
يبقينا ممتنيف  اإلى كافة المدرسيف كالمدرسات، نيمنا مف عمميـ كاستفدنا مف خبرتيـ كتعممنا مف أقبلميـ قدرن 

 .لؤلبد
 إلى زمبلئي الصحفييف في كؿ العالـ، كفي فمسطيف كالخميؿ بشكؿ خاص، ركاد مينة المخاطر البكاسؿ

 .إلى زمبلئي في تمفزيكف فمسطيف براـ كاهلل كالخميؿ
 اككانكا كما عيدتيـ نمكذجن  اصديقي العزيز تامر األطرش، لـ يدخركا جيدن  اخصكصن ا، لى أصدقائي جميعن إ

 .في اإلخبلص كالكفاء افريدن 
 .إلى كؿ الجنكد المجيكليف

 .ىدم ىذا الجيد المتكاضعأ اـ جميعن يإلي
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 شكر وتقدير...

 
 

 ,ستمراستي أللتي أضاءت طريقي كأليبت حملخيكط الشمس ا اشكرن 
كلكؿ  ،لزمبلء الدراسةك  ،لزمبلئي الصحفييف، الذيف كاف ليـ الدكر األكبر في تككيف رؤيتي المينية اشكرن ك 

  .لمعيد التنمية المستدامة اكامتنانن  اشكرن ك , مكقؼ حفركه بذاكرتي
يمانو بيغير الف تصؼ دعمو أبل تستطيع ببلغتي فلمدكتكر إبراىيـ عكض،  اشكرن    .محدكد كا 

 ,بالعمـ كالتفكر انصنعو معن  بلن لبصيرتو التي ترل مستقب اشكرن 
 .لي خبلؿ مسيرتي األكاديمية االذم كاف داعمن  لمدكتكر بساـ بنات، اشكرن ك 

عمى صبره كنفسو الطكيؿ كقدرتو في  خمكؼد محمد ك لممشرؼ العظيـ الدكتكر محمككؿ الشكر كاالمتناف 
 .التعبببداع المزيد دكف شعكر إتنشيط رغبتي في 

التفاعمي  كشكرا لمجنة المناقشة التي شرفتنا بالحضكر ,لى األبدا  ك  اكتقديرن  الو بنبضات قمب تحكي حبن  اشكرن ك 
 الذم اثرل الحث.

 شكران لمدكتكر غساف نمر صاحب البصمة التي لف تزكؿ ميما مر مف الزمف.
 ف.شكران لمدكتكر عبلء عياش الذم بذؿ مجيكدان في تنقيح الثنايا كالمضمك 

لكؿ الباحثيف في مختمؼ أرجاء العالـ الذيف كتبكا في مكضكعي كاستعنت بجيدىـ كراكمت  مشكر  أقدـكما 
 .عميو

 .عف األضكاء الكؿ العامميف خمؼ الستارة كبعيدن شكرنا  
 .لمقدس التي احتضنتني بكؿ حناف كمكدةك 

 .ياتي العمميةجؿ ىذه المحظة الفارقة في حأعمى كؿ ما بذلتمكه مف  الكـ جميعن  اشكرن 
 
  معتصـ العكيكم
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 ممخص الدراسة
 

 الجديد كاإلعبلـ التقميدم اإلعبلـ مف كؿ بيا يتمتع التي المصداقية مدل قياس إلى الدراسة تيدؼ
 .الفمسطينييف الصحفييف نظر كجية مف

 
 مجتمع مف% 10 عمى نفذىا إذ اإلعبلمي، المسح منيج عمى الدراسة ىذه في الباحث كاعتمد

 الصحفييف عدد كقد بمغ ،(المحتمة الغربية الضفة محافظات في الصحفييف عدد)األصمي  سةالدرا
 صحفيًّا كصحفية. 1260 الدراسة بتنفيذ البدء عند المذككرة الجغرافية المنطقة في رسميًّا المعتمديف
  

 صحفية مكاد عمى الحصكؿ عمى الفمسطيني الجميكر حرص ىذه الدراسة مف أىمية كتنبع
 المعمكمة أىمية مف يزيد ما, المتتابعة كاألحداث فمسطيف تعيشيا التي الحالة ضمف خاصة ة،مكثكق

 غير كالمعمكمات الصحفية المكاد نتيجة الفمسطيني المكاطف كتضرر اليكمية الحياة عمى ذلؾ كأثر الصادقة
 .الجديد اإلعبلـ أـ التقميدم اإلعبلـ عبر سكاء تناكليا، يتـ التي الدقيقة

  
 حياة بتفاصيؿ األخيرة السنكات في دخؿ الجديد اإلعبلـ إف حيث عممية، أىمية دراسةكلم
 .الفمسطيني المجتمع ضمنيا كمف اإلنسانية، المجتمعات
 

 كجية مف كسائؿ اإلعبلـ التقميدم في الثقة كدرجة السف متغير بيف عبلقة كجكد النتائج أظيرت
 اإلعبلـ كسائؿ في الثقة درجة ازدادت الفمسطيني الصحفي عمر ازداد فكمما الفمسطينييف، الصحفييف نظر

 التقميدم اإلعبلـ في أكالن  اإلعبلمي عممو بدأ السف الكبير الصحفي ألف كذلؾ صحيح، كالعكس, التقميدم
 اإلعبلـ كسائؿ في العمؿ إلى يميؿ الذم السف الصغير الصحفي بعكس الجديد، لئلعبلـ انتقؿ ثـ كمف

 .الصحفية المكاد نشر يف أسرع ككنيا الجديد
 

 نظر كجية مف كسائؿ اإلعبلـ التقميدم في الثقة كدرجة الخبرة سنكات بيف عبلقة كجكد اتضح كما
 التقميدم، اإلعبلـ كسائؿ في الثقة درجة ازدادت الخبرة سنكات ازدادت فكمما الفمسطينييف، الصحفييف
 ذلؾ دؿٌ  الفمسطيني الصحفي لدل كبيرة رةالخب سنكات كانت كمما أنو نتيجة يأتي كىذا صحيح، كالعكس



 

 د

 

 في ثقتو سبب كىذا الجديد، انتقؿ لئلعبلـ ثـ كمف التقميدم في اإلعبلـ بدأت العممية خبرتو عمى أف
 .الجديد اإلعبلـ مف أكثر التقميدم اإلعبلـ

 
 ذلؾ انعكس الصحفية المادة في كتدخمو الجميكر تفاعؿ ازداد كمما نوأ الميدانية الدراسة كأظيرت

 بنشر الجديد اإلعبلـ مف كسيمة أم تقكـ فعندما الجديد، اإلعبلـ كسائؿ في الصحفية المادة مصداقية عمى
 اإلعبلمية الكسيمة مراسمة أك التعميؽ خبلؿ مف لمتصحيح شخص ألم إمكانية ىناؾ تككف صحفية مادة

 .مباشرة الخبر بتصحيح
 

 :أىميا عدة بمقترحات الدراسة خرجت وقد
 عمى الفمسطينييف الصحفييف نقابة في السمكؾ مدكنة عمى تعميـ الفمسطينييف الصحفييف ةنقاب حث - أ

 .فييا جاء بما االلتزاـ بأىمية الصحفييف عمى كالتأكيد أكسع، بشكؿ الصحفييف
 التي الصحفية المادة مصدر بذكر الجديد اإلعبلـ كسائؿ في العامؿ الفمسطيني الصحفي إلزاـ أىمية - ب

 .المصداقية حساب عمى الصحفية المادة نشر لسرعة األكلكية إعطاء عدـ مع ينشرىا
 القصكر جكانب لتجاكز لئلعبلـ عصرم قانكف بإقرار الكطنية السمطة في القرار صناعل التكصية - ت

 اإلعبلمي العمؿ ممارسة في العالمية المستجدات يراعي كبما كالنشر، المطبكعات قانكف في كالنقص
  .اإلعبلمية المادة نشر في كتطكراتو

 تخصصات تدرس التي الجامعات في أـ اإلعبلمية المؤسسات في سكاء أبحاث مراكز إنشاء أىمية - ث
 أفضؿ خدمة يضمف بما الجديد، اإلعبلـ بأدكات االىتماـ إلى المراكز ىذه تيدؼ بحيث اإلعبلـ،
 .الصحفية المادة عف رضاىـ كزيادة لمجميكر،
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Abstract:  
 

The credibility between traditional media and new media from Palestinian 
journalists point of view. 
 
Prepared by: Motasem Rae'f abd alhakem Aliwaiwi  

Supervised by: Dr. Mahmoud Mohammad Mustafa Khlouf 

 
This study aims to measure and compare the reliability of both traditional 

media and new media from the perspective of the Palestinian journalists. 
 
The research methodology used in this study is to use a representative 

sample of 10% of the 1260 known number of working journalists in the various 
parts of the West Bank.  

 
The importance of this research comes from the need of the Palestinian 

public to get trustworthy and reliable information, especially considering the 
current realities of the Palestinian people. The impact on the daily lives of 
people of unreliable, fake news and untrue stories, from both traditional and 
non-traditional media outlets, can be dangerous and harmful. 

   
This paper has a significant scientific importance and relevance since the 

new media is actively engaged with each aspect and all details of people’s 
lives. This is true of all societies including the Palestinian’s. 

 
The field study showed that age is a main factor in trust or lack of it in 

the new forms of media. The research also revealed that the older the 
Palestinian journalists are, the less trust they have in the new media. 



 

 و

 

Conversely, younger journalists have more trust in the non-traditional ad 
alternative forms of media.   

 
Similarly, the study suggests that trust in and comfort with the new media 

is directly connected to years of experience. Older and more established media 
professionals have more trust in conventional media outlets and forums. This is 
mainly due to the fact that almost all of these journalists began their careers 
working with traditional medial forms. The opposite is true of younger journalists 
who started their media career working with new, social media and fast-moving 
and user-created news.  

 
Further, the field research clearly demonstrated that the more interaction 

with and input in the public has with the news the more influence they have in 
the media. This in turn negatively impacts reliability of the news. Users-
directed news materials are not subjected to the same editorial and verification 
standards and therefore not as trustworthy. 

  
The field study has demonstrated that participatory media that allows 

people the opportunity to contribute to a story is likely to reflect negatively on its 
reliability and integrity. 

 
The research study has a number of recommendations including the 

following:  
a. Ask the Journalists Union to ensure that the Union’s Code of Conduct is 

widely adopted and make certain that all members comply with the code’s 
requirements and obligations 

  



 

 ز

 

b. Ensure that journalists follow the basic standards of acknowledging the 
sources of all information published and due diligence in reporting is a 
requirement. Also, endure that the need to break a story quickly does not 
compromise the integrity of the information and sources of the story.  

 
c. Make a recommendation to the decision-makers in the Palestinian Authority 

to modernize media legislations and laws to address current limitations and 
take into account the fast changing and developing media landscape 
including social media 

 
d. Demonstrate the critical need to establish a research centres based 

academic institutions and media organizations that publishes research on 
the latest trends in the new media, provide specialized training in emerging 
forms of media and innovative journalism practices from around the worlds. 
This is to ensure that the public is better served by a diverse, vibrant, 
trustworthy, and modern media options  
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 :العام لمدراسة اإلطار 1
 
 
  :االستدالل عمى المشكمة 
 :أىمية الدراسة 
 فرضيات الدراسة: 
 الدراسة أىداف: 
 :أداة الدراسة 
  :أىم الدراسات السابقة 
  ي لمدراسة:اإلطار النظر 
  :صعوبة الدراسة 
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 : تمييد 1.1
 

تنكعت مصادر المعمكمات اإلخبارية كتدرجت بالتطكر كمكاكبة التقدـ التكنكلكجي، إذ كاف 
الجميكر يتمقى المعمكمة مف المذياع كالصحؼ كالتمفزيكنات، حتى أضحى يستقبميا مف خبلؿ التطبيقات 

يشغؿ ا عزز ذلؾ ظيكر اإلعبلـ الجديد الذم أصبح التكنكلكجية المختمفة عمى الشبكة العنكبكتية، كم
مساحة مف كقتيـ، كقد خمؼ ىذا التقدـ تحديات عديدة أماـ أطراؼ الرسالة اإلعبلمية كافة، سكاء أكانكا 
مف صناع األخبار أـ ناقمييا كحتى المتمقيف ليا، ما يدفع لمبحث في بعض ىذه التحديات التي ربما مف 

 بار. أبرزىا مصداقية ىذه األخ
كلمدراسة أىمية عممية، حيث إف اإلعبلـ الجديد دخؿ في السنكات األخيرة بتفاصيؿ حياة 

 كمف ضمنيا المجتمع الفمسطيني. ،المجتمعات اإلنسانية
المصداقية ما بيف اإلعبلـ التقميدم كاإلعبلـ في تبحث  كمف ىنا تبرز أىمية ىذه الدراسة التي 

 سطينييف. الجديد مف كجية نظر الصحفييف الفم
 

 االستدالل عمى المشكمة:  1.2
 

بأىمية كبيرة لدل  ،اإلعبلـ التقميدم ـأ جديدسكاء في اإلعبلـ ال ،تحظى مسألة المصداقية
 معمكمات ال كنقميـ األحداثالصحفييف الفمسطينييف الرتباطيا الكثيؽ بعمميـ الصحفي اليكمي أثناء تغطيتيـ 

 .الصحفية المختمفة المكادكصناعتيـ 
 

أجرل الباحث دراسة استطبلعية  ،تحديد المشكمة بشكؿ دقيؽ كالتأكد مف أىميتيا كرصد فكائدىاكل 
نقابة الصحفييف الفمسطينييف  في ألعضاءامف الصحفييف الفمسطينييف قكاميا عشرة مف خبلؿ مقابمة عينة 

الدراسة كصياغة ستفاد مف ذلؾ في اختيار مكضكع , كاكناقش معيـ مكضكع المصداقية ,في الضفة الغربية
   .المشكمة البحثية

 

كالثقة  ,كقد أظيرت النتائج كجكد تفاكت بيف ثقة الصحفييف بمصداقية اإلعبلـ التقميدم مف جية
  مف جية أخرل.اإلعبلـ الجديد ب
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  :مشكمة الدراسة 1.3
 

م اإلعالو  ,التقميدي اإلعالممدى المصداقية التي يتمتع بيا كل من ول حتتمحكر مشكمة الدراسة 
 .الصحفيين الفمسطينيين من وجية نظرالجديد 

 

 : التالييفيف السؤالمف  الدراسة كمف ىنا تنطمؽ
 ؟الجديد اإلعبلـمف  انسبين  أعمىالتقميدم  اإلعبلـالمصداقية في  كفيعد ىؿ الصحفيكف

 سطينييف؟لدل الصحفييف الفماإلعبلـ الجديد ك  كسائؿ اإلعبلـ التقميدمما درجة المصداقية التي تحظى بيا 
 

 : التاليةعدد مف األسئمة الفرعية  ييفالرئيس يفالسؤال يفكنتج عف ىذ
 ؟ الجديد ـاإلعبلـ التقميدم أ؟ الجميكر الفمسطيني مف كجية نظر أييما يتمتع بدقة أعمى 1.3.1
   ؟الجميكر الفمسطيني مف كجية نظر يحرص عمى الشمكلية أكثر أييما 1.3.1
 ؟ياتفي مصداقيفية المكاد الصحكيؼ يؤثر تفاعؿ الجميكر مع  1.3.3
 ؟اإلعبلـ الجديدب ـبحيادية اإلعبلـ التقميدم أ ؟أكثر الصحفيكف ثؽييما يأب 1.3.1

 

 الدراسة: أىمية 1.4
 

عمى  اخصكصن ف ييكالصحف اعمكمن  الفمسطيني حرص الجميكرأىمية ىذه الدراسة مف تنبع 
ما يزيد مف  ،ابعةالمتت حداثكاألخاصة ضمف الحالة التي تعيشيا فمسطيف  ،الحصكؿ عمى أخبار مكثكقة

كالمعمكمات غير  األخباركتضرر المكاطف نتيجة  ,ثر ذلؾ عمى الحياة اليكميةكأ ,المعمكمة الصادقة أىمية
  .اإلعبلـ الجديد ـأاإلعبلـ التقميدم سكاء عبر  ،الدقيقة التي يتـ تناكليا

 

 فاصيؿ حياةتفي  األخيرةدخؿ في السنكات اإلعبلـ الجديد ف إ إذ ،أىمية عمميةكلمدراسة 
 .كمف ضمنيا المجتمع الفمسطيني ,اإلنسانيةالمجتمعات 

 

ستخرج  ككنيا أىمية مينيةكما أف لمدراسة  ،بشكؿ كاؼو  اتعك ضىذه المك لـ تعالج  اآلفكحتى  
كسائؿ ف عمى تفيد منيا القائمكف باالتصاؿ أك القائمك التي يمكف أف يس لمقترحاتبالعديد مف النتائج كا

 كاإلعبلـ الجديد.  ماإلعبلـ التقميد
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  :الدراسة اتفرضي 1.5
 

 : التاليةبالنظر إلى المشكمة البحثية كأىداؼ الدراسة، تنطمؽ الدراسة مف الفرضيات 
 كسائؿ اإلعبلـ التقميدمدرجة المصداقية التي تتمتع بيا  بيفال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  1.5.1

 النكع االجتماعي، كالمؤىؿ العممي كالكظيفة.لمتغيرات  امف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف كفقن 
درجة المصداقية التي تتمتع بيا كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف بيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  1.5.1

 لمتغيرات النكع االجتماعي، كالمؤىؿ العممي كالكظيفة. اكجية نظر الصحفييف الفمسطينييف كفقن 
السف كسنكات الخبرة كدرجة الثقة في كسائؿ  مغير ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مت 1.5.3

 اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف.
كسائؿ ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيرم السف كسنكات الخبرة كدرجة الثقة في  1.5.1

 مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف. اإلعبلـ التقميدم
مدل تفاعؿ الجميكر كتدخمو في المادة الصحفية كانعكاس  بيفية ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائ 1.5.5

 ذلؾ عمى مصداقيتيا مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف.
 

 أىداف الدراسة: 1.6
 جديديا في اإلعبلـ الداقية في اإلعبلـ التقميدم كنظيرتتسعى ىذه الدراسة إلى المقارنة بيف المص

 االتي قكاميا مئة كعشركف صحفين  ، كضمف عينة الدراسةالمحتمةالضفة الغربية في خبلؿ فترة زمنية محددة 
  :التاليةفي األىداؼ الفرعية  ، كتـ تضميف اليدؼ الرئيسمف الضفة الغربية افمسطينين 
 ـيدم أسكاء في اإلعبلـ التقم ،المادة الصحفية مف حيث مصادرىا المتعددة مصداقيةالبحث في  1.6.1

 .دجدياإلعبلـ ال
عمى مراعاة التكازف  جديداإلعبلـ التقميدم أك اإلعبلـ الالصحفييف بحرص  عناتاق مدل البحث في 1.6.1

 .اإلعبلميةفي المعالجة 
عمى  جديدفي اإلعبلـ التقميدم كاإلعبلـ ال تأثير شمكلية المعالجة الصحفيةمدل البحث في  1.6.3

 المصداقية.
ة الصحفية في المادالصحفييف الفمسطينييف بمدل االرتباط بيف مكضكعية  ناعتاقمدل  إظيار 1.6.1

 .كمصداقيتيا جديدال اإلعبلـ أكالتقميدم  اإلعبلـ
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 الدراسة:دود ح 1.7
 .الضفة الغربية: الحدكد المكانية 1.7.1
 ـ.1/10/2019 – 1/2/2019بيف  الكاقعة الفترة :الزمنيةالحدكد  1.7.1

 

 نوع الدراسة: 8.1

الت ف "البحكث الكصفية تتعامؿ مع مجاإالكصفية، إذ  دراساتتندرج ىذه الدراسة ضمف ال
كظكاىر بحثية يتكافر بشأنيا عدد مف المؤشرات التي تـ استخبلصيا في بحكث سابقة، إال أف ىناؾ أبعادا 
أك زكايا جديدة ليذه المجاالت البحثية لـ يتـ تناكليا، كىي تقكـ عمى أساس الرصد كالتكصيؼ الدقيؽ 

 .(1)لعناصر الظاىرة البحثية كمتغيراتيا"
كـ عمى جمع المعمكمات كالبيانات كتفسيرىا، بما يتيح تقديـ صكرة كما أف الدراسة الكصفية تق

 .(2)دقيقة كمكضكعية عف الظاىرة
 

 منيج الدراسة: 1.9
لمدراسات  مةءمبل، الذم يعد أنسب المناىج العممية اإلعبلمي انطمقت الدراسة مف منيج المسح   

يا الراىف مف خبلؿ مجمكعة مف الكصفية، إذ يركز عمى دراسة الظكاىر، أك المشكبلت البحثية في كضع
 .(3)اإلجراءات المنظمة التي تحدد نكع البيانات كمصادرىا

 

 أداة الدراسة:  1.10
 

في جمع  تعمقةكالمقابمة الم االستبانةعمى أداتي  الدراسةت اعتمد ،مف أىداؼ الدراسة كفركضيا اانطبلقن 
 البيانات.
 

 مجتمع الدراسة وعينتيا: 1.11
 

 مجتمع الدراسة 1.11.1
عدد الصحفييف المسجميف  أف إلى يفت الرسمية التابعة لنقابة الصحفييف الفمسطينيتشير السجبل 

                                                           
 .76ص ،مقدمة في مناىج البحث اإلعبلمي ،( شريؼ المباف كىشاـ عطية1)
جراءاتو كمناىجو ،( السيد أحمد عمر2)  .211ص ،البحث العممي مفيكمو كا 
 .121، ص كث اإلعبلـدراسة الجميكر في بح ،( محمد عبد الحميد3)
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ما  1260 يبمغ في الضفة الغربية المحتمة يتمتعكف بعضكية كاممة عند إجراء الدراسةفي النقابة ك  ارسمين 
ك بأم منصب كمصكر كرئيس تحرير كمدير تحرير أ جمبيف مراسؿ ميداني كمحرر كمذيع كمقدـ برا

مف مختمؼ المحافظات الفمسطينية  اصحفين  125قكاميا  الباحث بناء عمى ذلؾ عينة اختار، خرآفي صح
 مف مجتمع الدراسة. (%10)لتككف العينة 

 

 نوع العينة:  1.11.1
" اعتمد يةعطبلتاالس" االستكشافية الدراسة إجراءالباحث عند  تفي ضكء الصعكبات التي كاجي

  .مذككرةالدراسة ال إجراءضكء ضعؼ االستجابة التي الحظيا عند  في األنسبككنيا مى العينة المتاحة ع
 

  :ىيكمية الدراسة 1.12
 

 :يميفصكؿ كىي مقسمة كما  ةأربع تشتمؿ الدراسة عمى
 

، كتشمؿ مقدمة الدراسة كمشكمتيا كأىميتيا كأىدافيا اإلجراءات المنيجية لمدراسة فيو عرض: تالفصؿ األكؿ
 الدراسة. تاسة كحدكدىا كالدراسات السابقة كاإلطار النظرم كصعكبكفرضياتيا كمنيجيتيا كأداة الدرا

كيشمؿ المصداقية كمصادر المعمكمات كمصداقية اإلعبلـ  ،اإلطار المعرفي لمدراسة الفصؿ الثاني:
 لتقميدم كمصداقية اإلعبلـ الجديد.ا

 .الدراسة الميدانية نتائجتحميؿ  فيو عرضتالفصؿ الثالث: 
لنتائج كمناقشتيا كاإلجابة عف أسئمة الدراسة كالتحقؽ مف صحة الفرضيات، الفصؿ الرابع: عرض ا

 دراسات مف الدراسة تثيره ماك  ,التي بنيت عمى نتائج الدراسة مقترحاتباإلضافة إلى االستنتاجات كال
 .مستقبمية

 

 الدراسات السابقة:ىم أ 1.13
, كاإلعبلـ التقميدم ،اإلعبلـة ذات العبلقة بمصداقي السابقةاطمع الباحث عمى مجمكعة مف الدراسات 

: دراسات خاصة بالمصداقية في ىي ةثبلث إلىكتـ تقسيـ محاكر الدراسات السابقة  ،الجديد اإلعبلـك 
 .جديدال باإلعبلـكدراسات خاصة  ،التقميدم عبلـباإلكدراسات خاصة  ،اإلعبلـ
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 الدراسات العربية:
 

 عالم التقميديداقية في وسائل اإلالمص: األول المحور 
 

اتجاىات الشباب الجزائري نحو مصادر األخبار " بعنوان (1118دراسة صاحبي صبيحة ) 1.13.1
 .(1)"بين اإلعالم التقميدي واإلعالم الجديد

 

كىك  ،الميمة في المجتمعات المعاصرة مكضكعاتاسة في ككنيا تتعرض ألحد التكمف أىمية الدر 
التي أصبحت عبلـ التقميدم كاإلعبلـ الجديد ر بيف اإلاتجاىات الشباب الجزائرم نحك مصادر األخبا

 ،تجاىاتااللما ليا مف دكر كبير في تككيف  ،خاصة في ظؿ التطكرات التكنكلكجية اليائمة ،حقيقة كاضحة
جامعة أـ  فيـ كاالتصاؿ شعبة اإلعبل اتحديدن  ،كقد أجريت الدراسة عمى طمبة شعبة العمكـ اإلنسانية

 .البكاقي
 

 كسائؿ اإلعبلـ التقميدمنحك  المستيدؼ بالبحثاتجاىات الشباب  إلى الكشؼ عف اسةكىدفت الدر 
 بالبحث كيميؿ إلييا المستيدؼالشباب بيا الكسائؿ التي ييتـ  كالتعرؼ إلى ،ي انتقاء األخباركالجديدة ف

  تحت سقؼ نظرية االستخدامات. ،خباركالجديد كمصادر لؤل كسائؿ اإلعبلـ التقميدمنحك 
 

 بعدد من النتائج أىميا: ت الدراسةوخرج
الصحيفة كمصدر لؤلخبار عمى غرار الكسائؿ التقميدية بغمب المبحكثيف غير ميتميف أ أف  1.13.1.1

 األخرل.
 يجابية نحك التمفزيكف ككسيمة ميمة لنقؿ األخبار.لدل الشباب الجزائرم اتجاىات إ فأ  1.13.1.2
تميزىا بالسرعة في نقؿ ف بالكسائؿ الجديدة كمصدر لؤلخبار لأف معظـ الطمبة ميتمك   1.13.1.3

 األحداث كاألخبار.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . اب الجزائرم نحك مصادر األخبار بيف اإلعبلـ التقميدم كاإلعبلـ الجديد(، اتجاىات الشب2018صاحبي صبيحة، ) (1)
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 اإلخباريةالمحمية في المواقع  األخبارمصداقية "( بعنوان 1117دراسة محمد أيمن جربوع ) 1.13.1
 .(1)"في جامعات محافظات غزة اإلعالمالفمسطينية لدى طمبة 

 

ف خبلؿ الكقكؼ م المحمية في المكاقع الفمسطينية األخبارمصداقية  متعرؼ إلىلىدفت الدراسة 
كدرجات االعتماد عمييا كمصدر لمحصكؿ عمى  ،الفمسطينية اإلخباريةعمى معدالت التعرض لممكاقع 

في جامعات محافظات غزة المتصفحيف لتمؾ المكاقع بمفيـك  اإلعبلـكمدل كعي طمبة  ،المحمية األخبار
 .اككنة ليالمصداقية كالعناصر الم

 

 اإلخباريةفي المكاقع  األخبار مصداقية ثيف لعناصرك يـ المبحيتق إلى متعرؼلكما سعت  
في جامعات محافظات غزة لمصداقية  اإلعبلـيـ طمبة يكرصد كتحميؿ العناصر المؤثرة عمى تق ،ينيةالفمسط
أسمكب العينة الحصصية العشكائية البسيطة مف فئة طمبة اإلعبلـ  ت الدراسةكاعتمد ،المنشكرة فييا األخبار

  ة.بكطال اطالبن  150حجميا ككاف  ،غزةفي جامعات قطاع 
 

  :الدراسة إليياالنتائج التي خمصت ىم وأ
 اإلخباريةفي جامعات محافظات غزة يتابعكف المكاقع  اإلعبلـطمبة  أفكشفت الدراسة   1.13.2.1

كيعزك الباحث  ،(%5.3بمغت نسبة مف ال يتابعكنيا )بينما  ،(%94.7) بنسبة الفمسطينية بشكؿ كبير
طبيعة عينة الدراسة إلى  ،أخرل مصادررغـ كجكد  ،ةيالفمسطين اإلخباريةابعة المكاقع سبب ارتفاع مت
عمى الساحة  األكضاعمكاكبة ك التطكرات الجارية متابعة  أىميةالذيف يدرككف  اإلعبلـالتي تمثؿ طمبة 

 الفمسطينية.
مية في المح األخبارفي جامعات محافظات غزة يتابعكف  اإلعبلـطمبة  أفكشفت الدراسة   1.13.2.2
الجارية  األحداثتصاعد إلى المتابعة  رتفاع نسبةكيعزك الباحث ا ،%100بنسبة  اإلخباريةالمكاقع 

 كذلؾ التثقيؼ ،كالرغبة في الحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ القضايا المختمفة عمى الساحة الفمسطينية
 .القضايا المطركحة ؿك شكيؿ اآلراء حكت الذاتي
 

 

 

                                                           
 .(، مصداقية األخبار المحمية في المكاقع اإلخبارية الفمسطينية لدل طمبة اإلعبلـ في جامعات محافظات غزة2017محمد أيمف جربكع، ) ((1
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 أونالنيار  ،الجديد اإلعالممصداقية "( بعنوان 1117) ادحمري جيدراسة مراح سمية و  1.13.3
 .(1)"االين نموذجً 

 

كالكشؼ  ،خبارباأل الجديد لبلستزادة اإلعبلـة عمى مدل اعتماد الطمب إلىمتعرؼ لالدراسة  ىدفت
كتكضيح عادات كاستخدامات الطمبة  ،لكتركنية الجزائريةتخداـ الطمبة الجامعييف لمصحؼ اإلعف مدل اس

مف خبلؿ  "اليف أكفالنيار "الكشؼ عف مصداقية  إلى إضافة "،اليف أكفالنيار "معييف لمكقع الجا
جيبللي بكنعامة خميس ع البحث في طمبة جامعة "متكتمثؿ مج ،المنيج المسحي الكصفي االعتماد عمى

 مفردة. 100بعينة قكاميا  "،مميانة
 

"جيبللي بكنعامة  جامعةفي كاالتصاؿ طمبة عمـك اإلعبلـ  مف العينة في ىذه الدراسة كتككنت
 ناث.الذككر كاإلكمف الجنسيف  "ماجستير"ك "ليسانس"جميع المستكيات  كمف خميس مميانة"

 
 

 أىميا:بعدد من النتائج  انتالباحث توخرج
لمتكاصؿ  كأداة الصحؼلتصفح  امصدرن  أصبحت إذ ،نترنت عمى الحياة اليكميةىيمنة اإل 1.13.3.1

  .مف خبلؿ التعميؽ اثانين  افييا القارئ منتجن  أصبحالتي  إلخباريةاكحتى لمتفاعؿ مع المادة 
 حدكثياعمكمة في كقت المستخدـ ىك الحصكؿ عمى الم أكيحققو القارئ  إشباع أىـ 1.13.3.2

تكفر الصحؼ  إلى ذلؾ رجعيك  ،اتخاذ القرار أكعمى تحميؿ الكضع  اقادرن  كبالقدر الكافي الذم يجعمو
لممستخدـ فرصة كبيرة  منحكالتنكع كالتفاعمية التي ت اآلنيةعمى خاصية  لكتركنياإللكتركنية كالفضاء اإل

مف  اإلعبلميةكالتعميؽ عمى ما تنشره ىذه الكسائؿ  ،المعمكمة في كقت حدكثيا في الحصكؿ عمى
 مف كجية نظر الصحفي المكاطف. اإلعبلميبناء المنتج  إعادةمف خبلؿ  أخبار

نشر تلما ينشره مف أخبار كمعمكمات  ،فراد العينةأل اقن " كفاليف أكفالنيار "مكقع قكة مكانة  1.13.3.3
 .خبارهأيعكس رغبات الجميكر مف خبلؿ  ككنويتيح فرصة التفاعؿ مع القراء  كألنو المناسب، في كقتيا

 
 

 

                                                           
ا".(، "مصداقية اإلعبلـ الجديد، الن2017( مراح سمية كحمرم جياد، )(1  يار أكف اليف نمكذجن
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واقع حصول الصحفيين الفمسطينيين عمى " بعنوان (1116) معروفسالمة دراسة  1.13.1
 .(1)"المعمومات

 

 ،قع حؽ الصحفييف الفمسطينييف في الحصكؿ عمى المعمكماتكا متعرؼ إلىلالدراسة  سعت
تو بالمعايير كمقارن المنظـ لحؽ الحصكؿ عمى المعمكماتاإلطار التشريعي الفمسطيني  التعرؼ إلىك 

ت المختمفة كمدل فيميـ تكضيح أىمية حصكؿ الصحفييف عمى المعمكمات مف الجيا, ك كالتشريعات الدكلية
تسميط الضكء عمى القيكد القانكنية كالعممية التي تحكؿ دكف ممارسة الصحفييف , باإلضافة إلى ليذا الحؽ
ىما: صحفيك قطاع  طبقتيف إلىكقد قسـ الباحث العينة , يف لمحؽ في الحصكؿ عمى المعمكماتالفمسطيني

 كصحفيك الضفة الغربية. غزة
 
 

 بعدد من النتائج أىميا: ت الدراسةخرجو 
عكا عمى اإلطار التشريعي لحؽ الحصكؿ عمى المعمكمات بمغت نسبة الصحفييف الذيف اطم 1.13.4.1

ثـ قانكف العقكبات بفارؽ كبير بنسبة  ،(%71.3)يميو القانكف األساسي بنسبة  ،(66.7%)
 كعدد مف القكانيف األخرل بنسب ،ثـ قانكف االنتخابات كقانكف اإلحصاءات العامة ،(13.8%)

 متفاكتة.
 ،قانكف األساسي لحؽ الحصكؿ عمى المعمكماتمف الصحفييف بكفالة ال (%70.4)يعتقد  1.13.4.2

مييا بفارؽ كبير ت ،(%96.2)كقد جاءت حرية الرأم كالتعبير في مقدمة المعايير المكفكلة بنسبة 
كسائؿ اإلعبلـ كمعايير أخرل ثـ حظر الرقابة عمى  ،(%50)حرية تأسيس كسائؿ اإلعبلـ بنسبة 

 قميمة. بنسبة
 

مصداقية "( بعنوان 1111د المحسن العقباوي )بسنت عبدينا أحمد عرابي و دراسة  1.13.5
اب بانية عمى عينة من الشدراسة ميد "،المضمون الخبري لمواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب

 .(2)السعودي
 

في المكاقع طبيعة تعرض الجميكر السعكدم لمنمط الخبرم  متعرؼ إلىلىذه الدراسة  ىدفت
كر المستخدـ لممكاقع االجتماعية بمفيـك المصداقية كالعناصر مدل كعي الجمي كالتعرؼ إلى ،االجتماعية

                                                           
 (، كاقع حصكؿ الصحفييف الفمسطينييف عمى المعمكمات.2016( معركؼ سبلمة، )1)

 (، مصداقية المضمكف الخبرم لمكاقع التكاصؿ االجتماعي لدل الشباب، دراسة ميدانية عمى عينة مف الشباب السعكدم.2012عرابي كالعقباكم، ) (2)
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كرصد كتحميؿ  ،الكشؼ عف مدل كعي المبحكثيف بالفركؽ بيف المصادر اإلعبلمية إلى إضافة ،المككنة لو
ينشر مف مضمكف خبرم في المكاقع  لعناصر المؤثرة عمى المبحكثيف في تقييميـ لمدل مصداقية ماا

بار عمى مكاقع قياس مصداقية ما ينشر مف أخصكؿ إلى نمكذج مقترح لمعايير الك بيدؼ  ،االجتماعية
 التكاصؿ االجتماعي.

 

 :أىميابعدد من النتائج  ت الدراسةوخرج
تعرض الشباب لمكاقع التكاصؿ  فية مكمة الخبرية أحد األسباب الرئيسيعد صدؽ المع 1.13.5.1

بأكلكيات الشباب كأساس لتزايد  أف مصداقية المضاميف الخبرية تحظىكيتضح مف ذلؾ  ،االجتماعي
 عرضيـ لمكاقع التكاصؿ االجتماعي.ت

مكاقع التكاصؿ االجتماعي احتؿ أكؿ  اـ الصكر ضمف المضمكف الخبرم فياستخد 1.13.5.2
 كيعكس ىذا أىمية الصكر في ،%(23.0)كذلؾ بنسبة  ،اببعند الش اعناصر المحتكل تصديقن 
، ونفس ط الخبر%(، ثـ كجكد أكثر مف راب21.5بنسبة ) ذكر مصدر الخبرالمضاميف الخبرية، ثـ 

المستكل الخامس  فيالفيديكىات" %(، كبعد ذلؾ "17.5لرابع بنسبة )المستكل ا ككانت "الكثائؽ" في
 .(%1.5)تدني اىتماـ الشباب باألرقاـ كاإلحصائيات بنسبة اتضح (، ك %15.5بنسبة )

 

  :جديددراسات تناولت المصداقية في اإلعالم الالمحور الثاني:  
 

اتجاىات النخبة اإلعالمية نحو التزام المواقع "بعنوان ( 1115شيرين خميفة )دراسة  1.13.6
 .(1)"اإلخبارية الفمسطينية بأخالقيات المينة

 

  نة مف كجية الكقكؼ عمى مدل التزاـ المكاقع اإلخبارية الفمسطينية بأخبلقيات الميىدفت الدراسة إلى
ية لتزاـ المكاقع اإلخبارية بمسؤكليتيا االجتماعية كالقانكنية كالمينمعرفة مدل اك  ،نظر النخبة اإلعبلمية

الخركج بتكصيات تسيـ في تعزيز أخبلقيات المينة لدل العامميف ك  ،مف كجية نظر النخبة اإلعبلمية
 ةالباحث تكقد أجر  ,كاقع اإلخبارية الفمسطينيةملبحثي منظـ يكثؽ ا كذلؾ الخركج بعمؿ افة،في الصح
ة عمى مجتمع النخبة اإلعبلمية مف الصحفييف كاألكاديمييف في أقساـ اإلعبلـ بجامعات ىذه الدراس
 . قطاع غزة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 النخبة اإلعبلمية نحك التزاـ المكاقع اإلخبارية الفمسطينية بأخبلقيات المينة. (، اتجاىات2015( شيريف خميفة )1)
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 بعدد من النتائج أىميا:  ةالباحث توخرج
النزاىة كالمصداقية المكاقع اإلخبارية بأخبلقيات المينة ك  انخفاض نسبة التزاـ  1.13.6.1

إضافة إلى ضعؼ  ،%(49) بمغت بنسبة ينةفي خرؽ كاضح ألخبلقيات الم ،كالمكضكعية كالدقة
بنسبة  كعرض كؿ اآلراء المتعمقة بالمكضكع التزاميا بالتفريؽ بيف الخبر كالرأم الخاص بالمكقع

 تجزئة. األخبار دكف تضخيـ أك لعدد مفكما تدنت نسبة مراعاتيا  ،%(56)
 ليتيا المينية إذاإلخبارية لمسؤك أكدت الدراسة الميدانية انخفاض نسبة مراعاة المكاقع   1.13.6.2

 فأظيرت أنيا كبنسبة مرتفعة تعتمد المصادر المجيكلة كتمارس التحريض.  ،(%58.7)ت بمغ
بنسبة  الن برز أسباب تجاكز أخبلقيات المينة ىك االنقساـ السياسي أك لدراسة أف أكشفت ا  1.13.6.3

صحفي لمتدريب كافتقار ال ،(٪79)اسة التحريرية كالتبعية السياسية لممكاقع بنسبة يثـ الس ،(90٪)
نسبة لكتركني بـ المكاقع اإلخبارية كاإلعبلـ اإلثـ عدـ كجكد قانكف ينظ ،(٪61)البلـز بنسبة 

(55٪). 
 

 واإلعالم التقميدي اإلعالم بين والتنافر التوافق"بعنوان  (1111)الغامدي  قينان دراسة 1.13.7

 .(1)"لكترونياإل 
 

في  كسائمو مف قنكات التكاصؿ االجتماعيلكتركني ك اتجاه اإلعبلـ اإلالدراسة الضكء عمى سمطت 
كالمشاركة  حقكؽ كالكاجبات كالحريات الفرديةمعب دكر يتمحكر حكؿ البحث عف الل ،الثقافة العربية الجديدة

دكف حسابات ف خيار أفضؿ يقدـ ليـ ما يطمبكف مف دكف مزايدات كمف كالبحث ع ،صنع القرار في
مة المطاؼ ال يقدـ حقائؽ ىك في خات التقميدم كاإللكتركني، ويأف اإلعبلـ، بشقأظيرت الدراسة ك  ،معقدة

ما يجعؿ الفرؽ بينيما مف  ،خاضعة لممزاج كالرأم كالطابع الشخصي ابؿ معمكمات كآراء كأخبارن  مكضكعية،
 .اشكمين  احتمن حيث المكضكعية 

 

تشار ناالفرصة مف  ما يعزز ،االفتراضيفي الفضاء أف اإلعبلـ الجديد ينطمؽ إلى  كأشارت
لكتركني ىك الفاعؿ كالمؤثر األقكل عمى مستكل العبلقات االجتماعية اإلعبلـ اإلجعؿ يما كىك  كالتأثير؛

 كالثقافية كالسياسية كاإلنسانية بكجو عاـ. 
 
 
 

                                                           
 (، التكافؽ كالتنافر بيف اإلعبلـ التقميدم كاإلعبلـ اإللكتركني. 2012( قيناف الغامدم )1)
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لمجتمعات االفتراضية تداول المعمومات داخل ابعنوان "( 1111محمد أمين عبوب ) دراسة 1.13.8
  .(1)"نترنتعمى شبكة اإل 

 

شبكة  عمى اإلعبلميةالمختمفة لممجتمعات االفتراضية  األنكاعبيف  المقارنة الدراسة إلىتيدؼ 
ختبلؼ كالشبو في اال أكجوكمعرفة  ،لخ(إ... التحرير الحر أكعات المحتكل مجتم اإلنترنت )المدكنات،
 كالكشؼ عف ،نيةكتشخيص سمات مستخدمي الشبكات االجتماعية الشخصية كالذى ،الشكؿ كالمضمكف

شبكات االجتماعية نترنت كالراضية عمى شبكة اإللسمكؾ مستخدمي المجتمعات االفت الخصائص العامة أىـ
 خاصة.

الذيف يحسنكف التعامؿ  "الفيس بكؾ"لشبكة االجتماعية ا يأما عينة ىذه الدراسة فيي كؿ مستخدم
عف إطبلؽ  ـتـ إعبلميدىـ أك صادؼ كجك  فاالستمارة محررة بالمغة العربية( كالذي لككفمع المغة العربية )

 .نفسيا الشبكة االجتماعية بكاسطةاالستمارة اإللكتركنية 
  
 

  :أىميابعدد من النتائج  ت الدراسةوخرج
بيد مسيرم ىذا  االمعمكمات الخاصة كالشخصية لمستخدمي الشبكات االجتماعية كنزن  تعد  1.13.8.1

العاـ كالخدمات كالمتعاممة مباشرة مع  الشركات المنتجة لمكاد االستيبلؾ فإ إذ ،النكع مف المكاقع
 ،ليا لتسكيؽ منتجاتيا كخدمتيااكاستعم ،كاستثمار ىذا النكع مف المعمكماتالمستيمكيف تقكـ بشراء 

 .ة كاجتماعية محددةيكعمم كتركيزىا بصيغة مكجية لفئات عمرية كثقافية اإلعبلنيةكتطكير رسائميا 
 ككذلؾ ،الشبكاتالخصبة في ظؿ تنامي ظاىرة مف المجاالت الجديدة ك  "السيبر"دراسات   1.13.8.2

 أنياكبما  ا مف المجاالت التي تعد بالخصكبة،ما يجعمي ،العنصر المتفاعؿ داخمياالبيئة المعمكماتية ك 
 اف ليذه الدراسات طرقن فإ ،ا العمـك االجتماعية التقميديةبيئة مغايرة لتمؾ التي تدرسي أك الن تدرس مجا
 .الطرؽ كالمناىج التقميديةخذ الكثير مف كىذا المنيج يأ -رثنكغرافيا السيبإ أىميامف - جديدةكمناىج 

 

المعمومات ن ومصادر الصحفيون الجزائريو" بعنوان (1111) سميشي وداد دراسة 1.13.9
 .(2)"لكترونيةاإل 

 

بيف صحفيي كسائؿ  مكجكدةتسميط الضكء عمى الفركقات التي قد تككف تسعى الدراسة إلى 
ركنية لممعمكمات في لكتة فيما يخص استخداميـ لممصادر اإلسمعية البصرية كالمكتكبالسمعية كال اإلعبلـ

                                                           
ا.(، تداكؿ المعمكمات داخؿ المجتمعات االفتراضية عمى شبكة اإلنترنت، شبكات 2012( محمد أميف عبكب )1)  التكاصؿ االجتماعي نمكذجن
 (، الصحفيكف الجزائريكف كمصادر المعمكمات اإللكتركنية.2010( سميشي كداد، )2)
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، استغبلؿ معينة دكف غيرىـ عمى  إعبلميةتبيف مدل قدرة صحفيي مؤسسة  أخرلكمف ناحية  الكقت البلـز
 الجزائرية مف معرفة مكاطف اإلعبلميةكىك ما يمكف المؤسسات  ،الرقميةحيا المكجة يتالفرص التي ت

 . اأدائيضاعفة مجيكداتيا لتحسيف ضعفيا كم
 

  أىميا:وخرج الباحث بعدد من النتائج 
 مف حيث قدرة باالتصاؿ  القائميف أكثرية لمتمفزيكف ر يك ميعد صحفيك المحطة الج 1.13.9.1

 .شباعات البلزمة ليـعمى تحقيؽ اإللكتركنية عمكمات اإلالم
 أنيـلجميكرية لمتمفزيكف لصحفيي المحطة ا اإلشباعلعدـ تحقؽ  السبب الرئيس يعد 1.13.9.2

فطبيعة عمميـ تحتـ  "قسنطينة" إذاعة صحفيك ماأ يدية البسيطة،يفضمكف استخداـ المصادر التقم
ال يثقكف بمضاميف ىذه  "يكمية النصر"صحفيي  في حيف أف ،أخرلعمييـ التعامؿ مع مصادر 

 المصادر.
 ةطريق كأسرع فضؿأىي  مصادر المعمكمات التقميدية أفيرل الصحفيكف الجزائريكف  1.13.9.3

 لمحصكؿ عمى المعمكمات.
 

  دراسات تناولت المصداقية والصحفيينالثالث: المحور: 

اعتماد الصحفيين الجزائريين عمى مواقع بعنوان " (1118)دراسة خديجة بالني  1.13.11
 .(1)"التواصل االجتماعي كمصادر لممعمومات

 

 لمكاقع التكاصؿ االجتماعيالدراسة إلى معرفة عادات استخداـ الصحفييف الجزائرييف  سعت
كمعرفة  ،ىـنظر  مصداقية المعمكمات عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف كجية ، كالتعرؼ إلىكأنماطيا

تكاصؿ االجتماعي كمصدر لممعمكمات، كالتعرؼ إلى دكافع لمكاقع ال يـاإلشباعات المحققة مف استخدام
االجتماعي كمصدر لممعمكمات عمى األداء الميني كمعرفة تأثير االعتماد عمى مكاقع التكاصؿ  استخداميا

 لمصحفييف الجزائرييف.
 

 أىميا:  بنتائج عدة ةالباحث توخرج
الصحفييف الجزائرييف يفضمكف الجمع بيف المصادر التقميدية كمكاقع التكاصؿ  أغمبية 1.13.10.1

 االجتماعي.
                                                           

 اعتماد الصحفييف الجزائرييف عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي كمصادر لممعمكمات., 2018خديجة ببلني،  (1)
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 .بمصداقيتيا التي يثقكفاالعتماد عمى ككاالت األنباء يفضمكف  (%95)المبحكثيف  أغمبية 1.13.10.2
ف التحقيؽ في مصداقية المعمكمات باالعتماد عمى أكثر مف مصدر يقترح المبحكثك  1.13.10.3

%( أف ىذا يتطمب 36.5فيما ذكر ما نسبتيـ نحك ) ،لتطكير االستفادة مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي
 .كضع ميثاؽ أخبلقيات لضبط استخداـ ىذه المكاقع كمصدر لممعمكمات

 
صحافة المواطن كمصدر لممعمومات من "بعنوان ( 1117ة )دراسة حاتم سميم عالون 1.13.11

 .(1)"وجية نظر الصحفيين األردنيين
 

مف كجية نظر  متعرؼ إلى دكر صحافة المكاطف كمصدر لممعمكماتل ىدفت ىذه الدراسة
 .ىـمعرفة المعايير المينية لصحافة المكاطف مف كجية نظر ك  الصحفييف األردنييف

 

الصحفييف األردنييف العامميف في الصحؼ األردنية اليكمية )الدستكر مجتمع الدراسة جميع  كمثؿ
كالمسجمة عضكيتيـ في نقابة  ألنباط كالديار كالسبيؿ األردنية كككالة األنباء األردنية "بترا"كالرأم كالغد كا

 .(1300البالغ عددىـ )( الصحفييف األردنييف
 

 أىميا: بنتائج عدة ت الدراسةوخرج
مف أفراد العينة المبحكثة يركف أف عمى كسائؿ اإلعبلـ ( %80لى أف )تكصمت الدراسة إ 1.13.11.1
 ثـ نشرىا. المكاطف الصحفيبمراجعة كتحرير المكاد المرسمة مف  الن أف تقـك أك 
 "بكؾ الفيس"ك "اليكتيكب"مف أفراد العينة كافقكا عمى أف مكاقع ( %60بينت النتائج أف ) 1.13.11.2

أف عمؿ يـ من( %86)فيما أكضح ما نسبتيـ  ،عبلـ التقميدمفي المتمقي مف اإل اأكثر تأثيرن  "تكيتر"ك
 .المكاطف الصحفي أثر عمى طبيعة عمؿ الصحفي في الكسيمة اإلعبلمية

عمى اإلعالم الجديد  "جامعة جييان"اعتماد طمبة بعنوان " (2017) جبار عبيردراسة  1.13.11
 .(2)"كمصدر لممعمومات واألخبار

 

عف  بلن بدي "جامعة جيياف"ف اإلعبلـ الجديد لدل طمبة سيكك  ما إذاتيدؼ الدراسة إلى معرفة 
كمعرفة طبيعة المعمكمات كاألخبار التي يتمقاىا  ،كمصدر لممعمكمات كاألخبار كسائؿ اإلعبلـ التقميدم

 .طمبة مف خبلؿ اإلعبلـ الجديدال
                                                           

 كجية نظر الصحفييف األردنييف. صحافة المكاطف كمصدر لممعمكمات مف ,2017( حاتـ سميـ عبلكنة،1)
 اعتماد طمبة جامعة جيياف عمى اإلعبلـ الجديد كمصدر لممعمكمات كاألخبار. ,2017عبير محمكد جبار، (2)
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ارة استم( 100إذ تـ تكزيع ) المنتظمة،غير حث بالطريقة العشكائية البسيطة تـ اختيار عينة الب
كمف مختمؼ األقساـ العممية في  (الصباحية كالمسائيةفترتي الدراسة )عمى طمبة جامعة جيياف كمف 

 .الجامعة
 

 أىميا: بنتائج عدة ةالباحث توخرج
بشكؿ  كفيعتمد "جامعة جيياف"أظيرت نتائج الدراسة الميدانية أف نسبة كبيرة مف طمبة  1.13.12.1

ميـ كمصدر  "تكيتر"ك "الفيس بكؾ"مثؿ تو المختمفة كبير كأساسي عمى اإلعبلـ الجديد كتطبيقا
مف الجميكر ال ( %8) اجدن  قميمة الشؤكف، في المقابؿ كانت نسبةخبارىـ في مختمؼ لمعمكماتيـ كأ

 ميؿ إلى اإلعبلـ الجديد في الحصكؿ عمى المعمكمات كاألخبار. ت
عتماد عمى في عدـ اال "جامعة جيياف"أظيرت النتائج أف السبب األكؿ لدل طمبة  1.13.12.2

كليذا  ،تياكصح اإلعبلـ الجديد كمصدر لممعمكمات كاألخبار ىك الشعكر بعدـ مصداقية المعمكمات
 .بشكؿ أساسي كسائؿ اإلعبلـ التقميدمف ىذه الفئة مف الطمبة ال تزاؿ تعتمد عمى فإ

مة المكاقع التي ىي التي تتصدر قائ "،فيس بكؾ"كخاصة  إف مكاقع التكاصؿ االجتماعي، 1.13.12.3
 .ف في الحصكؿ عمى المعمكمات كاألخباردىا المبحكثك يعتم
 

استعمال وسائل اإلعالم االجتماعية كمصادر بعنوان "( 1117) بوبكر بوعزيزدراسة  1.13.13
 .(1)"أخبار

 

مدل اعتماد الصحفييف الجزائرييف عمى اختبلؼ تكجياتيـ كمؤسساتيـ  متعرؼ إلىلىدفت الدراسة 
منافسة مكاقع التكاصؿ كالكشؼ عف مدل  ،ي كمصدر لؤلخباراإلعبلمية عمى مكاقع التكاصؿ االجتماع

باعتمادىا مصادر لؤلخبار كالمعمكمات كفي متابعة مجريات األحداث  ،كسائؿ اإلعبلـ التقميدماالجتماعي 
الكشؼ عف مدل ثقة الصحفييف الجزائرييف بما تنشره كتبثو مكاقع التكاصؿ ك  ،الداخمية كالخارجية

 .عمكماتاالجتماعي مف أخبار كم
 

بطاقة الصحفي المحترؼ ف الصحفييف الجزائرييف الحامميف كأجرل الباحث دراستو عمى عينة م
 صحفي. 3200حكالي بالمينية( كالمقدر عددىـ  )البطاقة

 

                                                           
 (، استعماؿ كسائؿ اإلعبلـ االجتماعية كمصادر أخبار.2017بكبكر بكعزيز ) (1)
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 أىميا: بنتائج عدةت الدراسة وخرج
مف المعمكمات التي يستقكنيا مف مكاقع التكاصؿ  يتحققكفالصحفييف الجزائرييف  أغمبية 1.13.13.1

كذلؾ عف طريؽ السعي لمعرفة الجية األكلى التي قامت بنشر  (%88.64)ما نسبتو بجتماعي اال
 الخبر ثـ البحث عف مصادر أخرل لمتأكد مف صحة الخبر.

الصحفييف الجزائرييف يثقكف بمكاقع التكاصؿ االجتماعي بدرجة قميمة أك ال يثقكف  أغمبية 1.13.13.2
كىذا يرجع إلى عدـ  ،(%70)الػ ف مجتمعتيف ما يقاربىاتيف الفئتيمتكسط شكمت نسبة  إذ ،ابيا إطبلقن 

رأم إضافة إلى عدـ رسميتيا عمى حد  ،مصداقيتيا كسعييا لمتيكيؿ كالدعاية كنشر اإلشاعات
 .المبحكثيف

 

ذات مصداقية متكسطة إلى عالية في بعض  ذه المكاقعى مف الصحفييف أف (%30)اعتبر ما نسبتو ك  
مف الصحفييف الذيف يثقكف  (%94.3)ما نسبتو  كقد تبنى ،ذم تتميز بوبع الحرية الاألحياف كذلؾ لطا

أما فيما يخص المعايير التي عمى أساسيا يمكف الحكـ عمى مدل مصداقية ، بيذه المكاقع ىذا الخيار
 اأغمب الصحفييف أف أىـ معيار ىك ذكر مصادر الخبر مدعمن  ذكرفقد  ،مكاقع التكاصؿ االجتماعي

 بالكثائؽ كالصكر.
تكاجو صعكبات عند استخداـ مكاقع التكاصؿ  (%44)الػ نسبة كبيرة مف الصحفييف تتجاكز 1.13.13.3
ثـ عدـ  ،يمكف حصرىا في إمكانية رفض ىذه األخبار مف رئيس التحرير بالدرجة األكلى ،االجتماعي

 عدـ كفايتو. ك مكضكعية المصدر كمصداقيتو 
 

الصحف اليومية الفمسطينية القيم اإلخبارية في بعنوان "( 1115) دراسة عمي البطة 1.13.11
 .(1)"والعوامل المؤثرة فييا

 

إلى الكشؼ عف القيـ اإلخبارية التي تتحكـ في عممية اختيار األخبار كنشرىا عمى الصفحة  تىدف
األكلى في صحيفتي الدراسة كالتعرؼ إلى آليات تكظيؼ القائميف باالتصاؿ لمقيـ اإلخبارية مع مكضكعات 

متعرؼ إلى لفي الصفحة األكلى باإلضافة  لعكامؿ المؤثرة في تشكيؿ القيـ اإلخباريةإخبارية معينة كتحديد ا
أخبار الصفحة األكلى كبياف جيكد مستكيات التحرير المختمفة لتكظيؼ عكامؿ انتقاء القائميف باالتصاؿ 

 القيـ اإلخبارية بشكؿ عممي. 
 

                                                           
 سطينية كالعكامؿ المؤثرة فييا.(, القيـ اإلخبارية في الصحؼ اليكمية الفم2015( عمي البطة )1)
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 :بنتائج عدة أىمياوخرج الباحث 
 ،(%51.1)لمرتبة األكلى في صحيفتي الدراسة بنسبة احتمت المكضكعات السياسية ا 1.13.14.1

كذلؾ لييمنة الحدث السياسي العاـ عمى غيره مف الشؤكف األخرل في الحياة اليكمية الفمسطينية. 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى  ،(%24.6)كجاءت المكضكعات العسكرية في المرتبة الثانية بنسبة 

فيما  ،بقكة عمى األخبارنفسيا التي تفرض  ،ي المحتدـ منذ عقكداإلسرائيم - حالة الصراع الفمسطيني
 .(%6أعبلىا )ال تتجاكز  اجاءت باقي المكضكعات بنسب ضئيمة جدن 

غمب أخبار الصفحة األكلى في الصحيفتيف ت النتائج أف الخبر المكتمؿ حاز عمى أأظير  1.13.14.2
ما  اكغالبن  ،فييا أىـ األخبار . كىك ما يتناسب مع طبيعة الصفحة األكلى التي تقدـ(%61.5)بنسبة 

 تككف أخبار األكلى مكتممة أك قصيرة أك مركبة بالدرجة األكلى.
 

مصداقية مواقع بعض الصحف بعنوان "( 1111دراسة منى جابر عبد اليادي ىاشم )  1.13.15
 .(1)"ت الجميور المصريبتفضيال وعالقتيا اإلنترنتالمصرية عمى 

 

دات المصداقية بالنسبة لمجتمع الريؼ كالحضر في ىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى أىـ محد
كىؿ تختمؼ درجة تفضيميـ لصحؼ معينة دكف  ،عمى اإلنترنت مصر عند تقييميـ لمصحؼ المصرية

قيتيـ لبعض في درجة مصدا اكىؿ يمعب التحيز لبعض الصحؼ أك االنتماءات الجغرافية دكرن  ؟غيرىا
  ؟نترنتالصحؼ المصرية عمى اإل

 

ت نترنع اإللكتركنية المصرية عمى اإلمف مستخدمي المكاق ة الميدانية عينة عمديةالدراس كطالت
كمدف محافظة ، المنكفية بكصفيا الريؼ ةمقسـ عمى قرل محافظ، مف جميكر مككف مف الريؼ كالحضر

 القاىرة المختمفة بكصفيا الحضر مكزعة عمى مختمؼ الشرائح كالطبقات االجتماعية.
 

 :ج عدة أىميابنتائ ةالباحث توخرج
بأخبلقيات الممارسة المينية كاحتراميا آلداب المينة  اإللكتركنيةأف تأثير التزاـ الصحيفة   1.13.15.1

يمييـ الذيف يركف أف االلتزاـ  ،(%58)بنسبة بمغت  فييا كسمعتيا يؤثر بشكؿ كبير عمى ثقة الجميكر
 .فيياالجميكر  سط عمى درجة ثقةؤثر بشكؿ متك يات المينة الصحفية لدل الجريدة يبأخبلق

 ،عمى أعمى إقباؿ كأكثر الصحؼ ثقة لدل جميكر العينة "األىراـ"حاز مكقع صحيفة   1.13.15.2

                                                           
 .(، مصداقية مكاقع بعض الصحؼ المصرية عمى اإلنترنت كعبلقتيا بتفضيبلت الجميكر المصرم2012منى ىاشـ, ) (1)
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لثقة الجميكر  يفتيفالصح ىاتيف مكقعيكىذا يكضح اإلقباؿ الشديد عمى  ،"اليكـ السابع"مكقع  يميو
 الذم "األخبار"حيفة صمكقع  ذلؾ يمي ،امغيرى مىع إياىماكتفضيميـ  فييمافي المضمكف المقدـ 

  حظى بثقة متكسطة لدل القراء.ي
 25)اإلخبارية بالحككمة اختمفت بعد الثكرة المصرية  عبلقة المصادرأظيرت النتائج أف  1.13.15.3
كىي نسبة كبيرة  (%80)األخبار محايدة بنسبة بمغت  أغمب، فأصبحت اكبيرن  ااختبلفن ( 2011يناير 
 ،مصداقية تتـ مف خبلؿ الحيادية في عرض الرأم كالرأم اآلخرف الإ إذ ،اكليا داللة كبيرة جدن  انسبين 

ؿ عمى ارتفاع نسبة المصداقية ، كىك ما يدأتي في الترتيب الثاني األخبار المعارضة لمحككمةتك 
كالحيادية بيف المكاقع اإلخبارية اللتزاميا بعرض الرأم كالرأم اآلخر دكف تحيز ألحد كدكف سمطة مف 

  أحد.
 

ي الصحافة اإللكترونية المعايير المينية فبعنوان "( 1111) ريم الدبيسيعبد الكدراسة  1.13.16
 .(1)"األردنية

 

ككسائؿ العامميف في الصحافة اإللكتركنية لتحقيؽ المعايير  الكشؼ عف أساليبىدفت الدراسة إلى 
ت، كاألفكار معرفة االتجاىاك  ,في نشر األخبار كالتقارير الحيادكالمكضكعية ك  المصداقيةك  الدقة ،المينية

السائدة لدل القائميف باالتصاؿ عف المعايير المينية المطمكب تكافرىا في عمؿ الصحافة اإللكتركنية 
 .الكشؼ عف اآلثار السمبية لضعؼ المينية في الصحافة اإللكتركنية األردنيةك  ،األردنية

 

 :بنتائج عدة أىميا ت الدراسةوخرج
ككسائؿ لتحقيؽ المعايير المينية  اعتماد أساليب إلىسعي الصحافة اإللكتركنية األردنية ت 1.13.16.1

تنشر  ياأنبالكسائؿ، إذ تفيد النتائج  في نشر األخبار كالتقارير، إال أف ىناؾ مآخذ عديدة عمى تمؾ
كما كتقاريرىا،  در أخبارىامصا اكثيرن دكف التأكد مف مصداقيتيا، كال تذكر  الفنكف الصحفيةبعض 

أحيانا بقكاعد التحرير  ال تمتـز بسبب عدـ صحتيا، ككذلؾكاقعيا تحذؼ بعض األخبار مف م
 .الصحفي
لممعايير المينية المتمثمة  ىناؾ ضعؼ في اعتماد الصحافة اإللكتركنية األردنية 1.13.16.2

 .المكاد الصحفية المختمفةالمصداقية، كالحياد في نشر ك الدقة، ك بالمكضكعية، 
 

                                                           
 (، المعايير المينية في الصحافة اإللكتركنية األردنية.2011( عبد الكريـ عمي الدبيسي )1)
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 :األجنبيةالدراسات 
 

مصدر لممعمومات من حيث ع التواصل االجتماعي كمواق (،1111، )ديفيد ويسترمان 1.13.17
 .(1)المصداقيةالحداثة و 

 

اختبار مدل تأثير المعمكمات التي تيعرض عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي  إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
 ،عمى التصكرات المتعمقة بمصداقيتيا كمدل تأثير ىذه المعمكمات عمى التطكر المعرفي لركاد ىذه المكاقع

سرعة تحديث المعمكمات التي تعرض عمى إلى مدل تأثير حداثة ك  صداقية المصدر باإلضافةكمدل م
 التطكر المعرفي لركاد ىذه الصفحات.جتماعي عمى مدل مصداقية المصدر ك صفحات التكاصؿ اال

 
 

  :بنتائج عدةت الدراسة وخرج
كاصؿ صفحات مكاقع التكجكد عبلقة طردية بيف حداثة المعمكمات التي تعرض عمى  1.13.17.1

  .نظر المبحكثيفمف كجية  بيف مصداقية صاحب الصفحةاالجتماعي ك 
التطكر المعرفي لركاد مكاقع التكاصؿ بي بيف مصداقية مصدر المعمكمات ك يجاجكد رابط إك   1.13.17.2

 .االجتماعي
بيف التطكر المعرفي لركاد مكاقع بيف حداثة المعمكمات المعركضة ك  كجكد عبلقة طردية 1.13.17.3

 التكاصؿ االجتماعي.
 

استخدام  (،1111) كيونغ سون كيم وسي تشينغ جوانا سين وأون يونغ يو لي،اسة در  1.13.18
 .(2)مواقع التواصل االجتماعي كمصدر لممعموماتالطمبة الجامعيين 

 

عف أم مف منصات مكاقع التكاصؿ االجتماعي تيستعمؿ كمصدر  اإلجابة إلىتيدؼ ىذه الدراسة  
ما ك لتكاصؿ االجتماعي ىذه كمصدر لممعمكمات؟ استعماؿ منصات ا أسباب ما أىـلممعمكمات؟ ك 

 التي تيتبع في تقييـ جكدة المعمكمات الميكتسبة مف ىذه المصادر؟ اإلجراءات
 
 
 

                                                           
(1)Westerman, D. (2014). Social Media as Information Source: Recency of Updates and Credibility of Information.  Journal 
of Computer-Mediated Communication. 
 (2) Kim, S., et al. (2014). Undergraduates’ Use of Social Media as Information Sources. 
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 :بنتائج عدة أىميا ونوخرج الباحث
% مف 90ف إ إذ، لممعمكمات امعتمدن  امصدرن  عدالعديد مف منصات التكاصؿ االجتماعي ت 1.13.18.1

 لممعمكمات. يستخدمكف كمصدرركاد ىذه المنصات 
مثؿ الحصكؿ  ،مختمفة ألسبابالعديد مف الطمبة يستخدمكف مكاقع التكاصؿ االجتماعي  1.13.18.2

الحمكؿ أك الحصكؿ عمى  إيجاد أك اآلخريف راءآأك استنباط  األساسيةعمى المعمكمات 
 .إرشاديةتعميمات 

 إيجادالتي يتبعيا مستخدمك مكاقع التكاصؿ االجتماعي محاكلة  التقكيمية اإلجراءاتمف  1.13.18.3
يمية خارجية يقـك ك فعند استعماؿ مفاتيح تق ،اخارجيلمصدر ك مف داخؿ ا تقكيميةمفاتيح 

 كمحتكل المصدر الثاني. األكؿمقارنة بيف محتكل المصدر  بإجراءالمستخدـ 
 

أخبار  (،1119داوود محرابي وموسى أبو حسن ومحمد شام شيقات عمي، )دراسة  1.13.19
 .(1)التمفازفي اإلنترنت و  اإلعالموسائل 

 

تحديد العكامؿ التي تؤثر عمى مصداقية اإلعبلـ لمكشؼ عف تصكر  إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
 . األخبارالتمفاز فيما يتعمؽ بمصداقية معمكمات مصداقية اإلنترنت ك  حكؿ المستطمعيف

 

 : بنتائج عدة أىميا ونوخرج الباحث
ـ قضاؤه في مشاىدة طردية بيف المصداقية المممكسة كبيف الكقت الذم يت كجكد عبلقة 1.13.19.1

 نترنت.التمفاز كتصفح اإل
 نترنت كالتمفاز.عمى اإل مصداقيتيابيف طردية بيف مدل بركز قضية معينة ك كجكد عبلقة  1.13.19.2
 .األخبار إلىنترنت لمكصكؿ اإل أككجكد عبلقة متكافئة بيف االعتماد عمى التمفاز  1.13.19.3

 
قية المعمومات في العوامل المؤثرة عمى مصدا ،(1115) ،وايونغ سوروىان لي دراسة  1.13.11

 .(2)"بوك الفيس"منصات التواصل االجتماعي: دراسة تطبيقية عمى صفحات 
 

المممكسة لممعمكمات لدل الفرد  المصداقية عمى دراسة العكامؿ التي تؤثر إلىىذه الدراسة سعت 
                                                           

(1) Mehrabi, D., et al. (2009). News media credibility of the internet and television November 2009 
(2(Li, R. & Suh, A. (2015). Factors Influencing Information credibility on Social Media Platforms: Evidence from Facebook 
Pages. Procedia Computer Science 72 (2015)  
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 المعركضة عمى منصات التكاصؿ االجتماعي. ك 
 

 :بنتائج عدة أىميا انالباحثوخرج 
 :كالتاليمؤثرة عمى المصداقية ة عدكجكد عكامؿ 

مدل استقبللية المنصة: تظير الدراسة عدـ كجكد تأثير ميـ لمدل استقبللية منصة  1.13.20.1
 عدميا عمى مصداقية المعمكمات. أكالتكاصؿ االجتماعي 

صة التكاصؿ االجتماعي التفاعمية: تظير الدراسة كجكد عبلقة طردية بيف التفاعؿ عمى من 1.13.20.2
 ت.بيف مصداقية المعمكماك 

شفافية منصة التكاصؿ االجتماعي: تظير الدراسة كجكد عبلقة طردية بيف مدل شفافية  1.13.20.3
 بيف مصداقية المعمكمات.كاصؿ االجتماعي ك منصة الت

 
صداقية األخبار المتداولة م ،(1119)م، كاتارينا شتولر مميتا بوالر وكارمن ارجافك و دراسة  1.13.11

(: تغير تاريخي في On lineعبر اإلنترنت ) باإلعالمبالمقارنة  وسائل اإلعالم التقميديفي 
 .(1)تصورات الصحفيين

 

تغيير في مفيـك  حداثإعمى  ياكتكسع األخبارمدل تأثير زيادة مكاقع  إلى تبياف ىدفت الدراسة
 .اإلعبلـالصحفييف حكؿ مصداقية 

 

 :التاليةالنتيجة ب ونوخرج الباحث
إف معظـ  إذ، ؿ مصداقية المعمكماتعدـ حدكث تغيير تاريخي كاضح في مفيـك الصحفييف حك 

 مصداقية.  األكثرىي  كسائؿ اإلعبلـ التقميدمزالكا يركف أف  الصحفييف ما
 
 
 

                                                           
)1) Kovačič, M. P., et al. (2009). Credibility of Traditional vs. Online News Media: A Historical Change in Journalists’ 
Perceptions. Political Science.  
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 السابقة:بين الدراسات موقع الدراسة  1.14
النتائج  برزكأ ،ببحثوسابقة التي ليا عبلقة الدراسات ال أىـ استعراضويتضح لمباحث مف خبلؿ 

 : التاليكذلؾ عمى النحك ، ا كبيف ىذه الدراسةاختبلؼ بينياؽ ك كجكد جكانب اتف إليياالتي تكصمت 
 

ىذا النكع مف  إطاركفي  ،البحكث الكصفية إلىالدراسات التي تـ استعراضيا  أغمبيةتنتمي  1.11.1
المسح  منيج دمتاستخكالدراسة الحالية  ،ت منيج الدراسات المسحيةالبحكث استخدم

  .اإلعبلمي
مناىجو التي كاختيار  ات السابقة في تحديد نكع الدراسة،دراس: استفاد الباحث مف الالمنيجية 1.11.1

 شكمة البحث كتحديدىا بصكرة دقيقة، كفي اختيار العينةبمكرة مفي ك  تتناسب كطبيعة البحث
 كصياغة الفركض.

قة في استخداـ نظرية االعتماد عمى كسائؿ ابتتفؽ الدراسة الحالية مع عدد مف الدراسات الس 1.11.3
كدراسة  ،(2018-2017صاحبي صبيحة ) مثؿ دراسة ،مناسب ليا كإطار نظرم اإلعبلـ

-2017كدراسة خديجة ببلني ) ،(2015كدراسة شيريف خميفة ) ،(2016معركؼ سبلمة )
 (.2017كدراسة جربكع ) ،(2017-2016عزيز )كدراسة بك  ،(2018

كؿ المعمكمات تتفؽ الدراسة الحالية مع عدد مف الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالمصداقية كتدا 1.11.1
 ،(2017سمية كجياد )كدراسة  ،(2017مثؿ دراسة جربكع ) ،كمصدرىا في المكاقع اإلخبارية

بك كدراسة  ،(2010كدراسة كداد ) ،(2012كدراسة عبكب ) ،(2012كدراسة عرابي كالعقباكم )
كدراسة كداد  ،(2017كدراسة جبار ) ،(2012كدراسة جابر كىاشـ ) ،(2017-2016عزيز )

(2010). 
مثؿ  ،التقميدم اإلعبلـتتفؽ الدراسة الحالية مع عدد مف الدراسات السابقة التي أجريت عمى  1.11.5

أف ىذه الدراسة تناكلت ذلؾ إلى , لكف يضاؼ (2018 -2017) صاحبي صبيحةدراسة 
 .االجديد أيضن  اإلعبلـ

ل فيي تتناكؿ مد ،كضكعيامف حيث متختمؼ الدراسة الحالية عف جميع الدراسات السابقة  1.11.6
السابقة التي الدراسات  بعضس بعك ،االجتماعي كاإلعبلـالتقميدم  اإلعبلـالمصداقية في 

دراسة جربكع ك  ،(2018-2017دراسة صبيحة )مثؿ  ،المكاقع اإلخباريةالمصداقية في  ناقشت
دراسة  أك ،الجديد كاإلعبلـالتقميدم  اإلعبلـبيف  األخبارمصادر  اناقشت فمتيلا ،(2017)
 كاإلعبلـالتقميدم  اإلعبلـ( التي ناقشت التكافؽ كالتنافر بيف 2012امدم )لباحث الغا

 .لكتركني كلـ تتطرؽ لممصداقيةاإل
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 .التقميدم اإلعبلـعف المصداقية في  السابقةلـ تتحدث أم مف الدراسات  1.11.7
 كاإلعبلـالتقميدم  اإلعبلـما بيف المصداقية  –حسب عمـ الباحث– سابقةلـ تتناكؿ أم دراسة  1.11.8

 الصحفييف الفمسطينييف.  ديد مف كجية نظرجال
التقميدم  اإلعبلـتبحث في المصداقية ما بيف  بأنياسمية كجياد  دراسةعف  الدراسةتختمؼ  1.11.9

كاعتمدت عمى الجديد  اإلعبلـمصداقية في  بحثت دراستيما أففي حيف  ،االجتماعي كاإلعبلـ
 ."اليف أكفالنيار "كنمكذج كىي  صحيفة كاحدة

بالنتائج التي  إليياحث مف الدراسات السابقة في مقارنة النتائج التي سيتكصؿ البا استفاد 1.11.11
 .الجديد اإلعبلـبعض الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالمصداقية في  إليياتكصمت 

 

 الجديد اإلعبلـمف حيث  –حسب عمـ الباحث–في مكضكعيا الدراسة جديدة  أفيتضح مما سبؽ 
 .الفمسطينييفتناكليا مجتمع الصحفييف  كمف حيثيما الدراسة تشمم التقميدم المذاف كاإلعبلـ

 
 

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة: 1.15
نما ىك عممية تراكمية يبني فييا كؿ باحث عمى مف سبقو، ،ال يعد البحث العممي كليد المحظة  كا 

 :التاليكلقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة عمى النحك 
 

تحديد اإلطار ك  كفرضياتيامشكمة الدراسة كتحديد أىميتيا كأىدافيا كتساؤالتيا  اإلسياـ في بمكرة
 .فاعميةالمنيجي لمدراسة كذلؾ بتحديد نكعيا كمنيجيا كأسمكبيا كأدكاتيا األكثر 

استفاد الباحث  كما ,االطبلع عمى المعايير المختمفة لممصداقية بمستكياتيا كمككناتيا كعناصرىا
 كيفية مناقشة نتائج الدراسات السابقة كتأثر الدراسة بيذا النقاش.في ة مف الدراسات السابق

مع أىدافيا لتحقؽ المطمكب منيا كتقيس بأقصى دقة  بما يتبلءـكتصميميا ء أداة الدراسة بنا
تـ  إذث في تحديد مجتمع الدراسة األنسب، ساعدت الدراسات السابقة الباح, كما ممكنة أىداؼ الدراسة

العامميف  ككنيـ ،ينييف لمحصكؿ عمى بيانات أكثر دقة فيما يتعمؽ بالمصداقيةييف الفمسطاختيار الصحف
 كاإلعبلـ التقميدم. جديدف في اإلعبلـ الياألساسي
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 لمدراسة اإلطار النظري 1.16
 

 نظرية القائم باالتصال )نظرية حارس البوابة اإلعالمية(:
 

ـ( مف خبلؿ دراسة كبلسيكية عف 1973) تعكد األصكؿ التاريخية ليذه النظرية إلى عاـ
أف عممية االتصاؿ ىي تجربة سيككلكجية لمتنظيـ  "ستيكرات"ذكر كقد ، سيككلكجية المراسؿ الصحفي

ف ىذه إ إذ ،كعمى ىذا األساس فإف االتصاؿ أكثر سعة كاحتكاء لطرائؽ كأساليب التعامؿ البشرم ،الفكرم
 لقائـ باالتصاؿ مف خبلؿ مدخؿ حارس البكابةالدراسة تعتمد في بنائيا النظرم عمى نظرية ا

(GateKeeper)، تعد نظرية حارس البكابة أحد المداخؿ النظرية التي يمكف االستفادة منيا عمى  إذ
التي ، أساس أف القائـ باالتصاؿ في أم مؤسسة إعبلمية يديف بالكالء لمسياسات الخاصة بالقائميف عمييا

 .(1)رةربما تككف معمنة كربما تككف مستت
ف أكؿ مف كتب إ إذ ،كتعد النظرية مف النظريات الميمة في مجاؿ الدراسات اإلعبلمية الحديثة 

إلعبلـ ىك عالـ النفس عف النظريات االتصالية المتعمقة بالقائميف باالتصاؿ في كسائؿ االتصاؿ كا
طمؽ عمييا نظرية حارس التي أكضع نظرية القائـ باالتصاؿ  ككنو ،"كرت ليكف" أمريكي الجنسيةالنمساكم 

"ليكف" مف أفضؿ النظريات االتصالية  أف نظرية اكقد اعتبر عمماء االتصاؿ كاإلعبلـ معن  ،(2)البكابة
. فانتقاؿ المادة اإلخبارية عبر قنكات اتصاؿ خاصة كاإلعبلمية التي تناكلت القائـ باالتصاؿ كاإلعبلـ

كيتـ التحكـ في نقاط  ؿ فييا ىذه القنكات كبكاباتة تعمكأف ىناؾ مناطؽ خاص ،يعتمد عمى حقيقة مغزاىا
ذه البكابات مف خبلؿ حراس بكابة يتمتعكف بالقكة كالسمطة في صنع القرار الذم يحدد ما يمر كما ال ى

 .(3)يمر
 

كيشير ىذا المصطمح إلى أف القائـ عمى األخبار أك الرسائؿ اإلخبارية ىك قائـ بذاتو عمى فتح أك 
ضد عناصر أخرل حسب  ابذلؾ الخبر أف يندفع لؤلماـ أك يشاع ليككف حاجزن  اسامحن  ،إغبلؽ بكابة الخبر

في عممية انسياب  اكمؤثرن  اميمن  اكيؤدم القائـ باالتصاؿ دكرن  خميط مف االختبارات المينية الشخصية.
 :(4)المعمكمات إلى الجميكر كيتحكـ فييا مف ناحيتيف

 ،مف مكاد يريداؿ في صنع ما يشاء أك إدخاؿ ما تتحكـ االعتبارات الشخصية لمقائـ باالتص 1.16.1
                                                           

  .123ص، ( بساـ مشابقة، الرقابة اإلعبلمية1)

 .45لسكرم في ظؿ العكلمة, صلحاج, تاثير المكاد التمفزيكنية االجنبية عمى انتاج المكاد الثقافية في التمفزيكف المصرم كاا( كماؿ 2)
 ..99، صمرجع سابؽبساـ المشاقبة, ( 3)
 .91( حسف مكاكم كليمى السيد، مرجع سابؽ، ص4)
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عبلمية مقصكدة يراد مف خبلليا إحداث تغيير ثقافي أك  كقد تككف تمؾ االعتبارات سياسية كا 
 اجتماعي في الجميكر المستيدؼ.

فإذا كاف قد سمح بمركر كسائؿ إعبلـ  ،مف خبلؿ ما يحجبو القائـ باالتصاؿ عف الجميكر 1.16.1
كيؤكد ىذا المفيكـ أف األكثر أىمية ليس الذم يتـ عرضو عمى  ،ف األخرلمعينة فإنو قد حرميـ م

 بؿ الذم لـ يتـ عرضو. ،الجميكر
 

عكامؿ إلى أربعة  يمكف تقسيـ العكامؿ التي تؤثر عمى عمؿ حارس البكابة اإلعبلمية ،كبناء عميو
  :(1)أساسية كىي

بادئ يسعى إلقرارىا كيعمؿ عمى تقبؿ أم نظاـ ينطكم عمى قيـ كم معايير المجتمع وقيمو وتقاليده: . أ
فقد ال يقدـ القائـ باالتصاؿ تغطية كاممة  ،المكاطنيف ليا كيرتبط ذلؾ بالتنشئة االجتماعية أك التطبع

حساسو بالمسؤكلية االجتماعية.   ألحداث تقع مف حكلو بسبب تمؾ المعايير كا 
لمكطف كالقكات المسمحة كالقضاء  األنماط الثقافية السائدة في المجتمع كالديف كالكالء :كتشمؿ

 كالتجمعات المحمية كتكفير كبار السف كاألسرة.
تؤثر الخصائص كالمسممات الشخصية لمقائـ باالتصاؿ في ممارسة  المعايير الذاتية لمقائم باالتصال: . ب

ات مثؿ: النكع كالعمر كالدخؿ كالطبقة االجتماعية كالتعميـ كاالنتماء ،دكر حارس البكابة اإلعبلمية
 الفكرية أك العقائد كاإلحساس بالذات.

التي تؤثر في  يتعرض القائـ باالتصاؿ لمعديد مف الضغكط المينية المعايير المينية لمقائم باالتصال: . ت
 بلن كتتضمف تمؾ المعايير ك ،عممو كتؤدم إلى تكافقو مع سياسة المؤسسة اإلعبلمية التي ينتمي إلييا

 در األخبار المتاحة كعبلقات العمؿ كضغكطو.مف سياسة الكسيمة اإلعبلمية كمصا
كيؤثر  ،يؤثر الجميكر بالقائـ باالتصاؿ مثمما يؤثر القائـ باالتصاؿ عمى الجميكر معايير الجميور: . ث

 تصكر القائـ باالتصاؿ عمى نكعية األخبار التي يقدميا.
 

بلليا الكشؼ عف الخاصة بدراسة القائـ باالتصاؿ التي يمكف مف خ كىناؾ العديد مف االتجاىات
 ،ميامو في المؤسسات اإلعبلميةالقائـ باالتصاؿ أثناء ممارستو  القكل أك العبلقات التي يتأثر بيا

 :(2)التاليةكتتمخص ىذه القكل كالعبلقات في األمكر 

                                                           
 .211مزاىرة, نظريات االتصاؿ, صمناؿ ( 1)
 . 91، صـ كاتجاىات التأثير( محمد عبد الحميد، نظريات اإلعبل2)
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 .خصائص القائـ باالتصاؿ كاإلحساس بالذات 
 .االنتماءات كالجماعات المرجعية 
 .الضغكط المينية كعبلقات العمؿ 
 .العبلقات بمصادر األنباء كالمعمكمات 
 .تأثير السياسات الخارجية كالداخمية 
 .التكقعات الخاصة بجميكر المتمقيف 

 

كأىـ  ،اعتمد الباحث في دراستو عمى نظرية القائـ باالتصاؿ مف خبلؿ مدخؿ حارس البكابة
كالسعي لتكظيؼ  ،الجديدكاإلعبلـ  كسائؿ اإلعبلـ التقميدمفي العكامؿ التي تؤثر عمى أدائو الميني 

النظرية لمتعرؼ إلى المعايير التي تؤثر عمى القائـ باالتصاؿ في ظؿ تطكر تكنكلكجيا اإلعبلـ مف كجية 
 نظر القائـ باالتصاؿ. 

 :الباحث ات التي واجيتصعوبال 1.17
جبره ، ما أالصحفييف في البداية أغمبمف أبرزىا صعكبة تجاكب  ،التحدياتالباحث بعض  كاجو

 مف الجيد كالعمؿ. إلى مزيدكىذا احتاج  كجكدىـ،إلى أماكف  اذىاب شخصين عمى ال
 ،مف ضحالة المنتج العممي كاإلعبلمي الذم يحتاجو في المكتبات الفمسطينية باحثى الكما عان

 كتغمب عمى األمر باتصالو مع باحثيف في الخارج كباالستعانة بالمشرؼ.
ا كاجو الباحث ك   التغطية مصداقية مف التحقؽ معاييرعمى  جمة في الحصكؿ اتصعكبأيضن
 غنى.عنو  لـ يكف أمركىك  اإلنترنت،نقؿ عف مل ما دفعو ،الصحفية
 

 :اإلجرائيةوتعريفاتيا  مصطمحات الدراسة 1.18
 

  المصداقية: 1.18.1
 

كسيمة إعبلمية ما، كيتككف  كحقيقة ما تنشرهالمعمكمة الصحفية مستكل إيماف المتمقي بصدؽ ىي 
اكمي بعد تدقيؽ المتمقي لممعمكمة كالتأكد منيا، كمع كؿ تجربة ناجحة يرتفع مستكل ىذا اإليماف بشكؿ تر 

 .(1)ثقتو بالكسيمة اإلعبلمية
 

                                                           
 .92ص ،المصرم الجميكر لدل الجديدة اإلعبلـ كسائؿ في ةاإلسبلمي الدينية المضاميف مصداقية ( ريياـ الحبيبي،1)
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ك اإلنقاص منيا، ككضكح مصدرىا قؿ المعمكمة كعدـ الزيادة عمييا أكتساىـ المكضكعية بن 
مكانية التحقؽ منو بتقديـ معمكمة صحفية ذات مصداقية عالية، دكف إقحاـ  لآلراء الشخصية كالنكايا كا 

  .(1)التكجييية بالمعمكمة، كتكضح عبلقة المتمقي بالمعمكمة ضمف معالجة مينية كأخبلقية لممادة الصحفية
 

  اإلعالم الجديد: 1.18.1
نترنت" دمك شبكة االتصاالت العالمية "اإلم يقصده مستخ" الذلكتركني"اإل ىك المكاف االفتراضي

الفيديك ، مثؿ: الصكرة ك أشكاؿالتي تعرض عمى عدة  ى المعمكمات، مف بينيا الحصكؿ عمأىداؼلعدة 
بؿ يمكنو  ،المقدـ لوالتفاعؿ مع المحتكل  إمكانيةا المكاف لمستخدمو ا، كيتيح ىذكالصكت كالكتابة كغيرى

 .(2)األحياففي بعض  كتنفيذهالتعميؽ عميو 
 

كالكسائؿ  اكج بيف الحاسكبز كجيات االتصاؿ التي تكلدت مف التأنو مجمكعة تكنكل "ليستر"كيرل 
 .(3)الطباعة كالتصكير الفكتكغرافي كالصكت كالفيديك ،التقميدية لئلعبلـ

كيرل الباحث اف االعبلـ الجديد ىك المنصات الذم ينشر كيتداكؿ فييا الصحفيكف المكاد الصحفيو 
ات أكمكاقع مف خبلؿ استخداـ كسائؿ االتصاؿ التكنكلكجيو عبر مكاقع صحافة الكتركنية أكمدكن

التكاصؿ االجتماعي .إذ يتـ الدمج ما بيف تمؾ الكسائؿ كما بيف كالصكت كالصكرة كالنص كالمؤثرات  
 كيمتاز بالتفاعمية العالية كيمنح الجميكر امكانية النشر.

 
 اإلعالم التقميدي: 1.18.3

نترنت، لمستخدـ مف الحصكؿ عمى المعمكمة مف دكف االتصاؿ باإلىك الكيفية التي تمكف ا
الطريقة التي تنشر مف خبلليا كسيمة اإلعبلـ أخبارىا، كذلؾ بعد معالجتيا ضمف عدة مراحؿ مختمفة ك 

: التمفزيكف كاإلذاعة كالصحؼ كالمجبلت ية لكؿ كسيمة إعبلـ، كمف أمثمتيالمسياسة التحرير  اكمتباينة، ككفقن 
 .(4)كدكر الطباعة كالنشر كغيرىا

 
 

                                                           
 .7االتصاؿ, ص مصداقية الديف، عمـ ( محمكد1)
 .4( محمكد عكاد, مدخؿ إلى اإلعبلـ الجديد, ص2)
 .31( عباس مصطفى صادؽ، اإلعبلـ الجديد، ص 3)
 .5( قيناف الغامدم، مرجع سابؽ، ص4)
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  لكتروني:اإلعالم اإل  1.18.1
عمى كسيمة اإلعبلـ التقميدية  نفسوالمحتكل المعركض  لكتركني الذم يكفرالمكقع اإل ىك المكاف أك

نترنت"، كتتحكـ كسيمة اإلعبلـ بإتاحة الفرصة لممتمقي بلؿ شبكة االتصاالت العالمية "اإلكلكف مف خ
رنت كانتشاره نتكتشاؼ اإلبالتحرير كالتعديؿ كالتعميؽ مف عدميا، كبدأ ىذا النكع مف اإلعبلـ بالظيكر مع ا

 .(1)بيف الجميكر
   

 صحافة المواطن: 1.18.5
مف خمؽ مادة صحفية كنشرىا عبر كسائؿ  العادم ىي مجمكعة األنشطة التي تمكف المكاطف

ي يستطيع اإلعبلـ الجديد، كيككف لممكاطف في ىذه الحالة حساب تفاعمي عمى شبكات التكاصؿ االجتماع
قبؿ المستخدميف اآلخريف يتـ االستجابة ليا بطرؽ مختمفة مف لممعمكمات، التي  امف خبللو أف يككف مصدرن 

ف يتعرض لدرجات أف يمارس النشاطات الصحفية المختمفة، كأ شخصنترنت، كبذلؾ يمكف ألم لشبكة اإل
 .(2)كاألخذ كالرد متفاكتة مف الثقة

 
 مواقع التواصل االجتماعي: 1.18.6

 ،"لكيبػ"اظيرت مع الجيؿ الثاني ل ،رنتنتمصطمح يطمؽ عمى مجمكعة مف المكاقع عمى شبكة اإل
، كصفحات الكيب ىذه يخصص بعضيا فراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعيـتتيح التكاصؿ بيف األ

، كالبعض اآلخر عبارة عف صحيفة إلكتركنية تتكفر فييا ك لبيع المنتجاتلئلعبلف عف السمع كالخدمات أ
كفرصة لمنقاش بيف  ،لمكاضيع المنشكرة فيياكلمزكار كتابة الردكد عمى ا ،مكانية لمنشرلمكاتب إ

كىذه المدكنات الشخصية التي يجعميا أصحابيا كمحفظة  ،ككذلؾ مكاقع لممحادثة )الدردشة( ،المتصفحيف
 .(3)يدكنكف فييا يكمياتيـ كيضعكف فييا صكرىـ كيسجمكف فييا خكاطرىـ كاىتماماتيـ خاصة

 

 مصادر المعمومات: 1.18.7
عمييا عمى  المعمكمات، كيحصؿ المتمقي اعتمادن تنبعث مف خبلليا اىي األماكف كالقنكات التي 

المكاد الصحفية المختمفة، كتككف بمثابة المكاد الخاـ في عالـ اإلعبلـ، كيمكف كصفيا عمى أنيا البيانات ك 
الجية التي تنتقؿ مف خبلليا المعمكمة إلى المستقبؿ النيائي بعد معالجتيا كتجييزىا لبلنتشار إلى 

                                                           
 .15ي, ص( عبد العزيز الشريؼ, اإلعبلـ اإللكتركن1)
 . 2009، السنة 52( جماؿ الزرف، صحافة المكاطف )المتمقي عندما يككف مرسبلن(، المجمة التكنسية لعمـك االتصاؿ، العدد 2)
 .8( سمر كرامي، دكر شبكات االتصاؿ االجتماعي في تحقيؽ إشباعات الشباب الجامعي، ص3)
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   .(1)اعمميات التكثيؽ كاالستدالؿ الحقن كر، كيتـ االستناد إلييا في الجمي
 

 المدونات: 1.18.8
كتتألؼ بالدرجة  ,كصكرة تفصيمية اتشمؿ تدكينات مختصرة كمرتبة زمنين  ىي صفحة عنكبكتية

المشترككف في  المدخبلت كالمبلحظات التي يضعيا ىي األكلى مف مقاالت دكرية. كالمقصكد بالتدكينات
 .(2)طرح مف أم مشترؾيمكضكع ما  قضية أك

 

بطريقة مع إمكانية حفظ ما ينشر  المستخدـ مف نشر ما يريد عمى اإلنترنت كتمكف المدكنات
لكتركني ترفع عف اد تماثؿ كاجيات مكاقع البريد اإلتك منظمة يمكنو الرجكع إلييا مف خبلؿ كاجية بسيطة
 .(3)دة بيذا النكع مف النشركاىؿ المستخدـ عبء التعقيدات التقنية المرتبطة عا

 

                                                           
 .13عصر اإلنترنت، ص( عامر قنديمجي، مصادر المعمكمات مف عصر المخطكطات إلى 1)
 .152( فيصؿ أبك عيشة، اإلعبلـ اإللكتركني، ص2)
 . 59( محمد عبد الحميد، المدكنات، اإلعبلـ البديؿ، ص3)
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 لفصل الثانيا
 

 المصداقية في اإلعالم التقميدي واإلعالم الجديد
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 لمدراسة المعرفياإلطار  1
 

 
 .المصداقية ومصادر المعمومات :المبحث األول 

  .مصداقية اإلعالم التقميدي :المبحث الثاني
 .مصداقية اإلعالم الجديد :المبحث الثالث

 

 ومصادر المعمومات  المبحث األول: المصداقية 2.1

 .تمييد 
  .أنواع المصداقية 
  .العوامل المؤثرة في المصداقية 
 ر ومقاييس المصداقية. يأىم معاي 
 الصحفية التغطية مصداقية من التحقق معايير. 
 مصادر المعمومات. 
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 :ومصادر المعمومات المصداقية المبحث األول 
 

 تمييد 1.1.1
ات مف القرف الماضي انطمقت األبحاث الخاصة بالمصداقية في مجاؿ في بداية الخمسيني

فمصداقية األشخاص تعتمد عمى  ،كتـ حينيا تعريؼ المصداقية عمى أنيا التصديؽ ،االتصاؿ كعمـ النفس
 يؼكيعد ىذا التعر , ي تصديؽ األفراد لمضمكنياكمصداقية األخبار كالمعمكمات ى ،تصديؽ اآلخريف ليـ

عبلـ الذم تشيد كسائمو تطكرات سيما في مجاؿ اإل ال، لنظر إلى تشعب مفيكـ المصداقيةبا اجدن  ابسيطن 
 .(1)مةمي

 

مة ، لذا فيي أحد المعايير الميلنجاح عممية االتصاؿ مع الجميكر اأساسين  امككنن  دالمصداقية تعك 
الجميكر المستقبؿ  ـكىي ميمة كذلؾ سكاء بالنسبة لمقائـ باالتصاؿ أ ،التي تميز كسيمة إعبلمية عف أخرل

 .(2)لمرسالة
 

في تحديد  اأساسين  بلن , كما أنيا تعد عاماكتبرز أىمية المصداقية في أنيا تجعؿ الرسالة أكثر إقناعن 
فإذا كاف لدل الرأم العاـ اعتقاد بأف الكسيمة اإلعبلمية غير  ،العبلقة بيف القارئ كالكسيمة اإلعبلمية
 .(3)صداقيتيا لديو كبالتالي جزء مف جميكرىامكضكعية فإنيا تتعرض بذلؾ لفقداف م

 

، فالمصداقية بشكؿ كبير كمتغير لئلدراؾ الحسي ه، فيراحكؿ ىذا المصطمحالنفس رأم آخر  عمـكل
كلكنيا تصكر ذاتي  ل خكاص كمصداقية المكاد المعركضة،ال تعني مكضكعية المصدر أك مد بالنسبة لو

  .(4)مف جانب المتمقي لممعمكمات
  

 ية تحديد المفيوم:إشكال 1.1.1
، ككذلؾ كلكف ببساطة يمكف تعريفيا عمى أنيا الصدؽ امفيكـ المصداقية كتعريفيا متداخؿ جدن 

جاذبية الكسيمة نفسيا أك  اكأيضن  اإلنصاؼ كعدـ التحيز كالجدارة بالثقة كالسيكلة في االستخداـ كالمكثكقية،
خراج مكاضيع إخبارية  .(5)معينة يجعميا أكثر مصداقية جاذبية مصادر األخبار كطريقة عرض كا 

                                                           
 .45مراح سمية كحمرم جياد، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .7محمكد عمـ الديف، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .229محمد حجاب، المكسكعة اإلعبلمية، ص (3)

(4) Andrew, F   & Miriam, M, The credibility of volunteered geographic information, P141. 

(5) Derba,M   & Travis,D, News on the net: credibility. 
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التي يمنحيا تعني درجة الثقة  نياأ امكضحن  كضع تعريؼ لممصداقية، "Fogg -"فكج حاكؿ 
ف يسيماف في تكضيح ، كأضاؼ أف ىناؾ عنصريف أساسييأك لمعمكمات ما األفراد ألشخاص معينيف

 :(1)مفيـك المصداقية
 فيي ال تكمف في مكضكع أك شخصية أك  ،العنصر األكؿ: المصداقية ىي إدراؾ النكعية

تـ مناقشة مدل إدراؾ تفي الكاقع فمصداقية شيء ما  لذلؾ حيف تتـ مناقشة ،معمكمة
 مصداقيتيا.األفراد 

  العنصر الثاني: اتفؽ العمماء عمى أف إدراؾ المصداقية ينتج عف تقييـ مجمكعة مف
 بشكؿ متزامف. ااألبعاد المركبة معن 

 

" أنو ال يمكف Nadine Wathen  &Jacquelyn Burkell -اكميف برككيؿ"ناديف كاتف كج كيرل
كما يتـ الحكـ عميو مف خبلؿ مدل كفاءتو  ،مصداقية إال إذا اتصؼ بالثقة كالخبرة ااعتبار المصدر ذ

 .(2)كقكتو كديناميكيتو كشعبيتو بيف أفراد المجتمع
 

 يرتبطأنيا متغير يستند أك بية " فيعرؼ المصداقSchweiger Wolfgang -"شكيجر ككلفغانغ أما
كانت مصداقية أحد عناصر العممية  إذا ما يف بإمكانيـ تقييـالذاالتصالية كيقكـ بتحديده المتمقكف  بالعممية

 .ذات نسبة أعمى أك أقؿ -القناة أك الكسيمة كالرسالة ،المرسؿ أك المصدر- االتصالية
 

ي كحقيقي لممصداقية إال أنو مف الصعب مكضكع تقكيـ كيشير الباحث إلى أنو حتى مع كجكد 
كيرل شكيجر أنو ال يمكف أف تدرس المصداقية إال مف خبلؿ دراسة المصدر كالكسائؿ  ،إثبات ذلؾ

كأف المصداقية تتحدد لدل  ،لعكامؿ مختمفةاآلخر اإلعبلمية التي تختمؼ مصداقية بعضيا عف البعض 
 .(3)لممجاؿ الجغرافي االجميكر المستخدـ كطبقن  لمستكيات متعددة حسب أىميتيا لدل االجميكر طبقن 

 

تعرؼ ىبة عبد الكىاب المصداقية بأنيا مجمكعة مف العكامؿ كالمعايير التي تتضافر مع بعضيا ك 
االلتزاـ بالحياد كالمكضكعية كالتكازف في ب المتمثمةتتشكؿ مف الممارسة المينية داخؿ الكسيمة اإلعبلمية ك 

تعاممو مع ىذه الكسيمة أك  كالتي يستشعرىا المتمقي عند ،قيقة دكف تعميـعرض كجيات النظر كنقؿ الح
 .(4)ما يجعمو يثؽ بيا كبما تقدمو مف مضاميف ،تمؾ

                                                           
(1) Fogg, Bj et al, What makes web sites credible?, P61-62. 
(2) Nadine Wathen &Jacquelyn Burkell, Believe It or Not: Factors Influencing Credibility on the Web, P135. 
(3) Schweiger Wolfgang, Media credibility- Experience or image?, P39  

 .92عبد الكىاب، مستكيات مصداقية القنكات اإلخبارية الفضائية العربية كاألجنبية كما تراىا الصفكة، ص( ىبة 4)
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في القضايا التي يعالجيا مف مفيـك  اأف مفيكـ المصداقية أكثر اتساعن  كيرل بعض الباحثيف
 :(1)بحيث يشمؿ ،القابمية لمتصديؽ

 .الثقة في كسائؿ االتصاؿ 
 لتصكرات حكؿ التحيزات السياسية كغيرىا.ا 
 .التصكرات حكؿ كيفية تغطية كسائؿ االتصاؿ لممجمكعات المتنكعة في المجتمع 
 .المكقؼ تجاه قضايا التقييـ اإلخبارم 
 .تقييـ الكظيفة التي تؤدييا الجرائد ككسائؿ االتصاؿ األخرل 
 .المكقؼ تجاه حرية الصحافة 

فإذا ألمت الصحيفة  ،ركب كمتداخؿ كمتعدد األبعاد كشديد التعقيدكمفيكـ المصداقية بيذا الشكؿ م
 .(2)أك الكسيمة اإلعبلمية أك الكاتب بكؿ أبعاد المكضكع فقد تقتصر عمى عرض كجية نظر كاحدة

 

 أنواع المصداقية: 1.1.3
 

استخبلص أربعة أنكاع لممصداقية مف خبلؿ  "تسيف كفكغ" "Fogg  &Tseng" حاكؿ كؿ مف
ف أنو بالرغـ مف اجتياد عمماء في تحديد إذ رأل الباحثا ،لحاسكب"اكلكجيات داقية كتكندراسة حكؿ "المص

ألنكاع المصداقية  اإال أنو لـ يتـ التطرؽ في أبحاثيم يا،تقييمك العكامؿ المساىمة في كجكد المصداقية 
 :(3)مف خبلؿ دراستيما إلى أربعة أنكاع مف المصداقية كىي كقد تكصبل ،كتقسيماتيا
 

  صداقية المفترضة:الم 2.1.3.1
مف خبلؿ ىذا النكع مف المصداقية كيؼ يمكف لممتمقي تصديؽ كتقبؿ أم شيء أك أم شخص 

عمى سبيؿ المثاؿ يمكف لؤلفراد تصديؽ  ،بسبب االفتراضات العامة المسبقة التي يدركيا عقؿ ىذا المتمقي
في المقابؿ قد يمتنع  ،داقيةمص كما يتمقكنو مف المقربيف منيـ كاألصدقاء عمى افتراض أنيـ أشخاص ذك 

الحقيقة كفؽ القالب النمطي  اىؤالء األفراد عف تصديؽ مندكبي المبيعات عمى افتراض أنيـ ال يقكلكف دائمن 
فالنظرة السمبية لمندكبي المبيعات أساسيا الصكرة  ،الذم يقعكف فيو، كبالتالي فيـ يفتقركف لممصداقية

فالمتمقي  ،أم أساسيا االفتراضات كالقكالب النمطية ،تراضيةجكىر المصداقية االف دالنمطية التي تع
                                                           

 .26، ص( محمكد عمـ الديف، مرجع سابؽ1)
 .70ف جربكع، مرجع سابؽ، صمحمد أيم 2))

(3) Shwan Tseng   & B. j. Fogg, Credibility and Computing Technology, P41-42 
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سؿ معيف ىي رسالة المدركاتو العقمية أف الرسالة المكجية إليو مف كسيمة أك مر  اكفقن  ايفترض سابقن 
  مكضكعية صادقة كمكثقة كذات مصداقية أك العكس.

  
 المصداقية الشييرة أو المعتقد وجودىا: 2.1.3.2

عندما  ،عمى سبيؿ المثاؿ ،فالمتمقي ،كتسميتو ى أساس سمعة المصدركىي المصداقية المبنية عم
أك رجؿ ديف أك  اأك بركفيسكرن  امتخصصن  ايتقبؿ كيصدؽ الرسالة كالمعمكمات التي يككف مصدرىا أستاذن 

فالتسميات التي تمنح لممصدر_  ،الظف المسبؽ بمصداقية ىؤالء يككف معتمدا عمى ،في مجاؿ ما اعالمن 
الذم يتشكؿ لدل  فسى مصداقية بسبب الظف المسبؽ الحى  _ تجعمو يككف أكثراكاف أك طبيعين  امعنكين  اشخصن 

 .(1)األفراد حكؿ ىذا المصدر
 

 المصداقية السطحية: 2.1.3.3
ألحكاـ سطحية  ايقكـ ىذا النكع مف المصداقية عمى أساس تقييـ األفراد لمصداقية مصدر ما كفقن 

د لبرنامج ما يمكف أف يحكـ عمى مصداقيتو بالنظر لديككره فالمشاى ،كالحكـ عمى الكتاب مف غبلفو"أم "
كالحكـ عمى مصداقية مكقع ما بالنظر إلى  ،أك الحكـ عمى مصداقية مقدمو بالنظر إلى طريقة لباسو

 .(2)تصميمو
 المصداقية التراكمية: 2.1.3.4

تي يكتسبيا ال مختمؼ مصادر األخبار كالمعمكمات الخبرة التراكمية لممتمقي مع يستند ىذا النكع إلى
كالحديثة منيا بمختمؼ برامجيا  كسائؿ اإلعبلـ التقميدمفالتعامؿ كالتفاعؿ الطكيؿ مع  ،مع مركر الكقت

كمقدمييا كمكاقعيا يمكف المتمقي لرسائميا مف تقييـ مصداقيتيا عمى المدل الطكيؿ في المستقبؿ. كيعد ىذا 
  .(3)ية المصادركاألكثر مكثكقية لمحكـ عمى مصداق االنكع األكثر تعقيدن 

 
 مكونات المصداقية:  1.1.1

 

كىناؾ  كبعده، النشر تحرير الكسيمة مف القيكد قبؿف مصداقية الكسيمة تعني حرية الكسيمة ك إ
مف ينظر إلييا عمى أنيا تمبية حاجات  ثمةك  ،يراىا األداء الممتـز بمعايير أخبلقيات المجتمع كالمينة مف

                                                           
(1) Shwan Tseng   & B. j. Fogg, Credibility and Computing Technology, P41-42 

 .9-8محمكد عمـ الديف، مرجع سابؽ، ص( 2)

(3) Shwan Tseng   & B. j. Fogg, Credibility and Computing Technology, P41-42 
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 ،أف بعض الدكؿ ليا حرية تامة لصحافتيا لكف ليس ليا مصداقيةلكف بصريح العبارة يشير إلى  ،الجميكر
بعض في ذلؾ  مفلكف تجدىا في بعض األحياف تتنصؿ  ،كىناؾ صحؼ ممتزمة بأخبلقيات المينة
 .(1)المكاقؼ كالمعمكمات لمصالحيا الخاصة

 

 عف عدا ،عمى مستكل البمدمككنات المصداقية عف عدـ تكحيد ىذه االختبلفات ناتجة إف 
ة كعادات كتقاليد مختمفة فيما كلكجية كثقافيكأيد اكسياسين  اكفكرين  اارين حض األنيا تحمؿ إرثن  ،ستكل البمدافم

كقد أخذ كؿ باحث المصداقية مف مككنات محددة كىك كذلؾ يؤمف بيا كمف كجية نظره. كلكف  ،بينيا
كىي كما  ،اكلتيا البحكثسكؼ نكحد ىذه المككنات قدر المستطاع عف طريؽ الدراسات السابقة التي تن

  :(2)يأتي
 .الثقة بالمضمون 
 .الشمولية في التغطية 
 .عدم التحيز 
 .فصل الحقائق عن الرأي 
 .الدقة 
 .العدالة واإلنصاف 
 .الشفافية وعدم الغموض 
 .االىتمام بمصالح الجميور 
 .الموضوعية 
 .التوازن 
 .الحياد 
 .األمانة 
 .االستقاللية والحرية 
 .الحقيقة والصواب 
 زام بأخالقيات المينة.االلت 
  النظر. وجياتعرض 
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 .احترام خصوصيات األفراد وعدم االستخفاف بعقوليم 
 تناد إلى الوثائق والنسب المئويةاالس. 
 

 أف عمى كمف ىنا اعتمد الباحث في ىذه الدراسة ،متعدد األبعاد امتغيرن  اإف لممصداقية مفيكمن 
 :(1)كىي المصداقية تتككف مف أربعة أبعاد

 
 يميكما ىي األول: سمات التغطية الخبرية لمصداقية الصحافة و  البعد: 

 المتبعة في سياسة الكسيمة كتأثيرىا عمى المصداقية. األيديكلكجية 
 .تعدد الصحؼ كتأثيرىا 
 .تحيز الصحافة 
  تغطية األخبار في الصحافة.الدقة في 
 .األمانة في نقؿ األحداث كالكقائع كالقضايا 
 ؿ المعمكمات كعدـ التعتيـ.المبالغة كالتيكيؿ في نق 
 .المكضكعية في تناكؿ القضايا كالتغطية الشاممة 
 .فصؿ الرأم عف الخبر 
 .العمؿ عمى نشر الحقيقة كالعمؿ لصالحيا 

 
 الثاني: تصورات الجميور عن الوسيمة: البعد 

 .االعتماد عمى صحفييف محترفيف 
 .المينية في نقؿ األحداث 
  تكجيو الفكرم.االعتماد عمى اسـ الصحفي كسمعتو ك 

 

 ومصداقيتيا:لموسيمة : األدا. اإلعالمي البعد الثالث 
 .االلتزاـ بمعايير حرفية المينة كأخبلقياتيا 
 كلكجي.ييداالتجاه األحادم األ 
 .كضكح المغة كالصحة األسمكبية 
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 .خفاء جكانب مف الخبر كصرؼ االنتباه  تحريؼ الرسالة كا 
 .ممكية الكسيمة كتأثيرىا عمى المصداقية 
 حتراـ خصكصية األفراد.ا 
 

 يميشمل ما ل األخرى المؤثرة في المصداقية، وت: العوامالبعد الرابع: 
 .االعتماد عمى مصادر متنكعة كمعمكمة  
 .إسناد األخبار إلى مصادرىا 
 عف القميؿ كالكثير. الن االستناد إلى األرقاـ كالنسب بد 
 .تقديـ مضاميف متعددة لمقارئ 
  كالنقد غير المكضكعي.كضع حد بيف النقد البناء 
 .عرض الرأم كالرأم اآلخر 
 مف األحداث. بلن االستشياد بما يقع فع 
 .االستشياد بالكثائؽ عند عرض المكاضيع 
 عمى الصحافة.ذلؾ  رتيا كتأثيرتعدد الصحؼ ككث 

 

 أبعاد المصداقية  1.1.5
 

 ،المتمقيكتؤثر جميعيا عمى  تتصؿ بالمصدر كالكسيمة كالرسالة تكجد لممصداقية أبعاد مختمقة
 :يميكيتضح ذلؾ مما 

 

 مصداقية المصدر:  2.1.5.1
إذ  ،مف إعداد كتقديـ يايعرؼ المصدر أنو منشئ الرسالة االتصالية كمف ثـ فيك كؿ مف شارؾ في

كىي  ،المستقبؿ في المصدر هالعديد مف الباحثيف مصداقية المصدر بكصفيا ذلؾ الخياؿ الذم يعتقد يرل
 ثقة فيو.تعني قابمية المصدر لمتصديؽ أك ال

 

 (1)ىي: تصديؽ المصدر بثبلث مراحؿكتمر عممية 
كيتحدد ىذا  ،كىي مرحمة التصديؽ المسبؽ قبؿ أف يبدأ المصدر في تقديـ الرسالة التصديق المبدئي:

 التصديؽ بالتجارب السابقة كالمظير الشخصي.
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لتي ندركيا أثناء اعمى خصائص المصدر  تحدد بناءكىي مرحمة ت: الظرف االتصالي التصديق النابع من
ارتو بالثقة مثؿ جد ،فالمصدر ينقؿ خبرات لفظية كغير لفظية تشير إلى خصائصو الحدث االتصالي،

 كفي نياية االتصاؿ يككف المتمقي صكرة عامة عف المصدر. ككفاءتو كديناميكيتو،
اية عممية الصكرة التي حصؿ عمييا الجميكر القائـ باالتصاؿ مع نيمرحمة : كىي التصديق النيائي

 نتج مف خبلؿ تفاعؿ المصداقية المبدئية مع المصداقية المستكعبة مف الظرؼ االتصالي.تك  ،االتصاؿ
 

 (1):التاليةولتدعيم مصداقية المصدر لدى الجميور يجب األخذ بالتعميمات 
  محاكلة الرجكع إلى خبرات شخصية غير مبالغ فييا مع االستشياد بمصادر ذات ثقة كمعركؼ

 اىا المؤثرة في ىذا السياؽ.عنيا رؤ 
 .محاكلة اإليحاء لمجميكر بمدة مشاركتو ليـ في معتقداتيـ كتكجياتيـ ليصبح محؿ ثقتيـ 

 

 مصداقية الوسيمة:  2.1.5.2
كىي تعني قابمية الكسيمة  ا يكسبيا درجة أعمى مف المصداقية،حسف استغبلؿ الكسيمة لخصائصي

كمف الصكرة الذىنية  تنبع مف خصائص الكسيمة نفسيالتي اإلى الثقة بيا  امتصديؽ استنادن االتصالية ل
فما يزيد مف مصداقية الكسيمة أف نحسف استخداـ خصائصيا في  ،المتككنة ليا في نفكس الجميكر

نترنت، ككمما كتختمؼ عف التمفزيكف كتختمؼ عف اإلفاإلذاعة تختمؼ عف الصحافة  ،االتصاؿ بالجماىير
يكر كمما بدت مكلقيت ىذه العناصر استحساف الج اسمعين ك  اتكفرت عناصر أكثر لمتكاصؿ بصرين 

 .(2)كبرأالمصداقية 
 

 مصداقية الرسالة:  2.1.5.3
الرسالة ىي المنبو الذم يقدمو المصدر إلى الجميكر عبر كسيمة االتصاؿ كتتكقؼ قابميتو 

  (3)كىي: عدة لمتصديؽ عمى عكامؿ
 و إليو.أن تصمم الرسالة وتقدم بشكل يمفت انتباه المستقبل الذي توج 
  ًتشير إلى خبرة مشتركة بين المصدر والمستقبل. اأن تستخدم الرسالة عالمات ورموز 
 .أن تثير الرسالة قضايا مرتبطة باحتياجات المستقبل وىمومو 
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 .أن تقترح وسائل لتحقيق االحتياجات المالئمة لظروف الجماعة التي يرتبط بيا المستقبل 
 لثقافي.أن تتفق الرسالة مع مستوى المستقبل ا 
 في تناول الحقائق. اليسر والسيولة 
 بكل أبعادىا السمبية. نشر الحقائق 
 .الدقة في تناول الخبر 

 

 العوامل المؤثرة في المصداقية: 1.1.6
 

 العوامل المرتبطة بالجميور:  2.1.6.1
احتمت خصائص الجميكر الديمغرافية كالشخصية كاتجاىاتيـ كمستكل اىتماميـ كاعتمادىـ عمى 

اختبرت تطبيقات  إذ ،صدارة البحث في العكامؿ المؤثرة عمى مصداقية كسائؿ اإلعبلـالكسيمة اإلعبلمية 
 مف ، كقد كاف كؿالحكـ عمى مصداقية كسائؿ اإلعبلـفي ة ما إذا كانت ىذه الخصائص تؤثر عد

Qingwen Dong  &Austin Erica Weintraud  نحك ارتباط مصداقية المصادر  اأكثر انحيازن
مرتبطة بنكع الجميكر  سكاء كانت الخصائص ،لجميكر كقابميتو لتصديؽ مصادرىااإلخبارية بخصائص ا

خصائصو  ـأ مكاف إقامتو ـمستكاه التعميمي أ ـمستكاه االجتماعي كاالقتصادم أ ـعمره أ ـالمستيدؼ أ
( إلى خصائص الجميكر المؤثرة Ric Dube  &Keith Stamm) في حيف أضاؼ ،النفسية ـالشخصية أ

 اأك نفكرن  الن كقبك  اأك سمبن  اىيـ نحك القضية إيجابن كاتجا ىتماميـ بالقضية المطركحة مف جيةكل امف مست بلن ك
أشارت التطبيقات إلى أف التطرؼ في االتجاه كتقديرات الجميكر بالثقة في كسائؿ  كما ،مف جية أخرل

 .(1)اإلعبلـ تتأثر بآرائيـ الشخصية كاتجاىاتيـ نحك المكضكعات المطركحة
 

القتو بالمصداقية يجب أن نضع في عندما نتحدث عن جميور وسائل اإلعالم وع ،ناومن ى
 :التالي لحسبانا
 كعمى ذلؾ مف  ،مف المستقبؿ أكثر منيا صفة تمتصؽ بالمصدر امصداقية كسائؿ اإلعبلـ تعد تقييمن  إف

 در.بالمستقبؿ عنيا بالمص االمرجح أف تككف العكامؿ التي تتنبأ بالمصداقية أكبر تأثيرن 
 العكامؿ الديمغرافية الخاصة بالمستقبؿ تشكؿ مؤشرات تتنبأ بالثقة الممنكحة لكسائؿ اإلعبلـ. إف 
 جميكر كسائؿ اإلعبلـ عريض قد يصؿ عدده إلى المبلييف. إف 
 ىذا الجميكر يميزه التبايف الذم ينشأ عف الجماعات التي تضمو. إف 
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 المكاف ال يتكاجد المصدر المستقبؿ فيائعة ك ىذا الجميكر ينشر في مناطؽ جغرافية متعددة كش إف 
 .نفسو الكقتك  نفسو

 .البعد المكاني الذم يفصؿ الجميكر بعضو عف بعض 
  لو  أيضا بككنوبؿ  ،فحسب افالجميكر اآلف يعرؼ ليس بككنو نشطن  ،اتغير الجميكر عما كاف سابقن

ليس رؤساء  ،برؤساء تطيحيمكنيا أف القدرة عمى التقرير كالتخطيط كالقياـ بردكد أفعاؿ ليا مف القكة ما 
ـ في 2011يناير  25كما حدث في ثكرة  اكلكف رؤساء دكؿ أيضن ، فحسبتحرير أك رؤساء أقساـ 
 مصر كمف قبميا تكنس.

 

ألف  ؛معرفتو معرفة دقيقةك لذلؾ يجب عمى القائـ باالتصاؿ دراسة الجميكر الذم يكجو إليو رسالتو 
 كبالتالي تحقيؽ مصداقيتيا لدل قرائيا. ،الة اإلعبلميةذلؾ لو أكبر األثر في نجاح الرس

 

 العوامل المرتبطة بنوع الوسيمة: 2.1.6.2
تباينت النتائج حكؿ  إذ ،لـ تستقر الدراسات في تحديد نكع الكسيمة األكثر مصداقية لدل الجميكر 

 أككانت تقميدية  ا ماإذ سكاء فيما يتعمؽ بحداثة الكسيمة ة عمى مصداقية الرسالة اإلخبارية،تأثير نكع الكسيم
فالدراسات التي كجدت  ،مسمكعة أكمرئية  أككانت مطبكعة  إذا ما فيما يرتبط بنكع الكسيمة، أـمعاصرة، 

إال أف  ،أف المصادر المستقاة مف التمفزيكف أكثر مصداقية مف مصادر الصحؼ كقاعدة ال يمكف تعميميا
دكف تجاىؿ أف طبيعة  ،بلن كدخ اكتعميمن  امامن كاىت امصداقية الصحؼ أعمى لدل الجميكر األكثر حرصن 

  .(1)الكسيمة ككنيا محمية أك قكمية أك دكلية ليا دكرىا كذلؾ في مصداقية المصادر المقدمة مف خبلليا
 

دراؾ الجميكر لمصداقية الكسيمة ةارتباطيكىناؾ عبلقة  فرد الف ،بيف تكرار استخداـ الكسيمة كا 
ذات مصداقية. كبالرغـ مف الدراسات المختمفة في تحديد مصداقية  أنياعندما يميؿ إلى كسيمة يعتقد 

المصداقية ليست نتاج يـك بؿ نتاج كقت ك  ،حجـ االستخداـ لو تأثيره الكاضح أفالكسيمة بشكؿ تاـ إال 
كتعد المكضكعية كالحياد مف أىـ الركائز التي تقدـ الدليؿ عمى نزاىة الكسيمة كصدقيا  ،طكيؿ مف االلتزاـ

 .(2)ا في التأثير عمى جميكرىاكقكتي
 

 العوامل المرتبطة بالمصدر اإلخباري:  2.1.6.3
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فقد استنتجت دراسات عمـ  ،طالما أف المصداقية تفترض أنيا صفة أك خاصية لمصادر الرسالة
كجدت  إذ ،بالنسبة لممتمقي مف مصداقية المصدر االنفس كاإلعبلـ أف مصداقية الرسالة نفسيا أكثر حسمن 

كعدـ  كاحترامو كقناعتو بكفاءة القائميف عميو كبمكضكعيتو مما حظي المصدر بثقة الجميكرنو كالدراسات أ
 .الثقة بومصداقيتو ك كاكتماؿ عناصره اإلخبارية ازدادت  انحيازه

في الحكـ  ارن أف الكاقع الظاىر لمقصة الخبرية كاف أكثر تأثي Austin  &Dong أعمف ،بدكرىما 
ي المتمقي مف ف اأكثر تأثيرن  اظير عمى أنيتفإف الثقة بالمعمكمات نفسيا كمف ىنا  عمى مصداقية المصدر،

أك  اكاقعين  ،اأك مزيفن  احقيقين  ،أك غير صادؽ امصدر ىذه المعمكمات، كذلؾ مف حيث ككف المصدر صادقن 
 أك ناقص العناصر بلن تممك ،أك غير مكضكعي امكضكعين  ،بالتصديؽ كاالحتراـ أك غير جدير اجديرن  ،اخيالين 

 . (1)اأك متحيزن  الن عاد ،اإلخبارية
 

 :(2)ىيمل تسيم في تحقيق مصداقية المصدر و وىناك أربعة عوا
 .اإلحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع 
 .االلتزام بالحقيقة واألمانة 
 .تجنب الخداع والتحريف 
 .المناقشة الشريفة 

 

 :وشكميا العوامل المرتبطة بتقديم الرسالة 2.1.6.4
 Andersonفقد ربط  ،ترتبط بالدرجة األكلى بقدرة الرسالة التأثيريةبما أف مصداقية المصدر  

 &Clevenger  مف حيث كضكح لغة المعمكمات المقدمة كتقديميا المصداقية بشكؿ الرسالة
يا في الكسائؿ اإلعبلمية كتطابؽ الصكرة المرافقة ل افة إلى طريقة أداء مقدـ الرسالةإض ،كمضامينيا

بلكة عمى تحديد المصدر أك ع بة بيا في كسائؿ اإلعبلـ المقركءة المكتك أك سبلمة المغ ،المرئية
 رتبط بدرجة مصداقيتو لدل الجميكر،كجدت الدراسات أف أداء قارئ النشرة في التمفزيكف ي إذ تجييمو،

مف أخطاء النحك كاليجاء في الصحؼ ترتبط بأخطاء الحقائؽ كالمعمكمات  اكأف الجميكر يرل أف كثيرن 
  .(3)رىا ىذه الصحؼالتي تنش
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 العوامل المرتبطة بطبيعة القضية المتناولة وأىميتيا:  2.1.6.5
كذلؾ مف حيث ككف ىذه القضية  ،في مصداقية الجميكر امؤثرن  بلن إف نكع القضية يعد عام

أك أف المكضكع يرتبط بأكقات األزمات كالصراعات أـ  ،عميو امتفقن  اأك مكضكعن  اأك جدلين  اخبلفين  امكضكعن 
أظيرت الدراسات أف مصداقية كسائؿ اإلعبلـ تقؿ عندما يزداد الجدؿ حكؿ  إذ ،باألكقات العاديةيرتبط 

دكف  ،أك ككف القضية تأتي في أكقات األزمات كالصراعات كالككارث كالحركب ،قضية أك مكضكع ما
كبير في تحديد دكر  ماتجاىؿ أف طبيعة المكضكع كارتباطو بالقضايا المحمية أك اإلقميمية أك العالمية لي

 .(1)حيث تزداد مصداقية المكضكعات كمما ازداد اقترابيا مف حياة الجميكر كاىتماماتو ،مصداقيتو
 

 العوامل المؤثرة عمى القائم باالتصال: 2.1.6.6
القكل األساسية التي تؤثر في بظاـ االجتماعي الذم يعمؿ فيو ك إف القائـ باالتصاؿ يتأثر بالن 

ناؾ قيـ كمبادئ يسعى إلقرارىا كيعمؿ عمى أف يجعؿ مف الجميكر المستقبؿ كى ،مصداقية القائـ باالتصاؿ
 ليذه األطركحات.  بلن ليا متقب

 

كذلؾ  ،كفي بعض األمكر يتغافؿ القائـ باالتصاؿ بإخفاء بعض األمكر كىذا يؤثر عمى مصداقيتو
كمعايير مينية تؤثر بالقائـ العتقاده بأف ىذا نابع مف إحساسو بالمسؤكلية االجتماعية. كىناؾ معايير ذاتية 

تأثر يبؿ  ،تأثر بما يقدمو أك يقكلو فقطيديد مصداقية القائـ باالتصاؿ ال إذ إف تح ،باالتصاؿ كمصداقيتو
 .(2)بالطريقة أك األسمكب الذم تتـ بو صياغة المكضكع الصحفي

 

 جماعات الضغط وعالقات العمل: 2.1.6.7
ضغط الإذ يعد المصدر مف جماعات  ،صاؿإف عبلقات العمؿ تضع بصماتيا عمى القائـ باالت 

أما  ،كالكسيمة ليا تأثيرىا المباشر عمى تقديـ رسالة القائـ باالتصاؿ أك المصدر ،عمى القائـ باالتصاؿ
 :(3)يميكما  ،جماعات الضغط فيمكف تحديدىا بخمس دكائر

 .األخالقيات العامة 
 .السموكيات التي تفرضيا المؤسسة عمى الصحفي 
 ق شرف وقواعد محمية.ضوابط ومواثي 
 .النقابة واالتحادات المينية المحمية والعالمية واإلقميمية 
 .دائرة المجتمع حيث تحيط بكل الدوائر أعاله 

                                                           
(1) Esther, S, The relationship between newspaper credibility and reader attitude toward Korea and Koreans, P7  

 .430ف كساـ فاضؿ، مستكيات التفضيؿ كالثقة بكسائؿ اإلعبلـ العراقية، ص، نقبلن ع55عبد الدائـ مصطفى، لغة الصحافة، ص (2)
 .285كساـ نصر، مرجع سابؽ، ص (3)
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 ير ومقاييس المصداقية: يأىم معا 1.1.7

 

إذ استخدـ الباحثكف مداخؿ  ،يتضح مف المفاىيـ السابقة أف مصداقية كسائؿ اإلعبلـ مفيكـ معقد
 فيـ مككناتيا.متعددة لتقييميا ك 

 

فالثقة ىي  ،ىما: الثقة كالخبرةك كيتفؽ معظـ الباحثيف عمى أف ىناؾ بعديف أساسييف لممصداقية 
التي تتسـ بيا ىي المعمكمات غير المتحيزة  فالمعمكمات المكثكؽ ،عامؿ رئيسي في تقييـ المصداقية

لدل مصدر  ىي رة كالخبرة التيبمعنى المعرفة كالمياأما الخبرة ) ،كف االعتماد عمييابالحيادية كيم
بتصكرات المستخدـ عف قدرة المصدر عمى  اكثيقن  األنو يرتبط ارتباطن  االمعمكمات( فيي عامؿ ميـ أيضن 

فمف  ،فعندما يجد األفراد أف مصادر المعمكمات لدييا خبرة ،تكفير معمكمات دقيقة كصحيحة عمى حد سكاء
 قة.المرجح أف يتـ اعتبار المعمكمات جديرة بالث

 

ومن ىذه المعايير ما  ،وىناك العديد من الدراسات التي اجتيدت في وضع معايير لممصداقية
 : (1)يمي

 .التنكير في مقابؿ التزييؼ 
 .الغمكض 
 كالتيكيؿ. المبالغة 
 .التعددية في مقابؿ األحادية 
 .التكازف في مقابؿ التحيز 
 .الشمكؿ في مقابؿ التجزئة 
 .الثقة في مقابؿ التشكيؾ 

 

ثالثة مجاالت أساسية لمبحث في مصداقية وسائل  "ماكومبس"و "واشنطن"حدد كٌل من كما 
 :(2)ىيو  ،االتصال

 .الثقة في كسائؿ االتصاؿ 
 .األمانة كالمعايير األخبلقية 

                                                           
 .92ريياـ الحبيبي، مصداقية المضاميف الدينية اإلسبلمية في كسائؿ اإلعبلـ الجديد لدل الجميكر المصرم، ص( (1

 .77محمد سيد أحمد، المصداقية في اإلعبلـ العربي، ص (2)
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 .تصكرات الجميكر نحك الكسائؿ فيما يتعمؽ بالقابمية لمتصديؽ كالدقة كاإلنصاؼ كالتحيز 
أجركا دراسات حكؿ مصداقية الكسائؿ االتصالية عمى كجكد  مجمكعة مف الباحثيف الذيف تكاتفق

مف  بلن كاستخدمت ىذه الدراسات ك ،مجمكعة مف المحددات لممصداقية أطمؽ عمييا "دليؿ المصداقية"
كتضمنت محددات المصداقية إدراؾ األفراد ألداء الكسائؿ  ،مقياس التميز الداللي كمقياس ليكرت الخماسي

 : (1)التالية اإلعبلمية في األبعاد
 .الدقة في التغطية اإلخبارية 
 .مدل إمكانية الثقة فييا 
 .الحالية في تغطية األخبار 
 .العمؽ في التغطية اإلخبارية 
 .عدـ الخمط بيف الرأم كالخبر 
 .المكضكعية 
 .الحرص عمى ذكر التفاصيؿ 
 .كجكد مراسميف مدربيف بشكؿ جيد 
 .عدـ اختراؽ خصكصيات األفراد 
  اد.االىتماـ باألفر 
 .تغطية الحدث بالكامؿ 

 

في  اكتعددن  اكجد اختبلفن  ،طبلع الباحث عمى الدراسات السابقة التي تناكلت المصداقيةكمف خبلؿ ا
التي استخدمتيا  ياأك مككنات كأف معظـ معايير المصداقية ،ياكمقاييس ياكمحددات معايير المصداقية

مستكحاة مف مكاثيؽ الشرؼ التي كضعت لتحكـ  ةجيكلك ييدسابقة ىي معايير أخبلقية مسبقة كأالدراسات ال
 أداء العامميف في المؤسسات اإلعبلمية في المجتمعات العربية كأنيا نابعة مف المسؤكلية االجتماعية.

 

لذلؾ يكجد إشكاليات ليا كما ظير في الدراسات التي تناكلت  ،لممصداقيةعدة كيكجد مقاييس 
تناسب مع الصحافة يمقياس لممصداقية يتككف مف ثمانية عناصر ك  كتكصؿ الباحث إلى ،االمصداقية سابقن 

الصحافة  التي تحدد عمؿف العناصر المككنة لممقياس مستقاة كمتقاربة مف قكانيف النشر ، كا  الفمسطينية
 الفمسطينية.

                                                           
 .72منى ىاشـ، مرجع سابؽ، ص (1)
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 :التاليةلمناقشة العناصر  الباحث في ىذه الدراسة مقياس ليكرت الخماسيواستخدم 
 .الحرية 
 .الثقة  
 لدقة.ا 
 .الحياد 
 .المكضكعية 
 .االستقبللية 
 .األمانة 
 .الشمكلية 
 

 :طرق قياس المصداقية 
 

في تقكيـ كتحديد االىتماـ كالتفضيؿ يعتمد بالدرجة األساس عمى كثافة االىتماـ  إف المطمب
صر كيتـ عف طريؽ ترتيب أىمية العنا ،ييتـ كال ييتـ بالكسيمةبمختمؼ فئاتو كالتفضيؿ لدل الجميكر الذم 

 في نمكذج القياس.
 

 ،إف قياس مصداقية الصحافة ىك نكع مف المعالجة المينية كالثقافية كاألخبلقية لممادة الصحفية
ـ مقياس استخدا يجرمكبعد ذلؾ  ،مف عناصر القياس كاحدكيتـ التقدير لمعناصر حسب التكرار في كؿ 

د درجاتو عف مستكيات االىتماـ التي تع المسافات الثبلث أك الخمس أك السبع ذماصؿ المجاؿ الف
 .(1)كالتفضيؿ
 

 :(2)يوف ،ايعد األول عربيً أما المقياس الذي  ،وثمة أربعة مقاييس في اإلعالم بصفة عامة
 :المقياس المغوي 

إف االستخداـ الخاطئ لمغة يعطؿ مف قدرات الجميكر الذىنية في فيـ الرسالة كالتصديؽ  
لغة اإلعبلـ يجب أف تستخدـ ، ك ألحياف إلى عدـ التصديؽف غمكض المغة يؤدم في معظـ ا، كا  بيا

إذا قاؿ كيؼ . فتيايالمغة اإلعبلمية مصداق تفقدعبارات ليا معنى كاحد كعدـ إدخاؿ مصطمحات دخيمة 
ف المغة مذكريف أ؟ تجييؿ المغة أك تجاىميا عبرالصحفيكف نصؼ الحقيقة كأغفمكا النصؼ اآلخر 

                                                           
 .240-238محمد عبد الحميد، بحكث الصحافة، ص 1))

 .74محمد سيد أحمد، مرجع سابؽ، ص( (2
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أصابيا الكثير مف التغيير في طريقة بناء  إذ ،اسابقن  كفعرفيا الباحثتي العربية اليكـ لـ تعد المغة ال
كيقتضي األمر مف الصحفييف بذؿ الجيد في لغة الصحافة لكي تككف كاضحة كمفيكمة  ،الجممة

 .(1)كبسيطة كفييا الكثير مف المصداقية
 

  :المقياس األيديولوجي 
نما  ،متعددة لكجياتأيديك التسمطية ال ترضى بأف تككف ىناؾ إف األنظمة  النظرية األحادية كا 

سبب غياب ب أك القضية أك الظاىرة غير كاضحة فتصبح الكاقعة ،التي تحجب بقية األبعادلؤليديكلكجيات 
مف الكضكح كالمصداقية.  افزيديأكثر مف رأم ك التعدد كاالختبلؼ عطي ، حيث يتعدد األفكار كاختبلفيا

أك تجعؿ كسائؿ  قراطية أحادية البعد كتمغي حرية التعبير عف اآلراءما تككف األنظمة غير الديم اكغالبن 
 .(2)مطةمف الس ااإلعبلـ جزءن 

 

 كصؼكفي الكقت نفسو يطمؽ عمييا  ،ما عمى مجمكعة "إرىاب"إطبلؽ تسمية  احالين كما نبلحظو 
ذا كانت النظرة األحادية تعد سمبية في اإلعبلـ  ،كىذا نابع مف األيديكلكجيات ،ثكار فإف تغييب التعددية كا 

مف القير الفكرم كاأليديكلكجي كالذم  الن مف عكامؿ عدـ المصداقية. كىناؾ مف يمارس أشكا بلن يعد عام
 .(3)أدل إلى ىبكط حاد في مستكيات المصداقية

 

  :مقياس عدم المعرفة أو جزئية المعرفة 
كالجماىير  ،كأكثر معاندة احن أكثر إلحا اإف ارتفاع المستكل الثقافي لمجميكر يجعؿ مف التطكر أمرن 

كيتطمب األمر أف يككف الصحفي أكثر معرفة كثقافة لكي يقدـ رسائؿ  ،أصبحت تتفيـ أىمية الصحافة
الخبرة كالتمرس ، ك ياؼ يعرؼ اإلسقاطات الصحفية فيسخر منيا كال يصدقالجميكر المثقف، صحفية جيدة
  .(4)لى المصداقية الصحفيةإلزالة المبس كالغمكض المعرفي لمكصكؿ إ اضركرياف جدن 

 

كيرتبط ىذا المقياس بجيؿ القائـ باالتصاؿ أك عدـ معرفتو بالمكضكع الذم يكتب عنو حتى لك 
فثكرة المعمكمات كالمعرفة كاالتصاالت أصبحت خير كاشؼ لممصداقية عف طريؽ تدفؽ  ،اصغيرن  اكاف خبرن 

 المعمكمات كتدقيقيا.
 

                                                           
 .7-6محمد حسف عبد العزيز، لغة الصحافة المعاصرة، ص (1)
 .9جاف كمكد، أدبيات اإلعبلـ، ترجمة رباب العابد، ص( (2

 .7ية العربية الكاقع كالطمكح، صىالة إسماعيؿ بغدادم، اإلخباريات الفضائ (3)
 .16-15جاف كمكد، مصدر سابؽ، ص( 4)
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 :مقياس التزوير 
إذ يتـ إخفاء بعض جكانب الخبر لصرؼ نظر الجميكر  ،سالة اإلعبلميةيرتبط بتحريؼ الر  
 كسائؿ اإلعبلـ الحكاجز الجغرافية كتدفؽ المعمكماتف عبكر قد ينتيي ىذا األمر إلى الكذب. كا  ك  ،كانتباىو

نؾ قد تستطيع ميا في أكؿ عقكد األلفية الثالثة تنطبؽ عميو المقكلة الشييرة )إكنكعيا كتضادىا كتصاد
ف التضميؿ كالتزكير . كا  اع كؿ الناس بعض الكقت كلكنؾ لف تستطيع خداع كؿ الناس كؿ الكقت(خد

كقد تأتي الكسيمة ببعض العناكيف كمقدمات األخبار لخداع الجميكر كتزكير  ،يؤدياف إلى عدـ المصداقية
 كجاذبةطريقة مثيرة ما يسعى الصحفيكف إلى البحث عف عناكيف مثيرة أك تقديـ معمكمات ب افكثيرن  ،الحقائؽ

 .(1)لبلنتباه كغيرىا مف الفنكف الصحفية
 

 :التاليةفي دراستو فيتكون من العناصر واستخدمو أما المقياس الذي وضعو الباحث 
 بشكؿ مكشكؼ.كتناكليا المعمكمات  : نشرالشفافية 
 ذكر المعمكمات المجردة الخالية مف اإلضافة كالتيكيؿ كالتضخيـ.عدم المبالغة : 
 قكؿ الصدؽ كعدـ الخكض في أمكر ال يصدقيا العقؿ كمستندة إلى الكثائؽ كالمغة ة األسموبيةالصح :

 الكاضحة كالبسيطة كغير المسطحة كاستخداـ ألفاظ مفيكمة.
 ألية جية عني قكؿ الحقائؽ دكف تغميب المصالحي: العمل لصالح الحقيقة ونشرىا. 
 :خ، التكاريدقة األسماء، األلفاظ، األحكاـ، الكصؼ، كمات دقيقة كمحدكدة )تعني أف تككف المعم الدقة

 األرقاـ(.
 :ؤهكؿ حؽ لـز أدا األمانة. 
 تقديـ مكضكعات صدرت فييا كثائؽ أك ما يكحي إلى ذلؾ كالحصكؿ عمى االستناد إلى الوثائق :

 الكثائؽ بطرؽ قانكنية.
 :تباعكاالرأم بالمعمكمات  تحيز كعدـ خمط ممارسة أخبلقيات المينة الصحفية دكف الحرفية اإلعالمية 

 المينية اإلعبلمية.
 :كتعني عدـ االنحراؼ عف  ،اكاعتقادن  بلن كفع الن قك  بوكااللتزاـ التكسط بيف حاليف  أم االعتدال واالستقامة

 األمكر السابقة الصحيحة.
 :نما األرقاـ ككذلؾ استخداـ النسب أم استخدام األرقام والنسب فييا  إذ ،عدـ استخداـ القميؿ كالكثير كا 

 دقة متناىية.
                                                           

 .147-146سميماف صالح، ثكرة االتصاؿ كحرية اإلعبلـ، ص ( 1)
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 :حة في حالة اكتشاؼ الخطأ كتعديمونشر األمكر الصحي االىتمام بنشر التصويبات. 
 :كيشمؿ السياسة كالكسائؿ اإلعبلمية كالمكضكعات  ،األخذ بالتعددية كترؾ األحادية عدم األدلجة

 فكرية(. ، إقميمية، دكلية، اقتصادية،)محمية كاآلراء كاالتجاىات كاألبعاد
 ؿ المعنى.تتقديـ المعمكمات بشكؿ كامؿ كعدـ تجزئتيا لكي ال يخ شمكلية:ال 
 

 :يميالمصدر ما  تصديق كيفيةومن العناصر التي تجعل الجميور يقيس 
  اكنزيين  اككنو كدكدن المصدر في عدالتو كأمانتو؛  تجاهكالطمأنينة اإلحساس باألماف. 
 (.ر كمؤىؿماىك خبرتو بالمكضكع، مدرب كمتمرس ) مؤىبلت المصدر 
 متابع جيد(.ك  طاقة كنشاط إيجابي)لديو  ديناميكية المصدر 

 

 محددات مصداقية الوسيمة اإلعالمية: 1.1.8
ىما: العامؿ  ،" عنصريف أساسييف يؤثراف في تقييـ األفراد لمصداقية الكسيمةMetzherحدد "ميتزيجر  

 :التاليكذلؾ عمى النحك  ،لمكسيمة البنائيةكالخصائص التكنكلكجي 
 

  :العامل التكنولوجي -الً أو 
 

قدرة الكسائؿ السمعية البصرية عمى تغطية األحداث اإلخبارية بشكؿ فكرم ميزة تفتقدىا  تعد
 كيذىب البعض إلى أف ىذه الميزة تأتي عمى حساب الدقة في التغطية اإلخبارية. ،الصحؼ الكرقية

أف الجميكر ينظر إلى الصحؼ أشارت الدراسات التي اىتمت بالدقة في التغطية الخبرية إلى  كقد
كالصكرة التي تشتمؿ عمى الصكت  ،يشعر الناس أف التغطية الحية إذ ،اقؿ دقة كأكثر تحيزن عمى أنيا أ

الطبيعة المرئية فإف أكثر أىمية كمسؤكلية مف التغطية الصحفية. مف ناحية أخرل  ،مةلؤلحداث المي
فتعمؽ اإلحساس  ،بحالية التغطية كعمقيا اعكرن لمكسائؿ السمعية البصرية تساىـ في إكساب الجميكر ش

 .(1)بالثقة كالتصديؽ في عقكؿ المشاىديف
 

ىذه الكسائؿ تجعميا تبدك أكثر مف أف الطبيعة المرئية ألخبار  "Guntherكىذا ما أكده " جنثير" "
 كقكعو يتزامف مع إعطائو فرصةألف إشراؾ الجميكر في الحدث أثناء  ،مكضكعية مف أخبار الصحؼ

المشاىدة ىي التصديؽ"  ، فقد أكدت الدراسات أف "فكرةكعميو ،كنكاياه لمعرفة دكافع القائـ باالتصاؿ كبرل

                                                           
(1) metzher, m.j et al, op.co, p307. 
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ف تمفزيكف كمكاقع إخبارية عمى م ،تككف ىي السبب الرئيسي في حصكؿ الكسائؿ السمعية البصرية
 .(1)عمى مصداقية كاسعة بيف األفراد ،نترنتاإل

 
 :وسيمةالخصائص البنائية لم -اثانيً 

 

دم إلى اختبلفات في ناء الييكمي لكؿ كسيمة إعبلمية يؤ أشار "متزيجر" إلى أف االختبلؼ في الب 
 .(2)المصداقية
 

أنو عمى الرغـ مف أف دراسات مصداقية كسائؿ اإلعبلـ اختمفت فيما  ، يرل " فكج"مف جانب آخر
يا اتفقت عمى كجكد مككنيف أساسييف أن ، إالبينيا في المحددات التي تسيـ في تقييـ مصداقية الكسيمة

 .(3)اصؿ إلى تقييـ المصداقية عمكمن تي تتمتع بيا الكسيمة اإلعبلمية لىما: الثقة كالخبرة الت لممصداقية
 

مختمفة لمحكـ عمى مدل مصداقية  اأف األفراد يستخدمكف طرقن  كيؤكد كؿ مف "نيكىاجف" ك"ناس"
لمدل ثقتيـ في قارئ النشرة أك المراسؿ  اار التمفزيكنية كفقن يقيمكف مصداقية األخبك  ،الكسيمة اإلعبلمية

عبلمييف اأفرادن بصفتيا مؤسسة كليس لككنيـ مصداقية الصحؼ  ، بينما يقيمكفاإلخبارم  .(4)كا 
 

في رجع إلى بناء النظاـ الصحفي تدة مصداقية الصحؼ لدل القراء قد كما أكد "شكيغر" أف زيا
الذم  ى نفسيا أنيا محايدة عمى الرغـ مف النزعات كالتكجو السياسيتطمؽ معظـ الصحؼ عم ذ إ ،دكليـ
 بو. تتميز

 

 معايير التحقق من مصداقية التغطية الصحفية: 1.1.9
 

القاعدة التي ترتكز عمييا المصداقية، كبالتالي ىي أساس الثقة المتكلدة بيف كسيمة  دتع :الدقة -الً أو 
 اإلعبلـ كالمجتمع.

 

المعمكماتية  ،تعني تفادم األخطاء بأنكاعيا حيثيكـ اإلجرائي كال بد مف بحث الدقة بالمف
 إلى لمصحة كالسبلمة، كىي ال تحتاج فقط ةكغيرىا، كالدقة مرادف كالمطبعيةمية كالمغكية كالنحكية يكالمفاى

                                                           
)1) Gunther, A.C, Attitude Extermity and Trust in Media, journalism Quarterly, Vol 65,p287. 
(2) metzher, m.j et al, op.co, p307. 

 .66مراح سمية كحمرم جياد، مرجع سابؽ، ص  3))
 .67مراح سمية كحمرم جياد، مرجع سابؽ، ص ( (4
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إلى إدراؾ  االتزاـ الصحيح كالتثبت مف صحة اآلراء كالمكاقؼ كالمعمكمات كنسبيا، لكنيا تحتاج أيضن 
كالكقكع في مشاكؿ الحذؼ كاإلضافة كالتغيير مف  ية التي تحكؿ دكف ارتكاب األخطاءلمخمف كامتبلؾلمسياؽ 

 .(1)جكىر الرسالة التي تعرضيا الكسيمة اإلعبلمية
 

قي، حدث حقي إلى هستنادكا ة المحتكل المقدـمدل حقيقمنيا،  عدة مؤشرات مف خبلؿتقاس الدقة  
ما ، العاـ مضمكنويؤثر عمى  أصيبلن  االمحتكل جزءن  نقصعدـ ضركرة كمدل اكتماؿ سرد المعمكمات ك 

، ، خاصة في التصريحات السياسية الحساسةتغييرىا أك يجعؿ المعمكمات الناقصة تؤدم إلى تشكيو الكقائع
، كمدل دكف زيادة أك نقصكمات كما كردت مف المصدر بالضبط مف نقؿ المعمضركرة  إلى باإلضافة

مدل تكفر بيانات خالية مف األخطاء كتتسـ بالصحة سكاء عمى المغمكطة، ك  أكة تفادم المعمكمات الخاطئ
كذلؾ ك مصادرىا كتكثيقيا،  إلىاآلراء  إسناد مدلالمفاىيـ كالمصطمحات كغيرىا، ك  أـصعيد المضمكف 

 أكمصادر عائمة  إلىاالبتعاد عف نسب المعمكمة ك عدـ كضع أم مادة صحفية في غير سياقيا، ضركرة 
كضركرة المحافظة عمى المضمكف دكف  ،دة، كعدـ العبث بجكىر المادة الصحفية عند تحريرىاغير محد

  .(2)تغيير لممعنى كتحريفو
  

  :التوازن -اثانيً 
 

 أىمية ىماإعطاؤ يجب  بأنو ،حدكثوخبر كىك شيء نادر  ألمف ىناؾ جانبيف فقط التكازف يكحي بأ
تحقيؽ ىذا النكع مف التكازف المصطنع في تقاريرىـ متساكية في التغطية, فالصحفيكف الذيف يسعكف ل

الساحقة مف عمماء  األغمبيةفمثبل قد تتفؽ  ،الدقة إلى أساسيبشكؿ الصحفية قد ينتجكف تغطية تفتقر 
مف  هثبت خطأا مختمفا رأين صغيرة تممؾ  أقمية أففي حيف  ةمعين سياسةاالقتصاد المستقميف عمى نتائج 

يعطي مساحة متساكية لكجيات نظر المجمكعتيف  ذمال اإلخبارمقرير كسيككف الت ,تجارب الماضي
الصحفيكف ىك تغطية جميع كجيات النظر الميمة بطريقة نزيية كمنصفة  وم يكاجيالذكالتحدم , بلن مضم

 . (3)لجميكر القراء كأمينةـ صكرة كاممة يبالنسبة لممعنييف بالمكضكع, كتقد

                                                           
 ، متاح عمى رابط الكتركني:2019ديسمير  5نقبل عف مكقع معيد اإلعبلـ األردني، بتاريخ  ،معايير التحقؽ مف مصداقية التغطية الصحافية (1)

https://akeed.jo/ar/page/standards/2/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A
A%D8%AD%D9%82%D9%82_%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%

8A%D8%A9D9% 
 .2019ديسمبر  4( مقابمة لمباحث مع الصحفي كالباحث اإلعبلمي أ. أكـر النتشة، في مكتبو بالخميؿ بتاريخ 2)
 .154, ضمير الصحافة, ص 2008( احمد مكسى قريعى, 3)

https://akeed.jo/ar/page/standards/2/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82_%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://akeed.jo/ar/page/standards/2/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82_%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://akeed.jo/ar/page/standards/2/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82_%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://akeed.jo/ar/page/standards/2/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82_%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 :(1)التاليةيقاس التوازن وفق المؤشرات 

 .مدل التكازف في عرض المصادر المختمفة 
  دكف مبالغة.مفردات لغكية تصؼ مكضكع التغطية مف ك مدل استخداـ تعابير 
 .عرض العناكيف كعناصر اإلبراز المختمفة بتكازف 
 .مدل مراعاة التكازف بيف المصمحة العامة كالمصمحة الخاصة 
  بتكازف.استخداـ الصكر كالفيديكىات كالمكاد الصحفية األخرل 
 .مدل إفراد مساحات متساكية لآلراء المختمفة بقدر متكازف 

  
 :الشمولية والتكامل -اثالثً 

كتضمف  ،ة أك انتقائية، بحيث تككف غير مجتزأكالتكامؿ يةأف تتصؼ المادة اإلخبارية بالشمكل 
المصادر ، سكاء عف طريؽ اتسمسؿ عرضيا مف النشأة حتى النياية، كالبحث عف العناصر المكممة لي

 .(2)األصمية أك أقساـ المعمكمات
 

مف كماذا الستة ) األسئمةعف  اإلجابةمف الناحية التحريرية عندما يستطيع الخبر تقاس الشمكلية ك 
 .(3)(ككيؼ كلماذا كأيفكمتى 

 

 :الوضوح -ارابعً 
 

ريقة ف يقكـ كؿ مشاىد بفيمو بطمف صيغة مف قبؿ المشاىد، كأ بأكثرال يتـ فيـ الخبر  أفيعني 
ال  أرشيفيةأم مكاد  إلىف يككف ىناؾ كضكح في سرد المعمكمات، كفي حالة الرجكع عف اآلخر، كأ مختمفة
بحيث يتـ التفريؽ بينو كبيف المحتكل الجديد بما ال يسبب أم خمط، كالكضكح  ،ذلؾ إلى اإلشارةبد مف 
عاد عف المصطمحات كضركرة االبت ،مف تفسير أكثريستكجب تجنب المصطمحات التي تحتمؿ  أيضا

 .(4)مف قبؿ الخبراء بمجاؿ المصطمح إالالمتخصصة التي ال تفيـ 
 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.2019ديسمير  5( نقبل عف مكقع معيد اإلعبلـ األردني، بتاريخ 1)
 ، مرجع سابؽ.2019ديسمير  5بلـ األردني، بتاريخ ( نقبل عف مكقع معيد اإلع2)
 ( مقابمة لمباحث مع الصحفي كالباحث اإلعبلمي أ. أكـر النتشة، مصدر سابؽ.3)
 .نفسة سابؽالمصدر ال( مقابمة لمباحث مع الصحفي كالباحث اإلعبلمي أ. أكـر النتشة، 4)
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 :(1)التاليةيقاس الوضوح وفق المؤشرات 
 .المحتكل محدد ككاضح في ذكر الكقائع كاألحداث كاألشخاص كالمسميات 
 .يشار بكضكح إلى المعمكمات التي لـ يتحٌقؽ منيا 
 نو خبر.عمى أ اكال ينشر محتكل قديمن  اريختالر إلى المحتكل األرشيفي يشي 
 ائؽ الجدلية مع مصادرىا.المحتكل يذكر الحق 
 .االبتعاد عف المفاىيـ كالعبارات التي تحتمؿ تفسيرات متعددة 
 .االبتعاد عف التعقيد كالمفاىيـ المتخصصة 
 ف تحفظ عمى ذكر المصدر.تى كا  ، حر إلى كيفية الحصكؿ عمى المعمكمةالمحتكل يشي 
  أـ )ىؿ ىي صكر أرشيفية  ىاكمصدر  تياكصف بكضكح إلى تاريخ الصكر كالفيديكىاتاإلشارة

 .؟(مرتبطة بالحدث تعبيرية أـ
 

 :الحياد -اخامسً 
 

 أطراؼأم طرؼ مف  إلىمعنى الحياد في المغة: ىك مصدر مف الفعؿ حايد أم عدـ الميؿ 
 صكمة خال

الدكؿ المتخاصمة مع مشاركتيا  إلحدلة حيز الدكلتت أالفي )السياسة الدكلية(  اإليجابيكالحياد 
 .لسائر الدكؿ فيما يحفظ السمـ العاـ

نصؼ الحقيقة كنصؼ التشكيو( أم  إعبلـ)كسائؿ  أنيااليكـ ىك  اإلعبلـكصؼ لكسائؿ  أجمؿ إف
 .(2)كعمى ببلط صاحب الجبللة التي فاتت في مينتو اإلعبلـفي عالـ  أسطكرةالحياد ليس سكل  أف

  

 :(3)التاليةعدم االنحياز وفق المؤشرات يقاس الحياد و 
  لصالح طرؼ أك أكثر مف أطراؼ القصة عمى  االمحاباة: أف تعكس المادة الصحفية انحيازن

بسبب جيؿ  ابالمحاباة أحيانن حساب طرؼ أك أطراؼ أخرل. كقد يحدث االنحياز 
 أبعاد المكضكع الذم يقكـ بتغطيتو.في الصح

 ذؼ أك تغييب الحقائؽ التي تؤيد كجية نظر معينة، االنتقائية كالحذؼ االختيارم: ح
بيدؼ إظيارىا ضعيفة لحساب كجية نظر أخرل كحشد أك فقر في استخداـ المصادر 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.2019ديسمير  5( نقبل عف مكقع معيد اإلعبلـ األردني، بتاريخ 1)
 . 124, كتاب األسمكب, ص2013( االتحاد األكركبي: برككسؿ, 2)
 ، مرجع سابؽ.2019ديسمير  5( نقبل عف مكقع معيد اإلعبلـ األردني، بتاريخ 3)
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 لصالح طرؼ ما أك ضد طرؼ آخر.
 عدـ تناسب أىمية المادة مع مكانيا كحجميا ستخداـ عناصر اإلبراز بتحيز، مثؿ ا

 ىا.كاستخداـ العناكيف كالصكر كالجرافيؾ كغير 
 .عدـ تكافؽ العنكاف مع النص 
  مكانتيـ أك اإلضرار  إعبلءتضخيـ كتنميط بعض أطراؼ القصة، بشكؿ يؤدم إما إلى

 بيـ.
 

 :اإلنصاف والنزاىة -اسادسً 
يعنياف, مف بيف  كاإلنصاؼ النزاىة فإ"داف غيممكر"  اإللكتركنيةمدكنة يقكؿ الصحفي ككاتب ال

ال يعنياف  نصاؼكاإل النزاىةف لمختمفة كدمجيا في الصحافة، كا  ظر ا, االستماع لكجيات النأخرل أمكر
الحصكؿ عمى  إلىكالتحريفات لتحقيؽ تمؾ المساكاة الكسكلة التي تقكد بعض الصحفييف  األكاذيبتكرار 

كيقكؿ  ،يستشيدكف بيا حيف تككف الكقائع مؤيدة لجانب كاحد بصكرة ال تقبؿ الشؾ ،تصريحات متناقضة
الصحفي الجيد يممؾ القدرة عمى فيـ الحقائؽ  فإ 4راديك  –البريطانية  اإلذاعة ىيئة "كيفف مارش" محرر
 .(1)عنيا حيف ال تككف الكقائع متساكية معيا" لمتخميـز بلالكبيرة كالتكاضع ال

 
 :(2)التاليةقاس اإلنصاف والنزاىة وفق المؤشرات ي

  ختصار بما قد يفقده معناه.عف اال ااألمانة في نقؿ ما حدث كما قيؿ، كعدـ تحريفو بعيدن 
 .االبتعاد عف تفسير ما قالو المصدر 
  اعدـ إطبلؽ األكصاؼ التي قد تنـ عف تكجيات محددة سمفن. 
  االبتعاد عف التسبب باأللـ أك الحرج أك إلحاؽ الضرر باألشخاص المعنييف باألخبار إذا ما كاف

 بب بيذا الضرر أك الحرج.دكف التسالكقائع كالحقائؽ لمجميكر مف  مف الممكف أف تنقؿ
 المعرفة.في ية بما ال يتناقض مع حؽ المجتمع االلتزاـ باإلطار القانكني في حماية الخصكص 
  كبر مف القيمة حكليـ األخبار إذا كانت اإلساءة أعدـ نشر الصكر التي تسيء لؤلفراد الذيف تدكر

 اإلخبارية لمصكرة.
 دكف أدلة كاضحة.ي كمف امات غير الصادرة عف مصدر معنعدـ نشر االتي 

 

                                                           
 .155-154, ضمير الصحافة, ص  2008( احمد مكسى قريعى, 1)
 ، مرجع سابؽ.2019ديسمير  5( نقبل عف مكقع معيد اإلعبلـ األردني، بتاريخ 2)
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 :الموضوعية في الفصل -اسابعً 
 .(1)الذاتيةـ تغطية الخبر مف منطمقات غير شخصية كبعيدا عف تت أفتعني المكضكعية 

 
 :(2)التاليةتقاس الموضوعية وفق المؤشرات 

 .مدل فصؿ المحتكل بيف األخبار كالمكاد اإلعبلنية 
 راء.قدرة المحتكل عمى الفصؿ بيف األخبار كاآل 
 .مدل فصؿ المحتكل بيف الحقائؽ كالتكقعات 
 قدرة المحتكل عمى الفصؿ بيف المعمكمات مف جية، كالخياؿ المرتبط بالعكاطؼ مف جية أخرل. 

 

 مصادر المعمومات:  1.1.11
 

  تمييد:   2.1.10.1
إذ ال يمكف تصكر العمؿ  ،في عمؿ كسائؿ اإلعبلـ اأساسين  ايمثؿ مصدر المعمكمة عنصرن 

كر الذم حصؿ في كيبدك أف التط ،تقي منيا الصحفيكف األخبار كالمعمكماتدكف مصادر يس اإلعبلمي
خاصة بعد اختراع الحاسكب كما تبعو مف تطكرات  ،ثر عمى مصادر المعمكماتميداف االتصاالت أ

كاختراعات في ميداف التكنكلكجيا. كسنقكـ بالتعرض إلى تطكر مصادر المعمكمات كتأثرىا بالتكنكلكجيا 
 .الجديدة

 
 ور مصادر المعمومات:تط  2.1.10.2

تجمت في الشائعات كالحفر ك  ،تعددت مصادر المعمكمات كاالتصاؿ التي عرفيا البشر عبر التاريخ
، كما كاف المنادكف يحممكف معيـ األخبار آخر ككاف التجار الذيف يتنقمكف مف مكاف إلى ،عمى األشجار
عبلف أكامر اليتجكلكف في ع  .حاكـرض الببلد كطكليا لنشر األخبار كا 

ياتو كمنذ أف خمؽ اإلنساف كىك ال يستغني عف المعمكمات الستخداميا في شتى مجاالت ح 
المعمكمات عف طريؽ المشاىدة كاالستماع كالتخيؿ كالتفكير كالكسائؿ األخرل لفرد كقد اكتسب ا ،كنشاطاتو

كالفنكف كمختمؼ  نيةفي تطكير الحضارة اإلنسا بلن فاع اككانت ىذه المعمكمات عنصرن  ،المساعدة عمى ذلؾ

                                                           
 ( مقابمة لمباحث مع الصحفي كالباحث اإلعبلمي أ. أكـر النتشة، مصدر سابؽ.1)
 ، مرجع سابؽ.٢َُِديسمير  5( نقبل عف مكقع معيد اإلعبلـ األردني، بتاريخ 2)
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 .(1)فركع المعرفة
حرص اإلنساف عمى أف يدكف إنجازاتو ليرجع إلييا عند الحاجة كلغرض تزكيد األجياؿ القادمة  كما

 معحاكؿ اإلنساف منذ البدايات األكلى البحث كالتكاصؿ  كما ،اإلنجازاتة عف ىذه بالمعمكمات الكافي
الشكؿ كالطبيعة كالتركيب  ،دـ العديد مف المكاد المختمفةاستخإذ  ،ليذا الغرض مةمبلءاألكثر  الكسيط

 ،سيا كاليكنافآكالرؽ كالجمكد في أكاسط  ،كلفائؼ البردم في مصر ،كاألرقاـ الطينية في ببلد الرافديف
كالحجر كالمعدف كالخشب كالنسيج في أماكف أخرل مف العالـ. إلى أف تكصؿ  ،كبعض األشجار في اليند

مكضع الصدارة في  خذكأ كشاع استعمالو ،ميبلدمالمطمع القرف األكؿ  ة الكرؽصناع الصينيكف إلى
 .(2)الكتابة عند العرب سيما بعد ازدىار ال االستخداـ
 

تعزز دكر  ،لطباعة بحركؼ متحركة في القرف الخامس عشر الميبلدمكبعد اختراع غكتمبرغ ا
 العالـ. دكر النشر في  تر كظيكتطكرت صناعة الطباعة  الكرؽ كازدىرت

 

 أنواع مصادر المعمومات: 1.1.11
تمثمت  ،مختمفة مف أكعية المعمكمات لتكثيؽ أنشطتو القد استخدـ اإلنساف منذ بدء الخميقة أنماطن 

سطكانات استخداـ المصغرات الفيممية كاأل إلى الن في الحجارة كالطيف كالعظاـ كالجمكد كالبردم كالكرؽ كصك 
متعددة  الن التاريخية أساليب كأشكا عبر ىذه الحقب البشركاعتمد  ،كالشرائح كاألشرطة كاألقراص الممغنطة

كيمكف تقسيـ ىذه  ،مف مصادر المعمكمات التي تشكؿ في حصيمتيا الرصيد الفكرم لمحضارة اإلنسانية
 ةمؿ عميو مف معمكمات إلى ثبلثتتقسـ عمى أساس ما تش تالمصادر حسب معايير كمحاكر عديدة كان

 .(3)كمصادر مف الدرجة الثالثة ،ثانكية كمصادر ،أنكاع: مصادر أكلية
 

كذلؾ إلى مصادر  ،اآلين  بصرية مقركءةك كسمعية إلى مصادر مطبكعة  اكما يمكف تقسيميا أيضن 
شارات ب ,بيانات رقمية كىناؾ مف يقسميا إلى مصادر رسمية كمصادر غير  ،كغرافيةيبمكغير رقمية كا 

 . (4)ية كغير كثائقيةكىناؾ مف يقسميا إلى مصادر كثائق ،رسمية
 
 

                                                           
 .8حاسـ محمد جرجيس، مصادر المعمكمات المصاغة عمى عدة أشكاؿ، ص( (1
 .9حاسـ محمد جرجيس، مرجع سابؽ، ص( (2

 .81محمد فتحي عبد اليادم، مقدمة في عمـ المعمكمات، ص (3)
 .82محمد فتحي عبد اليادم، مرجع سابؽ، ص (4)
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 مصادر المعمومات الوثائقية: -الً أو 
 

 أنواع: ةتشمل ثالث 
 

 لممستفيد تكفر لو بشكؿ مباشر المعمكمات التي  ميمة: ىي مصادر مصادر المعمومات األولية
كتشمؿ  ،في أم مطبكع الـ تظير سابقن ك  حديثةكالمعمكمات المتضمنة في المصدر تككف  ،يحتاجيا
الرسائؿ الجامعية  ،براءة االختراع ،المسمسبلت ،تقارير البحكث ،أبرزىا: الكتب ،عدة اأنماط

 كالمطبكعات الحككمية.
 :أم أنيا تقدـ عرض  ،تمكف المستفيد مف الحصكؿ عمى المصادر األكلية مصادر المعمومات الثانوية

 ،المستخمصات ،افاتكمف أىـ أشكاليا: الكش ،المعمكمات منشكرة كال تقدـ معمكمات جديدة في العادة
 األدلة الدراسية. ،ياكمراجعات عركض الكتب

 :تتركز كظيفة ىذا النكع مف المعمكمات في مساعدة المستفيد  مصادر المعمومات من الدرجة الثالثة
ال تحتكم عمى معارؼ أك ك  ،كلية كالثانكية كاإلفادة منيا كاستخدامياالمصادر األ إلىؿ ك لمكص

 معمكمات.
 

 المعمومات غير الوثائقية: مصادر -اثانيً 
كذلؾ مف خبلؿ  ،تبرز أىمية ىذا النمط مف المصادر في مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا بشكؿ خاص

االتصاؿ المباشر بيف المتخصصيف في القطاع العممي الكاحد كتبادؿ اآلراء كاألفكار مف خبلؿ المناقشات 
 نقسـ إلى نكعيف:تك  ،عمكمات األخرلتكفر معمكمات ال تكفرىا مصادر الم إذ ،التي تدكر بينيـ

 :المصادر الرسمية 
لمؤسسات ا عيات العممية كاالتحادات المينية،الجم ، ىيئات البحكث،كمف أمثمتيا األجيزة الحككمية

 الجامعات كالكميات كالمكاتب االستشارية. الصناعية العامة كالخاصة،
  رسمية:الالمصادر غير 

  .(1)الخالمؤتمرات كالندكات... المقاءات الجانبية في  ،ارمثؿ المناقشات بيف الزمبلء كالزك 
 
 
 
 

                                                           
 .7-6حاسـ محمد جرجيس، مصادر المعمكمات في مجاؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ الجماىيرم، ص( (1
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  مصادر المعمومات الصحفية: -اثالثً 
 

 :المصادر الداخمية  
ة كتبرز عبلقاتيا الكاسع ،المصادر الذاتية ألنيا تعكس مجيكد طاقـ المؤسسة اإلعبلميةكتسمى 

 يا.أىمية الخبر كعرؽ جبيف مخبريكانتشارىا كسعة إدراؾ صحفيييا 
 

فمحطة "الجزيرة" الفضائية  ،كبقدر ما يزداد عدد األخبار التي تنفرد بيا المؤسسة تزداد الثقة فييا
ما جعؿ الحككمة األمريكية  ،لمقنكات األمريكية امصدرن األمريكي عمى العراؽ أصبحت تغطيتيا لمعدكاف 

كذلؾ بفضؿ كجكد ، القناةتبثيا تضطر إلى مطالبة كسائميا اإلعبلمية بممارسة الرقابة عمى الصكر التي 
 .(1)لؤلخبار افبفضؿ احتكارىا لمميداف صارت مصدرن  ،مراسمييا في الميداف

 

كاالعتماد عمييا كالتعامؿ معيا كما ىي يفقد المؤسسة  ،كالمصادر تشكؿ كجيات نظر أصحابيا
 .اإلعبلمية مصداقيتيا كاستقبلليتيا

 

 اصداقية لممؤسسة اإلعبلمية كجعميا أكثر ارتباطن كتكمف أىمية المصادر الداخمية في إعطاء م 
ذا كانت لممصادر الداخمية محاسف كثيرة بالنسبة  ،اإلعبلـ الكاقعي"بالكاقع كالحقائؽ كىك ما يسمى " كا 

 ،نو إذا أسيء تكظيفيا قد تؤدم إلى مزالؽ كأخطارفإ لممؤسسة ألنيا تحكليا إلى مصدر أساسي لؤلخبار
كطاقـ المؤسسة  فكفالمصاحك عكف، المتطك ك  اليكاة،ك الجميكر، ك القراء، ك كبكف، المندك ، كيمثؿ المراسمكف
كالمندكب الصحفي المعيف مف قبؿ المؤسسة  بلن متنق افالمراسؿ الصحفي الذم يككف دائمن  ،مصادر ذاتية ليا

قتو الكصكؿ إلى األخبار بحكـ عبل كؿ منيما في ىيئة مثؿ البرلماف أك الحككمة أك منظمة دكلية يستطيع
 .(2)المخبركف األحرار الذيف يبيعكف بعض المعمكمات دكف أف تذكر أسماؤىـكذلؾ ك  ،بيا

 

كيجب  ،أما اليكاة فيـ مجمكعة مف محبي أك عشاؽ المؤسسة أك مف ليـ حب الفضكؿ كالتطفؿ 
بة الذيف يمارسكف الكتا المصاحفكفكىناؾ  ،عمى المؤسسة التأكد مف صحة المعمكمات التي يقدميا ىؤالء

كىؤالء بحكـ مكاقعيـ المرمكقة في الساحة الفكرية أك السياسية يككنكف بمثابة مصدر  ،االصحفية مجانن 
  .(3)لممؤسسة اإلعبلمية ؽك مكث

 

                                                           
 .133عبد العالي رزاقي، الخبر في الصحافة، اإلذاعة، التمفزة، اإلنترنت، ص( (1
 .133بد العالي رزاقي، مرجع سابؽ، صع( (2
 .133عبد العالي رزاقي، مرجع سابؽ، ص( (3
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 :المصادر الخارجية 
كىي مصادر  ،ىي تمؾ المصادر التي نمجأ إلييا لمتزكد بالمعمكمات أك الكقائع أك اآلراء )األخبار(

كىي ضركرية كال بد مف  ،ألحداث غير أنيا تتطمب ميزانية خاصة لبلشتراكاتتجعؿ المؤسسة تساير ا
كىذه الككاالت تتنافس عمى بيع  ،( كاإلقميميةلككاالت الدكلية )الككاالت الخمسكتتمثؿ في ا ،المجكء إلييا

ية إلى جانب رصد أخبار كسائؿ اإلعبلـ الجماىير  ،كاالشتراؾ فييا يككف كفؽ سياسة المؤسسة ،األخبار
ف كؿ مؤسسة إعبلمية عمييا االعتماد عمى قسـ مطالعة الصحؼ عبر إ ، إذ(ةتمفز  ،إذاعة ،)صحافة

 .(1)كقسـ المشاىدة ألىـ نشرات أخبار المحطات الدكلية كقسـ استماع الراديك بلن نترنت مثاإل
 

المكاسـ كىناؾ مفكرات يمكف الرجكع إلييا كىي تتعمؽ بالمكاعيد الرسمية الجتماعات الحككمة أك 
كاالعتماد عمييا  ،كاإلكثار مف المصادر الخارجية يقمؿ مف مصداقية المؤسسة ،الدينية أك األعياد الكطنية

كليذا ينصح بإعادة صياغة أخبار الككاالت كفؽ سياسة المؤسسة  ،كما ىي قد يتعارض مع سياستيا
 .(2)كتطعيميا بالمصادر الداخمية

 
 عالقة الصحفي بمصادر المعمومات: 1.1.11
بعبلقات جيدة مع المصادر صانعة الخبر لضماف قياميا كمندكبكىا مخبرك كسائؿ اإلعبلـ  حتفظي
فيما ينقمو مف  اككمما تكثقت عبلقة المخبر الصحفي بمصادره أصبح مميزن  ،الميمة عمكماتمبالبإمدادىـ 

 قد ال يصؿ إلييا غيره مف المخبريف.التي أخبار عف ىذه المصادر 
ضية تسريب المعمكمات مف المصادر الحككمية صانعة األخبار إلى بعض كيثير ىذا األمر ق 

 .(3)الصحفييف المتعاطفيف معيـ أك الذيف تربطيـ بيـ عبلقات صداقة كمصالح

                                                           
 .135عبد العالي رزاقي، الخبر في الصحافة، اإلذاعة، التمفزة، اإلنترنت، ص( (1
 .135عبد العالي رزاقي، مرجع سابؽ، ص( (2
 .107, ص( فاركؽ ابك زيد, فف الخبر الصحفي, عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ,القاىرة3)
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  :اإلطار المعرفي لمدراسةالفصل الثاني: 
 

 وسائل اإلعالم التقميديالمبحث الثاني: مصداقية  2.2
 

 مفيوم اإلعالم التقميدي وأشكالو.  
 ال اإلعالم التقميدي.أشك 
 .نشأتو وتطوره 
 .وظائف اإلعالم التقميدي 
 ووأدوات وسائل اإلعالم التقميدي. 
 .مصادر المعمومات التقميدية 
  وسائل اإلعالم التقميديالمصداقية في. 
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  وسائل اإلعالم التقميديالمبحث الثاني: مصداقية: 
 

 مفيوم اإلعالم التقميدي: 1.1.1
 

ستكديكىات كالسينما كأ كاإلذاعةالتقميدية مف التمفزيكف كقنكات الكابؿ كسائؿ االتصاؿ كالتعبير  ىك
 .(1)المكسيقى كالصحؼ كالمجبلت كالكتب كالنشرات المطبكعة

 

الذم يقصد بو كسائؿ االتصاؿ كالتعبير التقميدية التي المكركث  اإلعبلـ أكالقديـ  اإلعبلـىك 
مف  اجزءن  االتي تعتبر عمكمن  اإلعبلـنت. صناعة نتر الجديد عبر اإل اإلعبلـقبؿ ظيكر  مكجكدةكانت 
القديمة ىي التمفزة كالراديك كالسينما كالصحؼ كالمجبلت كالكتب كمعظـ المنشكرات  اإلعبلـكسائؿ 
 .(2)المطبكعة

 اإلنترنت، األكؿكفي المقاـ  الجديدة، اإلعبلـكسائؿ  أف إلىالدراسات تشير  أفعمى الرغـ مف 
كال تكجد  ،اآلفالقديمة ليس ظاىرة كاسعة االنتشار حتى  اإلعبلـاستبداؿ كسائؿ  أفإال  ،تتزايد بشكؿ قكم

 .(3)كالمعتبر لؤلخبار األىـكال يزاؿ التمفزيكف ىك المصدر  ،كافية عمى ذلؾ أدلة
 

كلركحيا كميكليا  كلكف) أكتكجرت( األلماني يعرفو بأنو: "ىك التعبير المكضكعي لعقمية الجماىير
 الكقت نفسو". كاتجاىاتيا في

 

عمى تزكيد قائمنا كلكف كاقع اإلعبلـ قد يككف  ،كىذا تعريؼ لما ينبغي أف يككف عميو اإلعبلـ 
فيعتمد عمى التنكير كالتثقيؼ كنشر  أك الحقائؽ الكاضحة، الناس بأكبر قدر مف المعمكمات الصحيحة

كتنشر تعاكنيـ مف أجؿ  كاىـكترفع مف مست األخبار كالمعمكمات الصادقة التي تنسب إلى عقكؿ الناس
 . (4)يخاطب العقكؿ ال الغرائز أك ىكذا يجب أف يككف كحينئذو  ،المصمحة العامة

 

كيعتمد  ،كقد يقكـ عمى تزكيد الناس بأكبر قدر مف األكاذيب كالضبلالت كأساليب إثارة الغرائز
لتي تثير الغرائز كتييج شيكة عمى الخداع كالتزييؼ كاإلبياـ كقد ينشر األخبار كالمعمكمات الكاذبة أك ا

 ،كالتفكؾ لخدمة أعداء األمة ةكتثير بينيـ عكامؿ التفرق كأسباب الصراع، فتحط مف مستكل الناس الحقد

                                                           
 ، جريدة األنباء.5/1/2018( نقبل عف: صبلح سبلـ، مقالة بعنكاف العبلقة بيف اإلعبلـ التقميدم كاإلعبلـ الجديد، تاريخ النشر 1)
 ( نقبل عف: صبلح سبلـ، مرجع سابؽ، جريدة األنباء.2)
(3 )https://ar.wikipedia.org 
 . 67صاحبي صبيحة، مرجع سابؽ، ص( 4)
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كىذا ما يجرم في العالـ اإلسبلمي مف خبلؿ معظـ كسائمو  ،يتجو إلى غرائزىـ ال إلى عقكليـ كحينئذو 
ليذا فالتعريؼ العممي لئلعبلـ العاـ  ،كالمجبلت اإلسبلمية استثناء بعض القنكات التمفزيكنيةاإلعبلمية ب

 . (1)كاإلعبلـ بالشر اإلعبلـ الصادؽ كاإلعبلـ الكاذب كاإلعبلـ بالخير يجب أف يشمؿ النكعيف حتى يضـ
 

 أشكال اإلعالم التقميدي: 1.1.1
 

 تمؾالصحؼ المطبكعة، المجبلت( كىي  ، التمفزيكف،)اإلذاعة كسائؿ اإلعبلـ التقميدمكتشمؿ 
ما لممؤسسات اإلعبلمية الخاصة أك الجمعيات مدكلة كتكجد منذ عشرات السنيف، كا  ل إما الكسائؿ المممككة،

 أك األفراد. 
 

كتختمؼ نظـ اإلعبلـ باختبلؼ األنظمة اإلعبلمية مف دكلة إلى أخرل، ألسباب بعضيا يتعمؽ باإلمكانيات 
مع كتطكره في المجاالت السياسية كاالجتماعية البشرية كالتقنية، كاألخرل ترتبط بعناصر رقي المجت

تعمؿ بو كسائؿ اإلعبلـ في أم بمد يعكس النظاـ السياسي  الذمكاالقتصادية كالثقافية، لذلؾ فإف األسمكب 
 . (2)كاالجتماعي كنفكذ السمطة كطبيعة العبلقة التي تربط أفراد المجتمع بالمؤسسات اإلعبلمية

 
 :هوتطور  نشأة اإلعالم التقميدي 1.1.3

 

 كالتزايد لمتغيير اكبانتقاليا بيف أفكاه الناس تتعرض دائمن  ،إف الشكؿ البدائي لئلعبلـ ىك" الشائعات"
كتختمط ىذه األسطكرة بالتاريخ كما  ،إلى أسطكرة اكبيذه الطريقة تتحكؿ الشائعات أحيانن  ،كالتحكؿ كالتبدؿ

آخر في اإلعبلـ  امصر فقد سمككا طريقن  ىكميركس". أما الفراعنة في" ث ذلؾ عند المؤرخيف مف أمثاؿدح
كتجاكز ىذا الدكر  د كاألحجار المنصكبة في المياديف،فكانكا يحفركف أكامرىـ في المعاب ،عدا الشائعات

  .(3)مرحمة األكامر الممكية إلى مرحمة األخبار العسكرية كالرياضية كنحك ذلؾ
  

الكممات كالصكر كالتصميمات ل طباعة عندما جر  أك الطباعة الثورة اإلعالمية األولىوظيرت 
كتتـ بنسخ صكر بطريقة  ،فكؽ الكرؽ أك النسيج أك المعادف أك أم طرؽ أخرل مبلئمة لمطبع فكقيا

أقدـ طرؽ الطباعة  دكىذا يع ،الختـ بالحجر افكاف يتـ قديمن  ،ميكانيكية مف خبلؿ الطبع عف سطح بارز

                                                           
 .14لشمايمة كآخركف، اإلعبلـ الرقمي الجديد، صماىر عكدة ا 1))
 .8، صمرجع سابؽقيناف الغامدم، ( 2)
 .69صاحبي صبيحة، مرجع سابؽ، ص( 3)
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كاألكادييف كالحضارات في سكريا القديمة كببلد ما بيف  تييفير كاألكغاالتي عرفت لدل البابمييف كالسكمرييف 
  .(1)النيريف

 
 الثورة اإلعالمية الثانية: ظيور المخترعات:

 

أكؿ آلة طباعة بمحرؾ )طباعة غير يدكية(: أحدثت العديد مف االختراعات الجديدة ثكرة في 
فريدريؾ " طابع ألماني يدعى ـ, عندما استخدـ1811كحدث تقدـ ميـ في الطباعة عاـ  ،االتصاالت

كا في كضع ككاف عمى المطبعييف أف يستمر  ،لتزكيد آلة الطباعة بالقكة المحركة ابخارين  اككينج" محركن 
كاستخدمت جريدة  الطباعة أصبحت أسرع مئات المرات، كمع ذلؾ فإف عممية الحركؼ المطبعية باليد،

كجرائد أخرل  ، كمكف ىذا االختراع التايمزـ1814عاـ التايمز المندنية آلة طباعة" ككينج" ألكؿ مرة في 
 . (2)ما جعؿ باإلمكاف تكزيع الجرائد عمى نطاؽ كاسع ،مف طباعة أعداد كبيرة بتكمفة قميمة

 

 الثورة اإلعالمية الثالثة: ظيور الوسائل اإلعالمية الحديثة:
 

ذلؾ حتى حدثت الثكرة  كبقي الحاؿ عمى ،إف الصحافة ىي التي منحت اإلعبلـ كؿ ىذا االنتشار
، فقد ظيرت كسائؿ إعبلمية جديدة منيا: السينما ،اإلعبلمية الكبرل التي نعيشيا اآلف في ىذا القرف

 . (3)كالتمفزيكف الراديك،
 1921-1920افتتحت أكؿ دار لمسينما في باريس. كبعد عامي  ،ـ1895 ديسمبر سنة 28ففي 
 ،1925لكاليات المتحدة كفي فرنسا. كفي الثالث مف نكفمبر نجمترا كاعات األكلى في كؿ مف إسمعت اإلذا

 . (4)صدرت أكؿ صحيفة ناطقة في فرنسا أنشأتيا محطة برج إيفؿ ىناؾ
 

ظير أكؿ شريط تمفزيكني لؤلخبار أك بعبارة أخرل أكؿ صحيفة تمفزيكنية  ،1949كفي سنة 
 ،أجزاء العالـ الذم نعيش فيو اآلف كبيذه الطرؽ المتقدمة كميا ألغيت المسافات بيف ،بالمعنى الصحيح
أف يضيؼ الصكت إلى الصكرة كأف يصؿ الجماىير باألخبار فكر  -بكجو خاص-كاستطاع التمفزيكف

حدثت  الثكرة األخيرة التي في ىذه األخبار أك األحداث. بحيث تشعر الجماىير أنيا كانت مشتركة ،كقكعيا

                                                           
 .70صاحبي صبيحة، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .52محمكد المحاـ، مرجع سابؽ، ص (2)
 .72، ص, مرجع سابؽصاحبي صبيحة ( 3)
 .52محمكد المحاـ، مرجع سابؽ، ص (4)
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ا ظاىرتيف لؾ أف االستماع أك المشاىدة أصبحذ ,فنية افي ميداف اإلعبلـ كانت اجتماعية إلى جانب أني
 . (1)مف الظكاىر االجتماعية في العالـ الذم نعيشو اآلف

 

أما الراديك  ،كآراءناأذكاقنا  ـئتبلستطيع أف نختار الصحيفة التي في سكؽ الصحؼ كالمجبلت ن
إال بأف نضغط عمى زر كيربائي كال مفر مف االستماع أك المشاىدة  ,مختاريف ليساك  فسمبيافكالتمفزيكف 

  .(2)ايقؼ بو الجياز الذم أمامنا عف العمؿ فكرن 
 

كمع ىذا التطكر التدريجي كالمتسمسؿ في أشكاؿ اإلعبلـ التقميدم كالذم كاف لو ارتباط دائـ مع  
أف كؿ تقدـ كاف لو انعكاساتو عمى مصداقية األشكاؿ كفي دكائر السمطة القريبة، يتضح أنظمة الحكـ 

لمتكثيؽ كرصد األحداث ما يضعيا في عيف المراجعة  اف التطكر فتح بابن إ إذلمتنكعة لئلعبلـ التقميدم، ا
كالتدقيؽ مف قبؿ المثقفيف كأصحاب الرأم كالحكمة، كبيذا لـ يعد مف السيؿ تقديـ معمكمات سيمة 

براز مصدرىا ألالتصديؽ ف لو شأف في تعزيز كالتطكر كا ،ف األدكات أصبحت متاحة، إذ يجب تكثيقيا كا 
 .(3)مصداقية كسائؿ اإلعبلـ التقميدم

   
ىدفيا  ،يعمؿ اإلعبلـ التقميدم عمى تقديـ عدد مف الخدمات لممجتمع كظائؼ اإلعبلـ التقميدم:  1.1.1

مع التعميـ في معناه  التحقيؽ التكيؼ كالتفاىـ المشترؾ بيف األفراد مشتركن  ،التبصير كالتنكير كاإلقناع
 العاـ.

  :(4)فيما يمي كسائؿ اإلعبلـ التقميدم يالكظائؼ العامة التي تؤديتتمثؿ اك 
 .نشر األخبار 
 .التنشئة االجتماعية 
 .الترفيو 
 .تبادؿ الرأم كالنقاش 
 .التعميـ كالتثقيؼ 

 
 
 

                                                           
 .74صبيحة، مرجع سابؽ، صصاحبي  (1)
 .15-14عبد المطيؼ حمزة، مرجع سابؽ، ص (2)
 .15-14عبد المطيؼ حمزة، مرجع سابؽ، ص (3)
 .17-16ماىر عكدة الشمايمة، اإلعبلـ الرقمي الجديد، ص( 4)
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 :وأدواتو وسائل اإلعالم التقميدي 1.1.5
 

 (:المطبوعةالصحف )الصحافة  2.2.5.1
 

 تعريفيا:
قافية كالسياسية كاالجتماعية لممتغيرات الث اتبعن  كعةمطبتعريفات حكؿ مفيكـ الصحافة الالتباينت 

لمتطكرات التي  اجية أخرل تبعن مف ك  مف جية، يديكلكجية القائمة في المجتمع الذم ينتمي إليو الباحثكاأل
 .(1)مرت بيا الصحافة عبر مراحؿ تاريخية

 

 :المعاجـ  في, كأيضا كجمعيا صحائؼ كصحؼ ،في القامكس المحيط: الصحيفة: الكتاب لغة
كالصحيفة:  .مجمة كالحديثة كالمنجد كالكسيط: مينة مف يجمع األخبار كاآلراء كينشرىا في صحيفة أ

خبار السياسية كاالجتماعية أك في مكاعيد منتظمة باأل اتتضمف مجمكعة مف الصفحات تصدر يكمين 
 . (2)كما يتصؿ بذلؾ ،ةيكالثقاف يةكاالقتصاد

 

كىي شيء مرتبط  Press نجميزية حسب قامكس أكسفكرد:إلة اكممة صحافة تقابميا في المغ
(3)بالطبع كالطباعة كنشر األخبار كالمعمكمات

( كيقصد بيا الصحيفة Journal) اكىي تعني أيضن  ،
(4)( بمعنى الصحفي كىك الذم يمتيف الصحافةJournalist( بمعنى الصحافة ك)Journalismك)

،
فكممة  

ي في الكقت نفسو. أما المتعارؼ عميو اليـك في الصحافة العربية الصحيفة كالصحف االصحافة تشمؿ إذن 
، كىك أكؿ مف استعمؿ فيرجع فيو الفضؿ إلى نجيب الحداد منشئ صحيفة "لساف العرب" في اإلسكندرية

(5)في، كمنيا أخذت كممة صحالصحافة بمعنى صناعة الصحؼ كالكتابة فييا لفظ
. 

 

  ًكمتاحة لجميع  عمى األقؿ، اأك أسبكعين  الصدكر يكمين ىي عبارة عف مطبكعة دكرية ا :ااصطالح
جميكر متنكع االىتمامات القراء كمتنكعة المكضكعات كاألبكاب كاألشكاؿ بما يحقؽ االستجابة ل

 .(6)كما أنيا تعالج قضايا معاصرة لكقت صدكرىاكالرغبات، 
                                                           

 .46فؤاد السارم، مرجع سابؽ، ص (1)
 .46فؤاد السارم، كسائؿ اإلعبلـ النشأة كالتطكر، ص (2)
 .37زيد، مدخؿ إلى عمـ الصحافة، ص فاركؽ أبك (3)
 .458كـر شبمي، معجـ المصطمحات اإلعبلمية، ص (4)
 .15أديب مركة، الصحافة العربية نشأتيا كتطكرىا، ص (5)
 .29عبد الرزاؽ الدليمي، التحرير الصحفي، ص(6)
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 ة ممتازةكسيمكتعد الصحؼ  ،مخصصة لتقديـ األخبار كالتعميؽ عمييا مطبكعةالصحيفة ىي 
كتمتاز الصحؼ عمى الكسائؿ  في تشكيؿ الرأم العاـ، اميمن  اكما تؤدم دكرن  ،لمتابعة األحداث الجارية

فة عمؿ كالصحي مف األنباء كبتفاصيؿ أكبر، ااإلخبارية الرئيسية مثؿ اإلذاعة كالتمفزيكف بأنيا تغطي مزيدن 
بؿ فييا أبكاب عف الفف كالرياضة  ،بار كاألحداثفميست ميمتيا فقط نقؿ األخ مف أعماؿ الحضارة كالتقدـ،

لذلؾ يزداد ، كىي تحرص عمى أف تمبي حاجة كؿ إنساف ،كالتسمية كاألبكاب التجارية بكافة أشكاليا
(1)كيقبؿ الناس عمييا في أم كقت مف نيار أك ليؿ ،بعد يكـ ااالىتماـ بيا يكمن 

. 
 

ر عف مؤسسة اقتصادية كتظير بانتظاـ عمى كتصد ،مف عدة نسخ اكما تعرؼ أنيا نشرة تطبع آلين 
تتعمؽ بشكؿ ذات فائدة عامة أف تككف أف تأخذ الطابع الدكلي أك العالمي ك  ياكيشترط في ،فترات متقاربة

أف تنشر األخبار كتذيع األفكار كتحكـ عمى األشياء  اكباألحرل يشترط فييا أيضن  خاص باألحداث الجارية،
ثارتو مف أحداث كقضاياكتعطي معمكمات بقصد أف يككف   .(2)ليا جميكر يتابع ما تقكـ عمى نشره كا 

 

 :(3)مميزات الصحافة المكتوبة 1.1.6
 

 قكرنت باإلذاعة ما إذا  اتكمفة الصحافة المكتكبة رخيصة نسبين  تعد :اتيا االقتصادية أقل نسبيً تكمف
لتقرير المنشكر مف يستطيع المحرر كتابة ا ،فيي ال تحتاج إلى عممية تسجيؿ أك تصكير ،كالتمفزيكف

  عمى طاكلتو دكف تكبد الذىاب إلى مكقع الحدث.
رساؿ الصكرة ،كمف ناحية أخرل  فإف تكمفة الطباعة كالكرؽ كاألخبار ال تكازم تكمفة استقباؿ كا 

 أما عف سعرىا فيي أرخص بالنسبة لممستيمؾ مف حيث الثمف. التمفزيكنية أك المكجة اإلذاعية،
  إف قدرة الصحيفة عمى تخزيف معمكماتيا أك تخزيف المعمكمات منيا  ين:سيولة االسترجاع والتخز

تمنح  فيي الصحيفةي أما عف االسترجاع ف ،أكبر مف القدرة عمى تخزينيا مف اإلذاعة كالتمفزيكف
 ال يمنحو التمفزيكف كاإلذاعة.، كىذا ما رة عمى استرجاع المعمكمة متى شاءمقتنييا القد

  لقد تفكقت الصحيفة عمى اإلذاعة مف حيث  والكرتون والكاريكاتير:استخدام الصورة والرسوم
مف  اكتعطي الخبر نكعن  صكرة كاضحة لمحدث مف خبلؿ الصكر فيي تعطي ،استخداـ الصكرة كالرسكـ

 االستقرار مف خبلؿ الكاريكاتير كتصنع التكضيح لو مف خبلؿ الرسكـ.
                                                           

 . 47-46فؤاد السارم، مرجع سابؽ، ص (1)
 .15األطفاؿ، ص مرفت محمد كامؿ الطرابيشي، مدخؿ إلى صحافة 2))
 .176-175، صمرجع سابؽفيصؿ أبك عيشة، ( د. 3)
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 ف يستطيع المتمقي في الصحيفة أف يعرض : بعكس اإلذاعة كالتمفزيك حرية التمقي واختيار وقتو
كيستطيع إعادة خبر كتمقيو كمراجعتو كيفما  دكف أف يحكمو كقت، شاءينفسو لمرسالة متى شاء كأيف 

 شاء.
 أراد  : يستطيع المتمقي أف ينقؿ الصحيفة معو أينماسيولة نقل الصحيفة وحرية الحركة والتنقل

 ة النقؿ كصغيرة الحجـ. فالصحيفة خفيف كأف يقرأىا في أم مكاف شاء،
 

 الراديو(:) اإلذاعة 1.1.7
 

"اإلشاعة"، بمعنى النشر العاـ، كتعني  إذاعةن  أذاع يذيع"" اإلذاعة اسـ مشتؽ مف الفعؿ لغة:تعريفيا 
: فيقاؿ "مذياع"،يصفكف الرجؿ الذم ال يكتـ السر أنو رجؿ  اف العرب قديمن كذيكع ما يقاؿ، حتى إ

 .(1)مضياع""فبلف لؤلسرار مذياع كلؤلسباب 
  

عبارة عف تنظيـ مييكؿ في شكؿ كظائؼ كأدكار تقكـ عمى بث مجمكعة مف البرامج ذات  :ااصطالحً 
كذلؾ الستقباليا في آف كاحد مف طرؼ جميكر متناثر يتككف  ،الطابع الترفييي كالتثقيفي كاإلعبلمي
تبث مجمكعة مف كىذا يعني أف اإلذاعة عبارة عف مؤسسة  ،مف أفراد كجماعات بأجيزة مناسبة

 . (2)عف طريؽ جياز يسمح بإرساليا في آف كاحد البرامج اإلعبلمية كالتعميمية كالترفييية
 

 ،اإلذاعة ىي االنتشار المنظـ كالمقصكد لمكاد إخبارية كثقافية كتعميمية كتجارية كغيرىا مف البرامج
ستخداـ أجيزة با البث اإلذاعيلمناطؽ التي يغطييا ليمتقطيا في كقت كاحد المستمعكف المنتشركف في ا

 .(3)كقد يغطي بث بعض اإلذاعات أرجاء العالـ المختمفة ،أم أجيزة الراديك ،االستقباؿ المناسبة
 

 مميزات اإلذاعة:  2.2.7.1
 

 :الفورية أو اآلنية في نقل األحداث واألخبار من مواقعيا 
 ،كقكعيا مباشرة حظةلاألحداث في  تنقؿؿ التمفزيكف عمى عكس الصحافة أف تستطيع اإلذاعة مث 

فالتمفزيكف يحتاج إلى نصب الكاميرا مف مكقع  ،بيد أف اإلذاعة أسرع مف التمفزيكف في نقؿ األحداث
                                                           

 .34حارث عبكد كمزىر العاني، اإلعبلـ كاليجرة إلى العصر الرقمي، ص (1)
 .403عبد العزيز شرؼ، مدخؿ إلى اإلعبلـ، ص( 2)
 . 35حارث عبكد، مرجع سابؽ، ص (3)
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عداد األجيزة المناسبة لمتصكير كالنقؿ، بينما ال تحتاج اإلذاعة إلى مناسب لمتصكير   .(1)مثؿ ذلؾكا 
  :تخطي حاجز األمية 

لمتمقي إلى أف فيما يحتاجاف مف ا تخطي حاجز األمية،فزيكف في مسألة تشترؾ اإلذاعة كالتم
كىذا ما ال يحتاج إلى معمـ أك  ف يعرؼ كيفية تشغيؿ أحدىما،بؿ يكفي منو أ يعرؼ القراءة كالكتابة،

 .(2)عمـ
  :التمقي غير المركز 

 كال ،فيك يعتمد عمى حاسة السمع فقط ،إف الراديك ال يحتاج إلى تركيز كبير في لحظة التمقي
 ككنو يقكـ بأعماؿ أخرل، حاؿديك في فيستطيع المتمقي أف يستمع لمرا تاج إلى تفرغ تاـ لمتمقي منو،يح

فيي في المعظـ تعتمد عمى أكثر مف  ،مف االنتباه كالتركيز ابينما تحتاج بقية كسائؿ اإلعبلـ كميا قدرن 
 .(3)حاسة

 :حرية الحركة والتنقل 
بيد أنو  كاف حجمو الكبير يشكؿ صعكبة في نقمو، إذ، راديكلـ تكف ىذه الميزة متكفرة في ال اقديمن  

   .(4)اكمع التطكر التكنكلكجي أصبح بإمكاف المتمقي أف يحمؿ في يده جيازن 
 لخدمة اإلذاعية بالنسبة لممستيمؾانخفاض تكمفة ا. 
 إطبلؽ طاقة التخيؿ عند المتمقي. 
 خداـ المؤثرات الصكتية كالمكسيقىاست. 

بيد أف األكلى تعتمد عمى المؤثرات أكثر مف  فييا اإلذاعة مع التمفزيكف، تشترؾكىذه األمكر  
 فالعصب الرئيس لئلذاعة ىك الصكت كال شيء سكاه. ،التمفزيكف

 

 التمفزيون: 1.1.8
كيمكف تعريؼ النظاـ التمفزيكني بأنو أسمكب إرساؿ كاستقباؿ الصكرة  ،(5)الرؤية عف بعد التمفزيكف: يعني 

طة ساثـ بك  ساطة المكجات الكيركمغناطيسيةبك  ،خرستمعة بأمانة مف مكاف إلى آة كالمة المرئييالحقيق
 .(6)ةكبير ذم المسافة الاألقمار الصناعية كمحطاتيا األرضية في حاؿ البث 

                                                           
 .134فضيؿ دليك، مقدمة في كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية، ص( 1)
 .180ص فيصؿ أبك عيشة، مرجع سابؽ،( 2)
 .134فضيؿ دليك، مرجع سابؽ، ص( 3)
 .178ص فيصؿ أبك عيشة، مرجع سابؽ،( 4)
 .35نزىا الخكرم، أثر التمفزيكف في تربية المراىقيف، ص( 5)
 .136، صمرجع سابؽفضيؿ دليك، ( 6)
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 مميزات التمفزيون: 2.2.8.1
ة عمى كف بالقدر يتمتع التمفزي أ. الفكرية أك اآلنية أك الحداثة الفكرية في نقؿ األحداث كاألخبار مف مكقعيا:

لكنو يحتاج إلى نصب الكاميرا مف مكقع مناسب لمتصكير  ،كقكعيا مباشرة نقؿ األحداث في لحظة
عداد ا كبالرغـ مف ذلؾ يستطيع ىك كحده أف ينقؿ الصكرة شبو  ألجيزة المناسبة لمتصكير كالنقؿ،كا 

 .(1)كاممة عف الحدث
  .ب. تخطي حاجز األمية

 افالخبر المقدـ دائمن  بالعمؿ عمى أساس الصكرة المتحركة،لتمفزيكف ينفرد اك  ج. الصكرة المتحركة كالصكت:
ىميتو ألنو ال ترافقو مادة ما مع أ انو في بعض األحياف يحذؼ خبرن ، بؿ إرافقو صكرة أك فيمـىك الذم ت

 المادة المرئية. كف عصب العمؿ التمفزيكني ىمصكرة، كال نبالغ إف قمنا إ
 افيك يعتمد عمى حكاس اإلنساف كمشاعره كيمعب دكرن  في الجميكر: اأثيرن د. مف أكثر الكسائؿ اإلعبلمية ت

لذلؾ يمتمؾ  ،عبلكة عمى ذلؾ المعرؼ األكؿ عنيـ كىك ،في صناعة الرأم العاـ لممجتمعات ارئيسن 
 .(2)القدرة السحرية عمى التأثير فييـ

نو تخطى تمؾ إبؿ  التعميـ،أىـ كسائؿ  إحدلككنو حظي التمفزيكف بإذ  ق. مف أىـ الكسائؿ التعميمية:
 التمفزيكنات التعميمية.سمى تحمة ليككف كسيمة تعميـ بما المر 

فيك يعطي صكرة شبو حقيقية  ،إف التمفزيكف أقرب لمكاقعية عف بقية الكسائؿ اإلعبلمية قرب لمكاقعية:أك. 
 .(3)لمحدث الكاقع أك القصة محؿ العرض

 

 .وسائل اإلعالم التقميديالمصداقية في  1.1.9
 

ات في الكاليات المتحدة يعكد االىتماـ بدراسات مصداقية الكسائؿ اإلعبلمية إلى نياية الثبلثيني
عندما شعر القائمكف عمى صناعة الصحؼ بانصراؼ أعداد كبيرة مف الجماىير عف االىتماـ  ،األمريكية

رت منافسة شديدة بقراءة الصحؼ كتزايد اإلقباؿ عمى الراديك لمحصكؿ عمى األخبار. كفي الخمسينيات ظي
ما أدل إلى إعادة االىتماـ باختيار مدل تقدير  مف جانب آخر، لمراديك كالصحؼ مف جانب كالتمفزيكف

 .(4)الصحؼ ، التمفزيكف،الناس لمدل مصداقية كؿ كسيمة: الراديك
                                                           

 .180فيصؿ أبك عيشة، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .178ؽ، صفيصؿ أبك عيشة، مرجع ساب( 2)
 .179فيصؿ أبك عيشة، مرجع سابؽ، ص (3)
 .448عزة عبد العظيـ محمد، مصداقية مصادر األخبار بيف الجميكر اإلماراتي، ص( 4)
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" في الكاليات Roper Organization"منظمة ركبر  بدأت منظمة تدعى ،مع نياية الخمسينيات
سات المنتظمة عمى بإجراء سمسمة مف الدرا -عبارة عف مركز لبحكث الرأم العاـكىي - ألمريكيةالمتحدة ا

تجاه التمفزيكف ككسائؿ اإلعبلـ األخرل لمعرفة رأم الجميكر في الكسيمة التي يصدقكنيا مكاقؼ الجميكر 
 اإلذاعاتؼ مف كؿ الصح لمحدث نفسومتناقضة  إذ حصمكا عمى تقارير إخبارية تحمؿ معمكمات ،أكثر

  .(1)كالمجبلت كالتمفزيكنات
 

 ،األفراد أكثر مصداقية مف الكسائؿ األخرل حتى التمفزيكف كأكضحت النتائج أف الصحؼ يعدىا
كبذلؾ  ثر مصداقية كظؿ كذلؾ لفترة طكيمة،إال أنو مع بداية الستينيات كجد أف التمفزيكف ىك الكسيمة األك

 .(2)انتشار التمفزيكف تزامف انخفاض مصداقية الصحؼ مع زيادة
 

 الكسائؿ األكثر استخدامن أف ا يرلفحصت فرضيات أف المتمقي  ،بالحصكؿ عمى النتائج المختمفةك 
أكدت بعضيا عمى صحة ىذه  إذ ،ات في ىذه النقطةكقد اختمفت بعض الدراس مصداقية، تككف األكثر

سنة  "Westely Bruce  &Severin Werner"كيستمي بركس كسيفريف كارنر الفرضية مثؿ دراسة
 arter Richardكارتر ريتشارد كبرادلي غرينبرغ " كدراسة ،ـ حكؿ الصحؼ اليكمية غير المقركءة1964

 &Bradley Greenberg الصحيفة أك التمفزيكف أييما تصدؽ؟ ـ تحت عنكاف1965" ككانت سنة""، 
اكؿ مقياس المقياس" كتـ "مصداقية كسائؿ اإلعبلـ: تن " بعنكافShaw Eugene"شاك يكجيف  كدراسة

 . (3)ـ1973تناكليا سنة 
 

يرل باحثكف آخركف أنو ال تكجد عبلقة بيف مصداقية كسائؿ اإلعبلـ كطكؿ استخداـ  ،في المقابؿ
ـ في دراستو حكؿ مصداقية 1969" سنة Starck Kenneth"ستارؾ كينث  مثؿ: ،الكسيمة اإلعبلمية

 .(4)كسائؿ اإلعبلـ في فمندا
 
 

                                                           
 .448عزة عبد العظيـ محمد، مرجع سابؽ، ص( 1)

(2  ( Metzger, M.J et al, Credibility for the 21st Century: Integrity Perception on Source, Message and Media credibility in the 
Contemporary Media Environment, P306. 
(3  ( Metzger, M.J et al, Credibility for the 21st Century: Integrity Perception on Source, Message and Media credibility in the 
Contemporary Media Environment, P306. 
(4) Schweiger, W, op.cit, P42. 
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 مومات في اإلعالم التقميدي:مصادر المع 1.1.11
 

 الصحفي نفسو: 2.2.10.1
سكاء عند حديثو مع األصدقاء  ،عميو تشغيؿ نكاميس االستشعار الصحفية ،أينما يككف الصحفي

فالصحفي يربط بيف ما يراه  ،المناطؽ كىك مسافر لحدعمى إ بلن مف خبلؿ مركره مث ـكالجيراف كغيرىـ أ
فالصحفي  ،كاجبو األكؿ ىك االىتماـ بالشؤكف العامة كميا أف مف منطمؽ ،كما يسمعو كبيف ىمكـ المجتمع

عميو أف يتدرب عمى التطمع الجيد إلى كؿ شخص كالتعمؽ في كؿ أمر مف األمكر التي يبحثيا أك يراىا 
ألف ىذا التعمؽ يفتح لو األبكاب المغمقة كراء األخبار كيكشؼ النقاب عف أمكر يصمح بعضيا  ؛أك يسمعيا

 . (1)ف يستمتع بو الجميكرأع صحفي صالح لمنشر كجدير بلتطكيره إلى مكضك 
 

في فف مخاطبة الناس كفي القدرة عمى إقامة الصداقات  اكما يجب عمى الصحفي أف يككف مكىكبن 
إضافة إلى مكىبة األسمكب الصحفي الذم يمكنو مف  ،الجديدة كالعبلقات المتنكعة ككسب ثقة مصادره

 . (2)قؿ عدد مف الكمماتد مف المعمكمات في أ، بحيث يضمنو أكبر عدصياغة الخبر
 

فالصحافة ىي مينة التعب كالعرؽ كأماميا  ،عف اإلقداـ كحب المغامرة كخكض التجارب بلن فض
فيك  ،لتقديـ كؿ ما ىك جديد لمقارئ اكالصحفي الناجح ال يمؿ البحث كراء المجيكؿ سعين  ،تزكؿ األخطار

 .(3)استعداد لذلؾدائـ الترحاؿ كالسفر أك عمى األقؿ عمى 
 

ف ىذا الشعكر ىك الذم يدفعو إلى مساعدة لغيره، أل اكما يتكجب عمى الصحفي أف يككف محبن 
ات ما الصف، أاآلخريف كتخفيؼ آالميـ كالكقكؼ إلى جانبيـ ما دامكا عمى حؽ. ىذا عف الصفات الطبيعية

كال بد في عصر التخصص الدقيؽ أف  ،فالمكىبة كحدىا ال تكفي ،ىميا الدراسة كالتسمح بالعمـالمكتسبة فأ
بحيث تمكنو ثقافتو العامة كالمتخصصة مف  اؿ الذم تخصص فيو،يككف الصحفي عمى دراية بالمج

القدرة عمى التعامؿ مع  وكىك ما يخكل ،مف أف يتحكؿ إلى مجرد مستمع الن مناقشة مصادره اإلخبارية بد
 .(4)لية كالكاميرات الرقميةالتقنيات الجديدة مف شبكات المعمكمات كالحاسبات اآل

 
 

                                                           
 .141، ص( جبلؿ الديف الحمامصي، مف الخبر إلى المكضكع الصحفي1)
 .107فاركؽ أبك زيد، فف الخبر الصحفي، ص (2)
 .53ىربكت سترنز، ترجمة: سمير أبك سيؼ، المراسؿ الصحفي كمصادر األخبار، ص (3)
 .12ي، صمرعي مذككر، الصحافة اإلخبارية كالمسؤكلية اإلسبلمية لممندكب الصحف (4)
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 خدمات الطوارئ: 2.2.10.2
 

   :(1)التاليةحد المصادر عبر أ كثير مف األخبار تأتي 
 .أقساـ الشرطة كدكائر األمف المختمفة  
  اإلسعاؼ كالمستشفيات.ك المطافئ كالحماية المدنية  
 حرس الحدكد كالمكانئ. 

صر منيا بما يضمف لو الحصكؿ ذلؾ عمى الصحفي تأسيس عبلقة منتظمة مع ىذه الجيات كعنا
 عمى األخبار كالمعمكمات مباشرة.

 

 المصادر الشخصية: 2.2.10.3
مف عكامؿ تطكير ىذه الشبكة ك  ،الصحفي الجيد يجب أف يرتبط بشبكة مف االتصاالت الشخصية

 :يميما 
 

كيحاكؿ أف يضمنيا األرقاـ الخاصة  ،بعد يكـ اأجندة اليكاتؼ الخاصة بو عميو أف ينمييا يكمن 
، فيي تضـ سياسييف اـ اليكاتؼ المنزلية كالنقالة. فكمما اتسعت شبكة العبلقات زاد الكارد مف األخباركأرق
كمكظفيف في  كليفؤ المسر حككمية كمديرم مكاتب كأفراد عائبلتيـ كمنظمات حككمية كغي كليفؤ كمس

  .(2)المؤسسات الميمة
 

إشباع الرغبة منيا  ة،ألسباب عد ف مف مصمحتيـ تسريب األخبار التي قد تككف صحيحةفالكثيرك 
اإليماف بحؽ الجميع في معرفة ما يقكلكف أك ك  ،االنتقاـ لمظالـ شخصية تعرضكا لياك  في الشعكر باألىمية،

الدعاية ألفكارىـ كنشاطيـ السياسي. كالشخص الذم يتكلى كظيفة عامة أك حككمية كتأتي المادة اإلخبارية 
، كفي المقابؿ ،ممندكب الصحفي الذم يقتصر دكره ىنا عمى النقؿعمى لسانو كيصرح بيا لمصحفية أك ل

كقد تستخدـ الصحافة في إعبلنيا لتحقيؽ  احة مطمقن غير صحي اأخبارن  ىناؾ بعض المصادر تختمؽ
 .(3)أغراض شخصية أك سياسية أك تجارية ما

 

 اة تقكـ أساسن ف ىذه العبلقر عامؿ مف عكامؿ تكجيو األخبار ألالعبلقة بيف الصحفي كالمصدإف  

                                                           
 .169، صمرجع سابؽعبد الفتاح إبراىيـ عبد النبي،  (1)
 .169ص مرجع سابؽ،عبد الفتاح إبراىيـ عبد النبي،  (2)
 .169، صمرجع سابؽعبد الفتاح إبراىيـ عبد النبي،  (3)
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بسرية  ايريد االحتفاظ أحيانن  المصدر صاحب القرار أك المعمكمة الذم حدىما كىك، أبيف طرفيف متناقضيف
في الذم يريد الكصكؿ إلى كالطرؼ الثاني كىك الصح ،عيفمالمعمكمات أك تكصيميا إلى الناس بشكؿ 

  .(1)ف ينشرىا كما ىيالحقيقة كؿ الحقيقة كأ
 

 شيود العيان: 2.2.10.4
ىك قد يككف  ارن يكأخ الن فالمصدر أك  ،غير عادية اأشخاص عاديكف تصادؼ أف شيدكا أحداثن ىـ 

جؿ خمفية لقصة إخبارية. فشاىد معمكمات يحتاجيا الصحفي مف أجؿ قصة إخبارية أك مف ألديو  اشخصن 
تكخي كيجب  العياف يتمتع بمصداقية عالية لدل الجميكر ألنو جزء منو فيك يقدـ ركاية فكرية لما جرل

ربما تصفية ك  ،الرغبة في الظيكرأك  ،الصدمة النفسية ما تسيطر عميو اغالبن  الحذر في التعامؿ معو ألنو
مع ما  بحذر. لذا يتكجب عمى الصحفي التعامؿ مخاكؼ مف التكرط في القضيةأك  حسابات شخصية
يشرح لمجميكر أيف كاف  ف، كأف ال يعتمد عمى ركاية كاحدة، كما يتكجب عمى الصحفي أيقكلو شاىد العياف

قد يحتاج إلى ف ،كأرقاـ ىكاتفيـ ء الشيكدف يتذكر تسجيؿ أسما، كأالشاىد بالضبط كما عبلقتو بما جرل
 .(2)المزيد مف التفاصيؿ

 

 وكاالت األنبا.: 2.2.10.5
ىي مؤسسات تتخصص في جمع كتكزيع األخبار عمى المشتركيف بالخدمة مقابؿ اشتراؾ مالي 

باره عبر ف معظميا يبث أخفإ اكحالين  ،كصيؿ أخبار تمؾ الككاالت عبر البرقياتعادة ما كاف يتـ ت ،محدد
نترنت إلى غرؼ األخبار مباشرة. تعمؿ ىذه المؤسسات في خدمة كسائؿ اإلعبلـ األقمار الصناعية أك اإل

أصبح ما يزيد مف المعايير المينية عمى أدائيا. كىكذا  ،أم أنيا تقدـ خدماتيا لممحترفيف كليس لمجميكر
  .(3)كالعالمية بإمكاف الصحيفة تمقي األخبار الخارجية عف طريؽ االشتراؾ بككاالت األنباء األجنبية

 

مف التيسير لمحصكؿ عمى الخبر  انكعن  مع الككاالت العالمية أتاح كما أف تعاكف الككاالت المحمية
مية كالمحمية تتفؽ عمى خبر ننا نرل الككاالت العال، حتى إمف مصدره مع تأكيده بمصادر أخرل متنكعة

 .(4)معيف يشغؿ باؿ الرأم العاـ
 

                                                           
 .104عبد الفتاح إبراىيـ عبد النبي، مرجع سابؽ، ص (1)
 . 145ص1998دمشؽ،  اإلعبلمية، المكتبة كالتمفزيكف، كاإلذاعة الصحافة في باراألخ تحرير خضكر: أديب ترجمة مينتشر ( ميمفف2)
 .145ميمفيف ميشتر، مرجع سابؽ، ص( 3)
 .145ميمفيف ميشتر، مرجع سابؽ، ص( 4)
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 أجندة األحداث المتوقعة: 2.2.10.6
مستكدع المذكرات كالرسائؿ كالبرامج كالببلغات  يفي ،"ممؼ األحداث المقبمة" أيضا سمىت

فقد أصبح  ،لثبلثة أشير تالية اغطي في بعض الصحؼ أحداثن تما  اكغالبن  ،المتعمقة بأحداث مقبمة
يؿ اإلعداد المسبؽ ألجندة باألحداث المتكقعة أك المقررة كتكفر تمؾ األجندة أداة مثالية مف الس

فيي تقدـ قائمة أكلية باألخبار قبؿ بداية اليكـ أك كقكع أم أحداث  ،لمتخطيط كتجنب المفاجآت
 :(1)كىي تحتاج إلى تأسيس بنية أساسية عبر

 .المعمكمات الكاردة مف االتصاالت الشخصية 
 كمات الكاردة مف المراسميف الميدانييف كفي المناطؽ النائية.المعم 
  ك عبر البيانات الرسمية.كعمى اإلنترنت أالمعمكمات التي ترد في الصحؼ 
 كيمكف استعراض مدل التغيير بعد  ،مثؿ الذكرل السنكية لحدث ميـ ،تكفير قائمة بالتكاريخ الميمة

 .مركر سنة عمى حدكثو
 

 أرشيف المعمومات: 2.2.10.7
 

 :(2)سكاء كانت تضـ ،كؿ ما يتـ جمعو في ممفاتىك 
 .كثائؽ ميمة حككمية أك غير حككمية 
 مجبلت. نشرات ك  ،اكتبن  ،دكريات 
  في اإلذاعة كالتمفزيكف يضـ األرشيؼ األشرطة أك التسجيبلت التي قد تككف مف إنتاج المؤسسة

كانت تكشؼ عف كقائع  نفسيا أك تـ شراؤىا لغرض اإلنتاج البرامجي. كىي كثائؽ ميمة خاصة إذا
مف المعمكمات الراسخة عمى أنيا حقائؽ  افقد تغير ىذه الكثائؽ كثيرن  ،مجيكلة كىامة في الكقت نفسو
 .(3)افي حيف أنيا عكس ذلؾ تمامن 

 
 األحداث السابقة: 2.2.10.8

مف الميـ عدـ نسياف المكضكعات ذات التأثير الكبير في الجميكر لمجرد مركر فترة زمنية عمى 
ؿ متابعة تنفيذ خطة إسكاف متضرريف مف زلزاؿ حدث خبلؿ الشير الماضي. فيذه التقنية مث ،حدكثيا

                                                           
 .32شفيؽ محمكد عبد المطيؼ، ككاالت األنباء رؤية جديدة، ص( 1)
 .170عبد الفتاح إبراىيـ عبد النبي، مرجع سابؽ، ص (2)
 .42مرعي مذككر، مرجع سابؽ، ص (3)
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لكنو يسعى  ،فراغ أف العمؿ الصحفي ليس فقط مؿءلمعمؿ الصحفي ألنيا تثبت  اأخبلقين  اتضيؼ بعدن 
كبالتالي تزيد مف مصداقية الكسيمة لدل الجميكر. كالكاتب  ،لتحقيؽ تحسف حقيقي لمستكل المعيشة

 اصحفين  اف يضمف مكضكعن ألحداث القريبة كالبعيدة يستطيع أصحفي الذم يربط بيف أحداث اليكـ كاال
 . (1)اناجحن 

 

 المنافسون: 2.2.10.9
 اميمن  امتابعة أخبار كتحركات المؤسسات اإلعبلمية األخرل في المنطقة نفسيا تكفر مصدرن 

غفمكا زاكية مف يـ ألكن ،بتغطيتو فربما يتمكف الصحفي مف تغطية حدث قاـ المنافسكف ،لؤلفكار كاألخبار
 .(2)يكر ميمةمىا الجيعدزكايا 

 

 المقابالت الصحفية: 2.2.10.10
فاليدؼ  ،المقابمة ىي إحدل الكسائؿ األساسية لمحصكؿ عمى المعمكمات في كسائؿ اإلعبلـ كميا

بر ما دؼ إال باإلعداد الجيد عكال يتحقؽ ذلؾ الي ،االنيائي مف أم مقابمة ىك نيؿ معمكمات تصنع أخبارن 
 :(3)يأتي

 .اختيار الضيؼ المناسب  
 تباع أسمكب لمقابمة المناسب مع طبيعة الخبر.ا 
 حيث يجب تجنب األسئمة المكجية كما يجب االستماع بحرص إلى  ،صياغة األسئمة بحرص

  .إجابات الضيؼ
 البيانات الصحفية: 2.2.10.11

لمنشر الصحفي تضـ تعمد الشركات كالمؤسسات الكبرل كالمنظمات الدكلية إلى إصدار بيانات  
تقكـ ىذه الجيات  ،ف تصؿ إلى الجميكررغب الجية التي أصدرت البياف في أالصحفية التي ت اآلراء

بإرساؿ بياناتيا بصكرة دكرية عبر البريد العادم إلى المؤسسات الصحفية. تكفر ىذه البيانات مادة سيمة 
كلكف عميو نشر الحجج  ،ؿ ىذه البياناتنو يتكجب عمى الصحفي تجاىا ال يعني أىذ ،لمصحفييف الكسالى

 .(4)الخبرية الرئيسية في البياف منسكبة إلى مصدرىا
 

                                                           
 .152جبلؿ الديف الحمامصي، مرجع سابؽ، ص (1)
 .170عبد الفتاح إبراىيـ عبد النبي، مرجع سابؽ، ص (2)
 .171عبد الفتاح إبراىيـ عبد النبي، مرجع سابؽ، ص (3)
 .152جبلؿ الديف الحمامصي، مرجع سابؽ، ص (4)
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 المؤتمرات الصحفية:  2.2.10.12
المؤتمر الصحفي مصدر لؤلخبار التي تدلي بيا إحدل الشخصيات العامة في حضكر أكثر مف 

عاـ. كالمؤتمرات صحفي لشرح سياسة جديدة أك قكانيف محؿ الدراسة أك مناقشة قضية تيـ الرأم ال
كليف أك الكزراء أك الرؤساء أك الزعماء حيف تككف حاجة عاجمة لشرح سياسة ؤ قدىا كبار المسعالصحفية ي
 .(1)كبر عدد مف الصحفييف لكي تصؿ حقائؽ المكضكع إلى نسبة كبيرة مف الرأم العاــ أمعينة أما
 

 الفرؽ أف ت يراد نشرىا،، ىي معمكماالمؤتمرات الصحفية مثميا مثؿ البيانات الصحفيةك  
أم أف ال يحضر كؿ  ،االمؤتمرات الصحفية تفتح المجاؿ لطرح األسئمة كعمى الصحفي أف يككف انتقائين 

فيمكف  ،ة لطرح األسئمةينو يقدـ معمكمات جديدة أك فرصة حقيق، بؿ عميو أف يختار ما يعتقد أالمؤتمرات
ف تمكف مف طرح سؤاؿ يغير مجرل إخاصة  ،رلؤلخبا احقيقين  المصحفي أف يجعؿ مف المؤتمر مصدرن 

 .(2)احقيقين  اخمؽ خبرن يالحديث ك 
 

 القصاصات الصحفية:  2.2.10.13
 الصحيفةكيتـ الحصكؿ عمييا مف  ،يعتمد عمييا بشكؿ أساسي في المؤسسات الصحفية المختمفة

نشرات كمطبكعات الييئات لمجبلت األخرل المحمية كالخارجية، مف كتب ك نفسيا أك مف الصحؼ كا
كلذلؾ تؤخذ قصاصة لكؿ مادة تحريرية في  ،لمختمفة. فالصحيفة ىي المصدر األكؿ ليذه القصاصاتا

كفي حاالت كثيرة تؤخذ نسخ مف القصاصة الكاحدة لتحفظ كؿ نسخة في ممؼ مكضكع  ،ىذه الصحؼ
 إضافة إلى الكتب السنكية التي تصدرىا المؤسسات كالدكؿ عف مختمؼ أكجو النشاط فييا خبلؿ ،معيف
 .(3)كتزخر بمعمكمات كبيانات قيمة كليا أىميتيا الكبرل بالنسبة لمعمؿ الصحفي ،العاـ

 

 الصور:  2.2.10.14
فيي معبرة عف  ،مف الصكر تعادؿ المئات مف الكممات كالعبارات المكتكبة كالمطبكعة اإف كثيرن 

كبة. كىي فعؿ مف الكممة المكتبشكؿ يكاد يككف أبمغ كأ از الضكء عميو صحفين يركتالمكقؼ المطمكب 
تضفي عمى الخبر أك التعميؽ أك التحقيؽ الصحفي أك المقاؿ صفة الحضكر كالمعايشة. باإلضافة إلى أنيا 
ثركة فنية كمادية ذات قيمة متزايدة كتحصؿ المؤسسات الصحفية عمى الصكر مف مصادر مختمفة في 

                                                           
 .113فاركؽ أبك زيد، مرجع سابؽ، ص (1)
 .124ركؿ ريتش، ترجمة: عبد الستار جكاد، كتابة األخبار كالتقارير الصحفية، صكا 2))
 .118كداد، الصحافيكف الجزائريكف كمصادر المعمكمات اإللكتركنية، ص ( سميشي3)
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  :(1)مقدمتيا
 المتخصصة. الصكر التي ترد إلى المؤسسة عف طرؽ االشتراؾ في الككاالت 
 .الصكر التي يمتقطيا مصكر المؤسسة الصحفية في المناسبات المختمفة 
 .الصكر التي تمتقطيا المؤسسة مف األفراد أك مف الييئات المختمفة ألكثر مف سبب 
  الصكر التي يمكف أف تحصؿ عمييا المؤسسة عف طريؽ التبادؿ مع المؤسسات اإلعبلمية

 األخرل.
 

 ة:الصحف المحمية واألجنبي 2.2.10.15
ـ أك المحمية أك األجنبية بنشر خبر مي في كثير مف األحياف تنفرد بعض الصحؼ أك المجبلت

فقد  ،كثيقة خطيرة قد تنقميا عنيا الصحؼ األخرل أك تكسع فييا كتضيؼ إلييا مف مصادرىا الخاصة
تنطؽ ىذه عبرت عنو افتتاحية صحيفة أك مجمة الحزب أك الدكلة أك الييئة التي  اسياسين  اتنشر مكقفن 

 . (2)الصحيفة أك المجمة باسميا
 

كلكف عمى  ،مف مصادر األخبار امن مي امصدرن  ف الصحؼ كالمجبلت تعد، فإا األساسكعمى ىذ
 :(3)مستكييف

 يا إلى الصحيفة التي انفردت بنشرىا.تمة مع نسبؿ: نقؿ األخبار أك التصريحات الميالمستكل األك 
بر الذم انفردت بو إحدل الصحؼ لتقديـ معمكمات جديدة تضاؼ المستكل الثاني: متابعة كاستكماؿ الخ

 إلى الخبر األكؿ.
 

 اإلذاعات المحمية واألجنبية: 2.2.10.16
كخاصة في تمؾ الدكؿ التي  ،مف مصادر األنباء امن مي ااإلذاعات المحمية كاألجنبية مصدرن  تعد

رسمية لمدكلة. كألىمية تعبر اإلذاعة عف التكجيات ال إذ ،تخضع فييا اإلذاعة إلى اإلشراؼ الحككمي
اإلذاعات األجنبية كمصدر لؤلخبار قامت الصحؼ الكبرل بإنشاء "قسـ االستماع" الذم يضـ أجيزة 

 . (4)الستقباؿ كتسجيؿ ما تذيعو جميع محطات اإلذاعة في العالـ ااستقباؿ إذاعية كأجيزة تسجيؿ دقيقة جدن 
 

                                                           
 .119كداد، مرجع سابؽ، ص ( سميشي1)
 .25ميمفف ميتشر، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .111فاركؽ أبك زيد، مرجع سابؽ، ص( 3)
 .110ؽ أبك زيد، مرجع سابؽ، صفارك  (4)
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 الحصكؿ عمىمة كفي بأخبار مي اد أحيانن األخبار مف قسـ "االستماع" في االنفراكيستفيد قسـ 
األمر الذم يمكف المحرر مف تقديـ  ،كالمكاقؼ المتعددة مف الحدث الكاحد اإلخبار كمعرفة كجيات النظر

 .(1)قطعة خبرية مكسعة كشاممة
 

 ،مف المستمع الن كتناسب القارئ بد ،كتخضع المادة الممتقطة عف طريؽ اإلذاعة إلعادة صياغة
تكضح أف الصحافة مصدر  أف الصحيفة المصدر الذم استقت منو ىذه المكاد. كيجبعمى أف تذكر 
 .(2)كاحدة مف المصادر الميمة لمصحيفة اكما أف اإلذاعة أيضن  ،رئيسي لئلذاعة

                                                           
 .24ميمفيف ميشر، مرجع سابؽ، ص (1)
 .62مرعي مذككر, الصحافة اإلخبارية كالمسؤكلية اإلسبلمية لممندكب الصحفي, ص (2)
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 المبحث الثالث: مصداقية اإلعالم الجديد 2.3

 مفيوم اإلعالم الجديد. 
 سمات االتصال باستخدام تكنولوجيا االتصال الجديدة. 
 وتطبيقاتو وات اإلعالم الجديد أد. 

 .محددات مصداقية اإلعالم الجديد 
  االجتماعي اإلعالمقياتيم في زمن الصحفيون الفمسطينيون وأخال. 
 كيفية تعزيز مصداقية اإلعالم الجديد. 
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 الثالث: مصداقية اإلعالم الجديد المبحث 
 

 مفيوم اإلعالم الجديد: 1.3.1
 الجديدة كالتقميدية مع الحاسكب تزاكج بيف تكنكلكجيات االتصاؿ كالبحثاإلعبلـ الجديد تكلد مف ال

ال يشبو  ككنوىذا االسـ  أخذـ تتبمكر خصائصو النيائية بعد، ك تعددت أسماؤه كلك  ،كشبكاتو كتطبيقاتو
فقد نشأت داخمو حالة تزامف في إرساؿ  ،كسائط االتصاؿ التقميدية ال في الكسيمة كال في التطبيقات

 .(1)كالصكر المتحركة كالثابتة كاألصكات النصكص
 

فيك  ،عمى أرضية جديدة ليذا اإلعبلـ المستحدثة كتدؿ األسماء المتعددة لمتطبيقات اإلعبلمية
مثؿ التمفزيكف الرقمي كالراديك الرقمي  ،تطبيقاتو تقكـ عمى التكنكلكجيا الرقميةأف بمعنى  ،اإلعبلـ الرقمي

الما تكفرت التفاعمي ط . كيطمؽ عميو اإلعبلـتدمج مع الحاسكب إعبلميةأك أم نظاـ أك كسيمة  ،امكغيرى
نترنت ف كالراديك التفاعمييف كصحافة اإلزيك ستجابة بيف المستخدميف لشبكة اإلنترنت كالتمفحالة العطاء كاال

 .(2)كغيرىا مف النظـ اإلعبلمية التفاعمية الجديدة
 

نترنت بالتركيز عمى تطبيقاتو في اإلك صاؿ كط االتخطبالرتباطو اإلعبلـ الشبكي الحي  اكىك أيضن 
أطمقو  ني الذماالسيبر مف تعبير الفضاء  "نيةالسيبر الكسائط ا"بير رىا مف الشبكات. كما يطمؽ عميو تعكغي

باسـ  1984في ركايتو التي أصدرىا عاـ  ،"سكفبجكيمياـ " ،كاتب ركايات الخياؿ العممي
"Neuromancer،" انطيقالسيبر "مـ كالتعبير مأخكذ مف ع- Cybernetics"، بعمـ التحكـ  اعربين  المعركؼ

شكؿ  –اليس فيزيائين –مف المعمكمات الصرفة التي تأخذ العالـ المصنكع  "السايبر ميديا"كيعني تعبير  ،اآللي
كلكنو يستخدـ ىنا  البشرم، لكتركني التي حمت محؿ األداء، كيصؼ التعبير كسائؿ التحكـ اإلالمادة

 .(3)نترنتاإلء المعمكمات في شبكة لكصؼ فضا
 

 ج داخمو بيف الحاسكبصفة إعبلـ المعمكمات لمداللة عمى التزاك  ايطمؽ عمى اإلعبلـ الجديد أيضن ك 
كاالتصاؿ كعمى ظيكر نظاـ إعبلمي جديد يستفيد مف تطكر تكنكلكجيا المعمكماتية كيندمج فييا. كيطمؽ 

مكانية خمقو طبيعتو المتشعميو إعبلـ الكسائط التشعبية ل شبكة مف المعمكمات المتصمة مع بعضيا ابكة كا 
نترنت التي أعطت ميزة التشعبية كالكصبلت ة بشبكة اإلصكنحف معنيكف ىنا بميزات خا ،ةتشعبيبكصبلت 

                                                           
 .3( عباس صادؽ، اإلعبلـ الجديد، دراسة في مداخمو النظرية كخصائصو العامة، ص1)

 .313ائؿ كالتطبيقات، ص( عباس صادؽ، اإلعبلـ الجديد المفاىيـ كالكس(2
 .4( عباس صادؽ، اإلعبلـ الجديد، دراسة في مداخمو النظرية كخصائصو العامة، ص3)
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كما يطمؽ عمى بعض تطبيقات ىذا اإلعبلـ المتحدث إعبلـ الكسائط المتعددة  ،لما ينشر أك يبث داخميا
  .(1)تحدث داخمو بيف النص كالصكرة كالفيديك لحالة االندماج التي
أف الجديد في ىذه األكساط  اكلعمو مف المبلحظات طبعن  ،عميو "اإلعبلـ البديؿ" آخركفكما يطمؽ 

ألنو في نظر ىؤالء سيعالج مشكبلت اإلعبلـ الكبلسيكي  ايجابي جدن البديؿ ىك حديث إ عف اإلعبلـ
الكبلسيكي   التي افتقدكىا عبر عقكد طكيمة مف استيبلؾ اإلعبلـكسيقدـ ليـ المعمكمات الصحيحة الجريئة 

فحتى أمريكا  ،بالعالـ العربي ا)الصحؼ كالمجبلت كقنكات التمفزيكف(. ىذا اإلحساس بالمناسبة ليس خاصن 
أنيـ يقدمكف المعمكمة دكف أف تتعرض لفمترة المكاقع  هيصر القائمكف عمى ىذ فييا ىذا المصطمح، إذ ظير

بكابة في المؤسسات اإلعبلمية الكبرل التي يكجد لدييا مبادئ كتقاليد معينة ال تعجب سدنة حارس ال
 .(2)اإلعبلـ البديؿ

ىذا االستبشار باإلعبلـ البديؿ يمثؿ جرس إنذار لكسائؿ اإلعبلـ الكبلسيكية التي يزداد الشعكر ك 
ستطيع األكثرية ال ت إذ، العالية بيف الناس باإلحباط منيا كالشؾ في مصداقيتيا كاالنزعاج مف أسكارىا

 كىي مشكبلت تعاني منيا المؤسسة اإلعبلمية ببل شؾ. ،المشاركة في صياغة الرسالة اإلعبلمية
 

يعاني مف مجمكعة مف المشكبلت األخرل  ونأل ،ف اإلعبلـ البديؿ ليس ىك الحؿكما يقركف أ
يعاني الشارع العربي مف  إذ ،ـ مثمناكخاصة لمف ى ،عمى المنظكمة الثقافية لؤلمة اتجعمو أكثر خطرن 

قرب إلى السطحية كالتعميـ كمرتبطة أكثر بالشائعات عادة أ في التفكير تجعؿ آراءه ةمشكبلت كثير 
 كالشعارات األيديكلكجية التي تبلقي ىكاه حتى لك لـ يقؼ المنطؽ إلى جانبيا كلـ يؤيدىا التاريخ كالعمـ.

خرج مف طبيعة الكسيط  فمنيا قات الحاسكب،بتطبي كىكذا نبلحظ ارتباط بعض ىذه األسماء
كما أف  ليا خارج البيئة التي كلدت فييا، االتصالي كأخرل مف خبرات ثقافية يصعب إيجاد تعبير مقابؿ

كما ىك الحاؿ  ميزاتو، إحدل بعض األسماء يشير إلى تطبيؽ جزئي مف تطبيقات اإلعبلـ الجديد أك
ما  مف الكسائؿ، كبعضيا يمـ بأطراؼ أخرل زات شبكة اإلنترنت،ميبالنسبة لمتسميات التي تنطمؽ مف 

يكسع مف قاعدة التعريؼ كمف قاعدة الكسائؿ كالتطبيقات كالخصائص كالتأثير لئلعبلـ الجديد بشكؿ 
 .(3)عاـ

 
 
 

                                                           
)1) New Media. Condensed Net Glossary < http://www.saila.com/usage/glossary/ > Accessed: Sep. 2006 
)2) New Media. Condensed Net Glossary < http://www.saila.com/usage/glossary/ > Accessed: Sep. 2006 

 .58-57اإلعبلـ البديؿ، ص –( حسنيف شفيؽ، اإلعبلـ الجديد (3
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 باإلنترنتارتباط اإلعالم الجديد  2.3.2
 

بخاصة اإلمكانيات التفاعمية ك  ،نترنتد بالتطكرات التي شيدتيا شبكة اإللقد ارتبط اإلعبلـ الجدي 
برز تطبيقاتيا ما نشيده مف شبكات اجتماعية كأدكات اتصاؿ كمشاركة "، ككانت أWeb" التي أتاحيا

 .(1)لممحتكل كاألفكار كالتجارب كالخبرات
 

كما ترتبط  بالثكرة االتصالية كالتكنكلكجية، كنستنتج مما سبؽ مدل ارتباط مفيكـ اإلعبلـ الجديد
فمف الجيؿ األكؿ الذم كاف يركز عمى النشر كالمعمكمة بصكرة  "،الكيب"رل بالثكرة في مجاؿ مف ناحية أخ

مكانات التعمـ ات العالـ االفإمكانأساسية إلى الجيؿ الثاني الذم يركز عمى  تراضي كالبث الحي المباشر كا 
 نترنت كالكسائط االجتماعية.غير النظامي عبر اإل

إذ إف دكال عديدة تقدـ خدماتيا اإلعبلمية  ،مدار السنكات األخيرةعمى  اإلنترنتكقد تطكرت شبكة 
عبر "الكيب"  ضمف الجيؿ الرابع, كفمسطيف التي دخمت إلييا تقنيات الجيؿ الثالث مؤخرا شعر مكاطنكىا 
بفرؽ عمى صعيد "ثبلثي األبعاد" كسرعة الخدمة كغيرىا فكيؼ بمكاطني الدكؿ التي ىي عمى أبكاب الجيؿ 

 .(2)الخامس
 

 :(3)عبر مدخميف ىما "Computing Dictionary" كيعرفو قامكس الحاسكب
لكتركني عمى التصاؿ الرقمي كتطبيقات النشر اإلإف اإلعبلـ الجديد يشير إلى جممة مف تطبيقات ا .1

الشخصية  دؿ كذلؾ عمى استخداـ الحكاسيبنترنت. كىك ياإلاألقراص بأنكاعيا المختمفة كالتمفزيكف الرقمي ك 
عف التطبيقات البلسمكية لبلتصاالت كاألجيزة المحمكلة في ىذا السياؽ. كيخدـ أم نكع مف  بلن فض ،كالنقالة
إذ يمكف تشغيؿ الصكت  ،عبلـ الجديد في سياؽ التزاكج الرقميعمى نحك ما تطبيقات اإل الحاسكب أنكاع

جراء عمميات  اكالفيديك في الكقت الذم يمكف فيو أيضن  االتصاؿ الياتفي كغيرىا مباشرة معالجة النصكص كا 
 .حاسكب أممف 
بما يسمح لممجمكعات األصغر  ،إلى الطرؽ الجديدة في االتصاؿ في البيئة الرقمية ا. يشير المفيكـ أيضن 2

كىي بيئة تسمح لؤلفراد  االلتقاء كالتجمع عمى اإلنترنت كتبادؿ المنافع كالمعمكمات، مف الناس بإمكانية
 .(4)جمعالعالـ أ تيـ كصكت مجتمعاتيـ إلىكالمجمكعات بإسماع صك 

 

                                                           
 .40( حسنيف شفيؽ، اإلعبلـ التفاعمي "ثكرة تكنكلكجية جديدة في نظـ الحاسبات كاالتصاالت"، ص1)
 .40( حسنيف شفيؽ، مرجع سابؽ, ص2)

 .5مداخمو النظرية كخصائصو العامة، ص ( عباس صادؽ، اإلعبلـ الجديد، دراسة في(3
(4  ( Definition: New Media. Computing Dictionary. 
< http://computing-dictionary.thefreedictionary.com/new+media. 
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 , أكانترنت المكجز تعبير اإلعبلـ الجديد بأنو أجيزة اإلعبلـ الرقمية عمكمن كيعرؼ قامكس اإل
كىك ىنا  ،نترنت. كفي أحياف يتضمف التعريؼ إشارة ألجيزة اإلعبلـ القديمةصناعة الصحافة عمى اإل

 ،الراديك ،التمفزيكف ،الطباعة)إعبلـ تقميدية جديدة  لكصؼ نظـ اتعبير غير انتقاصي يستخدـ أيضن 
 .(1)(السينما

تبدك استحالة كضع تعريؼ شامؿ عف اإلعبلـ الجديد  ،مف خبلؿ مجمكعة التعريفات المختمفة
ف ىذا اإلعبلـ ىك في كاقع األمر يمثؿ مرحمة انتقالية مف ناحية الكسائؿ كالتطبيقات تبدأ بأ ألسباب عدة

 اجديدن  اآلففيي ما زالت في حالة تطكر سريع. كما يبدك  ،لـ تتبمكر بشكؿ كامؿ ككاضحكالخصائص التي 
ذا ما أردنا كضع تعريؼ لئلعبلـ الجديد بناء عمى الكسائؿ الجديدة فيي  ايصبح قديمن  في اليكـ التالي. كا 

مف ىذا كىذا مدعاة لصعكبة كضع تعريؼ صاـر  ،بالتأكيد ستككف قديمة بمجرد ظيكر مبتكرات جديدة
بينما يختمؼ الكضع إذا تـ كضع تعريؼ بناء عمى مجمكعة الخصائص التي تميز  ،االمدخؿ تحديدن 
 .(2)ؾ شبو اتفاؽ عمى جممة خصائص يتصؼ بيا ىذا اإلعبلـ، فينااإلعبلـ الجديد

 

 ، جعؿمف أدكاتو ، كىك كاحدنترنتالقرف الجديد، فاإل فإذا ما كاف اإلعبلـ الجماىيرم ىك إعبلـ
مقدكر أم إنساف البحث عف األغنية كالبرنامج التمفزيكني كالفيمـ السينمائي كالمعمكمات الصحفية في 

 في الكقت الذم يريد. ىاكالعممية التي يريد
 

عف  افبعض تطبيقاتو بعيدة كمين  الجديد ليس إنترنت فقط، ف اإلعبلـنتفؽ بأ كلكننا يجب أف
مف التكنكلكجيات االتصالية  اعبلـ الجديد يستنبط عددن فاإل ،نترنتادئ التي تقكـ عميو تكنكلكجيا اإلالمب

لى تطبيقات إ كالشبكات المبكرة تطبيؽ لمنشر اإللكتركني مف نص في نظـ الحاسكب التي ظيرت بعد أكؿ
 .(3)نترنتة اإلاالتصاؿ غير المسبكقة عمى شبك

 

 اإلعالم الجديد: تطور 1.3.3
 

ات مف القرف ياإلنترنت التي نشأت فكرتيا في الستين نشأ اإلعبلـ الجديد بعد التطكر المذىؿ لشبكة
 ،عندما افترضت كزارة الدفاع األمريكي كقكع ىجكـ أك كارثة نككية تؤدم إلى تعطيؿ االتصاالت ،الماضي

 فتـ تكميؼ مجمكعة مف الباحثيف لمنظر فيما يمكف عممو في حاؿ حدكث ىذه الحالة االفتراضية.
 

                                                           
  .50( سعيد صالح، اإلعبلـ الجديد كاإلعبلـ القديـ، ص1)
 .7نظرية كخصائصو العامة، ص( عباس مصطفى صادؽ، اإلعبلـ الجديد، دراسة في مداخمو ال2)

(3)Lev Manovich. Language of New Media , The MIT Press 2001  
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كىي  "Internet"نترنت إلى ما يعرؼ اليكـ بشبكة اإل الن كصك  عدة مر المشركع بتطكرات ،بعد ذلؾ
كتقكـ عمى كصؿ المبلييف مف أجيزة  " كىي الشبكة العالمية،International Network"مشتقة مف: 

كتتكفر ىذه الحكاسيب لدل المؤسسات كالدكائر  ؿ في العالـ،الحاسكب بعضيا ببعض في عشرات الدك 
ما يعطييـ القدرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ فيما بينيـ  ،صة كالجامعات كاألفرادحككمية كالشركات الخاال

 .(1)ككفؽ رغباتيـ كحاجاتيـ المختمفة
 

 Information"نترنت اليـك أكبر جزء مف تقنية تكنكلكجيا المعمكمات شبكة اإلكتعد 
Technology"  يتـ عف طريقيا  ،العالـفي جميع أنحاء كافة في العالـ كأداة اتصاؿ كتكاصؿ بيف األفراد

ث عف األسكاؽ كأكضاع المنافسيف كمراسمة الزبائف الحالييف كالبح اتجاريًّ إجراء المعامبلت المختمفة 
 .(2)كالمحتمميف بتكمفة قميمة كتبادؿ المعمكمات كالخبرات كاألخبار السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

كبيرة عمى جميع  اآثارن  خداـ شبكة اإلنترنتلتكسع اليائؿ في استكقد ترؾ انتشار الحاسكب كا
خاصة بعد انتشار التقنيات الحديثة لبلتصاؿ كتزايد تطبيقاتيا في مجاؿ اإلعبلـ  ،مجاالت الحياة

المقركءة كالمسمكعة  ،اإلعبلـ الجديد بأشكالو المختمفةما ساىـ في ظيكر ما يسمى  ،كاالتصاؿ
 .(3)كالمكتكبة

يزاتو كخصائصو كبما يقدمو مف خدمات محكر الحياة في الكقت كقد أصبح اإلعبلـ الجديد بم
 ،كطكر مف أدائيا كسائؿ اإلعبلـ التقميدمنو شمؿ إ إذ، فيك ثكرة في عالـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،الحالي

ككذلؾ المحطات اإلذاعية  "المكبايؿ"فالقنكات التمفزيكنية أمكنيا بث برامجيا المختمفة عبر الحاسكب ك
 .(4)دة كسائؿ كالحاسكب كالياتؼ النقاؿالتقاطيا عبر ع أصبح باإلمكاف

ضركرة مكاكبتو كاالستفادة منو حتى تبقى كافة  كسائؿ اإلعبلـ التقميدمكىذا التطكر فرض عمى 
باإلضافة  ،نترنتمكاقع إلكتركنية ليا عمى شبكة اإلفسارعت الكثير مف الصحؼ إلنشاء  ،عمى قيد الحياة

 ، ككذلؾلكتركنيةىذه الصحؼ اإل كتزايد مكاقع اإلعبلـ الجديد المختمفة إلى المنصات كالصفحات عمى
 .(5)لكتركنية المختمفةالتقنية عدا عف انتشار المكاقع اإلصدكر كثير مف المجبلت التي استفادت مف ىذه 

 
 

                                                           
 .48عمي شقرة، اإلعبلـ الجديد "شبكات التكاصؿ االجتماعي"، ص( 1)
 .48عمي شقرة، "مرجع سابؽ"، ص( 2)
 .102، صمرجع سابؽ( صاحبي صبيحة، 3)
 .49عمي شقرة، مرجع سابؽ، ص( 4)
 .103يحة، مرجع سابؽ، ص( صاحبي صب5)
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 لماذا نستخدم اإلعالم الجديد؟ 1.3.1
ي نشأت في مجاؿ تكنكلكجيا بالثكرة الت اككثيقن  امباشرن  االبحث في ىذا السؤاؿ مرتبط ارتباطن 

كىي الثكرة التي جعمت العالـ أشبو بالقرية الصغيرة التي يتحاكر الجميع فييا عبر  ،المعمكمات كاالتصاالت
مثؿ  ،تعكؽ االتصاؿ اإلنساني اككفرت إمكانيات لمتكاصؿ دكف عقبات كانت قديمن  ،األسبلؾ الشبكية

ذا أردنا أ ،الماديات أك المسافات أك الزمف ف ف نمخص أسباب التكجو الحالي نحك اإلعبلـ الجديد يمككا 
 :(1)ىيعدة ذلؾ في نقاط 

 كبر عدد ممكف مف الناس.كالمحتكل المعرفي بيف أ الرغبة في تبادؿ األخبار 
 .التكاصؿ االجتماعي كتشكيؿ العبلقات 
 يتبع  تطمع مستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي إلى اإلسياـ في المحتكل كتبادؿ الخبرات كما

 ذلؾ مف ككف المستخدـ في دكائر الضكء.
  نترنت(.كخط إأك جياز مكبايؿ  تكاليؼ مادية كبيرة )جياز حاسكبال يتطمب 

 

  :(2)خصائص اإلعالم الجديد 1.3.5
 اإعبلنن  ـأ اخبرن سكاء كانت مية، المادة اإلعبل لمتمقيكىي خاصية أتاحت  :"Interactivity"التفاعمية  .1

أك  اأك مضيفن  امناقشة ىذه المادة كيدلي برأيو فييا كيعمؽ عمييا مصححن أف يشارؾ في  معمكمات، ـأ
 .امكضحن 

 

كباالستناد إلى ىذه الخاصية يمكف لممتابع أف يتحاكر مباشرة مع صانع المادة اإلعبلمية 
 إذ ،عف طريؽ عرض اآلراء كسائؿ التكاصؿ االجتماعيفي كالتعميؽ  الدردشة أك المشاركة عبر

كتككف  ،مف المصادر الن كيطمؽ عمى المرسميف لفظ المشاركيف بد ،المتمقي األدكاريتبادؿ المرسؿ ك 
 ثنائية االتجاه كتبادلية. ممارسة االتصاؿ مع المتمقي

 

فبعد أف كاف دكر المتمقي لمرسالة  ،كالتفاعمية ىي مف أىـ خصائص اإلعبلـ الجديد
أصبح بإمكانو أف يصبح  فاعؿ معيا،الة دكف القدرة عمى التاإلعبلمية يقتصر عمى تمقي ىذه الرس

 .(3)في ىذا اإلعبلـ عف طريؽ التفاعؿ مع ما ينشر خبللو امشاركن 
عني تعدد الرسائؿ التي ير إلى الجميكر ليس بكصفو كتمة( ك )النظ :"Demystification"التنقيب  .2

                                                           
 .13( محمد سيد رياف، اإلعبلـ الجديد، ص1)

 .106حسف عماد مكاكم، ليمى حسيف السيد، االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة، ص (2)
 .55عمي خميؿ شقرة، اإلعبلـ الجديد.. شبكات التكاصؿ االجتماعي، ص 3))
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كحيد الرسائؿ مف ت الن األفراد أك الجماعات الصغيرة المتجانسة بد ـئلتبليمكف االختيار مف بينيا 
  .(1)الجماىير العريضة ـئلتبل

كتعني إمكانية إرساؿ الرسائؿ كاستقباليا في الكقت المناسب لمفرد  :"Asynchronization"البلتزامنية  .3
النظر  بصرؼلكتركني يمكف تكجيو الرسائؿ في أم كقت ، ففي حالة البريد اإلالمستخدـ لبلتصاؿ

 .(2)عف كجكد متمقي الرسالة في كقت معيف
مثؿ: الحاسبات  ،حيث يمكف تحريؾ الكسائؿ الجديدة إلى أم مكاف :"Mobility"الحركة كالمركنة  .4

يمكف لمستخدـ كسائؿ اإلعبلـ الجديدة  إذ. (3)الشخصية كآالت التصكير المحمكلة كالياتؼ النقاؿ
تاحة ىذه المصادر لممستخدـ الكصكؿ إلى كثير مف مصادر المعمكمات بكؿ سيكل مف زيد تة. كا 

 .(4)قدرتو عمى الحصكؿ عمى المعمكمات المختمفة كالمفاضمة بينيا كاالختيار المناسب ليا
حيث أتاح االتصاؿ الرقمي إمكانية تحكيؿ اإلشارات المسمكعة  :"Convertibility"قابمية التحكيؿ   .5

  إلى رسائؿ مطبكعة أك مصكرة كالعكس.
ضافات  كيعني تحكؿ :"Ubiquity")الحضكر الكمي(  االنتشار .6 الكسائؿ الجديدة مف مجرد ترؼ كا 

كيمكف مبلحظة ذلؾ بكضكح في حالة انتشار الياتؼ المحمكؿ  ،إلى كسائؿ ضركرية ككظيفية
 كعمى نطاؽ كاسع.

: أصبحت بيئة االتصاؿ بيئة عالمية تتخطى حكاجز الزماف كالمكاف "Globalization"الككنية  .7
 كالرقابة.

 .(5)نتقاؿ مف المرحمة المتعددة إلى أسمكب المرحمة الكاحدةيتـ اال السرعة في إنجاز االتصاؿ: .8
 أصبحت معالجة البيانات بطريقة رقمية كأكثر سيكلة في تنظيميا. التنظيـ: .9
االتصاؿ إمداد المتمقيف بجرعات متعددة األكجو كمفتكحة بأصبح بمقدكر القائميف  التكثيؼ: .10

 االحتماالت.
التصاؿ أف يقدـ أشياء كثيرة مف كجيات نظر متباينة يشترؾ استطاع اإلعبلـ كا الشمكؿ كاالشتراؾ:  .11

  فييا مف يرغب بذلؾ.
بصكرة فردية  لتككف النتيجة مع كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ نتعامؿأخذنا  الفردية في مقابؿ الجماعية:  .12

                                                           
 .55عمي شقرة، مرجع سابؽ، ص( (1

 .21اعمي, صمصطفى كافي, اإلعبلـ التف (2)
 .22مصطفى كافي، مرجع سابؽ، ص( (3

 .57عمي شقرة، مرجع سابؽ، ص (4)
 .22مصطفى كافي، مرجع سابؽ، ص( (5
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  المذياع...( مع أنيا كانت في األساس كسائؿ استخداـ اجتماعية. ، الياتؼ،الحاسكب)
المعرفي لمناس إلى الحد ك االنعزاؿ العقمي لتككف النتيجة اختزؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ  عرفة:عمكمية الم  .13

ستطيع لحد الذم تأدت الكسائؿ الحديثة لبلتصاؿ إلى اإلسراع بنشر المعمكمات إلى اكما  ،األدنى
 معو في المستقبؿ البعيد أف تتكقع أنو لف يكجد فرد أك جماعة سكؼ يككف في مقدكرىا اليرب مف

 .(1)تمؾ التأثيرات
فاإلشارة مدخؿ خصب مف  ،لجذب أكبر قاعدة عريضة مف الجماىير ىيمنة طابع اإلشارة:  .14

 .(2)المداخؿ التي تضمف استمرار المنتج اإلعبلمي
المزيد مف رأس الماؿ كمضاعفة  ةراكمملاإلعبلف ىك البكابة الذىبية  سيادة المادة اإلعبلمية:  .15

 ائية لممستيمؾ.األرباح كتمجيد القدرة الشر 
تجرم صناعة الرأم العاـ كفؽ مقاسات اليدؼ األساسي المحدد مف الطبقة  صناعة الرأم العاـ:  .16

السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية المينية كما تتـ كفؽ مقاسات الجميكر الذم لـ يعد يشكؿ كتمة 
 .(3)كبيرة متماسكة

ع المنافس لمكسائؿ المطبكعة إلى كضع تحكؿ الكسائؿ العارضة لمصكر مف كض انتصار الصكرة:  .17
د صياغة اقتصاديات اىذا الكضع أع ،فأصبحت تحجز الجزء األكبر مف أكقات الناس ،المنتصر

فيي تشبع الخياؿ بأقؿ  ،عمى سيادة الصكرة عمى ما ىك مكتكب االزمف اليكمي الذم يمنح مؤشرن 
 .كالنقدمكف بذلو عمى حساب الفيـ كالتحميؿ يجيد فكرم 

مف قاعدة  اتنامي القيمة النقدية لممنتجات كالسمع المتداكلة كتبضيع كؿ منتج انطبلقن  ستيبلؾ:اال  .18
كممارسة مف طكر التبادؿ  اأدل إلى تحكؿ ضركرم في الرأسمالية فكرن  ،ضركرة تراكـ رأس الماؿ

 .(4)التجارم إلى طكر ترسيخ السمكؾ االستيبلكي
 

 :وتطبيقاتوأدوات اإلعالم الجديد  1.3.6
 

 ،لكتركنية كالشبكات االجتماعية كصحافة المكاطفصحافة إالالجديد كتتنكع بيف  تطبيقات اإلعبلـ تتعدد
كسنأتي عمى شرح بعض ىذه المستحدثات اإلعبلمية الجديدة  ،باإلضافة إلى منتديات الحكار كالمدكنات

                                                           
 .23مصطفى كافي، مرجع سابؽ، ص (1)
 .90-89محمد شكرم سبلـ، ثكرة االتصاؿ كاإلعبلـ مف األيديكلكجيا إلى الميديكلكجيا نحك رؤية نقدية، ص (2)
 .23سابؽ، ص مصطفى كافي، مرجع (3)
 .24مصطفى كافي، مرجع سابؽ، ص (4)
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 :(1)التاليعمى النحك 
 

 لكترونية:الصحافة اإل 
 (،لكتركنية )الصحيفة البلكرقيةافة ىك ظيكر الصحافة اإلالصحبرز معالـ التطكر الذم شيدتو مف أ 

العممية الصحفية كزادت مف فقد سيمت ىذه التكنكلكجيا  ب،ك طكر ىائؿ شيدتو تكنكلكجيا الحاسكىي نتاج ت
إذ  كنقميا، كقد ساىـ ذلؾ في ازدىار صناعة الخبر الصحفي خاصة في مجاؿ جمع األخبار سرعتيا،

قميمة إلى مقر الصحيفة  كيرسمو بثكافو  كتب مكضكعو في أم مكاف في العالـأف يأصبح بإمكاف الصحفي 
  كمتابعة مكضكعاتو الصحفية كتطكيرىا.

 

الي الجديد اىتماـ الباحثيف لكتركنية ىذا المستحدث اإلعبلمي كاالتصعت الصحافة اإللقد استد
كتقسيميا إلى كتحديدىا ئصيا صيف في مجاؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كالذيف حاكلكا تعريفيا خصاخصتكالم

 .(2)أنكاع مختمفة
 

الفنكف  جميعتنتشر فييا األخبار كالمقاالت ك  متعددة الكسائطالكسائؿ المف لكتركنية الصحافة اإلك 
باستخداـ تقنيات عرض النصكص  ،نترنت بشكؿ دكرم متسمسؿة عبر شبكة المعمكمات الدكلية اإلالصحفي

تصؿ إلى القارئ مف خبلؿ شاشة الحاسب  التي ميزات التفاعميةالكالرسـك كالصكر المتحركة كبعض 
 . (3)اصةلكتركنية خأـ كانت صحيفة إكاف ليا أصؿ مطبكع أسكاء  ،اآللي
 

كتتميز عف النسخة المكتكبة  المكتكبة التي يعاد نسخيا عمى اإلنترنت،بأنيا الصحؼ  اكتعرؼ أيضن 
  .(4)الصكرةك  الصكت،ك ، باستعماؿ كبير لؤللكاف

 

اإلنترنت تتـ مف خبلؿ كسائط  نيا عممية اتصاؿ صحفي عبر شبكةإبقكلو: " ،باف"كيعرفيا "ماجد سالـ التر 
ليا مكقع ك  ،تصدر بشكؿ دكرم نترنت مف مزايا تكنكلكجيةمستفيدة مما تقدمو شبكة اإل ،تعددةلكتركنية مإ

 ديميا إلىقت الصحيفة كتكتعتمد عمى تكنكلكجيا الحاسب اآللي في صياغة محتكيا ،محدد عمى الشبكة
 . (5)نترنت لخمؽ جك مف التعامؿ معوالقارئ عبر اإل

                                                           
 .41( شريؼ المباف، الصحافة اإللكتركنية دراسة في التفاعمية كتصميـ المكاقع، ص1)
 .41( شريؼ المباف، مرجع سابؽ, ص2)
 .95( رضا عبد الكاحد أميف، الصحافة اإللكتركنية، ص3)
 .3ي الجزائر، كاقع كآفاؽ، ص( جماؿ بكعجمي كبمقاسـ ركاف، الصحافة اإللكتركنية ف4)
 .98( ماجد الترياف، اإلنترنت، الصحافة اإللكتركنية رؤية مستقبمية، ص5)
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الصحافة  إلىتشير  كيعرض الكاتب "عمي عبد الفتاح كنعاف" مجمكعة مف المؤشرات التي
 :(1)منيا ،لكتركنيةاإل
 لكتركني دكرم يحتكم عمى األحداث الجارية.منشكر إ نياإ 
 نترنت.ما تككف متاحة عبر شبكة اإل االبن كغ تـ قراءتيا مف خبلؿ جياز حاسكب،ت 
 عدادىا كتركيب  ،لكتركنيةبطريقة إ يتـ إصدارىا مف حيث تحريرىا كتصحيحيا كتصميـ الرسكـ كا 

 متصؿ بالشبكة. جياز حاسكب ثـ يتـ بثيا إلى ،الصفحات
 يرغب. ىا كالبحث في محتكياتيا كحفظ المادة التي يريدىا كطباعة ماتتيح لمقارئ تصفحيا كاستدعاء 
 يككف ليس لدييا نسخ مطبكعة. اكأحيانن  ،النصكص فييا مرتبطة بصحؼ كرقية مطبكعة 
 كتخزيف المعمكمات  ،نترنت، كلو مكقع محدد عمى شبكة اإللكتركني يصدر بصفة دكريةمنشكر إ

دارتيا  لكتركنية.كاستدعاؤىا يككف بطريقة إ كا 
يمكف تسجيؿ  ،نيةلكترك افة اإلتي حاكلت تحديد مفيـك الصحبعد استعراض التعريفات الك 

 :التاليةالمبلحظات 
 لكتركنية نكع إعبلمي كاتصالي جديد استرعت انتباه الكثير مف الباحثيف كالدارسيف.الصحافة اإل إف 
 بلن بؿ تأخذ شك الشكؿ الكرقي المطبكع، لكتركنية ال تأخذالصحافة اإل ىناؾ اتفاؽ بيف الباحثيف عمى أف 

 ك كانت الصحيفة في األصؿ كرقية.حتى كل ابحتن  الكتركنين إ
 دارتيا كتبكيبيا كتصنيفيا كيم كف لمستخدمييا استرجاعيا إمكانية حفظ المادة الصحفية كتخزينيا كا 

 ىا مف شبكة المعمكمات.كاستدعاؤ 
 مف األخبار كاألحداث الجارية كالقصص الخبرية كالتعميقات  الكتركنية مزيجن تتضمف الصحافة اإل

 ككافة الفنكف الصحفية.كالخدمات المرجعية 
 لكتركنية بطابع الدكرية حتى ينطبؽ عمييا كصؼ صحافة.تتسـ الصحافة اإل 
  الصكر كاأللكاف.ك عرض المحتكيات باإلضافة إلى النصكص  عمىتعتمد 
 

 لكترونية:خصائص الصحافة اإل  2.3.6.1
ذا تي تميز ىمف الخصائص ال الكتركنية عددن كف كالمختصكف في مجاؿ الصحافة اإلحدد الباحث

لكتركنية قيمة الخصائص ىي التي تمنح الصحافة اإلكىذه  ،التقميدم النكع مف الصحافة اإللكتركنية عف
كىي خصائص تمثؿ  ،الكسائط المتعددة" ،التفاعمية ،"الترابطية النصية كىذه الخصائص ىي: ،مضافة

                                                           
 .11( عمي كنعاف، الصحافة اإللكتركنية في ظؿ الثكرة اإللكتركنية، ص(1
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 :(1)ا يميعمى أف ىناؾ خصائص أخرل يمكف عرضيا فيم يتفؽ عميو الباحثكف، امشتركن  اقاسمن 
 .خاصية التنكع 
 :مف  تبرز بشكؿ كبير بالنسبة لمستخدمي صحافة اإلنترنت، إذ يمكنيـ تجاكز عددك  خاصية المركنة

 نترنت.تعرض، كلك كانكا عمى دراية قميمة باإلاإلجراءات التي 
 الفكرية. 
 سرعة العرض. 
 .الحدكد المفتكحة 
 

  المدونات 1.3.7
 "Web log"كالتي ترجع بدكرىا إلى كممة  "،blog"كممة نجميزية ىي أصؿ كممة مدكنة في المغة اإل

غمب المكاقع إلى كممة مدكنة. كىي مشتقة مف أقد تـ ترجمة الكممة بالعربية في ك  ،بمعنى سجؿ الشبكة
لكتركني يقكـ فيو الشخص المدكف بتسجيؿ االنطباعات كيمكف تعريؼ المدكنة بأنيا مكقع إ ،التدكيف

لمتعميقات كالردكد  اخاصن  اكتكفر المدكنة قسمن  الركابط كالصكت كالفيديك، ت ككذلؾكاألفكار كالمعمكما
 .(2)لمحصكؿ عمى التغذية الراجعة

 

 أنواع المدونات: 2.3.7.1
 كىذا النكع مف المدكنات  ،ىي يكميات مستمرة أك ىي تعميقات مف قبؿ أفرادك  :المدونات الشخصية

. احتى لك كانت ال تقرأ أبدن  فتخر بمدكناتيـالشخصية عادة ما نأصحاب المدكنات ك . اىك األكثر شيكعن 
بؿ ىي كسيمة لمتفكير في الحياة أك األعماؿ الفنية.  الغالب ليست مجرد كسيمة لبلتصاؿ، المدكنات في

كلكف بعضيا  المدكنات الشخصية تصؿ إلى الشيرة،. قميؿ مف االمدكنات يمكف أف يككف نكعيا كجدانين 
ر تسمح لممدكنيف بتبادؿ األفكار كالمشاع ، مثؿ "تكيتر"،ؽ. المكاقعيحصؿ بسرعة عمى شيرة كاسعة النطا

 .(3)لكتركني أك كتابتيابكثير مف إرساليا عبر البريد اإل كىي أسرع عمى الفكر مع األصدقاء كاألسرة،
 

 غراض ستخدـ لمقطاعات الخاصة أك لؤليات كىذا النكع مف المدكن :مدونات المؤسسات والشركات

                                                           
 .141-140( عبد الرزاؽ الدليمي، الصحافة اإللكتركنية كالتكنكلكجية كالرقمية، ص(1

 .12افة المدكنات اإللكتركنية عمى اإلنترنت، صزكي الكردم، صح (2)
(3 )https://ar.wikipedia.org 

https://ar.wikipedia.org/
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أك  لمتسكيؽ اأك خارجين  ،لتحسيف االتصاؿ كالثقافة في الشركة اما داخمين إىذه المدكنات دـ التجارية، كتستخ
ات المماثمة لمنكادم كنالمدأما  جارية أك ألغراض العبلقات العامة، كتسمى بمدكنات الشركات،العبلمات الت
 إببلغتخداـ األمثؿ ىك االس تسمى بمدكنات النكادم، كمدكنات الجمعيات، أك أسماء مشابية،فكالجمعيات، 

 .(1)أنشطة النادم كاألعضاء بالمدكنةباألعضاء كاألطراؼ المعنية األخرل 
 مثؿ ىناؾ نكع مف المدكنات التي تقكـ بالتركيز عمى مكضكع معيف: مدونات لنوع معين ،

ت دكنامك  مدكنات المشاريع،ك مدكنات األزياء، ك مدكنات المنازؿ، ك مدكنات السفر، ك المدكنات السياسية، 
 .(2)مدكنات االستجكابك  ى الكبلسيكية،مدكنات المكسيقك  التعميـ،

 

  مدكنات الفيديك كتسمى  :حسب نوع الوسيطمدونات"vlog،"  كمدكنات الركابط كتسمى
"linklog،"  كمدكنات الرسكمات كتسمى"sketchblog،"  كمدكنات الصكر كتسمى"photoblog،" 

ات كالمدكن "،tumblelogs"يا أنكاع مختمطة مف الكسائط تسمى كفي ،كالمدكنات ذات الكظائؼ القصيرة
كع نادر مف كىناؾ ن "،typecast"مدكنات تسمى  اثـ يتـ مسحيا ضكئين  التي تكتب عمى اآلالت الكاتبة

 . phlog"(3)"يا بركتكككؿ غكفر كتسمى المدكنات التي استضاف
 

  :مواقع التواصل االجتماعي 1.3.8
منذ  تتطكر التي ؿ السنكات القميمة الماضية التكاصؿ االجتماعي خبللمكاقع  البلفتتعزز الظيكر 

كىي مف أكثر كأكسع المكاقع  عبر اإلنترنت، التصبح مف أكثر المكاقع استخدامن  ،اآلفبداية ظيكرىا إلى 
كىي البديؿ األمثؿ  كالجماعات المستخدميف ليا، لتقديميا خاصية التكاصؿ بيف األفراد اكاستمرارن  اانتشارن 

ا أدل إلى ثكرة ، مألنيا سيمت التخاطب كالتعبير كالتفاعؿ بيف المستخدميف ،كسائؿ اإلعبلـ التقميدمل
 .(4)حقيقية كتغيرات جكىرية مست جميع مجاالت الحياة

حد المظاىر التفاعمية في إطار الثكرة أكما تمثؿ  عمى مستكل عالمي، كبدت ىذه التغيرات كاآلثار
صاؿ أك ما يسمى اإلعبلـ الجديد. بحيث لـ تعد تقتصر عمى ككنيا أدكات اتصاؿ التكنكلكجية الحديثة لبلت

 ،بؿ تعدت ذلؾ لتشكؿ كاحدة مف أىـ أدكات اإلعبلـ التفاعمي اآلراء كالتسمية بيف المستخدميف، كتبادؿ
 بحيث يتكاصؿ مف خبلليا مبلييف المستخدميف الذيف تجمعيـ اىتمامات مشتركة كتتيح ليـ التعميؽ الحر

                                                           
 .152( فيصؿ أبك عيشة، مرجع سابؽ، ص1)
 .52( محمد المنصكر، تأثير شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى جميكر المتمقيف، ص2)
 .60-59ص محمد سيد رياف، اإلعبلـ الجديد، 3))
 .86( شريؼ دركيش الباف: مداخبلت في اإلعبلـ البديؿ كالنشر اإللكتركني عمى اإلنترنت، ص4)
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جراء المحادثات  رساؿ الرسائؿ كا  نشاء المدكنات كا  كمشاركة الممفات كالصكر كتبادؿ مقاطع الفيديك كا 
 .(1)الفكرية

 وتطورىا نشأة مواقع التواصل االجتماعي: 
ـ اإلنسانية أكؿ ما ظير مصطمح الشبكات االجتماعية كاف مف قبؿ "جكف بارنز" الباحث في العمك 

ات مف القرف العشريف بعض الكسائؿ ي. كظيرت في السبعين1954صاغو سنة في جامعة لندف ك 
يات التي سيمت التفاعؿ لكتركني مف أكلى التقن، ككانت قكائـ البريد اإللكتركنية االجتماعية األكلىاإل

ما  اكغالبن  ،أتاح ىذا التفاعؿ لؤلفراد إمكانية تطكير عبلقات ثابتة كطكيمة األمد مع اآلخريف إذ االجتماعي،
 .(2)أسماء مستعارةكانت ب

 

بدأت شبكات التكاصؿ االجتماعي تظير بشكميا  يات مف القرف العشريف،كفي منتصؼ التسعين
 بالطبيعة االجتماعية لمبشر كحاجاتيـ لمتكاصؿ. دافعة ،الجديد

كيمكف إجماؿ ظيكر كتطكر شبكات التكاصؿ االجتماعي عبر ثبلث مكجات أساسية: المكجة  
كات لدعـ تكاصؿ األفراد مع إضافة بعض الخدمات االجتماعية مف حيف األكلى جسدت ظيكر الشب

ؿ التخصص كالمكجة الثانية تميزت بالتنافس بيف شبكات عديدة الستمالة المستخدميف مف خبل ،خرآل
تميزت بالتنافس بيف شبكات عديدة الستمالة المستخدميف مف فأما المكجة الثالثة  بالتكجو لجماىير معينة،

 . (3)صص بالتكجو لجماىير معينةخبلؿ التخ
 

سنة  "Classmates.com"مثؿ:  ،بدأت مجمكعة مف الشبكات االجتماعية ،اتيكأكاخر التسعين
ركز ىذا إذ  1997عاـ  "SixDegrees"كمكقع  ،كىك مكقع اجتماعي لمربط بيف زمبلء الدراسة 1995

لمالكييا كتـ  اع أف تدر ربحن لـ تستط الشبكاتىذه  المكقع عمى الركابط المباشرة بيف األشخاص. إال أف
إغبلقيا. كبعد ذلؾ ظيرت مجمكعة مف الشبكات االجتماعية التي لـ تستطع أف تحقؽ النجاح الكبير بيف 

لكف الميبلد الفعمي  ،في السنكات البلحقة ظيرت بعض المحاكالت األخرلك . 2001ك 1999األعكاـ 
 االتي حققت نجاحن  "Frindster" . مع بداية العاـ ظيرت2002لمشبكات االجتماعية كما نعرفيا اليكـ سنة 

في النصؼ الثاني ك الستحكاذ. لكف لـ يتـ التكافؽ عمى شركط ا, 2003جكجؿ إلى محاكلة شرائيا سنة دفع 
ثـ تحكلت بشكؿ كامؿ إلى شبكة  " كمنصة لمتدكيف،Skyrock"ظيرت في فرنسا شبكة  نفسو العاـ مف

                                                           
 .2( محمد عبد السميع، دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في التسكيؽ، ص1)

 .39سارة حمايدية، الطفؿ الجزائرم كشبكات التكاصؿ االجتماعي، ص( (2
 .39سارة حمايدية، مرجع سابؽ، ص( (3
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 2008ات يناير إحصاءستطاعت بسرعة تحقيؽ انتشار كاسع لتصؿ حسب كقد ا ,2007اجتماعية سنة 
 . (1)لى المركز في ترتيب الشبكات االجتماعية حسب عدد المشتركيفإ

 

كىك مكقع  "،ؿجكج"ظير مكقع يبمغ عدد مشاىدات صفحاتو أكثر مف  ،2005كمع بداية عاـ 
كمعو  ،عمى مستكل العالـ كأكبرىا عيةالشبكات االجتما مف أكائؿ يعدك  ،مام سبايس األمريكي الشيير

 .(2)الذم بدأ في االنتشار المتكازم مع مام سبايس"، الفيس بكؾ"منافسو الشيير 
 

 :أىم مواقع التواصل االجتماعي 
 

 بوك: فيس 
فيس بكؾ" كتديره شركة " ،ايمكف تسجيؿ عضكية بو مجانن  ،ىك مكقع كيب لمتكاصؿ االجتماعي 

كيشير اسـ المكقع إلى دليؿ الصكر الذم تقدمو الكميات كالمدارس  اصة ليا،محدكدة المسؤكلية كممكية خ
 اكالذم يتضمف كصفن  عضاء ىيئة التدريس كالطمبة الجدد،التمييدية في الكاليات المتحدة األمريكية إلى أ
 . (3)ألعضاء الحـر الجامعي ككسيمة لمتعرؼ إلييـ

 

ماعي مساىمة في نشر ثقافة التكاصؿ أكثر شبكات التكاصؿ االجت "فيس بكؾيعد مكقع "ك 
كالفضؿ في ذلؾ يعكد إلى  كاالتجاىات كاألدياف حكؿ العالـ، االجتماعي بيف الناس مف مختمؼ الطبقات

العادييف فيك يتيح لؤلشخاص  عبره، خصائصو التي يسرت كشجعت الناس عمى االشتراؾ كالتكاصؿ
 .(4)سيـ مع أشخاص آخريفإبراز أنفسيـ كالتعريؼ بأنفكاالعتبارييف كالشركات 

 
جؿ التكاصؿ بيف الطمبة في جامعة ؛ مف أ2004" عاـ كربيرجك ز كقد أسس ىذا المكقع "مارؾ 

 إذ ألخرل في أمريكا كبريطانيا ككندا،لينتشر بعدىا استخدامو بيف طمبة الجامعات ا ىارفرد األمريكية،
إلى مكقع  لصكر الشخصيةيؼ بالمستخدـ كنشر اتطكر المكقع كخصائصو مف مجرد مكقع لمتعر 

أصبح عبارة عف حمقة ربط تجمع المجتمعات  إذ "،بكؾ فيس"متخصص بالتكاصؿ تحت إدارة شركة 
 "فيس بكؾ"كما أصبح منصة تسكيقية تستخدميا كبرل الشركات العالمية ليتحكؿ  ،المتكاصؿ فيما بينيا رقمين 

                                                           
 .247مركل صبلح، اإلعبلـ اإللكتركني، أسس البحث العممي، ص( 1)
 .247مركل صبلح، اإلعبلـ اإللكتركني، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .36عبد اهلل الرعكد، دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في التغيير السياسي في تكنس كمصر، ص( 3)
 .36عبد اهلل الرعكد، مرجع سابؽ، ص( 4)
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 .(1)مف مكقع لو أغراض اجتماعية إلى مكقع متعدد الكظائؼ
 

 ويتر:ت  
الثبلثة الرئيسية في العالـ،  مكاقعال مف بيف يعد، ك حد مكاقع التكاصؿ االجتماعي" ىك أتكتيرمكقع "

لو كىك خدمة  امف مصطمح "تكيت" الذم يعني "التغريد" كاتخذ مف العصفكر رمزن  "تكيتر"خذ اسـ حيث أ
حيث ظير في  ،رسالة الكاحدةلم احرفن  140إرساؿ رسائؿ نصية قصيرة ال تتعدل بمصغرة تسمح لممغرديف 

بحث تطكيرم لخدمة التدكيف األمريكية عمى إجراء  "Obvious"عندما أقدمت شركة  2006أكائؿ عاـ 
ليتـ بعدىا فصؿ ىذه الخدمة المصغرة عف  المصغر، كلحداثة ىذه الخدمة أخذ ىذا المكقع باالنتشار،

 .(2)2007مف سنة  بريؿعمييا اسـ "تكيتر"، كذلؾ في أ أطمؽ إذ ،الشركة األـ
 

لمبحث سنة  "جكجؿ"فقد قرر محرؾ  اليكمية، كمع ازدياد أعداد مف يستخدمو لتدكيف أحداثيـ
لمتصريحات  امعتمدن  امصدرن  يعدكأصبح  " كمصدر لمبحث،التكيتر"أف يظير ضمف نتائجو تدكينات  2009

يف الغربي كالعربي المجتمعكجياء  أكانت صادرة مف سياسييف أـ ممثميف أـ صحفييف أـسكاء  ،الشخصية
كىك ما يحدث  ،لمتصريحات الحككمية كاإلخبارية امعتمدن  اأف يككف مصدرن  بلن كيتكقع مستقب عمى حد سكاء،

 . (3)القكم فيو "تكيتر"في البمداف العربية عقب ما أطمؽ عميو الربيع العربي كتأثير  حاليا
 

 :اليوتوب 
 ،www.youtube.comكعنكانو  ية عمى شبكة اإلنترنت،المكاقع اإللكتركن مف أشير "اليكتيكب"يعد 

كف مف مقاطع الفيديك عمى شبكة اإلنترنت بشكؿ إذ تقكـ فكرة المكقع عمى إمكانية إرفاؽ أم ممفات تتك
يتمكف مف أرفاؽ عدد غير محدكد مف ىذه المستخدـ بتسجيؿ عضكية بالمكقع  فبمجرد أف يقكـ مجاني،
يك كما يمكف لممشاىديف إدارة حكار جماعي حكؿ مقطع الفيد يراىا مبلييف األشخاص حكؿ العالـ،الممفات ل

 .(4)كذلؾ مف خبلؿ خاصية التعميقات
 
كذلؾ  ،كما يمكف تقييـ ممؼ الفيديك مف خبلؿ اإلعجاب بو أك النقر عمى أيقكنة عدـ اإلعجاب 

                                                           
 .36-34كرة الشبكات االجتماعية، صخالد المقدادم، ث( 1)
 .91محمد المنصكر، تأثير شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى جميكر المتمقيف، ص 2))

 .39-38خالد المقدادم، مرجع سابؽ، ص (3)
 .521-520حسف النجار، استخدامات الشباب الجامعي لمكقع يكتيكب عمى شبكة اإلنترنت، ص 4))

http://www.youtube.com/
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" في الظيكر يكتيكب"ر عف مدل أىمية ممؼ الفيديك مف كجية نظر مستخدمي المكقع. بدأ مكقع لمتعبي
لكتركنية التي تقدـ فيديكىات يتـ إنتاجيا مف طرؼ المكاقع اإل أشير مف نترنت كالذم يعدعمى شبكة اإل

  .Paypal"(1)" "بامباؿ "مكظفيف مف شركة  ةطة ثبلثاسبك  2005المستخدميف في عاـ 
يقكماف بالتقاط صكر فيديك في أحد االحتفاالت  "يفستيؼ تش"ك "ىيرلي"ت الفكرة حيف كاف بدأك 

حيث  "،يكتيكب"كبسبب صعكبة نشر ىذه الصكر تـ التفكير في إنشاء ىذا المكقع  في ساف فرانسيسكك،
  .(2)امؤقتن  اكاف مكقعن 

عمى مكقع  فيديك يتـ رفعو أكؿنأ في حديقة الحيكاف" أجاكد كريـ بعنكاف " وكيعد الفيديك الذم رفع
كمنذ ذلؾ الكقت تـ رفع  ثانية، 19كتبمغ مدتو الزمنية  ،2005 -بريؿأ -23ككاف بتاريخ  "،يكتيكب"

عمو المكقع ما ج ،كشاىدىا المبلييف مف كؿ أنحاء العالـ كبجميع المغات ،المميارات مف األفبلـ القصيرة
كقد أصبح  ،بشرائو كضمتو إلييا "جكجؿ"شركة  امتق 2006كفي سنة  األكثر مشاىدة عمى اإلنترنت،

لبث مقاطع األفبلـ الخاصة  ؛لمفنانيف كالسياسييف كاليكاة عمى حد سكاء ارئيسين  االيكـ مكقعن  "اليكتيكب"
مات لتستخدمو الجامعات كالحكك  "كبياليكت"بؿ تطكر  ،ابتركيج أفبلميـ كأغانييـ أك منتجاتيـ لمعامة كمجانن 

لكتركنية عبره، كما تقـك معظـ الشركات الخاصة باستخدامو لنشر محتكل عية كالحصص اإللبث برامج التك 
صانع  ومتعدد األغراض يستفيد من انو أصبح مكقعن مع كالخدمات التي تعرضيا، لدرجة أتسكيقي لمس

  .(3)هالمحتكل كمتمقك 
 

  نستغراماإل:  
نشاؤ ىك تطبيؽ مف التطبيقات الحديثة التي تـ تحديثيا  كىك تطبيؽ يتيح لؾ  ،لميكاتؼ الذكيةىا كا 

 ،أف تقكـ بتنزيؿ الصكر المختمفة التي ترغب في عرضيا باإلضافة إلى تنزيؿ مقاطع الفيديكىات القصيرة
 نستغراـ.المشيكرة التي لدييا حساب عمى اإلمتابعة حسابات الفنانيف أك الشخصيات  ايضن أكيتيح 

 

 :خصائص مواقع التواصل االجتماعي  
 

 منيا: ،عمى مستكل العالـفي انتشارىا  امكاقع التكاصؿ االجتماعي بخصائص كانت سببن تتميز 
  :تشجع المساىمات كردكد الفعؿ مف األشخاص  عياالجتما التكاصؿكسائؿ مكاقع  المشاركة

                                                           
 .521-520حسف النجار، مرجع سابؽ، ص 1))

 .43( عمي شقرة، اإلعبلـ الجديد.. شبكات التكاصؿ االجتماعي، ص(2
 .43( خالد مقدادم، مرجع سابؽ، ص3)
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 .(1)عبلـ كالجميكراإلتطمس الخط الفاصؿ بيف كسائؿ  نياإحيث  ،الميتميف
  :ر مكاقع التكاصؿ االجتماعي تقدـ خدمات مفتكحة لردكد الفعؿ معظـ كسائؿ اإلعبلـ عب االنفتاح

كيت كالتعميقات كتبادؿ نيا تشجع التصإ إذ ‘كالمشاركة أك اإلنشاء كالتعديؿ عمى الصفحات
 .(2)حكاجز أماـ الكصكؿ كاالستفادة مف المحتكل أمما تكجد  انادرن المعمكمات، ك 

 :متكقع، جتماعي بأنو تمقائي كغير رسمي أكيتسـ التكاصؿ عبر شبكات التكاصؿ اال التمقائية 
ككذلؾ عدـ كجكد لكائح كقيكد تنظيمية  ،فميس ىناؾ تخطيط أك تنسيؽ لمتكاصؿ بيف األعضاء

 .(3)فيك يتسـ بالتمقائية بيف طرفي االتصاؿ ،تحكـ ذلؾ التكاصؿ
  :از حاسكب فبل يشترط كجكد جي ،إمكانية فتح تمؾ المكاقع عف طريؽ اليكاتؼ النقالة المرونة

تشغيؿ يزة المحمكلة أصبحت تضمف أنظمة ف الشركات المنتجة لؤلجإلمكلكج لتمؾ الشبكات. بؿ 
 .(4)تطبيقات خاصة تسمى برامج التكاصؿ االجتماعي

 ككسائؿ اإلعبلـ االجتماعية عف التقميدية مف خبلؿ  تتميز مكاقع التكاصؿ االجتماعي :المحادثة
المشاركة كالتفاعؿ مع الحدث أك الخبر أك المعمكمة  أم ،تاحتيا لممحادثة في اتجاىيفإ

 المعركضة.
  الخاصة بسرعة كسائؿ اإلعبلـ االجتماعية تسمح لممجتمعات المحمية بتشكيؿ مكاقعيا  :المجتمع

جمع حكؿ مصالح أك اىتمامات ترتبط تمؾ المجتمعات في العالـ أ كمف ثـ كالتكاصؿ بشكؿ فعاؿ،
 برنامج تمفزيكني، أك تعميـ،ال أك قضية سياسية، أك تكغرافي،، مثؿ حب التصكير الفك مشتركة

 .(5)امتقاربن  الكتركنين إ اكيصبح العالـ بالفعؿ قرية صغيرة تحتكم مجتمعن 
  كذلؾ  ،تتميز مكاقع التكاصؿ بأنيا عبارة عف شبكة اجتماعية مترابطة مع بعضيا البعض :الترابط

مكاقع أخرل لمتكاصؿ بالمكاقع كالتي تربطؾ  عبر الكصبلت كالركابط التي تكفرىا صفحات تمؾ
 " كىكذا،الفيس بكؾ"مثؿ خبر ما عمى مدكنة يعجبؾ فترسمو إلى معارفؾ عمى  ،ااالجتماعي أيضن 

 ما يسيؿ كيسرع مف عممية انتقاؿ المعمكمات.
  :قع التكاصؿ مف بيف األمكر التي ساعدت كبشكؿ كبير عمى انتشار مكا سيولة االستخدام

نترنت يمكنو خمؽ ة في اإلف أم شخص يممؾ ميارات أساسيلذا فإ ,بساطتيا ىكاالجتماعي 
                                                           

 .26( مصعب قتمكني، ثكرات الفيس بكؾ.. مستقبؿ كسائؿ االتصاؿ في التغير، ص1)
 .26( مصعب قتمكني، مرجع سابؽ، ص2)
 .86، ص( ماىر عكدة الشمايمة، تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ3)
 .85ماىر عكدة الشمايمة، مرجع سابؽ، ص 4))
 .257مجمة العمـك اإلنسانية، مرجع سابؽ, ص( 5)
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كاف بإمكاف األشخاص الحصكؿ عمى تكاجد عبر  ،فمف قبؿ ،كتسيير مكقع شبكة اجتماعية
صعكبة خمؽ ىذه  تكان ةكلكف المشكم مف خبلؿ الحصكؿ عمى صفحات شخصية، الشبكة
فأغمبيتيا  ،ماعية مجانية كمفتكحة أماـ الجميعفي حيف أف المكاقع االجت ت كتطكيرىا،الصفحا

في الكقت الذم يتـ فيو التسجيؿ في مكاقع أخرل مف خبلؿ إرساؿ  ،تتيح لؤلشخاص التسجيؿ فييا
 .(1)دعكة مف طرؼ أعضاء سابقيف في المكقع

  :في ظؿ  اقتصادية في الجيد كالكقت كالماؿمكاقع التكاصؿ االجتماعي  التوفير واالقتصادية
 حيز عمى شبكة التكاصؿ االجتماعي، فالفرد البسيط يستطيع امتبلؾ ية االشتراؾ كالتسجيؿ،مجان

 . (2)أخرلعمى جماعة دكف  عمى أصحاب األمكاؿ أك اكليس حكرن 
 

 أىداف مواقع التواصل االجتماعي: 2.3.8.1
   

  :يميمف بيف أىداؼ ىذه المكاقع نذكر بإيجاز ما 
 كارؽ العرقية كالدينية.كىدـ الف الحكاجز بيف البشر كافة إلغاء 
 لغ فقد أصبحت ىذه الشبكات االجتماعية  اء الفكارؽ الزمنية في نقؿ الخبر،سرعة التكاصؿ بيف البشر كا 

ا يعني أف الخبر يصؿ إلى المستخدـ في أم كقت عمى مدار م عمى أم ىاتؼ نقاؿ، امجانين  اتطبيقن 
 .(3)الساعة
  
  :(4)مجاالت استخدام المواقع االجتماعية  2.3.8.2

 :كىك أىـ أكجو استخداـ الشبكات االجتماعية )إقامة عبلقات اجتماعية مف  التعارؼ كالصداقة
 خبلؿ الشبكة(.

 :مف أىـ مميزات الشبكات االجتماعية إمكانية إنشاء  إنشاء شبكات لمجيات كالمؤسسات المختمفة
فييا كؿ العامميف في  فيمكف ألم جية إنشاء شبكة ليا كيشرؾ تحت مظمتيا، شبكات داخميا تجمع األفراد

 تمؾ الجية.
 :فمف خبلؿ الشبكات االجتماعية يمكف إنشاء مجمكعات اىتماـ كدعكة  إنشاء مجمكعات اىتماـ

 جميع األصدقاء لبلشتراؾ فييا.
 ضافتيا الشبكات أكىي مف اإلمكانات الجديدة التي  :كالمؤسسات إنشاء صفحات خاصة باألفراد

                                                           
 .27( خالد المقدادم، ثكرة الشبكات االجتماعية، ص(1

 .259-258مجمة العمـك اإلنسانية، مرجع سابؽ, ص (2)
 .112-111( عمي كنعاف، اإلعبلـ اإللكتركني، ص3)

 .381-379إلعبلـ الجديد "الدكلة االفتراضية الجديدة"، صياس خضير البياتي، ا (4)
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المتميزة ككذلؾ الجيات الشخصيات ك ف إنشاء صفحة لممشاىير فيمك ،االجتماعية في بيئة الكيب
 خباره كأنشطتو.أ الصفحة باالشتراؾ فييا لمتعرؼ إلىصاحب  كالمؤسسات، إذ يقـك محبك

  كات االجتماعية عمى رأس الشب "الفيس بكؾ"كفي ىذا المجاؿ يأتي  الشبكة االجتماعية:برمجيات
ىذه البرمجيات منيا ما ىك  مجيات،لتطكير البر  حتى أصبح بيئة )منصة( مف حيث البرمجيات،

 كمنيا ما ىك بحثي. ترفييي،
 :إال أنيا  يد مف األلعاب الترفييية المسمية،تضـ الشبكات االجتماعية العد استخدامات ترفييية

 .يتنافس األصدقاء في المعبة الكاحدةإذ  ،تعمؿ بفكر الكيب
 :مختمفة لمتكاصؿ بيف أفراد ات االجتماعية سببلتكفر الشبك كسائؿ االتصاؿ بيف أفراد المجتمع 

 المحادثة الفكرية بيف األعضاء. ،تمؾ الكسائؿ: الرسائؿ اإللكتركنية مف أشير المجتمع اإللكتركني،
 فيناؾ العديد  جتماعية ألغراض الدعاية التجارية،يمكف استخداـ الشبكات اال :ية كاإلعبلفاالدع

كما يمكف عمؿ إعبلنات مدفكعة األجر  مف أنكاع التركيج، ليا كنكعمف الشركات تؤسس مجمكعات 
  .(1)عبر الشبكة االجتماعية

 

 :وسمبياتيا مواقع التواصل االجتماعيإيجابيات  2.3.8.3
 

 يجابيات:اإل 1.3.8.3.1
 

 طبلؽ إبداعاتيـ  أتاحت ىذه الشبكات لمستخدمييا تبادؿ الخبرات كاالىتمامات كاآلراء فيما بينيـ كا 
ت ىذه الشبكات تمثؿ النكافذ التي يطؿ الشباب مف خبلليا عمى العالـ حيث أصبح كمكاىبيـ الكامنة،

  .(2)يا مناسبةنالخارجي لمتعبير عف ذكاتيـ بالطريقة التي يرك 
  أصبحت الشبكات االجتماعية كسيمة أخبار ميمة ألحداث بعينيا كخاصة األحداث السياسية

 كمجرياتيا.
 مثؿ  ،راء فئات مجتمعية معينةآف خبلليا استطبلع الشبكات االجتماعية اليكـ أصبحت كسيمة يمكف م

رائيـ حكؿ قضية معينة، بؿ آكرصد  ،امكغيرى "تكيتر"ك "الفيس بكؾ"راء الشباب عبر آاستطبلع 
مكانية جمع معمكمات منيـ حكؿ المسألة  .(3)ذاتيا كا 

 ة عبر ىذه قيات االجتماعيحيث تـ تككيف العديد مف الممت ،مثمت ىذه الشبكات منتديات افتراضية
                                                           

  .381-379ياس خضير البياتي، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .334( تيسير أبك عرجة، كسائؿ اإلعبلـ أدكات تعبير كتغيير، ص2)
 .65( جبريؿ بف حسف العريشي، الشبكات االجتماعية كالقيـ رؤية تحميمية، ص3)
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 ممتقى طمبة شبكة جامعة الخميج، منيا عمى سبيؿ المثاؿ: ممتقى العرب مف المحيط إلى الشبكات،
 .(1)لخ... إعجماف لمعمـك كالتكنكلكجيا

 .إلغاء حاجز الزماف كالمكاف كمف ثـ سرعة االنتشار كالتأثير 
 ات عمى اإلبداع كاالجتياد كبر المحفز تسمط، كىذا مف أ التشجيع عمى إبداء الرأم دكف خكؼ عقاب أك

 .(2)كالتجديد
  ال بأس بو مف التسمية كالترفيو. اتحقؽ قدرن  
  تحفز عمى التفكير اإلبداعي كبأنماط كطرؽ مختمفة بسبب التكاصؿ مع أشخاص مثقفيف كمف بيئات

 .(3)مختمفة
 فيي ال تحتاج إلى خبرات تقنية أك تكاليؼ مادية. ،سيكلة استخداميا كالمشاركة فييا 
 (4)قكـ بدكر فعاؿ في جيكد اإلغاثة الدكلية مف خبلؿ نشر رسائؿ االستغاثةت.  

 

 السمبيات:  1.3.8.3.1
يجابية التي حققتيا مكاقع التكاصؿ االجتماعي في العديد مف الجكانب اإل عمى الرغـ مف اآلثار

 :(5)أىميا ال تخمك مف السمبيات، المختمفة إال أنيا
 حتى تجده  مكقع مف مكاقع التكاصؿ االجتماعيتصفح أم إضاعة الكقت: بمجرد أف يبدأ المستخدـ ب

يمؿ عممو أك كاجباتو المدرسية أك العائمية أك في جياز الحاسكب، أماـ ايقضي ساعات طكيمة جدن 
 .غيرىا

  انعداـ الخصكصية: حيث تتيح مكاقع التكاصؿ االجتماعي لآلخريف االطبلع عمى أسرارنا كالتدخؿ في
 .(6)شؤكف حياتنا

  ضعاؼ ميارة االتصاؿ: ىي مف أىـ اآلثار التي قد تشكؿ خطرن اإلدماف عمى مستخدمي الشبكة  اكا 
كىدره في  شاشة الحاسكب ف قضاء الكقت الطكيؿ أماـالشباب كالمراىقيف. فإ اخصكصن  ،االجتماعية

انطكاء  تصفح المكاقع يؤدم إلى عزليـ عف كاقعيـ األسرم كعف مشاركاتيـ االجتماعية كيجعميـ أكثر
الحياة االجتماعية الحقيقية. فالكثير مف الشباب اليكـ يعاني مف صعكبة في تغيير طريقة حياتو  عف

                                                           
 .334بؽ، صتيسير أبك عرجة، مرجع سا 1))
 .334تيسير أبك عرجة، مرجع سابؽ، ص 2))
 .65( جبريؿ بف حسف العريشي، مرجع سابؽ، ص3)
 .25( ركال عبد الرحمف الجمؿ، اإلعبلـ الجديد.. تكنكلكجيا جديدة لعالـ جديد، ص4)
 .101حسيف محمكد ىتيمي، العبلقات العامة كشبكات التكاصؿ االجتماعي، ص( 5)
 .102، مرجع سابؽ، صحسيف محمكد ىتيمي( 6)
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فقد أدمف الكثير منيـ عمييا كال يستطيعكف االستغناء عنيا  راكو في عالـ الشبكات االجتماعية،بعد اشت
 . (1)إف أرادكا ذلؾ

 كال  فرادهأاعة أك مجتمع ال يثؽ بأحد مف ضعؼ الثقة: ال يستطيع المشترؾ أف يشعر باالنتماء إلى جم
مف ىنا تبقى العبلقات في مكاقع التكاصؿ االجتماعي ىشة ما لـ تتأسس عمى  يشعر باألماف فيو،

 عبلقات سابقة في العالـ الكاقعي.
  العزلة االجتماعية عف العالـ الكاقعي: لجأ العديد مف أفراد المجتمع إلى شبكات التكاصؿ االجتماعي

كغياب شبو تاـ كنتج عف ذلؾ حضكر في العالـ االفتراضي  ،حاجات التكاصؿ مع اآلخريف إلشباع
ذا كاف مف أىداؼ شبكات التكاصؿ  عف العالـ الحقيقي، ف إف ‘االجتماعي تخميص البشر مف عزلتيـكا 

 . (2)تحقؽ ذلؾ اليدؼ انتيى بالبشر إلى عزلة جديدة عف عالميـ الحقيقي
 ؿ الدخكؿ إلى الشبكات االجتماعية بأسماء مستعارة كصكر كىمية لتحقيؽ انتحاؿ صفة الغير: مف خبل

 االحتياؿ بيف الناس مكاسب مادية أك اجتماعية أك لجمب مشكبلت أك لتمكيث سمعة بعض األفراد أك
 . (3)أك حتى التجسس عمى أحكاؿ الدكلة العربية اإلسبلمية مف خبلؿ مكاطنييا

 

 محددات مصداقية اإلعالم الجديد: 1.3.9
التقميدم ما  نترنت عمى التمييزمصداقية المعمكمات عمى شبكة اإلفي تعتمد العديد مف الدراسات 

نت تحمؿ خصائص كاعتبرت المصادر ذات مصداقية إذا كا الرسالة، كالكسيمة،ك بيف مصداقية المصدر، 
إضافة إلى  ،يكيةالدينامك  -أم تككف مكثكقة-الثقة ك  تمكنيا مف اإلقناع، كتأتي بالدرجة األكلى الخبرة،

 الرزانة أك اليدكء كاأللفة.
 

 مصداقية المصدر:  2.3.9.1
قد يسفر عف مصداقية  انترنت باعتبارىا مصدرن رت التصكرات لممكاقع عمى شبكة اإلأظي

مف الممكف ترجمة عدة عناصر مف مصداقية المصدر ك  اكتة قد تككف عالية أك منخفضة،متف
 :(4)كعمى كجو التحديد ,في البيئة الرقمية

                                                           
 .87محمد النكبي محمد عمي، مقياس إدماف اإلنترنت لدل طبلؿ الجامعة المكىكبيف، ص( 1)
 .88ماىر عكدة الشمايمة، اإلعبلـ الرقمي الجديد، ص( 2)
  .21، ص, مرجع سابؽكائؿ مبارؾ خضر فضؿ اهلل( 3)

(4  ( Andrew J. Flanagin and Miriam J. Metzger<Digital Media and youth: Unparalleled Opportunity and Unprecedented 
Responsibility,P8-9 
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كأف تككف الجيات  ،كاحترافيتو شمكلية كدقة معمكمات المكقععنصر الخبرة: الذم يظير مف خبلؿ  .1
 الراعية لممكقع جديرة بالتصديؽ.

ستخداـ الدعاية كالكفاءة كا اعنصر الثقة: ترتبط الثقة بنزاىة المكقع كالتي تتبيف مف خبلؿ سياستي .2
 كسمعة المؤلؼ أك مؤسس المكقع. المينية

 ية إضفاء جانب الترفيو في المكقعاميكية: أك الحيكية كالجاذبية كالمقصكد بيا كيفعنصر الدين .3
لممكنة كالمحتكل المثير كالذم ينعكس في طريقة تصميـ المكقع مف خبلؿ استخداـ الرسكمات ا

 كاستخداـ الميزات التفاعمية. لبلىتماـ
 

 :مصداقية الرسالة 2.3.9.2
عمى إدراؾ خصائص الرسالة أك المعمكمات  أثيرية تمصداقية الرسالة مف خبلؿ فحص كيف تظير 

 المحتكل،ك ة عناصر كىي: بناء الرسالة، كتشمؿ األبعاد الرئيسية لمصداقية الرسالة أربع المصداقية،
 .(1)كاإلببلغ أك اإلرساؿ ،المغةك 
 

 كؿ مباشر مصداقية الرسالة عمى اإلنترنت, إال أفقميمة تناكلت بش اكعمى الرغـ مف أف ىناؾ بحكثن 
نترنت أك جكدة داخؿ اإلنترنت يتبعكف معايير مماثمة لمغاية في الحكـ عمى المعمكمات المك مستخدمي اإل
كمات كشكميا كاستخداـ األدلة ف ىناؾ جكانب مف محتكل الرسالة كالدقة كصحة المعمإ خارجو. إذ

مصداقية المعمكمات  ثبت أنيا تؤثر عمى تصكرات كمفاىيـ كاالستشيادات الشمكلية كاالنتشار أك الركاج،
  .(2)نترنتعمى اإل

 

 سيمة التصفح،أف تككف يجب الشبكة عف ذلؾ فإف الخصائص البنائية لممعمكمات عمى  بلن كفض
يؤثر  بلن فكجكد أخطاء مطبعية مث ،كفي خصائص اإلرساؿ ال بد أف تككف المعمكمات خالية مف األخطاء

  .(3)عمى مصداقية الرسالة
 

                                                           
(1) Andrew J. Flanagin and Miriam J. Metzger: The Perceived Credibility of Web Site Information as Influenced by the sex 
of the source. P694-695 
)2  ( Andrew J. Flanagin and Miriam J. Metzger :The Role of Site Features, User Attibutes, and Information Verification 
Behaviors on the Perceived Credibility of Web_ Based Information.P322 
(3)Fogg et al., How Do Users Evaluate the Credibility of Web Sites? A Study with Over 2,500 Participants,paper 
presented at the Designing for User Experiences, San Francisco, CA., 2003 
http://htlab.psy.unipd.it/uploads/Pdf/lectures/captology/p1-fogg.pdf, 2011/11/11, pp 6 – 10.  
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فإف العديد مف سمات مصداقية الرسالة في الكسائؿ ، كبحكثيا المصداقية ألدبيات اككفقن ، كعميو
 .(1)نترنتلرسائؿ عمى شبكة اإلالتقميدية أثرت عمى تصكرات كمفاىيـ مصداقية ا

  

 مصداقية الوسيمة:  2.3.9.3
ركزت الدراسات التي اىتمت بمصداقية كسائؿ اإلعبلـ عمى المصداقية النسبية كقابمية تصديؽ 

عبر كسائؿ اإلعبلـ عدة اإلعبلمية التي يتـ مف خبلليا تبميغ الرسالة. كقد سعت مقارنات مختمؼ القنكات 
لتقييـ مصداقية كسائؿ اإلعبلـ الرقمية بالنظر لقنكات االتصاؿ. فكجدت بعض الدراسات أف المعمكمات 

ي ف رنت كالكيب،أكثر مصداقية مف نظيرتيا عمى اإلنت التي تككف عبر كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية التقميدية
أم أف  كالرقمية، كسائؿ اإلعبلـ التقميدمكجد فركؽ ما بيف المعمكمات عمى حيف ترل أخرل أنو ال ت

 .(2)في مصداقية المعمكمات كالرسالة االكسيمة لف تحدث فرقن 
 

نترنت إلى حد كبير لى أنو بالرغـ مف اعتبار شبكة اإلفإف األبحاث في ىذا المجاؿ تشير إ اكعمكمن 
أنيا أكثر عمى إال أنو ينظر لمكسائؿ الرقمية  كبالتساكم مع الكسائؿ التقميدية، لممعمكمات امكثكقن  امصدرن 

إضافة إلى دكافع البحث لدل  ،نترنتكاسع كاالستخداـ الكبير لشبكة اإلكيعكد ذلؾ لبلنتشار ال ،مصداقية
 .(3)تقميديةمستخدميو عف أنكاع معينة مف المعمكمات ال يمكف تكفرىا في الكسائؿ ال

 

  :مصداقية في اإلعالم الجديدالتعزيز  1.3.11
 

لمكاقع أك المكقع اإلخبارم أك اإللكتركني لدل كيفية تعزيز مصداقية ا بد مف التعرؼ إلى ال
كلمعرفة تمؾ المبادئ أك المعايير تـ إجراء مقابمة مع  الخاص بالمكقع،أك الجميكر  جميكر كسائؿ اإلعبلـ

التي تدعـ لمكقكؼ عمى أىـ تمؾ المبادئ  الفمسطينية كسائؿ اإلعبلـ الجديدفي  عدد مف الخبراء كالعامميف
 :(4)كمنيا كتعزز مصداقية المكاقع،

أف يككف مف السيؿ المقدرة عمى التحقؽ مف دقة المعمكمات الخاصة بالمكقع: عف طريؽ عمؿ  .1
بدأت أنت  فتككف بؾ حتى لك لـ يتبعيا المستخدمكف، كصبلت عف مصادر المعمكمات الخاصة

 كأظيرت الثقة في البيانات المكجكدة بالمكقع.
                                                           

(1  ( Fogg et al, How Do Users Evaluate the Credibility of Web Sites? P6-10. 
(2)Perception of Internet Information Credibility, P530-531: Andrew J. Flanagin and Miriam J. Metzger. 
(3  ( Thomas J. Johnson and Barbara K. Kaye, Web belivability: A Path Model Examining How Convenience and Reliance 
Predict Online Credibility, P620-622. 

 .102، صمرجع سابؽاشـ، ى( منى 4)
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 محاكلة إظيار كجكد لمنظمة حقيقية كراء مكقعؾ: إظيار أف لمكقعؾ منظمة.  .2
 

  اإلعالم الجديد: عموماتممصادر   1.3.11
 

يبدك  -في العقد األخير مف القرف العشريف خاصة–يات االتصاؿ الحديثة كانتشارىا إف ظيكر تقن 
اقع التكاصؿ االجتماعي نترنت كمك اإل كعمى رأسيا ،تمؾ التقنيات تفقد فرض ادلة،غير المع ككأنو

تجاكز مف ك  اإلعبلمية، في مفيكـ "مصادر الخبر" كما عرفناه في األدبيات اجديدن  اكاقعن  ،...كالمدكنات
 .(1)خبللو المتمقي المؤسسة اإلعبلمية )الكسيط( ككصؿ مباشرة إلى المتمقي

 
  ألخبار:نترنت كمصدر لاإل   2.3.11.1

 

ألخص الصحؼ كبا عبلمي مف تقنيات االتصاؿ الحديثة،استفادت جميع قطاعات العمؿ اإللقد 
كتظير ىذه االستفادة بشكؿ كاضح مف خبلؿ سرعة نقؿ المعمكمات كتقنيات  في الجكانب اإلخبارية،

 .(2)الحفظ
 

ف مشركع )ضم ظيكر لو نترنت منذ أكؿ، لـ يكف لدل مكتشفي كال مطكرم اإلكفي الكاقع
ARPAنترنت إلى ما ىي عميو ، أف يتكقعكا تطكر تطبيقات اإلات مف القرف الماضيي( في عقد الستين

لقد كاف ىدؼ المشركع تكفير شبكة اتصاؿ متعددة المكاقع في حاؿ نشكب حرب نككية في فترة  ،اآلف
 .(3)الحرب الباردة بيف المعسكريف الشرقي كالغربي آنذاؾ

 

رنت مع اإلعبلـ كالتكزيع اإلعبلمي الحالة األكلى في تاريخ تطكر كسائؿ نتلـ تكف تجربة اإل
 جمو.الذم أنشئت مف أ اإلعبلـ التي تطكرت كتعددت استخداماتيا عف الغرض األكلي

 

-دكافع مخترعي كمطكرم التمفزيكف ف األخرل، ف األمر نفسو يسرم عمى كسائؿ اإلعبلـكنجد بأ
كلـ يتصكركا أف يطكر استخدامو ليصبح كسيمة الترفيو األكلى  التعميـ،كانت مف أجؿ استخدامو في  –بلن مث

ىداؼ مطكرييا فأ صناعية،كما كاف الحاؿ كذلؾ مع األقمار ال ،في جميع المجتمعات البشرية اآلف

                                                           
 .6( محمد بف سعكد بف خالد , مصادر المعمكمات االعبلمية بيف التقميدم كالكاقع, ص1)
 .6( محمد بف سعكد بف خالد , مرجع سابؽ, ص2)

  .196، صمرجع سابؽبكبكر بكعزيز،  (3)
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 . (1)إال أنيا تعددت كتنكعت في الكقت الراىف كانت ألغراض االتصاالت العسكرية، األساسية
 

 مذىمة خالفت كؿ تكقعات مخترعاتيا،ككسيمة اتصاؿ تمت كتطكرت بسرعة نترنت ، فإف اإللذلؾ
نما لكسائؿ اإلعبلـ أيضن  ىي الياتؼ  كأصبحت ،اكأصبحت في فترة كجيزة ليس فقط لكسائؿ االتصاؿ كا 

 . (2)كسيمة لمترفيو كالحصكؿ عمى المعمكمات اكما أنيا أيضن  كالتمفزيكف كالصحيفة بالنسبة لمفرد العادم،
 

بحيث  لعادم بمصادر المعمكمات المختمفة،نترنت الفرد ا، أكصؿ اإلر لممعمكمات كاألخبارككمصد
 انترنت كاقعن حصكؿ عمى المعمكمات بحرية كسيكلة، كفرض اإلخر يعتمد عمييا في البآأصبح بشكؿ أك 

 (3) .الزماف كالمكاف سماتو رخص تكمفة التكزيع كتجاكزمف أىـ ك  ،ككسيمة تكزيع اجديدن 
  

الفرصة لكؿ مف األفراد كالمؤسسات في نقؿ اآلراء كالمعمكمات بحرية كاممة  أتاحنترنت اإل أفكما 
ف في مجاؿ النشر عمى المستثمرك  مف أنظمة كقكانيف النشر التي كانت تخضعيا الدكؿ أك اكثيرن  اتجاكزن م

 .(4)فأصبح عالـ النشر أكثر ديمقراطية كما قاؿ )بيؿ غيتس( ،كسائؿ اإلعبلـ
 

، كباألخص الصحؼ ،ادت جميع قطاعات العمؿ اإلعبلمي مف تقنيات المعمكمات الحديثةكاستف
رعة نقؿ المعمكمات كتقنيات كتظير ىذه االستفادة بشكؿ كاضح في عمميات س في الجكانب اإلخبارية،

يف اممكالمراسميف الع القمـ كالكرقة بالنسبة لممحرريف الصكت حؿ محؿ سجؿمكلعمنا نذكر كيؼ أف  الحفظ،
الجكاؿ كىكاتؼ األقمار  مثؿ ،ف االتصاالت البلسمكية حمت محؿ االتصاؿ السمكيفي الصحؼ، ككيؼ أ

ضافة الصك  الصحفي عمى بناء قصتو اإلخبارية ف التقنيات الحديثة تساعدالصناعية، كما أ ر كا 
 .(5)دكف الحاجة لبلستعانة باألقساـ الفنية لمقياـ بمثؿ ىذه األعماؿ كالجرافيكس ليا

 

نترنت ليا العديد مف تطكرات السريعة في مجاؿ خدمات اإلأف ال 2001( moningكيرل ماننغ )
كفر مصادر إضافية يفالكصكؿ إلى قكاعد المعمكمات س بيقات في مجاؿ الصحافة اإلخبارية،التط

د مف مع تكجو العدي اخصكصن  ،يدد طريقة العمـ التقميدية لمصحفييفاإلنترنت سي أف كما يعتقد لمصحفييف،

                                                           
 .8محمد بف سعكد، مصادر المعمكمات اإلعبلمية بيف التقميد كالكاقع، ص( (1

 72.انا بريس، شبكات اإلعبلـ، صانطك  (2)
 .59فاركؽ سيد حسيف، اإلنترنت شبكة المعمكمات العالمية، ص( (3
 .11-10( محمد بف سعكد بف خالد , مرجع سابؽ, ص(4
 .114حسني نصر، الخبر الصحفي، ص( (5
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 .(1)نترنتمباشرة عمى اإل المصادر اإلخبارية لنشر أخبارىـ
 

غ كذلؾ أف الصحفي يذىب مباشرة لممكاقع المختمفة كيحصؿ عمى المعمكمات نمان يكضحك 
خذ "نص" التصريحات أل الكسائؿ اإلعبلمية األخرل قعكاألخبار إما عف طريؽ مصادر األخبار أك مف مكا

 . (2)خبار المحتممة لمصحفييف بطريقة غير عاديةاألادر مص المباشرة، فاإلنترنت ضاعؼ
 

لكتركني مع المصدر اإلخبارم ىي الكسيمة الت تككف المقابمة عبر البريد اإلففي بعض الحا
نو في أ خباراأللكتركني كمصدر لمحصكؿ عمى ، كيتميز البريد اإلالكحيدة لمحصكؿ عمى أقكاؿ المصدر

أما  المبلحظات كالدقة في االقتباسات، ر بالرد كيعفي المحرر مف تدكيفيمنح المصدر الكقت الكافي لمتفكي
 . (3)مثؿ في عدـ الفكرية في المقابمة كغياب أسئمة االستفسار كالمتابعة لما يقكلو المصدرتعيكنو فت

 

بخاصية أساسية تجعؿ منيا أداة محكرية في تكسيع فضاء  اإلنترنت شبكة باإلضافة إلى ىذا تنفرد
فيي أداة تخمؽ  كالمعمكمات، ( كتجاكز العقبات التقنية لمكصكؿ إلى األخبارافراد )كلك افتراضين حركية األ

إذ تمنح بعض الجماعات كاألفراد إمكانية استثمار فضاءات عمكمية لتطرح بيا  مرجعيات ثقافية جديدة،
"المدكنات" كمكاقع  لظاىرة اكخير مثاؿ عمى ذلؾ النمك المتسارع حديثن  يدية،دالالت جديدة غنية كتجد

الفرد  تمنحكالمجتمعات التي  ،التكاصؿ االجتماعي كنتيجة لمقاء كالتناغـ بيف التكنكلكجيا الرقمية مف ناحية
 .(4)مكانة مركزية مف ناحية ثانية

 

فباإلضافة إلى المدكنات التي ساىمت في إمداد اإلعبلمييف بكـ ضخـ مف المعارؼ كالمعمكمات 
 في ىذا الجانب. ابارزن  اع التكاصؿ االجتماعي ىي األخرل لعبت دكرن ف مكاقأ، نجد الميمة

 

خر في نقؿ األخبار آكأحدثت مكاقع التكاصؿ االجتماعي المختمفة ثكرة جديدة مف نكع 
في الحصكؿ عمى األخبار  كفأصبحت ىذه المكاقع بمثابة كسائؿ إعبلـ يعتمدىا الكثير  إذ ،كالمعمكمات

بداء اآلراء كمعرفة ما  يصاليا  ،يجرم حكؿ العالـ في أسرع كقتكا  كذلؾ لتميزىا في سرعة نقؿ المعمكمة كا 
 .(5)قراءة الصحؼمف بالممؿ الذم أصبح البعض منو يشعر  عدد كبير مف الجميكر، إلى

 
                                                           

 .114حسني نصر، مرجع سابؽ، ص( (1
 .12، صالتقميد كالكاقع، التجربة السعكدية( محمد بف سعكد بف خالد، مصادر المعمكمات اإلعبلمية بيف 2)

 .115حسني نصر، مرجع سابؽ، ص( (3
 .88أريح الصادؽ، قراءة في الرىانات الثقافية كاالجتماعية لمتكنكلكجيا بالرقمنة الحديثة، ص (4)
 .10أسامة الغيثي، مكاقع التكاصؿ االجتماعي تضيؽ الخناؽ عمى كسائؿ اإلعبلـ، ص( (5



 

118 

 

فيناؾ مف يرل  ،كما ساىمت المكاقع في طرح كمناقشة العديد مف القضايا كالكصكؿ إلى حمكؿ ليا
، كأف ما ليست مصدر ثقة أنياكىناؾ مف يرل  لمحصكؿ عمى المعمكمة كالخبر، اميمن  امصدرن  دأنيا تع

 .(1)كتعتبر مؤشرات لمبحث عف بقية المعمكمة الكافية ينشر فييا ال يفي بالغرض
 

برز كأشير مكاقع التكاصؿ االجتماعي ككيفية مف أ ابعضن تناكلت الدراسة  ،كبخصكص ىذه النقطة
كطف العربي كذلؾ ات في الاإلحصاءمع عرض بعض  ،لمخبر الصحفي حفييف عمييا كمصادراعتماد الص
  :التاليعمى النحك 

 
 :الفيس بوك 2.3.11.2

 

مجمكعة  مف خبلؿ إنشاء لعالـ،لمصحفييف فرصة االتصاؿ بزمبلئيـ حكؿ ا "الفيس بكؾ"يتيح 
ثانية  ف كثيريف مف أماكفصادفكا صحفييي استطاعكا أفا ىعند ،"باسـ "الصحفيكف "الفيس بكؾ"عمى شبكة 

  .كمختمفة
الفيس "ال تعمؿ شبكة  ،بخبلؼ أدكات االتصاؿ بشبكة الحاسبات التي تعمؿ في زمف حقيقيك 

طة لمكصكؿ إلى مصادر الخبر كالمعمكمات سافي مجاؿ األخبار الجديدة غير أنيا تنفع مع ذلؾ كك  "بكؾ
 .(2)ف تككف مادة خبريةجديرة بأ حكؿ أشخاص ضاعكا في أحداث

 

عف إطبلؽ خدمة جديدة خاصة لمصحفييف باسـ  "فيس بكؾ"أعمنت شركة  ،اؽكفي ىذا السي
(news qier)، نشر تحديثات فكرية مف مصادر ( تسيؿ ىذه الخدمة كما يدؿ اسميا )شريط األخبار

كذلؾ بإبراـ شراكة مع ككالة األنباء  "فيس بكؾ" شبكة كقد قامت ،متعددة لؤلخبار مباشرة فكر حصكليا
لتزكيد نيكز كاير  (Storyfulلكتركني )في الفضاء اإل ؿ اكتشاؼ كتأكيد صحة األخبارالرائدة في مجا

  .(3)بأخبار دقيقة كمؤكدة
 

التي تنشر بشكؿ  كتتمحكر ىذه األخبار حكؿ األخبار العاجمة كالترفيو كالطقس كالرياضة كاألخبار
ك االنتخابات ث الطبيعية أ، مثؿ الككار مف قبؿ أشخاص يككنكف كاجية أىـ األحداث في العالـ كاسع

                                                           
 .10، مرجع سابؽ، صأسامة الغيثي( (1
 .200( بكبكر بكعزيز، مرجع سابؽ، ص2)
 .200( بكبكر بكعزيز، مرجع سابؽ، ص3)
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 .(1)كالثكرات كاألحداث الرياضية كغيرىا
 "نيكز كاير"صفحة  فإ "،فيس بكؾ"كالعبلقات اإلعبلمية في  األخبارمدير  ،يقكؿ اندم ميشيؿ

 أك أشخاصتمت مشاركتو بشكؿ عاـ مف قبؿ  ،اإلخبارمستعماؿ بلستقكـ بجمع كنشر محتكل صالح ل
ف لمصحفييف حيث يمك "،الفيس بكؾ"ليا جميكر كبير عمى  أصبح خباراأل أفميشيؿ  كيرل ،مؤسسات

نحف متحمسكف لتكطيد عبلقاتنا مع المؤسسات اإلعبلمية كالصحفييف " :كيضيؼ ،استخدامو في تقاريرىـ
.(2)"كبر مف أم كقت مضىأالقادمة  األياـفي 



نو بسبب نشر حكالي أ ""نيكز كاير إلطبلؽخاصة  تدكينة( في Storyful)و  ترل ،مف جية أخرل
 لبلىتماـ كينمك بشكؿ سريع. االمكقع مثيرن  أصبح "الفيس بكؾ"تحديث في الدقيقة الكاحدة عمى  ألؼ 650

  
المنشكرة  كاألخبارؽ مف صحة الصكر المساىمة في التحقمف خبلؿ  أنياب "فيس بكؾ"شركة  دكتع

ف تساىـ أك  ،كالصحفييف األخبارلة لفرؽ الفعا كاألداةف تصبح الكاجية الجديدة أب تأمؿ "فيس بكؾ"عمى 
ىذه الخدمة  إفكذلؾ تقكؿ ىذه الشركة  ،اإلخبارية المميزة بنشر المحتكل األصيؿ )نيكز كاير( كالقصص

نيا لؤلخبار،ىك في الكقت نفسو مصدر كجية  "الفيس بكؾ" أفتثبت   إبرازستظير قدرة "ستكريفكؿ" عمى  كا 
تقكـ باستخداـ خكارزميات معقدة الكتشاؼ القصص التي تنشر  إذقصص مثيرة مف العالـ كبشكؿ سريع. 

مف صحتيا قبؿ نشرىا  لمتأكدىذه القصص عبر فريقيا الصحفي  بمتابعةثـ تقـك  "،فيس بكؾ"بسرعة عمى 
كىـ عمى دراية تامة  كاألخبارىكذا يمكف لمصحفييف استخداـ ىذه المعمكمات  "،نيكز كاير"عمى صفحة 

 .(3)مف مصداقيتيا ؽققد تـ التح بأنو
 

 في اإلعالم الجديد:ومصادرىا معايير تقييم المعمومات  1.3.11
تظير الحاجة إلى  ات المنشكرة كالمتاحة عمى الشبكة،بسبب الميزات السابقة الذكر لممعمكمك 
ر لتقييـ ىذا النكع مف إعطاء العديد مف المعاييباحثكف حاكؿ إذ  تنظيـ ىذا الكـ مف المعمكمات،معايير ل

ر المعمكمات التي تضع تسعة معايير لمكثكؽ بمصد، Sing" (2004)"حدىا دراسة سنج مكمات، أالمع
ية، التغط ،المصداقية : الغرض، المسؤكلية، الدقة، المكضكعية، التحديث،نترنتالمتاحة عمى شبكة اإل

                                                           
 مكقع حيبر لينؾ، فيس بكؾ يسعى ألف يككف صديقنا لمصحفييف.( (1
 مكقع حيبر لينؾ، مرجع سابؽ.( (2
 مكقع حيبر لينؾ، مرجع سابؽ.( (3
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  .(1)ةمبلمح خاص الجكانب الشكمية،
 

ر "مصاد كىي بعنكاف (2006الضحكم ) يمحافظ كىناء ع العزيز دراسة عبد الرشيد بف عبدأما  
نقمت أربعة أصناؼ لممعايير:  فقد ،"معايير مقترحة لمتقكيـ :المعمكمات المتاحة عمى شبكة اإلنترنت

 المعايير المتعمقة بالدقة كأخرلك  ,متعمقة بالمحتكلالمعايير الك , ير المتعمقة بالمسؤكلية الفكريةالمعاي
 .(2)ةبالحداث

 

( التي تركز عمى المعايير التالية: المصداقية، الدقة، 2007ركبرت ىاريس ) دراسةتعرض ككذلؾ 
كذلؾ بصياغتيا عمى شكؿ أسئمة يطرحيا المستخدـ عمى نفسو كىك  ،المعايير بصيغة عمميةالمعقكلية، 

 :(3)كىي نترنت بقصد االطبلع عمييا أك استعمالياالمعمكمات عمى شبكة اإل يتعرض لممادة أك
 لخ(؟إ ...عمكمة بالضبط )إحصاءات، مقاالت، صكرتبحث كم ـ  ع 
  خر تحديث ليا أك مراجعة؟آما تاريخ عرض المعمكمة ككذلؾ تاريخ 
 لخ(؟غرض مف نشر ىذه المعمكمات )تجارم، عممي... إما ال 
 مكتبة إلكتركنية، مدكنة، مكقع دـ بعض المعمكمات )مكقع إخبارمما عنكاف المكقع الذم ق ،

 لخ(؟شخصي... إ
 لييئة التي قامت أك ا كانت ىذه الصفحة تذكر المؤلؼ معمكمات تحمؿ بيانات تعريفيا؟ مثؿ: إذاىؿ ال

 ؟/ىاثـ ىؿ يسرت سبؿ االتصاؿ بو بتأليفيا كنشرىا،
 ىؿ ىناؾ رابط يحممؾ إلى مصدر المعمكمة األكلى؟ 
  مقاطع فيديك(؟ يتـ عرض ىذه المعمكمات )صكر، نص، مقاطع صكتية،بأم شكؿ 
 ؟... إلخ(عامة تحرير المعمكمات )متخصصة، طمحات المستعممة في صياغة أكما نكع المص 
 ىؿ المكقع )المصدر( الذم تتعامؿ معو مشيكر كذك سمعة طيبة عمى الشبكة؟ 
  لقضية ما؟ اكذلؾ يجب استشعار مكضكعية المكضكع كىؿ يحمؿ مكاثيؽ أك تحيزن 
 
 
 
 
 

                                                           
)1) Singh, Sp. Evaluation Of Electronis Refernce Sources. https://www.gndec.ac.in/~librarian/sveri/dbit2302043%20(1).pdf 

 .معايير مقترحة لمتقكيـ"(، "مصادر المعمكمات المتاحة عمى شبكة اإلنترنت: 2006عبد الرشيد بف عبد العزيز حافظ كىناء عمي الضحكم )( (2
)3) Robert Harris, Evaluating Internet Research Sources. https://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm 

https://www.gndec.ac.in/~librarian/sveri/dbit2302043%20(1).pdf
https://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm
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 الصحفيون وأخالقياتيم في زمن اإلعالم الجديد: 1.3.13
 

ع المتخصصكف بكسائؿ االتصاؿ الجماىيرية عمى أف لممينة الصحفية مبادئيا كأساسياتيا يجم
كالعبلقات بينيـ كبيف عمبلئيـ  ،التي تعبر في مضمكنيا عف قكاعدىا كالعبلقات بيف ممارسييا مف ناحية

  ىذه المينة. كبينيـ كبيف المجتمع الذم ينتمكف إليو مف ناحية ثالثة بما يكٌكف خصائص ،مف ناحية ثانية
 

خدمة اجتماعية كبيرة لككنيا تتضمف  ،بشكؿ عاـ كالصحافة بشكؿ خاص ،كتؤدم ميمة اإلعبلـ
 :(1)كىي ،كخصائص عدة اتفؽ عمييا عدد مف العمماء كالدارسيف المتخصصيف اشركطن 

أم بمعنى أنيا تقكـ مف أجؿ إشباع أك مكاجية احتياج مجتمعي كتستمد  داؼ مجتمعية،لممينة أى .1
 عية كجكدىا مف إحساس الناس بضركرة القياـ بنشاط معيف مف شأنو أف يشبع ليـ احتياجاتيـ.شر 

 تستند المينة إلى أسمكب عممي كمكاكبة التقدـ العممي كتحديثاتو المختمفة. .2
أم قاعدة مف المعرفة العممية كالنظريات كالقكانيف كالمبادئ  ،لممينة قاعدة معرفية تستند إلى العمـ .3

 فيـ المشكمة كتحديد الحؿ المناسب ليا.العممية ل
أنو في ممارسة المينة يقع العمؿ األساسي عمى  بمعنى ،يمارس العمؿ الميني متخصصكف مينيكف .4

عاتؽ أفراد كىيئات متخصصة ليا مف الصبلحيات كالكفاءة كالقدرة العممية ما يمكنيا مف فيـ 
 المشكمة كالتعامؿ معيا دكف ارتجاؿ ككفؽ لكائح حاكمة.

 كالمكاثيؽ كالقكاعد األخبلقية كالسمككية المتفؽ عمييا. ،كجكد أساس أخبلقي قيمي لمممارسة .5
األمر  ،اعتراؼ المجتمع بالمينة كتحمميا لمسؤكلياتيا تجاه األفراد كالجماعات كالنظـ في المجتمع .6

 كجكدىا كممارستيا.عمى الذم يضفي شرعية 
ت كثيرة تنعكس عمى القكة اإلقناعية لمرسالة مف تخضع الممارسة الصحفية لعكائؽ كتتأثر بصعكبا .7

  جية كعمى ممارسي ىذه المينة أنفسيـ مف جية أخرل.
 

                                                           
 .80( عبد اهلل عبد النبي، إدارة المؤسسات الصحفية، ص1)



 

112 

 

 

 

 

 

 

 الثالث ـلــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص
 المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة
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 :الفصل الثالث 3

 لبيانات الدراسة. يستعرض الباحث في ىذا الفصل طريقة المعالجة اإلحصائية
 

 .تمييد  
 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة.  
  لمتغير الفئة العمرية اتكزيع أفراد العينة كفقن. 
  جمع البيانات كأداةأسمكب. 
 المعالجة اإلحصائية لمبيانات. 
 صدؽ أداة الدراسة. 
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 تمييد 3.1
 

يج خاصػػػة مشػػػكمة الدراسػػػة كالمػػػناإلطػػػار العػػػاـ لمدراسػػػة بأجزائػػػو المختمفػػػة كبيسػػتعرض ىػػػذا الفصػػػؿ 
لمتأكػػد مػػف صػػدؽ أداة الدراسػػة، ككيفيػػة  الباحػػث ، كالطريقػػة التػػي اتبعيػػاكأدكات جمػػع البيانػػات كخصائصػػيا

  :التالي عمى النحك كذلؾ, مبياناتلالتحقؽ مف ثبات األداة، كطريقة المعالجة اإلحصائية 
 

 خصائص العينة الديمغرافية 2.3

 العينة الديمغرافية.  ( خصائص3.1كضح الجدكؿ رقـ )ي
 

 والنسب المئوية لخصائص العينة الديمغرافية (. األعداد3.1رقم ) جدول

 النسبة المئوية العدد المتغيرات
 االجتماعيالنوع 

 68.8 86 ذكر
 31.2 39 أنثى

 الوظيفة
 20.8 26 طاقم التحرير
 24.0 30 مقدم ومذيع

 21.6 27 مراسل
 15.2 19 مصور
 18.4 23 آخر

 الفئة العمرية
 28.8 36 31أقل من 

31-11 57 45.6 
 25.6 32 11أكثر من 

 المؤىل العممي
 11.2 14 دبموم فأقل
 60.0 75 بكالوريوس
 28.8 36 دراسات عميا

 سنوات الخبرة العممية
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 20.0 25 5أقل من 
5-11 33 26.4 

 53.6 67 11أكثر من 
 

 كالفئة كالكظيفة، الجنس، لمتغيرات اكفقن  لديمغرافيةا عينةال خصائص (3.1) رقـ الجدكؿ يكضح

 يمي: كما كذلؾ العممية، الخبرة كسنكات العممي، كالمؤىؿ العمرية،
 

 مقابػؿ ،ذكػكر العينػة أفػراد مػف %(68.8) أف إلى (3.1) رقـ الجدكؿ في الكاردة المعطيات تشير

 (%24ك) التحريػػػر، طػػػاقـ فػػػي يعممػػػكف العينػػػة أفػػػراد مػػػف (%20.8) أفك  .اإلنػػػاث مػػػف مػػػنيـ %(31.2)
 مػػػػػػنيـ (%18.4) ككػػػػػاف مصػػػػػكريف، (%15.2ك) ،يفمراسػػػػػػم (%21.6ك) ،يفكمػػػػػذيع يفمقػػػػػدم يعممػػػػػكف

 ممػف العينػة أفراد مف (%28.8) أف إلى الجدكؿ في الكاردة المعطيات تشيرك  .أخرل كظائؼ في كفيعمم

 ككػػػػػاف سػػػػػنة، (40-30) العمريػػػػػة الفئػػػػػة ضػػػػػمف ىػػػػػـ ممػػػػػف (%45.6ك) سػػػػػنة (30) عػػػػػف أعمػػػػػارىـ تقػػػػػؿ

 مف العينة أفراد مف (%11.2) أف الجدكؿ مف يتضح كما .سنة (40) عف يزيدكف ممف منيـ (25.6%)

 حممػػػة مػػػف مػػػنيـ (%28.8) ككػػػاف البكػػػالكريكس، درجػػػة حممػػػة مػػػف مػػػنيـ (%60ك) الػػػدبمكـ، درجػػػة حممػػػة

 الخبػػرة سػػنكات ؿتقػػ ممػػف العينػػة أفػػراد مػػف (%20) أف إلػػى أعػػبله المعطيػػات تشػػير كمػػا .العميػػا الدراسػػات

 ككػاف سػنكات، (10-5) بػيف لػدييـ الخبػرة سػنكات تتػراكح ممف منيـ (%26.4ك) سنكات، (5) عف لدييـ

 سنكات. (10) عف عندىـ الخبرة سنكات تزيد منيـ (53.6%)
 

 أسموب وأداة جمع البيانات 3.3
 

األدبيات السابقة،  لجمع البيانات، فبالرجكع إلى كاالستبانة المسح بالعينة استخدمت الٌدراسة أسمكب
مف كجية نظر الصحفييف  عبلـ الجديدالمصداقية ما بيف اإلعبلـ التقميدم كاإلكلفحص مكضكع 

 كىـ مجمكعة مف المحكميفتكجييات ك ، كتـ تعديميا بناءن عمى طمب استبانةطٌكر الباحث  الفمسطينييف،
ممحؽ ، كض بتخصصات مختمفةكتكر إبراىيـ عكالد األسطؿاصبع كالدكتكر تحسيف أبك صالح الدكتكر 

 .(1رقـ )
 

 اإلعبلـة، ضـ المحكر األكؿ مقياس المصداقية كأدكات يتككنت االستبانة مف أربعة محاكر رئيسك 
( فقرة، كضـ 11تككف مف )ك التقميدم كالمصداقية  اإلعبلـ ( فقرة، كتناكؿ المحكر الثاني21الجديد في )

( فقرة، أما المحكر الرابع فضـ 14تصاؿ كالمصداقية في )ف بااليف القائميالمحكر الثالث مكضكع الصحفي
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 كسنكات العممي، كالمؤىؿ العمرية، كالفئة كالكظيفة، الجنس، عمكمات عامة عف المبحكثيف مف حيثم

بأف طريقة اإلجابة عف أداة الٌدراسة تركزت في االختيار مف سمـ ثبلثي كخماسي،  اعممن  العممية، الخبرة
: مؤيد بشدة، مؤيد، محايد، معارض، كمعارض بشدة، يمي(، كذلؾ كما Likert Scaleعمى نمط ليكرت )

 (.2الممحؽ رقـ )كذلؾ كما ىك كاضح في 
 

 صدق أداة الدراسة 3.4
 

تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الٌدراسة قبؿ عممية تطبيقيا عمى عينة الدراسة بعرضيا عمى مجمكعة 
بعيف االعتبار عند إخراج  المبلحظات تـ أخذ، ك امف المبلحظات حكلي امف المحكميف الذيف أبدكا عددن 

كمف ناحية أخرل، تـ التحقؽ مف الصدؽ بحساب التحميؿ العاممي  ،األداة بشكميا النيائي، ىذا مف ناحية
(Factor Analysis لفقرات األداة، كذلؾ كما ىك كاضح في الجداكؿ )(.3.4-3.2) أرقاـ 
 

( لفقرات مقياس المصداقية وأدوات Factor Analysis)(: نتائج التحميل العاممي 3.1جدول رقم )
 الجديد  اإلعالم

 

 
 

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 كسائؿً  مصداقي ةً  عمى أث رى " الحقيقي   الٌصحفي  " خط   عمى" الٌصحفي   المكاطفً " دخكؿي   .1

 0.72 .الجديدً  اإلعبلـً 

 0.64 .مكثكؽو  مصدرو  ببل الجديدً  اإلعبلـً  في المنشكرةي  حفي ةي الصٌ  الماد ةي   .1
 0.63 .المصداقي ةً  عمى ؤث ري ت الجديدً  اإلعبلـً  في حفي ةً الصٌ  الماد ةً  نشرً  سرعةي   .3
ةً  مف لمت أكُّدً  الجديدً  اإلعبلـً  في إجراءاته  تكجدي  ال  .1  0.60 .حفي ةً الصٌ  الماد ةً  صح 
 0.60 .التقميدم اإلعبلـ مف أعمى بكضكحو  الجديدي  اإلعبلـي  يتمت عي  ،الفمسطيني   لمجميكرً  بالنسبة  .5
 0.68 .التقميدم اإلعبلـً  مف أعمى بتكازفو  الجديدي  اإلعبلـي  يتمت ع ،الفمسطيني   لمجميكرً  بالنسبة  .6
 الٌتقميدم   اإلعبلـً  مفى  أعمى بمصداقٌيةو  الجديدي  اإلعبلـي  يتمت عي ، الفمسطيني   لمجميكرً  بالنسبةً   .7

 .الفمسطيني   لمجميكرً 
0.68 

 0.60 .عاليةو  بمصداقي ةو  تحظى ال الجديدً  اإلعبلـً  في الٌصحفي ةى  الماٌدةى  أف   عتقدي أ  .8
 الكسائطً  مع المكتكًب  النصً  دمجً  صعيدً  عمى إمكاناتو  مف الجديدي  اإلعبلـي  يكفرهي  ما  .9

 .رسالًتوً  مصداقيةً  مف يزيدي  المتعددةً 
0.69 
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 (Factor Analysis) أف التحميؿ العاممي إلى (3.2ؿ رقـ )تشير المعطيات الكاردة في الجدك ك 
في  ابدرجة مقبكلة مف االرتباط، كأنيا تشترؾ معن  الفقرات ، كتتمتعالجميع فقرات أداة الٌدراسة داؿ إحصائين 

 الجديد، في ضكء اإلطار النظرم الذم بني المقياس عمى أساسو. اإلعبلـقياس المصداقية كأدكات 
 

التقميدي  اإلعالم( لفقرات مقياس Factor Analysis: نتائج التحميل العاممي )(3.3جدول رقم )
  والمصداقية

 

 

( Factor Analysis) أف التحميؿ العامميإلى ( 3.3تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )ك 
في  الة مف االرتباط، كأنيا تشترؾ معن بدرجة مقبك الفقرات ، كتتمتع (1)الجميع فقرات أداة الٌدراسة داؿ إحصائين 

 التقميدم كالمصداقية، في ضكء اإلطار النظرم الذم بني المقياس عمى أساسو. اإلعبلـقياس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لغكيا إلى األىمية ، بينما تشير إحصائينا الى رفض الفرضية العدمية أك الصفرية عند   –”Statistically Significant“ -إحصائية  ( تشير عبارة "ذك داللة1)

 .αمستكل معيف مف ألفا 
 

 الفقرات الرقم
درجة 
 التشبع

ًتيا في حفي ةى الصٌ  المادةى  تىنشري  كسائؿ اإلعبلـ التقميدم  .1  0.79 .تحيُّزو  أم   دكفى  الحقيقٌيةً  صكرى
ًتيا في ي ةى حفالصٌ  المادةى  تىنشري  كسائؿ اإلعبلـ التقميدم  .1  0.77 .تدخؿو  أم   دكفى  الحقيقي ةً  صكرى
 0.62 .نشًرىا قبؿى  حفي ةً الصٌ  المادةً  مصدرً  مف لمٌتأكُّدً  محددةن؛ إجراءاتو  الت قميدمُّ  اإلعبلـي  يعتمد  .3
 0.63 .المصداقي ةً  حساًب  عمى لمسرعةً  االلتفات بإمكاًنوً  التقميدمُّ  اإلعبلـي   .1
 0.62 .حفي ةً الصٌ  الماد ةً  نقؿً  في المصداقي ةً  عمى الت قميدم   اإلعبلـً  في امؿي الع حفيُّ الصٌ  يحرصي   .5
 0.65 .المكثكؽ غيرً  المصدرً  ذاتى  حفي ةى الصٌ  الماد ةى  ينشري  ال الت قميدمُّ  اإلعبلـي   .6
 0.70 .المصداقي ة عمى اسمبن  تكث ري  كسائؿ اإلعبلـ التقميدم في الت حريري ةي  الس ياساتي   .7
قابةً  سطكةي   .8  0.72 مصداقيًتوً  عمى اسمبن  تؤث ر التقميدم   اإلعبلـً  في العامميف عمى الذاتيةً  الر 
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ن ( لفقرات مقياس الصحفيين القائميFactor Analysis: نتائج التحميل العاممي )(3.1)جدول رقم 
 باالتصال والمصداقية

 

 
لجميع  (Factor Analysis) ( أف التحميؿ العاممي3.4المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ) تكضح

في قياس  اأنيا تشترؾ معن ، ك بدرجة مقبكلة مف االرتباطالفقرات متع كتت، افقرات أداة الٌدراسة داؿ إحصائين 
 ف باالتصاؿ كالمصداقية، في ضكء اإلطار النظرم الذم بني المقياس عمى أساسو.الصحفييف القائمي

 

درجة  الفقرات الرقم
 التشبع

ـي   .1  عفً  الٌنظرً  بصرؼ بسرعةو  ي ةً الٌصحف الماد ةً  عمى بالحصكؿً  الفمسطينيُّ  يُّ الٌصحف ييت
 .المصداقي ةً 

0.60 

 فائقةو، بسرعةو  ي ةً الٌصحف الماد ةً  نشرً  عمى الفمسطيني   ي  الٌصحف ساعدى  الجديدي  اإلعبلـي   .1
 .المصداقي ة عمى يؤث ري  ال كىذا

0.61 

 في كالمساىمة كالمشاركة بالتعميؽ الفمسطيني لمصحفي فرصة عطىأ الجديد اإلعبلـ  .3
 .مصداقيتيا مف زاد الذم األمر ،الصحفية المادة عمى الفكرم التفاعؿ

0.74 

 اط بلعو  عمى الفمسطيني   ي  الٌصحف جعؿى  الجديدً  اإلعبلـً  عبرى  األحداثً  تداكؿً  سرعةي   .1
ز ما بالت طكُّرات؛ دائـو   .داقي ًتومص مف عز 

0.65 

 مف كثرأ الصحفية لممادة امصدرن  الجديد اإلعبلـ استخداـ يفضؿ الفمسطيني الصحفي  .5
 .المصداقية عف النظر كبصرؼ التقميدم اإلعبلـ

0.67 

 اإلعبلـ مف كثرأ جديدة عبلـإ كسائؿ عمى عممو في الفمسطيني الصحفي يعتمد  .6
 .التقميدم

0.74 

 تزيد الجديد اإلعبلـ في كالتفاعؿ كالمشاركة التعميؽ ةمكانيإ يعد الفمسطيني الصحفي  .7
 .الصحفية المادة مصداقية مف

0.62 

 0.83 .كالمصداقي ةً  المعمكماًت  تفصيؿً  درجةً  بيفى  ارتباطه  ىناؾى   .8
 ذلؾ انعكسى  "مادم مقابؿو " اشتراؾً  دكفى  اممكنن  اإلعبلميةً  لمكسيمةً  الكصكؿي  كافى  كمما  .9

 .الكسيمةً  ذهى مصداقيةً  عمى اإيجابن 
0.77 

 عمى اإيجابن  ذلؾ انعكسى  ،الجديد اإلعبلـً  عمى لمتدربً  حفي  لمصٌ  أتيحًت الفرصة كمما  .11
 .لديوً  الكسائؿً  ىذه مصداقيةً 

0.62 
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  ثبات أداة الدراسة 3.5
 

لػة الثبػات تـ حسػاب الثبػات ألداة الٌدراسػة بأبعادىػا المختمفػة بطريقػة االتسػاؽ الػداخمي بحسػاب معاد
(Cronbach alpha( كقد جاءت النتائج كما ىي كاضحة في الجدكؿ رقـ ،)3.5.) 
 

راسة ( ألداة الدGuttman Split-Half Coefficient(: نتائج معادلة الثبات )3.5)جدول رقم 
 بأبعادىا المختمفة 

  
 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقم

 0.66 9 جديد ال اإلعبلـالمصداقية كأدكات   .1
 0.67 8  التقميدم كالمصداقية اإلعبلـ  .2
 0.77 10 الصحفيكف القائمكف باالتصاؿ كالمصداقية  .3

 1.79 17 الدرجة الكمية
 

( أف أداة الٌدراسة بأبعادىا المختمفة تتمتع بدرجة جيدة مف 3.5المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ) تظير
 الثبات. 

 

  اتالمعالجة اإلحصائية لمبيان 3.6
 

لحاسكب، كأدخمت إلى إلى اإلدخاليا  اقاـ الباحث بمراجعتيا تمييدن  ،بعد جمع بيانات الٌدراسة
أعطيت اإلجابة مؤيد بشدة إذ معينة، أم بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية،  االحاسكب بإعطائيا أرقامن 

درجة كاحدة، بحيث درجات، كمعارض درجتيف، كمعارض بشدة  3درجات، كمحايد  4درجات، كمؤيد  5
 كالعكس صحيح.  ،عبلـ الجديدالتقميدم كاإل اإلعبلـكمما ازدادت الدرجة ازدادت درجة المصداقية ما بيف 

 

تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات باستخراج األعداد، كالنسب المئكية، كالمتكسطات ك 
، عف طريؽ (1)(α≤0.05عند المستكل ) الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كقد فحصت فرضيات الٌدراسة

، كذلؾ بعد التأكد مف درجة تجانسيا، كتكزيعيا الطبيعي مف خبلؿ اختبارات التاليةاالختبارات اإلحصائية 
(Normality Plots and Histograms Tests:) 

                                                           
 .0.05ك 0.01ىي احتماؿ رفض الفرضية العدمية، كتككف قيميا عادة بيف  α( ألفا 1)
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 (.T.testاختبار ت ) -1
 .(One way analysis of variance)اختبار تحميؿ التبايف األحادم  -2
 (.(Standardized regressionمعامؿ االنحدار المعيارم  -3
 (.Factor analysisالتحميؿ العاممي ) -4
 .(1)(Cronbach alphaمعامؿ الثبات ) -5
 

(، كلفيـ نتائج SPSSتـ ذلؾ باستخداـ الحاسكب باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )ك 
 (.3.6المتكسطات الحسابية كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ ) الٌدراسة يمكف االستعانة بمفتاح

  (: مفتاح المتوسطات الحسابية.3.6جدول رقم )
 

 درجة المصداقية المتكسط الحسابي
 منخفضة 1-2.33

 متكسطة 2.34-3.67
 عالية 3.68-5

 

                                                           
 .االختبار كنفسو، أٌم أٌنو ييمٌثؿ نتيجة إجراء االختبار عمى مجمكعةو مف األفراد عمى أف يقـك باإلجراء مختبركف مختمفكفمعامؿ الثبات: ىك معامؿ االرتباط بيف  1
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 نتائـج الدراسـة
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 الفصـل الرابـع 1

 نتائـج الدراسـة: 

 لنتائج الدراسة. بلن كمفص بلن كام اعرضن  األكؿ: يتضمف المبحث األكؿالمبحث 

 الميدانية نتائج أسئمة الدراسة: 
 

  المصداقية كأدكات اإلعبلـ الجديداألكؿالمحكر : 
 المحكر الثاني: اإلعبلـ التقميدم كالمصداقية 
 :ف باالتصاؿ كالمصداقيةالصحفيكف القائمك  المحكر الثالث 
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 األولالمبحث 
  

 تمييد
 اإلعبلـالمصداقية ما بيف لنتائج الدراسة، حكؿ  بلن كمفص بلن كام ايتضمف ىذا الفصؿ عرضن 

مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة  الجديد كاإلعبلـالتقميدم 
 باستخداـ التقنيات اإلحصائية المناسبة.  الٌدراسة كأىدافيا كاختبار فرضياتيا

 

 نتائج أسئمة الدراسة 4.1
 

 المصداقية كأدكات اإلعبلـ الجديد :األكؿالمحكر  1.1.1
 

 السؤاؿ األكؿ: 4.1.1.1
 

  في الحصول عمى المادة الصحفية؟ الوسائل التي يستخدميا الصحفيون الفمسطينيونما 
 

سػػػابية، كاالنحرافػػػات المعياريػػػة، اسػػػتخرجت األعػػػداد، كالمتكسػػػطات الح ،لئلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ
، فػي الحصػكؿ عمػى المػادة الصػحفية كالنسب المئكية ألىـ الكسائؿ التي يستخدميا الصحفيكف الفمسطينيكف

 (.4.1كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )
 

(: األعــداد، والمتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة 1.1جــدول رقــم )
مرتبـة حسـب  في الحصول عمى المـادة الصـحفية ئل التي يستخدميا الصحفيون الفمسطينيونألىم الوسا

 األىمية.
 

الوزن النسبي  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي* الوسائل
)%( 

 97.0 0.24 1.94 اإلخباري ة المكاقع 
 1.61 0.49 80.5 (facebook)  بكؾ فيس

 1.30 0.46 65.0 (youtube)  يكتيكب
 1.26 0.44 63.0 (+google) + كجؿج

 1.26 0.43 63.0 (twitter)  تكيتر
 60.0 0.40 1.20 المصدر مفتكحة المكسكعات
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 58.0 0.36 1.16 الميدىٌكنات
 1.15 0.35 57.5 (Instagram)  إنستجراـ 

 *المتوسط الحسابي من درجتين.
 

في الحصكؿ عمى  ف الفمسطينيكف( أىـ الكسائؿ التي يستخدميا الصحفيك 4.1يكضح الجدكؿ رقـ )
 بكؾ فيس ااإلخباري ة، تبلى المكاقع المادة الصحفية مرتبة حسب األىمية، كقد جاء في مقدمتيا:

(facebook)فاليكتيكب ، (youtube) جكجؿ، ك +(google+)،  تكيترك(twitter)  كالمكسكعات ،
 . (Instagram) نستجراـالمفتكحة المصدر، كالمدكنات، كاإل

 

 اؿ الثاني:السؤ  4.1.1.2
 

  في الحصول عمى المادة الصحفية؟ الجديد التي يستخدميا الصحفيون الفمسطينيون اإلعالمأدوات ما 
 

اسػػػتخرجت األعػػػداد، كالمتكسػػػطات الحسػػػابية، كاالنحرافػػػات المعياريػػػة،  ،لئلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ
فػػي الحصػػكؿ عمػػى  طينيكفالجديػػد التػػي يسػػتخدميا الصػػحفيكف الفمسػػ اإلعػػبلـكالنسػػب المئكيػػة ألىػػـ أدكات 

 (.4.2، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )المادة الصحفية
 

ألىـم أدوات (: األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسـب المئويـة 1.1جدول رقم )
حسـب مرتبة  في الحصول عمى المادة الصحفية الجديد التي يستخدميا الصحفيون الفمسطينيون اإلعالم

 األىمية.
 

الوزن النسبي  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي* الجديد اإلعالمأدوات 
)%( 

 88.37 1.81 7.07 اإلخباري ة المكاقع
 5.13 1.95 64.12 (facebook)  بكؾ فيس

 4.50 1.83 56.25 (+google) + جكجؿ
 4.38 1.99 54.75 (youtube)  يكتيكب

 51.12 2.17 4.09 المصدر مفتكحةال المكسكعات
 3.97 1.97 49.62 (twitter)  تكيتر

 45.12 2.52 3.61 الميدىٌكنات
 3.17 1.72 39.62 (Instagram)  إنستجراـ

 .ثماني درجات *المتوسط الحسابي من
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في  الجديد التي يستخدميا الصحفيكف الفمسطينيكف اإلعبلـ( أىـ أدكات 4.2يكضح الجدكؿ رقـ )
 فيس ااإلخباري ة، تبلى المكاقع الصحفية مرتبة حسب األىمية، كقد جاء في مقدمتيا: الحصكؿ عمى المادة

، كالمكسكعات المفتكحة المصدر، (youtube) ، فاليكتيكب(+google)+ جكجؿ، ك (facebook) بكؾ
 . (Instagram) نستجراـ، كالمدكنات، كاإل(twitter) تكيترك 
 

 السؤاؿ الثالث: 4.1.1.3
 

 الجديد بدرجة المصداقية التي تحظى بيا؟  اإلعالمأدوات  نين الفمسطينييالصحفيىل يرتبط اعتماد 
  

يف الصػػػحفياعتمػػػاد اسػػػتخرجت األعػػػداد، كالنسػػػب المئكيػػػة لمػػػدل ارتبػػػاط  ،لئلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ
، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ الجديد بدرجة المصداقية التي تحظى بيا اإلعبلـأدكات  فالفمسطينيي

(4.3.) 
 

أدوات  نالصـحفيين الفمسـطينيياعتماد لمدى ارتباط (: األعداد، والنسب المئوية 1.3جدول رقم )
 .الجديد بدرجة المصداقية التي تحظى بيا اإلعالم

 

 %النسبة المئوية العدد اإلجابة
 43.2 54 ادائمً 
 40.8 51 اأحيانً 

 16.0 20 ال أربط بين األمرين
 100 125 المجموع

 
( مػػػف الصػػػحفييف %43.2رتبػػػاط اعتمػػػاد )ا إلػػػى (4.3ت الػػػكاردة فػػػي الجػػػدكؿ رقػػػـ )تشػػػير المعطيػػػا

( %40.8أكػػد )فيمػػا ك ، بشػػكؿ دائػػـ الجديػػد بدرجػػة المصػػداقية التػػي تحظػػى بيػػا اإلعػػبلـأدكات ف الفمسػػطينيي
  ( منيـ.%16يربطكف بيف األمريف، كعارض ذلؾ ) امنيـ أنيـ أحيانن 

 

 السؤاؿ الرابع: 4.1.1.4
 

الجديــد بدرجــة  اإلعــالمأدوات  نالصــحفيين الفمســطينييمــن ورا. عــدم ربــط اعتمــاد مــا األســباب التــي تك
  المصداقية التي تحظى بيا؟
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اسػػػتخرجت األعػػػداد، كالمتكسػػػطات الحسػػػابية، كاالنحرافػػػات المعياريػػػة،  ،لئلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ
الجديػػد  اإلعػػبلـأدكات  فالصػػحفييف الفمسػػطينييلؤلسػػباب التػػي تكمػػف كراء عػػدـ ربػػط اعتمػػاد  كالنسػػب المئكيػػة

 (.4.4، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )بدرجة المصداقية التي تحظى بيا
 

(: األعــداد، والمتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة 1.1جــدول رقــم )
درجـــة الجديـــد ب اإلعـــالمأدوات  نالصـــحفيين الفمســـطينييلألســـباب التـــي تكمـــن ورا. عـــدم ربـــط اعتمـــاد 

 مرتبة حسب األىمية. المصداقية التي تحظى بيا
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي* األسباب
الوزن النسبي 

)%( 
 88.0 0.43 1.76 المعمكمات نقؿ في سرعتيا
 66.5 0.48 1.33 عمييا اعتيادم

 64.5 0.46 1.29 تكاصمي ة إمكاناتو  مف تكف ره ما
ب عمى األداةً  ىذه قدرة  مف أخرل أدكاتو  مع طً الر 

 الجديد اإلعبلـً  أدكاتً 
1.24 0.43 

62.0 
 50.0 0.00 1.00  ذلؾ غير

 *المتوسط الحسابي من درجتين.
 

الجديد  اإلعبلـأدكات  فالصحفييف الفمسطينييربط اعتماد أسباب عدـ ( 4.4يكضح الجدكؿ رقـ )
في نقؿ المعمكمات جاءت في المقدمة فسرعتيا ، مرتبة حسب األىمية بدرجة المصداقية التي تحظى بيا

 مع الر بطً  عمى األداةً  ىذه قدرةتكاصمي ة، إلى جانب  إمكاناتو  مف تكف ره ماك لتمييا اعتياد الشخص عمييا، 
 الجديد. اإلعبلـً  أدكاتً  مف أخرل أدكاتو 

 

 السؤاؿ الخامس: 4.1.1.5
 

 اإلعـالممـن أدوات مـع المعمومـات التـي يحصـمون عمييـا  الصحفيون الفمسـطينيونكيف يتعاطى 
  الجديد؟

 فيالصػػػػػحفيلكيفيػػػػػة تعػػػػػاطي اسػػػػػتخرجت األعػػػػػداد، كالنسػػػػػب المئكيػػػػػة  ،لئلجابػػػػػة عػػػػػف ىػػػػػذا السػػػػػؤاؿ
، كذلػػؾ كمػػا ىػػك كاضػػح فػػي الجديػػد اإلعػػبلـمػػع المعمكمػػات التػػي يحصػػمكف عمييػػا مػػف أدكات  فالفمسػػطينيي

 (.4.5الجدكؿ رقـ )
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مـع المعمومـات التـي  نالصحفيين الفمسـطينييتعاطي  لكيفية(: األعداد، والنسب المئوية 1.5جدول رقم )
 .الجديد اإلعالميحصمون عمييا من أدوات 

 

 %النسبة المئوية العدد اإلجابة
 55.2 69 .صحتيا مف التأكد بعد إال أنشرىا ال

 كمتابعة المعمكمات لفحص االنطبلؽ إلى كأرضية معيا أتعامؿ
 .ما تغطية

37 29.6 

 كتعاممي المكقع أك الحساب اقيةمصد درجة عمى يعتمد ىذا
 .معو السابؽ

19 15.2 

 100 125 المجموع
 

مع المعمكمات التي يحصمكف  فيف الفمسطينييالصحفيكيفية تعاطي ( 4.5يكضح الجدكؿ رقـ )
بعد التأكد مف صحتيا، في حيف  إال( منيـ عدـ نشرىا %55.2)أكد  إذالجديد،  اإلعبلـعمييا مف أدكات 

 المعمكمات لفحص االنطبلؽ إلى كأرضية معياف أنيـ يتعاممكف يف الفمسطينييالصحفي ( مف%29.6أكد )
 كتعامميـ المكقع أك الحساب مصداقية درجة%( منيـ أف ىذا يعتمد عمى 19)ما، كأكد  تغطية كمتابعة
  .معو السابؽ

 

 السؤاؿ السادس: 4.1.1.6
  الجديد؟ اإلعالممع أدوات  الصحفيون الفمسطينيونكيف يتعامل 
اسػػػتخرجت األعػػػداد، كالمتكسػػػطات الحسػػػابية، كاالنحرافػػػات المعياريػػػة،  ،جابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿلئل

، كذلػؾ كمػا ىػك كاضػح فػي الجديػد اإلعػبلـمػع أدكات  فالصحفييف الفمسػطينييلكيفية تعامؿ  كالنسب المئكية
 (.4.6الجدكؿ رقـ )

 

ــم ) ــات المع1.6جــدول رق ــة (: األعــداد، والمتوســطات الحســابية، واالنحراف ــة، والنســب المئوي ــة ياري لكيفي
 مرتبة حسب األىمية. الجديد اإلعالممع أدوات  نالصحفيين الفمسطينييتعامل 

 

 كيفية التعامل
المتوسط 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
)%( 

 معىيا أتعامؿي  المعمكماًت، مصدرً  عفالن ظر  بصرؼ
 تغطيةو  ابعةً كمت المعمكماًت  لفحصً  لبلنطبلًؽ؛ كأرضي ةو 

1.70 0.45 
85.0 
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 .ما
 ًذىني إلى فيتبادري  تقميدي ةو  إعبلـو  كسيمةً  مف كانت إف
 .الجديدً  اإلعبلـً  مف مصداقي ةن  أكثري  أٌنيا

1.31 0.46 
65.5 

 اإلعبلـً  أدكاتً  مف عمييا أحصؿي  التي المعمكماتي 
 اإلعبلـً  كسائؿً  مف مصداقي ةن  أكثري  أٌنيا أشعري  ،الجديد

 .قميدم  الت  
1.11 0.31 

55.5 
 50.0 0.00 1.00 .ذلؾ غير

 *المتوسط الحسابي من درجتين.

الجديد، كقد  اإلعبلـمع أدكات  فالصحفييف الفمسطينييكيفية تعامؿ ( 4.6يكضح الجدكؿ رقـ )
 لفحصً  لبلنطبلؽً  كأرضي ةو  معىيا أتعامؿي  المعمكماتً  مصدرً  عف الن ظرً  بصرؼ جاء في مقدمتيا:

 إلى فيتبادري  تقميدي ةو  إعبلـو  كسيمةً  المعمكمات مف كانت في حاؿ أنو كاما، كأكد تغطيةو  كمتابعةً  مكماتً المع
 التي الجديًد، إلى جانب أف الصحفي يشعر حياؿ المعمكمات اإلعبلـً  مف مصداقي ةن  أكثري  أٌنيا الذىف

، كغيرىا مف  اإلعبلـً  كسائؿً  مف مصداقي ةن  أكثري  أٌنيابالجديد  اإلعبلـً  أدكاتً  مفيحصؿ عمييا  الت قميدم 
  طرؽ التعامؿ.

 
 السؤاؿ السابع: 4.1.1.7

ــ ــؤثر تفاعــل الجميــور م ــع اإل كيــف ي ــى المواق ــع التواصــل ع المــادة الصــحفية عم ــة ومواق لكتروني
  ؟بنظر الصحفيين الفمسطينييناالجتماعي 

 

ع ثير تفاعػػؿ الجميػػكر مػػلكيفيػػة تػػأاسػػتخرجت األعػػداد، كالنسػػب المئكيػػة  ،لئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ
الصػحفيكف الفمسػػطينيكف، لكتركنيػة كمكاقػػع التكاصػؿ االجتمػاعي كمػا يراىػا المػادة الصػحفية عمػى المكاقػع اإل

 (.4.7كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )
 

لكيفية تـأثير تفاعـل الجميـور مـع المـادة الصـحفية (: األعداد، والنسب المئوية 1.7جدول رقم )
 .الصحفيون الفمسطينيونلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي كما يراىا المواقع اإل عمى 

 

 %النسبة المئوية العدد اإلجابة
 33.6 42 .ا لياكاضحن  تأثير ال

 33.6 42 .عمييا كالتعميؽ معيا التفاعؿ درجة بقدر المادة مصداقية تزيد
 12.8 16 عمييا، التعميقات يرافؽ قد الذم الصخب بسبب المصداقية تقؿ
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 .فييا اسمبن  افؤثر ي فبل اإلعجابات ككضع المشاركة أما
 التعميقات بسبب سمبي بشكؿ تتأثر المصداقية ،عاـ بشكؿ

 .السخرية أك الضحؾ تفيد التي الحركات كبعض كالمشاركات
25 20.0 

 100 125 المجموع
 

المكاقع ع المادة الصحفية عمى كيفية تأثير تفاعؿ الجميكر م( 4.7يكضح الجدكؿ رقـ )
( منيـ أنو ال %33.6)أكد  إذ، الصحفيكف الفمسطينيكفلكتركنية كمكاقع التكاصؿ االجتماعي كما يراىا اإل

عمييا،  كالتعميؽ معيا التفاعؿ درجة بقدرتزيد  المادة مصداقية ( منيـ أف%33.6ليا، كأكد ) اتأثير كاضحن 
 أما عمييا، التعميقات يرافؽ قد مالذ الصخب بسبب تقؿ المصداقية أفإلى منيـ  (%12.8كأشار )
 تتأثر عاـ بشكؿ المصداقية ( منيـ أف%20) كأجابفييا،  اسمبن  افؤثر ي فبل اإلعجابات ككضع المشاركة

 . السخرية أك الضحؾ تفيد التي الحركات كبعض كالمشاركات التعميقات بسبب سمبي بشكؿ
 
 

 السؤاؿ الثامف: 4.1.1.8
 

  أدوات اإلعالم الجديد؟ مصداقية الصحفيون الفمسطينيونكيف يرى 
اسػػػتخرجت األعػػػداد، كالمتكسػػػطات الحسػػػابية، كاالنحرافػػػات المعياريػػػة،  ،لئلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ

الصػحفيكف الفمسػطينيكف، كذلػؾ كمػا ىػك كاضػح لمصداقية أدكات اإلعبلـ الجديػد كمػا يراىػا  كالنسب المئكية
 (.4.9، 4.8) الجدكليف رقميفي 

 

لمصـداقية والمتوسـطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة، والنسـب المئويـة  (: األعداد،1.8جدول رقم )
 مرتبة حسب األىمية. الصحفيون الفمسطينيونالجديد كما يراىا  اإلعالمأدوات 

 

المتوسط  الجديد اإلعالممصداقية أدوات 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
)%( 

" الحقيقي   الٌصحفي  " خط   عمى" الٌصحفي   المكاطفً " دخكؿي 
 83.2 0.92 4.16 .الجديدً  اإلعبلـً  كسائؿً  مصداقي ةً  عمى أث رى 

 عمى ؤث ري ت الجديدً  اإلعبلـً  في ي ةً الٌصحف الماد ةً  نشرً  سرعةي 
 .المصداقي ةً 

3.92 1.03 
78.4 

 دمجً  صعيدً  عمى إمكاناتو  مفٍ  الجديدي  اإلعبلـي  يكفرهي  ما
 مصداقيةً  مف يزيدي  المتعددةً  الكسائطً  مع المكتكًب  النصً 

3.71 0.86 
74.2 
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 .رسالًتوً 
ةً  مف لمت أكُّدً  الجديدً  اإلعبلـً  في إجراءاته  تكجدي  ال  صح 

 .ي ةً الٌصحف الماد ةً 
3.51 1.11 

70.2 
 بكضكحو  الجديدي  اإلعبلـي  يتمت عي  ،الفمسطيني   لمجميكرً  بالنسبة
 .التقميدم اإلعبلـ مف أعمى

3.31 1.00 
66.2 

 مصدرو  ببل الجديدً  اإلعبلـً  في المنشكرةي  ي ةي الٌصحف الماد ةي 
 64.0 1.17 3.20 .مكثكؽو 

 تحظى ال الجديدً  اإلعبلـً  في الٌصحفي ةى  الماٌدةى  أف   عتقدي أ
 .عاليةو  بمصداقي ةو 

3.19 1.09 
63.8 

 بتكازفو  الجديدي  اإلعبلـي  يتمت ع ،الفمسطيني   لمجميكرً  بالنسبة
 .التقميدم اإلعبلـً  مف أعمى

3.05 0.97 
61.0 

 الجديدي  اإلعبلـي  يتمت عي  ،الفمسطيني   لمجميكرً  بالنسبةً 
 .الفمسطيني   لمجميكرً  الٌتقميدم   اإلعبلـً  مفى  أعمى بمصداقٌيةو 

2.94 1.02 
58.8 

 درجات. 5*المتوسط الحسابي من  
 

، كقد الصحفيكف الفمسطينيكفلجديد كما يراىا ا اإلعبلـمصداقية أدكات ( 4.8يكضح الجدكؿ رقـ )
 كسائؿً  مصداقي ةً  عمى أث رى " الحقيقي   الٌصحفي  " خط   عمى" الٌصحفي   المكاطفً " دخكؿي  جاء في مقدمتيا:

ًة، المصداقي   عمى ؤث ري ت الجديدً  اإلعبلـً  في ي ةً الٌصحف الماد ةً  نشرً  كا إلى أف سرعةى أشار الجديًد، بينما  اإلعبلـً 
 الكسائطً  مع المكتكبً  النصً  دمجً  صعيدً  عمى إمكاناتو  مف الجديدي  اإلعبلـي  يكفرهي  ما أف كافي حيف بين

 .رسالًتوً  مصداقيةً  مف يزيدي  المتعددةً 
 
ةً  مف لمت أكُّدً  الجديدً  اإلعبلـً  في إجراءاته  تكجدي  أنو ال المبحكثكف أكدكما    ي ًة،الٌصحف الماد ةً  صح 

كبيف  التقميدم، اإلعبلـ مف أعمى بكضكحو  الجديدي  اإلعبلـي  يتمت عي  الفمسطيني   لمجميكرً  نو بالنسبةأ كاكضحكأ
 الماٌدةى  أف   كفيعتقدك  مكثكؽو، مصدرو  ببل الجديدً  اإلعبلـً  في المنشكرةى  ي ةى الٌصحف الصحفيكف أف الماد ةى 

 فإنو الفمسطيني   لمجميكرً  نو بالنسبةأ كاضحأك ليةو، ك عا بمصداقي ةو  تحظى ال الجديدً  اإلعبلـً  في الٌصحفي ةى 
 .الفمسطيني   لمجميكرً  التقميدم اإلعبلـً  مف أعمى كمصداقية بتكازفو  الجديدي  اإلعبلـي  يتمت ع
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(: األعــداد، والمتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة 1.9جــدول رقــم )
 مرتبة حسب األىمية. الصحفيون الفمسطينيونجديد كما يراىا ال اإلعالملمصداقية أدوات 

 

المتوسط  الجديد اإلعالممصداقية أدوات 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
)%( 

 في المعركضة الصحفية لممادة كاضحة مصادر كجكد عدـ
 مف لخكفي شديد بحذر معيا أتعامؿ يجعمني الجديد اإلعبلـ
 .يتيامصداق عدـ إمكانية

2.91 0.31 97.0 

 الجديدً  اإلعبلـً  في ي ةً الٌصحف الماد ةً  عمى رقابةو  كجكدً  عدـي 
 .مصداقي ًتيا عمى يؤث ري 

2.63 0.64 
87.6 

 82.0 0.65 2.46 .بحري ةو  نظًرهً  كجيةً  عرضى  حفي  لمصٌ  يتيحي  الجديدي  اإلعبلـي 
 75.3 0.69 2.26 .بمصداقي ةو  نظًرهً  كجيةً  عرضى  حفي  لمصٌ  يتيحي  الجديدي  اإلعبلـي 

 درجات. 3*المتوسط الحسابي من  
 

، كقد الصحفيكف الفمسطينيكفالجديد كما يراىا  اإلعبلـمصداقية أدكات ( 4.9يكضح الجدكؿ رقـ )
 يجعمني الجديد اإلعبلـ في المعركضة الصحفية لممادة كاضحة مصادر كجكد عدـ جاء في مقدمتيا:

 الماد ةً  عمى رقابةو  كجكدً  أف عدـمصداقيتيا، كأكدكا  عدـ إمكانية مف خكفيل شديد بحذر معيا أتعامؿ
 كجيةً  عرضى  حفي  لمصٌ  يتيحي  الجديد اإلعبلـ أفكا كبين ،مصداقي ًتيا عمى ؤث ري ت الجديدً  اإلعبلـً  في ي ةً الٌصحف
 بمصداقي ةو. نظًرهً  يةً كج عرضى  حفي  لمصٌ  يتيحي  إلى أف اإلعبلـ الجديد كاما أشار في ،بحري ةو  نظًرهً 

 
 اإلعبلـ التقميدم كالمصداقية 1.1.1

 

 السؤاؿ األكؿ: 4.1.2.1
 

  اإلعالم التقميدي والمصداقية؟ الصحفيون الفمسطينيونكيف يرى 
 

اسػػػتخرجت األعػػػداد، كالمتكسػػػطات الحسػػػابية، كاالنحرافػػػات المعياريػػػة،  ،لئلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ
الصػػػحفيكف الفمسػػطينيكف مرتبػػػة حسػػب األىميػػػة، كمػػػا يراىػػا لئلعػػبلـ التقميػػػدم كالمصػػداقية  كالنسػػب المئكيػػػة

 (.4.10كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )
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(: األعـداد، والمتوسـطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة، والنسـب المئويـة 1.11جدول رقـم )
 مرتبة حسب األىمية. الصحفيون الفمسطينيونلإلعالم التقميدي والمصداقية كما يراىا 

 

المتوسط  التقميدي والمصداقية إلعالما
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
)%( 

 عمى الت قميدم   اإلعبلـً  في العامؿي  يُّ الٌصحف يحرصي 
 78.4 0.74 3.92 .ي ةً الٌصحف الماد ةً  نقؿً  في المصداقي ةً 

 مف لمٌتأكُّدً  محددةن؛ إجراءاتو  الت قميدمُّ  اإلعبلـي  يعتمد
 .نشًرىا قبؿى  ي ةً الٌصحف المادةً  مصدرً 

3.84 0.80 
76.8 

 المصدرً  ذاتى  ي ةى الٌصحف الماد ةى  ينشري  ال الت قميدمُّ  اإلعبلـي 
 .المكثكؽغير 

3.63 0.98 
72.6 

قابةً  سطكةي   التقميدم   اإلعبلـً  في العامميف عمى الذاتيةً  الر 
 مصداقيًتوً  عمى اسمبن  تؤث ر

3.55 0.94 
71.0 

 تكث ري  كسائؿ اإلعبلـ التقميدم في الت حريري ةي  ياساتي الس  
 .المصداقي ة عمى اسمبن 

3.36 1.07 
67.2 

 حساًب  عمى لمسرعةً  االلتفات بإمكاًنوً  التقميدمُّ  اإلعبلـي 
 .المصداقي ةً 

3.06 1.11 
61.2 

 في ي ةى الٌصحف المادةى  تىنشري  كسائؿ اإلعبلـ التقميدم
ًتيا  .تحيُّزو  أم   دكفى  الحقيقٌيةً  صكرى

2.98 1.03 
59.6 

 في ي ةى الٌصحف المادةى  تىنشري  كسائؿ اإلعبلـ التقميدم
ًتيا  .تدخؿو  أم   دكفى  الحقيقي ةً  صكرى

2.73 0.95 
54.6 

 درجات. 5*المتوسط الحسابي من  
 

رتبة م الصحفيكف الفمسطينيكفإلعبلـ التقميدم كالمصداقية كما يراىا ( ا4.10يكضح الجدكؿ رقـ )
 في المصداقي ةً  عمى الت قميدم   اإلعبلـً  في العامؿي  يُّ الٌصحف يحرصي  ، كقد جاء في مقدمتيا:حسب األىمية

 ي ةً الٌصحف المادةً  مصدرً  مف لمتٌأكُّدً  محددةن؛ يعتمد إجراءاتو  الت قميدمٌ  أف اإلعبلـ كاي ًة، كأكدالٌصحف الماد ةً  نقؿً 
المكثكؽ،  غير المصدرً  ذاتى  ي ةى الٌصحف الماد ةى  ينشري  ال الت قميدمٌ  اإلعبلـأف  كانشًرىا، بينما أكد قبؿى 

أف  أكضحكاة، فيما المصداقي   عمى سمبنا تكث ري  كسائؿ اإلعبلـ التقميدم في الت حريري ةى  كأكضحكا أف الس ياساتً 
 كسائؿ اإلعبلـ التقميدمإلى أف  كاكأشار ، المصداقي ةً  حسابً  عمى لمسرعةً  االلتفات بإمكاًنوً  التقميدمٌ  اإلعبلـ
ًتيا في ي ةى الٌصحف المادةى  تىنشري   .أك أم تدخؿ تحيُّزو  أم   دكفى  الحقيقٌيةً  صكرى
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 :الثانيالسؤاؿ   4.1.2.2

 

التقميـدي تجعـل مـن المـادة الصـحفية أكثـر مصـداقية  اإلعـالمالمينية المتبعة فـي  اإلجرا.اتىل 
  ؟ن الفمسطينيونالصحفيوالجديد كما يراىا  اإلعالممن 

 
فػػي  فاد، كالنسػػب المئكيػػة آلراء الصػػحفييف الفمسػػطينيياسػػتخرجت األعػػد ،لئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ
بحيػػث تجعػػؿ مػػف المػػادة الصػػحفية أكثػػر مصػػداقية مػػف  ،التقميػػدم اإلعػػبلـاإلجػػراءات المينيػػة المتبعػػة فػػي 

 (.4.11، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )الجديد اإلعبلـ
 

فــي اإلجــرا.ات  نآلرا. الصــحفيين الفمســطينيي(: األعــداد، والنســب المئويــة 1.11م )جــدول رقــ
 اإلعــالمبحيــث تجعــل مــن المــادة الصــحفية أكثــر مصــداقية مــن  ،التقميــدي اإلعــالمالمينيــة المتبعــة فــي 

 .الجديد
 %النسبة المئوية العدد اإلجابة

 32.0 40 ادائمن 
 65.6 82 اأحيانن 

 2.4 3 ال
 100 125 المجموع

 
 فالصحفييف الفمسطينيي( مف %40تأكيد ) إلى (4.11تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )

التقميدم تجعؿ مف المادة الصحفية أكثر مصداقية مف  اإلعبلـأف اإلجراءات المينية المتبعة في  عمى
 االتقميدم أحيانن  ـاإلعبلاإلجراءات المينية المتبعة في ( منيـ أف %65.6) أكضحذ إ، الجديد اإلعبلـ

 منيـ.  %(2.4، كعارض ذلؾ )الجديد اإلعبلـتجعؿ مف المادة الصحفية أكثر مصداقية مف 
 

 :الثالثالسؤاؿ  4.1.2.3
التقميـدي يعتمـد عمـى تعدديـة مصـادر المعمومـات الموثوقـة وتنوعيـا أكثـر مـن أدوات  اإلعالمىل 

  ؟الصحفيون الفمسطينيون الجديد كما يراه اإلعالم
 

التقميػدم عمػى  اإلعػبلـلمػدل اعتمػاد استخرجت األعداد، كالنسػب المئكيػة  ،ف ىذا السؤاؿلئلجابة ع
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الصػػػػػحفيكف  الجديػػػػػد كمػػػػػا يػػػػػراه اإلعػػػػػبلـتعدديػػػػػة مصػػػػػادر المعمكمػػػػػات المكثكقػػػػػة كتنكعيػػػػػا أكثػػػػػر مػػػػػف أدكات 
 (.4.12الفمسطينيكف، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )

 

ــم ) ــة (: األعــداد، والنســب المئ1.11جــدول رق ــة مصــادر  اإلعــالملمــدى اعتمــاد وي التقميــدي عمــى تعددي
 .الصحفيون الفمسطينيون االجديد كما يراى اإلعالمالمعمومات الموثوقة وتنوعيا أكثر من أدوات 

 
 %النسبة المئوية العدد اإلجابة

 62.4 78 مؤيد
 22.4 28 محايد

 15.2 19 معارض
 100 125 المجموع

 
 فالصحفييف الفمسطينيي%( مف 62.4تأكيد )إلى ( 4.12الجدكؿ رقـ ) تشير المعطيات الكاردة في

، الجديد اإلعبلـالتقميدم عمى تعددية مصادر المعمكمات المكثكقة كتنكعيا أكثر مف أدكات  اإلعبلـاعتماد 
بآرائيـ حكؿ ىذا  االحتفاظ %( منيـ22.4ما نسبتو ) فضؿ%( منيـ، في حيف 15.2كعارض ذلؾ )

 المكضكع.
 

 الرابع: ؿالسؤا 4.1.2.4
 اإلعــالموبشـكل واضـح عمـى مصـداقية  االتقميــدي يـؤثر سـمبً  اإلعـالمىـل تحيـز الصـحفي الـذي يعمـل فـي 

 ؟ الصحفيون الفمسطينيون الجديد كما يراه
  

لتحيػػز الصػػحفي الػػذم يعمػػؿ فػػي اسػػتخرجت األعػػداد، كالنسػػب المئكيػػة  ،لئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ
الصػػػحفيكف  مصػػػداقية اإلعػػػبلـ الجديػػػد كمػػػا يػػػراهشػػػكؿ كاضػػػح عمػػػى كب االتقميػػػدم كمػػػدل تػػػأثيره سػػػمبن  اإلعػػػبلـ

 (.4.13الفمسطينيكف، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )
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التقميـدي ومـدى  اإلعـالملتحيـز الصـحفي الـذي يعمـل فـي (: األعداد، والنسب المئويـة 1.13جدول رقم )
 .الصحفيون الفمسطينيون يراهما الجديد ك اإلعالموبشكل واضح عمى مصداقية  اتأثيره سمبً 

 

 %النسبة المئوية العدد اإلجابة
 60.8 76 مؤيد
 28.8 36 محايد

 10.4 13 معارض
 100 125 المجموع

 
ف الصحفيي%( مف 60.8تأكيد ) إلى (4.13تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )ك 

كبشكؿ كاضح عمى مصداقية  اسمبن  التقميدم يؤثر اإلعبلـأف تحيز الصحفي الذم يعمؿ في  فطينييالفمس
 االحتفاظ %( منيـ28.8ما نسبتو ) فضؿ%( منيـ، في حيف 10.4، كعارض ذلؾ )الجديد اإلعبلـ

 بآرائيـ حكؿ ىذا المكضكع.
 

 الصحفيكف القائمكف باالتصاؿ كالمصداقية  1.1.3
 

 األكؿ: السؤاؿ 4.1.3.1
 

  باالتصال والمصداقية؟ من يقوم الصحفيون الفمسطينيونكيف يرى 
اسػػػتخرجت األعػػػداد، كالمتكسػػػطات الحسػػػابية، كاالنحرافػػػات المعياريػػػة،  ،ابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿلئلج

الصػحفيكف الفمسػطينيكف مرتبػة حسػب  اكمػا يراىػ ف باالتصػاؿ كالمصػداقيةلمصحفييف القائمي كالنسب المئكية
 (.4.14األىمية، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )

 
لمصحفيين طات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية (: األعداد، والمتوس1.11جدول رقم )

 مرتبة حسب األىمية. الصحفيون الفمسطينيونكما يراىا  ن باالتصال والمصداقيةالقائمي
 

المتوسط  الصحفيون القائمون باالتصال والمصداقية
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
)%( 

 الجديد اإلعبلـً  عمى لمتدرًب  يحفلمصٌ  الفرصة أتيحت كمما
 .لديوً  الكسائؿً  ىذه مصداقيةً  عمى اإيجابن  ذلؾ انعكسى 

3.79 0.81 75.8 
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 جعمت الصحفي الجديدً  اإلعبلـً  عبرى  األحداثً  تداكؿً  سرعةي 
زما  بالت طكُّرات؛ دائـو  اط بلعو  عمى الفمسطيني    مف عز 
 .مصداقي ًتو

3.68 0.92 73.6 

 73.2 0.80 3.66 .كالمصداقي ةً  المعمكماًت  تفصيؿً  درجةً  يفى ب ارتباطه  ىناؾى 
 إعبلـ كسائؿ عمى عممو في الفمسطيني الصحفي يعتمد
 72.6 0.90 3.63 .التقميدم اإلعبلـ مف أكثر جديدة

 بالتعميؽ الفمسطيني لمصحفي فرصة أعطى الجديد اإلعبلـ
 المادة عمى الفكرم التفاعؿ في كالمساىمة كالمشاركة

 .مصداقيتيا مف زاد الذم األمر ،صحفيةال
3.59 0.89 71.8 

 كالتفاعؿ كالمشاركة التعميؽ إمكانية يعد الفمسطيني الصحفي
 .الصحفية المادة مصداقية مف تزيد الجديد اإلعبلـ في

3.42 0.96 68.4 

 امصدرن  الجديد اإلعبلـ استخداـ يفضؿ الفمسطيني الصحفي
 النظر كبصرؼ التقميدم اإلعبلـ مف أكثر الصحفية لممادة
 .المصداقية عف

3.18 0.97 63.6 

 اشتراؾً  دكفى  اممكنن  اإلعبلميةً  لمكسيمةً  الكصكؿي  كافى  كمما
 .الكسيمةً  ىذه مصداقيةً  عمى اإيجابن  ذلؾ انعكسى " مادمو  مقابؿو "

3.18 0.93 63.6 

 الماد ةً  نشرً  عمى الفمسطيني   ي  الٌصحف ساعدى  الجديدي  اإلعبلـي 
 .المصداقي ة عمى يؤث ري  ال كىذا فائقةو، بسرعةو  ي ةً فالٌصح

3.16 1.11 63.2 

ـي   ي ةً الٌصحف الماد ةً  عمى بالحصكؿً  الفمسطينيُّ  يُّ الٌصحف ييت
 .المصداقي ةً  عفً  الٌنظرً  بصرؼ بسرعةو 

3.06 0.96 61.2 

 درجات. 5*المتوسط الحسابي من  
 

 كالنسب المعيارية، كاالنحرافات الحسابية، كسطاتكالمت األعداد،( 4.14يكضح الجدكؿ رقـ )
، مرتبة حسب األىمية الصحفيكف الفمسطينيكف اكما يراى ف باالتصاؿ كالمصداقيةالقائمي لمصحفييف المئكية

 عمى اإيجابن  ذلؾ انعكسى  الجديد اإلعبلـً  عمى لمتدرًب  حفي  لمصٌ الفرصةي  أتيحت كمما كقد جاء في مقدمتيا:
 ي  الٌصحف جعمت الجديدً  اإلعبلـً  عبرى  األحداثً  تداكؿً  أف سرعةى  كالديًو، كأكد لكسائؿً ا ىذه مصداقيةً 
ز ما بالت طكُّرات؛ دائـو  اط بلعو  عمى الفمسطيني    درجةً  بيفى  اارتباطن  أف ىناؾى كا فيما بين مصداقي ًتو، مف عز 

 جديدة إعبلـ كسائؿ عمى ـعممي في كفأنيـ يعتمد إلى كاأشار في حيف  ،كالمصداقي ةً  المعمكماتً  تفصيؿً 
 بالتعميؽ الفمسطيني لمصحفي فرصة أعطى الجديد أف اإلعبلـ كافيما أكضح ،التقميدم اإلعبلـ مف أكثر

أف  كاكأكد مصداقيتيا، مف زاد الذم األمر ،الصحفية المادة عمى الفكرم التفاعؿ في كالمساىمة كالمشاركة
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 المادة مصداقية مف تزيد الجديد اإلعبلـ في كالتفاعؿ كالمشاركة ميؽالتع إمكانية يعد الفمسطيني الصحفي
 لممادة امصدرن  الجديد اإلعبلـ استخداـ يفضؿ الفمسطيني ف الصحفيف إبعض الصحفيي الصحفية، فيما قاؿ

 الكصكؿي  كافى  نو كمماأ البعض كبيف المصداقية، عف النظر كبصرؼ التقميدم اإلعبلـ مف أكثر الصحفية
 الكسيمًة، كأشار ىذه مصداقيةً  عمى اإيجابن  ذلؾ انعكسى  مادمو  مقابؿو اشتراؾ  دكفى  اممكنن  اإلعبلميةً  لمكسيمةً 

 فائقةو، بسرعةو  ي ةً الٌصحف الماد ةً  نشرً  عمى الفمسطيني   ي  الٌصحف ساعدى  الجديد إلى أف اإلعبلـ البعض اآلخر
ـي  أف آخركف المصداقي ة، فيما أكضح عمى يؤث ري  ال كىذا  الماد ةً  عمى بالحصكؿً  الصحفي الفمسطيني ييت

 المصداقي ًة. عفً  الٌنظرً  بغض   بسرعةو  ي ةً الٌصحف
 
 

 الثاني: السؤاؿ  4.1.3.2
يحـرص عمـى نقـل المـادة الصـحفية بموضـوعية مقارنـة  وسائل اإلعـالم التقميـديىل الصحفي العامل في 

  ؟الصحفيون الفمسطينيونمع صحافة المواطن كما يراىا 
 

ف فػػي اد، كالنسػػب المئكيػػة آلراء الصػػحفييف الفمسػػطينيياسػػتخرجت األعػػد ،جابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿلئل
كحرصػػو عمػػى نقػػؿ المػػادة الصػػحفية بمكضػػكعية مقارنػػة مػػع  كسػػائؿ اإلعػػبلـ التقميػػدمالصػػحفي العامػػؿ فػػي 

 (.4.15، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )صحافة المكاطف
 

الصــحفي العامــل فــي ن فــي آلرا. الصــحفيين الفمســطينييســب المئويــة (: األعــداد، والن1.15جــدول رقــم )
 .وحرصو عمى نقل المادة الصحفية بموضوعية مقارنة مع صحافة المواطن وسائل اإلعالم التقميدي

 

 %النسبة المئوية العدد اإلجابة
 69.6 87 مؤيد
 24.0 30 محايد

 6.4 8 معارض
 100 125 المجموع

 

 فالصحفييف الفمسطينيي%( مف 69.6تأكيد )إلى ( 15.4ة في الجدكؿ رقـ )تشير المعطيات الكارد
يحرص عمى نقؿ المادة الصحفية بمكضكعية مقارنة مع  كسائؿ اإلعبلـ التقميدمأف الصحفي العامؿ في 

االحتفاظ بآرائيـ ( منيـ %24ما نسبتو ) فضؿ%( منيـ، في حيف 6.4، كعارض ذلؾ )صحافة المكاطف
 .حكؿ ىذا المكضكع
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 الثالث: السؤاؿ 4.1.3.3
مـا يـؤثر عمـى ، فـي نشـر المـادة الصـحفية ايكون متحيزً  وسائل اإلعالم التقميديىل الصحفي العامل في 

  ؟الصحفيون الفمسطينيونمصداقيتيا كما يراىا 
 

ف فػػي يػػة آلراء الصػػحفييف الفمسػػطينيياسػػتخرجت األعػػداد، كالنسػػب المئك  ،لئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ
، يػؤثر عمػى مصػداقيتيا فػي نشػر المػادة الصػحفية كسػائؿ اإلعػبلـ التقميػدملعامؿ فػي الصحفي ا تحٌيز ككف

 (.4.16كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )
 

الصــحفي تحّيــز ن فــي كــون آلرا. الصــحفيين الفمســطينيي(: األعــداد، والنســب المئويــة 1.16جــدول رقــم )
 .يؤثر عمى مصداقيتيا في نشر المادة الصحفية وسائل اإلعالم التقميديالعامل في 

 

 %النسبة المئوية العدد اإلجابة
 30.4 38 مؤيد
 47.2 59 محايد

 22.4 28 معارض
 100 125 المجموع

 

 فنييف الفمسطيالصحفيي%( مف 30.4تأكيد )إلى ( 4.16تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
، يؤثر عمى مصداقيتيا، لمادة الصحفيةفي نشر ا كسائؿ اإلعبلـ التقميدمالصحفي العامؿ في تحيز أف 

بآرائيـ حكؿ ىذا االحتفاظ %( منيـ 47.2ما نسبتو ) فضؿ%( منيـ، في حيف 22.4كعارض ذلؾ )
 المكضكع.

 

 الرابع: السؤاؿ 4.1.3.4
لمينـة  نىل من ينطبق عمـييم مصـطمح المـواطن الصـحفي ىـم أشـخاص عـاديون غيـر ممارسـي

الصـحفيون حـذر عنـد االطـالع عمـى معمومـاتيم كمـا يراىـا ولـذا يـتم التعامـل معيـم بنـوع مـن ال ،الصحافة
  ؟الفمسطينيون

 

حػػكؿ ف اد، كالنسػػب المئكيػػة آلراء الصػػحفييف الفمسػػطينيياسػػتخرجت األعػد ،لئلجابػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ
كلػذا  ،لمينػة الصػحافة فأشخاص عاديكف غير ممارسػيبأنيـ  مف ينطبؽ عمييـ مصطمح المكاطف الصحفي

، كذلػػؾ كمػػا ىػػك كاضػػح فػػي الجػػدكؿ رقػػـ كع مػػف الحػػذر عنػػد االطػػبلع عمػػى معمكمػػاتيـيػػتـ التعامػػؿ معيػػـ بنػػ
(4.17.) 
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مــن ينطبــق عمــييم حــول آلرا. الصــحفيين الفمســطينيين (: األعــداد، والنســب المئويــة 1.17جــدول رقــم )
ولـذا يـتم التعامـل  ،لمينـة الصـحافة نيم أشـخاص عـاديون غيـر ممارسـيبـأنمصطمح المـواطن الصـحفي 

 .نوع من الحذر عند االطالع عمى معموماتيممعيم ب
 

 %النسبة المئوية العدد اإلجابة
 78.4 98 ادائمن 
 19.2 24 اأحيانن 

 2.4 3 ال
 100 125 المجموع

 
 فالصحفييف الفمسطينيي%( مف 78.4تأكيد ) إلى (4.17تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
كلذا  ،لمينة الصحافة فىـ أشخاص عاديكف غير ممارسي أف مف ينطبؽ عمييـ مصطمح المكاطف الصحفي

مف ينطبؽ %( منيـ أف 19.2، كأكد )يتـ التعامؿ معيـ بنكع مف الحذر عند االطبلع عمى معمكماتيـ
كلذا يتـ  ،لمينة الصحافة فغير ممارسي أحيانا عمييـ مصطمح المكاطف الصحفي ىـ أشخاص عاديكف

 %( منيـ.2.4كعارض ذلؾ ) طبلع عمى معمكماتيـ،التعامؿ معيـ بنكع مف الحذر عند اال
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  :الفصل الرابع

 

 :المبحث الثاني 
 

 اختبار الفرضيات 
 المقترحات 
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 :اختبار فرضيات الدراسة 4.2

 ة األولى:يالفرضية الرئيس 1.1.1
 

( في درجة المصداقية التي تتمتع بيا α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
لمتغيرات النكع االجتماعي، كالمؤىؿ  امف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف كفقن  عبلـ التقميدمكسائؿ اإل

 العممي كالكظيفة.
 

 ة األولى الفرضيات الفرعية التالية:يويتفرع عن الفرضية الرئيس
 

 الفرضية الفرعية األولى: 4.2.1.1
 

قية التي تتمتع بيا ( في درجة المصداα≤0.05 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف تعزل لمتغير النكع االجتماعي. كسائؿ اإلعبلـ التقميدم

 

( لمفركؽ في درجة المصداقية التي تتمتع بيا T.testالختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار ت )
لمتغير النكع االجتماعي، كذلؾ  تعزلكالتي مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف  كسائؿ اإلعبلـ التقميدم

 (.4.18كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )
 

وسائل في درجة المصداقية التي تتمتع بيا ( لمفروق T.test(: نتائج اختبار ت )1.18جدول رقم )
 تعزى لمتغير النوع االجتماعيوالتي من وجية نظر الصحفيين الفمسطينيين  اإلعالم التقميدي

 

 ددالع النوع االجتماعي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

(sig) 
 0.79 3.93 86 ذكر

123 1.875 0.063 
 0.81 3.64 39 أنثى

 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 4.18تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
مف كجية نظر  كسائؿ اإلعبلـ التقميدمفي درجة المصداقية التي تتمتع بيا ( α≤0.05)المستكل 

 كبذلؾ تككف الفرضية قد قبمت. الصحفييف الفمسطينييف تعزل لمتغير النكع االجتماعي،
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كعمى اختبلؼ  كسائؿ اإلعبلـ التقميدمفي  العامميفكىذا يدؿ عمى أف الصحفييف الفمسطينييف 
ف الفركؽ تقع كأ ،نفسياشكف الظركؼ البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية يتماعية يعمستكياتيـ االج

 خارج اإلطار االجتماعي.
 

 الفرضية الفرعية الثانية: 4.2.1.2
 

( في درجة المصداقية التي تتمتع بيا α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 .الجامعي صحفييف الفمسطينييف تعزل لمتغير المؤىؿ العمميمف كجية نظر ال كسائؿ اإلعبلـ التقميدم

 

 one way analysis ofالختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )
variance مف كجية نظر  كسائؿ اإلعبلـ التقميدم( لمفركؽ في درجة المصداقية التي تتمتع بيا

 (.4.19المؤىؿ العممي، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )تعزل لمتغير كالتي الصحفييف الفمسطينييف 
 

( One Way Analysis of Varianceاختبار تحميل التباين األحادي )(: نتائج 1.19جدول رقم )
من وجية نظر الصحفيين  وسائل اإلعالم التقميديلمفروق في درجة المصداقية التي تتمتع بيا 

 الجامعي. ىل العمميتعزى لمتغير المؤ والتي الفمسطينيين 
 

درجات  مصدر التباين
متوسط  مجموع المربعات الحرية

 المربعات
قيمة ف 

 المحسوبة
الداللة 

  (sig)اإلحصائية
 0.475 0.950 2 بين المجموعات

 0.655 79.850 122 داخل المجموعات 0.486 0.726
 ----- 80.800 124 المجموع

 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 4.19ـ )تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رق
مف كجية نظر  كسائؿ اإلعبلـ التقميدمفي درجة المصداقية التي تتمتع بيا ( α≤0.05)المستكل 

 كبذلؾ تككف الفرضية قد قبمت. ،الجامعي الصحفييف الفمسطينييف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
تبلؼ كعمى اخ كسائؿ اإلعبلـ التقميدمف في يحفييف الفمسطينييف العاممكىذا يدؿ عمى أف الص

ف الفركؽ كأنفسيا جتماعية كاالقتصادية كالسياسية الظركؼ البيئية كاال شكفييعالجامعية مستكياتيـ العممية 
 تقع خارج إطار مستكياتيـ العممية.
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درجة المصداقية التي تتمتع ل (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية1.11جدول رقم )
 تعزى لمتغير المؤىل العمميوالتي من وجية نظر الصحفيين الفمسطينيين  وسائل اإلعالم التقميديبيا 

 الجامعي
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي
 0.74 3.64 14 دبموم 

 0.84 3.83 75 بكالوريوس
 0.75 3.94 36 دراسات عميا

 

 الفرضية الفرعية الثالثة: 4.2.1.3
 

( في درجة المصداقية التي تتمتع بيا α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف تعزل لمتغير الكظيفة. كسائؿ اإلعبلـ التقميدم

 

 one way analysis ofالختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )
variance مف كجية نظر  كسائؿ اإلعبلـ التقميدم( لمفركؽ في درجة المصداقية التي تتمتع بيا

 (.4.21تعزل لمتغير الكظيفة، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ ) كالتي الصحفييف الفمسطينييف
 

( one way analysis of varianceاختبار تحميل التباين األحادي )(: نتائج 1.11جدول رقم )
من وجية نظر الصحفيين  وسائل اإلعالم التقميديلمفروق في درجة المصداقية التي تتمتع بيا 

 تعزى لمتغير الوظيفةوالتي الفمسطينيين 

درجات  مصدر التباين
متوسط  مجموع المربعات الحرية

 المربعات
قيمة ف 

 المحسوبة
الداللة 

 (sig)اإلحصائية
 0.095 0.379 4 بين المجموعات

 0.670 80.421 120 داخل المجموعات 0.967 0.141
 ----- 80.800 124 المجموع
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( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 4.21تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
ية نظر مف كج كسائؿ اإلعبلـ التقميدمفي درجة المصداقية التي تتمتع بيا ( α≤0.05 )المستكل 

 كبذلؾ تككف الفرضية قد قبمت. الصحفييف الفمسطينييف تعزل لمتغير الكظيفة،
 

كعمى اختبلؼ  كسائؿ اإلعبلـ التقميدمف في يكىذا يدؿ عمى أف الصحفييف الفمسطينييف العامم
ار ف الفركؽ تقع خارج اإلطكأنفسيا كاالقتصادية كالسياسية الظركؼ البيئية كاالجتماعية  شكفيكظائفيـ يع
 الكظيفي.
 

درجة المصداقية التي تتمتع بيا (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل1.11جدول رقم )
 تعزى لمتغير الوظيفةوالتي من وجية نظر الصحفيين الفمسطينيين  وسائل اإلعالم التقميدي

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الوظيفة
 0.76 3.77 26 طاقم التحرير
 0.92 3.90 30 مقدم ومذيع

 0.75 3.89 27 مراسل
 0.95 3.84 19 مصور

 0.67 3.78 23 آخر
 

 ة الثانية:يالفرضية الرئيس 1.1.1
( في درجة المصداقية التي تتمتع بيا α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )

لمتغيرات النكع االجتماعي، كالمؤىؿ  اكسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف كفقن 
 العممي كالكظيفة.

 

 ة الثانية الفرضيات الفرعية التالية:يويتفرع عن الفرضية الرئيس
 

 الفرضية الفرعية األولى: 4.2.2.1
( في درجة المصداقية التي تتمتع بيا α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )

 الصحفييف الفمسطينييف تعزل لمتغير النكع االجتماعي. كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر
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( لمفركؽ في درجة المصداقية التي تتمتع بيا t.testالختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار ت )
تعزل لمتغير النكع االجتماعي، كذلؾ كالتي كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف 

 (.4.23) كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ
 

في درجة المصداقية التي تتمتع بيا ( لمفروق t.test(: نتائج اختبار ت )1.13جدول رقم )
 تعزى لمتغير النوع االجتماعيوالتي وسائل اإلعالم الجديد من وجية نظر الصحفيين الفمسطينيين 

 

المتوسط  العدد النوع االجتماعي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 (sig)اإلحصائية

 1.25 3.21 86 ذكر
123 0.131 0.896 

 0.99 3.18 39 أنثى
 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 4.23تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
الجديد مف كجية نظر في درجة المصداقية التي تتمتع بيا كسائؿ اإلعبلـ ( α≤0.05)المستكل 

 كبذلؾ تككف الفرضية قد قبمت. الصحفييف الفمسطينييف تعزل لمتغير النكع االجتماعي،
ف في كسائؿ اإلعبلـ الجديد كعمى اختبلؼ يىذا يدؿ عمى أف الصحفييف الفمسطينييف العامم

ف الفركؽ تقع كأ فسيان شكف الظركؼ البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسيةيمستكياتيـ االجتماعية يع
 إلطار االجتماعي.اخارج 

 

 الفرضية الفرعية الثانية:  4.2.2.2
 

( في درجة المصداقية التي تتمتع بيا α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 .الجامعي كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 

 one way analysis ofضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )الختبار الفر 
variance لمفركؽ في درجة المصداقية التي تتمتع بيا كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر الصحفييف )
 (.4.24، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )الجامعي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي كالتي الفمسطينييف
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 one way analysis ofاختبار تحميل التباين األحادي )(: نتائج 1.11ل رقم )جدو
variance لمفروق في درجة المصداقية التي تتمتع بيا وسائل اإلعالم الجديد من وجية نظر )

 :الجامعي تعزى لمتغير المؤىل العمميوالتي الصحفيين الفمسطينيين 
 

 مصدر التباين
درجات 
 مجموع المربعات الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 (sig)اإلحصائية

 0.709 1.417 2 بين المجموعات
 1.398 170.583 122 داخل المجموعات 0.604 0.507

 ----- 172.000 124 المجموع
 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 4.24تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
في درجة المصداقية التي تتمتع بيا كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر ( α≤0.05 )المستكل 

 كبذلؾ تككف الفرضية قد قبمت. ،الجامعي الصحفييف الفمسطينييف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
 

ؼ في كسائؿ اإلعبلـ الجديد كعمى اختبل العامميفف الصحفييف الفمسطينييف كىذا يدؿ عمى أ
تقع ف الفركؽ كأنفسيا جتماعية كاالقتصادية كالسياسية شكف الظركؼ البيئية كااليمستكياتيـ العممية يع

 .الجامعية طار مستكياتيـ العمميةخارج إ
 

درجة المصداقية التي تتمتع بيا (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل1.15جدول رقم )
 تعزى لمتغير المؤىل العمميوالتي ظر الصحفيين الفمسطينيين وسائل اإلعالم الجديد من وجية ن

 الجامعي
 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي
 1.18 3.21 14 دبموم 

 1.20 3.12 75 بكالوريوس
 1.12 3.36 36 دراسات عميا
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 الفرضية الفرعية الثالثة: 4.2.2.3
 

( في درجة المصداقية التي تتمتع بيا α≤0.05مستكل )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
 كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف تعزل لمتغير الكظيفة.

 

 one way analysis ofالختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )
varianceؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر الصحفييف ( لمفركؽ في درجة المصداقية التي تتمتع بيا كسائ
 (.4.26تعزل لمتغير الكظيفة، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )كالتي الفمسطينييف 

 

( one way analysis of varianceاختبار تحميل التباين األحادي )(: نتائج 1.16جدول رقم )
جديد من وجية نظر الصحفيين لمفروق في درجة المصداقية التي تتمتع بيا وسائل اإلعالم ال

 تعزى لمتغير الوظيفةوالتي الفمسطينيين 
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط  مجموع المربعات
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 (sig)اإلحصائية

 1.922 7.688 4 بين المجموعات
 1.369 164.312 120 داخل المجموعات 0.237 1.404

 ----- 172.000 124 المجموع
 

درجة المصداقية التي تتمتع بيا (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل1.17جدول رقم )
 تعزى لمتغير الوظيفةوالتي وسائل اإلعالم الجديد من وجية نظر الصحفيين الفمسطينيين 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الوظيفة
 1.26 2.92 26 طاقم التحرير
 1.07 3.40 30 مقدم ومذيع

 1.21 3.11 27 مراسل
 1.31 2.95 19 مصور

 0.99 3.57 23 آخر
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( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 4.27تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
د مف كجية نظر في درجة المصداقية التي تتمتع بيا كسائؿ اإلعبلـ الجدي( α≤0.05)المستكل 

 كبذلؾ تككف الفرضية قد قبمت. الصحفييف الفمسطينييف تعزل لمتغير الكظيفة،
ف الصحفييف الفمسطينييف العاممكف في كسائؿ اإلعبلـ الجديد كعمى اختبلؼ كىذا يدؿ عمى أ

اإلطار  ف الفركؽ تقع خارجكأنفسيا، كاالقتصادية كالسياسية شكف الظركؼ البيئية كاالجتماعية يكظائفيـ يع
 الكظيفي.
 

 ة الثالثة:يالفرضية الرئيس 1.1.3
 

( بيف متغيرم السف كسنكات الخبرة α≤0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 كدرجة الثقة في كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف.

 

 ة:ة الثالثة الفرضيات الفرعية التالييويتفرع عن الفرضية الرئيس
 

 الفرضية الفرعية األولى: 4.2.3.1
 

( بيف متغير السف كدرجة الثقة في α≤0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف.

 

( لمعبلقة بيف Pearson correlationالختبار الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف )
لسف كدرجة الثقة في كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف، كذلؾ كما ىك متغير ا

 (.4.28كاضح في الجدكؿ رقـ )
 

( لمعالقة بين متغير Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسون )(: نتائج 1.18جدول رقم )
 .فيين الفمسطينيينالسن ودرجة الثقة في وسائل اإلعالم الجديد من وجية نظر الصح

الداللة 
  (sig)اإلحصائية

 المتغيرات العدد Rقيمة 

 الجديد اإلعالمالثقة في وسائل  السن*درجة 125 -0.211 0.018
 

( إلى كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية 4.28تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
بيف متغير السف كدرجة الثقة في كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر ( α≤0.05) عند المستكل
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الثقة في كسائؿ اإلعبلـ قمت درجة  الصحفييف الفمسطينييف، بحيث كمما ازداد سف الصحفييف الفمسطينييف
 .كالعكس صحيح، كبذلؾ تككف الفرضية قد رفضت الجديد

 

كمف ثـ تجربة اإلعبلـ التقميدم أكال  كيعزل ذلؾ إلى أف الصحفييف مف أعمار متقدمة قد عاشكا
ثقتيـ باإلعبلـ  األمر الذم قمؿ مف ،ا مف حياتيـميم ازاؿ اإلعبلـ التقميدم جزءا مككاف ك  ،اإلعبلـ الجديد

 الجديد.
 

ا مف مع كجكد اإلعبلـ الجديد الذم أصبح جزء كاأشالسف الذيف ن صغارالس الصحفييف عمى عك 
السبؽ الصحفي  إلىإضافة إلى حب كصكؿ الصحفييف  ،الحديثة ةحمكلالم حياتيـ بفعؿ كجكد اليكاتؼ
بيف الصحفييف  األخباركقت ممكف ليحصؿ عمى شيرة في سرعة نشر  أسرعكنشر المادة الصحفية في 

ر المادة الصحفية باسمو يتيح لمصحفي نش اإلعبلـككف ىذا النكع مف  ،الجديد اإلعبلـالعامميف في كسائؿ 
كساعد الصحفي  ،فييا التي يعمؿ ةالتقميدم الذم ينشر المادة الصحفية باسـ القنا عبلـكليس مثؿ اإل
مف حياتيـ  اعبلـ الجديد جزءأصبح مف خبلليا اإل إذ ،كجكد التكنكلكجيا الحديثة عبلـ الجديدالعامؿ في اإل

 بلـ الجديد.عثقتيـ باإلزاد مف ما  ،كالياتؼ الذكي 3Gيرافقيـ في كؿ مكاف بفعؿ كجكد خدمة  ةاليكمي
 

 الفرضية الفرعية الثانية: 4.2.3.2
 

( بيف متغير سنكات الخبرة كدرجة α≤0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 الثقة في كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف.

معبلقة بيف ( لPearson correlationالختبار الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف )
متغير سنكات الخبرة كدرجة الثقة في كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف، كذلؾ 

 (.4.29كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )
 

( لمعالقة بين متغير Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسون )(: نتائج 1.19جدول رقم )
 ئل اإلعالم الجديد من وجية نظر الصحفيين الفمسطينيينسنوات الخبرة ودرجة الثقة في وسا

 

الداللة اإلحصائية 
(sig) 

 المتغيرات العدد Rقيمة 

الثقة في وسائل  الخبرة*درجةسنوات  125 -0.256 0.004
 الجديد اإلعالم
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( إلى كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية 4.29تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
( بيف متغير سنكات الخبرة كدرجة الثقة في كسائؿ اإلعبلـ الجديد مف كجية نظر α≤0.05 ) ستكلعند الم

 الثقة في كسائؿ اإلعبلـ الجديد، بحيث كمما ازدادت سنكات الخبرة قمت درجة الصحفييف الفمسطينييف
 .كالعكس صحيح، كبذلؾ تككف الفرضية قد رفضت

 

ـ متقدمة ارتبط عممي ت سنكات الخبرة لدييـف الصحفييف الفمسطينييف كمما كانإلى أكيعزل ذلؾ 
 .يـ بيذه الكسائؿا يزيد مف ثقتم، في اإلعبلـ التقميدم

 

كثر مف فمسطيني قميمة فيرتبط عممو في اإلعبلـ الجديد أخبرة الصحفي ال تكفي حاؿ كان 
خبلليا  مف تصبحالتي أ ((3Gاتؼ المحمكؿ كخدمة كتحديدا الي كجيا الحديثةتكنكلاللكجكد  ،التقميدم

لى سبب ير إكىذا يش ،عبلـ الجديد كجزء مف حياتيـ اليكميةاستخداـ اإل إلىتكجيات الشباب في فمسطيف 
 الجديد.  اإلعبلـصغير السف في الزيادة ثقة الصحفي 

 
 الفرضية الرئيسة الرابعة: 1.1.1

 

( بيف متغيرم السف كسنكات الخبرة α≤0.05 ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف. كسائؿ اإلعبلـ التقميدمكدرجة الثقة في 

 

 ة الرابعة الفرضيات الفرعية التالية:يويتفرع عن الفرضية الرئيس
 

 الفرضية الفرعية األولى:  4.2.4.1
 

متغير السف كدرجة الثقة في ( بيف α≤0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف. كسائؿ اإلعبلـ التقميدم

 

( لمعبلقة بيف Pearson correlationالختبار الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف )
ما مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف، كذلؾ ك كسائؿ اإلعبلـ التقميدممتغير السف كدرجة الثقة في 
 (.4.30ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )
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( لمعالقة بين متغير Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسون )(: نتائج 1.31جدول رقم )
 من وجية نظر الصحفيين الفمسطينيين وسائل اإلعالم التقميديالسن ودرجة الثقة في 

 

الداللة اإلحصائية 
(sig) 

 المتغيرات العدد Rقيمة 

وسائل اإلعالم الثقة في  السن*درجة 125 0.194 0.030
 التقميدي
 

( إلى كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية عند 4.30تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
مف كجية نظر الصحفييف  كسائؿ اإلعبلـ التقميدم( بيف متغير السف كدرجة الثقة في α≤0.05) المستكل

كسائؿ اإلعبلـ الثقة في ازدادت درجة  الصحفييف الفمسطينييفسف  ت، بحيث كمما ازدادلفمسطينييفا
 .كالعكس صحيح، كبذلؾ تككف الفرضية قد رفضت التقميدم

 

 اإلعبلـفي  ـالعمر ارتبط عمميفي  كاف الصحفييف الفمسطينييف كمما تقدمأ إلىكيعزل ذلؾ 
قد بدأ حياتو  والتقميدم نظرا ألن اإلعبلـفي  ـزيادة ثقتي إلىر يذا يشكى ،الجديد اإلعبلـمف  أكثرالتقميدم 

  راء المبحكثيف. عتياد عمى نظاـ عمؿ ما يؤثر في آ, فعمؽ الخبرة كاالعبلـ التقميدماإل فيالمينية بالعمؿ 
 

 الفرضية الفرعية الثانية: 4.2.4.2
 

سنكات الخبرة كدرجة ( بيف متغير α≤0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف. كسائؿ اإلعبلـ التقميدمالثقة في 
 

( لمعبلقة بيف Pearson correlationالختبار الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف )
يف، مف كجية نظر الصحفييف الفمسطيني كسائؿ اإلعبلـ التقميدممتغير سنكات الخبرة كدرجة الثقة في 
 (.4.31كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )
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( لمعالقة بين متغير Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسون )(: نتائج 1.31جدول رقم )
 من وجية نظر الصحفيين الفمسطينيين وسائل اإلعالم التقميديسنوات الخبرة ودرجة الثقة في 

 

الداللة 
  (sig)اإلحصائية

 لمتغيراتا العدد Rقيمة 

وسائل الثقة في  الخبرة*درجةسنوات  125 0.249 0.005
 اإلعالم التقميدي

 
( إلى كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية عند 4.31تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )

مف كجية نظر  عبلـ التقميدمكسائؿ اإل( بيف متغير سنكات الخبرة كدرجة الثقة في α≤0.05) المستكل
 كسائؿ اإلعبلـ التقميدمالثقة في ، بحيث كمما ازدادت سنكات الخبرة ازدادت درجة الصحفييف الفمسطينييف

  .كالعكس صحيح، كبذلؾ تككف الفرضية قد رفضت
 
العممية في اإلعبلـ  ـالسف تككف خبرتيفي  أف الصحفييف الفمسطينييف كمما تقدمكا إلىعزل ذلؾ كي

العممية  ـخبرتي كابدأ ـككني ،عبلـ الجديدـ في اإلعبلـ التقميدم أكثر مف اإلكيرتبط عممي ،كبيرةتقميدم ال
 عبلـ التقميدم عالية. أف ثقتيـ في اإل إلىير ىذا يش عبلـ التقميدم،اإلفي بالعمؿ 

 

 ة الخامسة:يالفرضية الرئيس 1.1.5
مدل تفاعؿ الجميكر كتدخمو في  ( فيα≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )

 المادة الصحفية كانعكاس ذلؾ عمى مصداقيتيا مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف.
( لمفركؽ في One-Sample T Testالختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار ت لمعينات الكاحدة )

ف كجية نظر الصحفييف مدل تفاعؿ الجميكر كتدخمو في المادة الصحفية كانعكاس ذلؾ عمى مصداقيتيا م
 (.4.32الفمسطينييف، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )
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( لمفروق في One-Sample T Testاختبار ت لمعينات الواحدة )(: نتائج 1.31جدول رقم )
مدى تفاعل الجميور وتدخمو في المادة الصحفية وانعكاس ذلك عمى مصداقيتيا من وجية نظر 

 .الصحفيين الفمسطينيين
 المتغير

 
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

الفرق في 
 الدرجة 

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 (sig)اإلحصائية

تفاعل الجميور 
وتدخمو في المادة 

 الصحفية

 
125 

 
2.19 

 
1.11 

 
124 

 
0.308- 

 
3.096- 

 
0.002 

 ( 1.5*المتوسط الحسابي المعياري )
( إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 4.32اردة في الجدكؿ رقـ )تشير المعطيات الك 

( في مدل تفاعؿ الجميكر كتدخمو في المادة الصحفية كانعكاس ذلؾ عمى مصداقيتيا α≤0.05 ) المستكل
ادة الصحفية الجميكر كتدخمو في الم، بحيث كمما ازداد تفاعؿ مف كجية نظر الصحفييف الفمسطينييف

 .كبذلؾ تككف الفرضية قد رفضت انعكس ذلؾ عمى مصداقية المادة الصحفية،
 

ميزة التعميؽ أك كضع إشارات سكاء اإلعجاب أـ  كجد بوكذلؾ يعكد إلى أف اإلعبلـ الجديد ت
عميؽ خرل التصحفي الفمسطيني العامؿ في كسائؿ إعبلمية أك الفمف خبلليا يمكف لممكاطف أ ،الضحؾ
قناعاتو  أكه ىـ ال تناسب أىكاءكاألة ة الصحفية غير صحيحدف ىذه المامادة الصحفية في حاؿ أعمى ال

ا عمى ما يشكؿ ضغط، يةفنشر المادة الصحأك بإعادة ف يقكـ بالتعميؽ عمى المادة الصحفية المنشكرة بأ
 صداقية المادة الصحفية.ك تعديميا بما يتكافؽ مع مكسيمة اإلعبلـ الجديد بأف تقكـ بتصحيحيا أك بإزالتيا أ
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 المقترحات: 4.3
 

التي  المقترحاتفي ضكء نتائج الدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحث، يقدـ الباحث مجمكعة مف 
ة الكطنية الفمسطينية كالجامعات كالسمطالصحفييف نقابة الصحفييف كالمؤسسات اإلعبلمية ك يأمؿ أف تفيد 

 ، أىميا:كالباحثيف كالنشطاء عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي في فمسطيف
 نقابة الصحفيين  
تكعية المكاطف مف خبلؿ التفريؽ ما بيف الصحفي العامؿ عمى نقابة الصحفييف  حرص 1.3.1

 كالممتيف لمصحافة كالصحفي المكاطف.
البحث كالتحقؽ مف األخبار عبر اإلنترنت كنشر الكعي تطكير أدكات تدريب أبناء المينة عمى  1.3.1

 بحقيقة صحافة المكاطف
عمى الصحفييف كالتأكيد عمى  ياكتعميم تفعيؿ مدكنة السمكؾ في نقابة الصحفييف الفمسطينييف 1.3.3

 الصحفييف بأىمية االلتزاـ بما جاء فييا.
 المؤسسات اإلعالمية 

 سكاء في اإلعبلـ الجديد أـ التقميدم.التأكد مف مصداقية المادة الصحفية قبؿ نشرىا  1.3.1
عمى اإلعبلـ التقميدم الخركج مف النمطية كبيركقراطية العمؿ التي تجعؿ منو خيارا متأخرا  1.3.5

 كمصدر لمخبر سكاء لمصحفي أـ المكاطف.
إلزاـ الصحفي الفمسطيني العامؿ في اإلعبلـ الجديد بذكر مصدر المادة الصحفية التي  1.3.6

 ينشرىا.
تقميدم تغيير السياسات التحريرية المؤثرة في طريقة عمؿ الصحفي الفمسطيني عمى اإلعبلـ ال 1.3.7

 لكي ال تؤثر عمى مصداقية المادة. 
عناصر المصداقية، كتجنب التأثر باألكضاع السياسية كسائؿ اإلعبلـ الجديد  تباعاضركرة  1.3.8

 ية.التي تشيدىا الساحة الفمسطينية، إضافة إلى العمؿ كفؽ أخبلقيات المينة الصحف
 فيون الصح

آرائو الشخصية  تضميفابتعاد الصحفي الفمسطيني العامؿ في اإلعبلـ التقميدم كالجديد عف  1.3.9
 في نشر المكاد الصحفية.

ة سكاء باإلعبلـ التقميدم أـ الجديد يعمى الصحفي الفمسطيني في حاؿ قاـ بنشر مادة صحف 1.3.11
 ة عمى األقؿ. يالتأكد مف ثبلثة مصادر لممادة الصحف
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تحرم الدقة في  عمى الصحفي الفمسطيني العامؿ في اإلعبلـ الجديديحرص  أفـ مف المي 1.3.11
نشر المادة الصحفية عمى كجو التحديد كعدـ التسرع، كفي المقابؿ عمى الصحفي الفمسطيني 
 العامؿ في اإلعبلـ التقميدم مكاكبة التطكر كدخكؿ عالـ التكنكلكجيا، األمر الذم سيكفر لو

 ث.السرعة في نقؿ اإلحدا
عمى الصحفي الفمسطيني العامؿ في كسائؿ اإلعبلـ الجديد عدـ تفضيؿ سرعة نشر المادة  1.3.11

 الصحفية عمى المصداقية. 
عدـ نشر المعمكمات التي يحصؿ عمييا مف أدكات اإلعبلـ الجديد قبؿ التأكد مف  ضركرة 1.3.13

 صحتيا.
احتراـ عمى ت الصحفييف العامميف في كسائؿ اإلعبلـ الجديد أثناء تقديـ المعمكما حرص 1.3.11

 خصكصية المكاطف التي تكفمت بيا التشريعات الدكلية كالفمسطينية. 
 

  الفمسطينيةالوطنية السمطة 
سف ميثاؽ أخبلقي لمينة اإلعبلـ يككف مكجيا لمصحفييف في شتى دعـ الجيكد الرامية إلى  1.3.15

اعد عمى يسك القطاعات، كيكضح آليات العمؿ في كؿ مف اإلعبلـ الجديد كاإلعبلـ التقميدم 
 ير األساسية في نشر المادة الصحفية.يفاء المعاياست

ضركرة إقرار قانكف عصرم لئلعبلـ يتجاكز جكانب القصكر كالنقص في قانكف المطبكعات  1.3.16
كيراعي المستجدات العالمية في ممارسة العمؿ اإلعبلمي كتطكراتو في نشر المادة  ،كالنشر

جنب الكقكع في مختمؼ األخطاء المينية كالحفاظ لت ،الصحفية عمى اإلعبلـ التقميدم كالجديد
 سكاء في اإلعبلـ التقميدم أـ الجديد. ،عمى مصداقية المؤسسة اإلعبلمية

 الجامعات والباحثون 
التي تدرس  اتالجامعفي سكاء في المؤسسات اإلعبلمية أـ  ،العمؿ عمى إنشاء مراكز أبحاث 1.3.17

بدراسة العبلقة بيف اإلعبلـ الجديد  تماـبحيث تيدؼ ىذه المراكز إلى االى ،تخصص اإلعبلـ
بما يضمف خدمة أفضؿ  كبحث االنتقادات المكجية ألدكات اإلعبلـ الجديد ،كالمجتمع
 لمجميكر.

تطكير تطبيقات كأدكات البحث لمتحقؽ مف األخبار المنشكرة عمى اإلعبلـ الجديد مف خبلؿ  1.3.18
 ة سابقا.التأكد مف الصكرة المنشكرة أك تاريخ نشر المادة الصحفي

لعدـ كجكد  اينبغي بذؿ المزيد مف الجيد لتحديد مفيكـ محدد لممصداقية كأسمكب قياسيا، نظرن  1.3.19
تضميف عناصر المصداقية ضمف ك  ،مفيكـ كمقياس محدد في الدراسات األجنبية كالعربية
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ألىميتيا كما يترتب عمييا مف آثار عمى الكسيمة كالجميكر  امساقات الصحافة نظرن 
 الفمسطيني.

مف جميع أطرافيا بحيث ال تشمؿ كسائؿ اإلعبلـ الجديد فقط، بؿ  ضركرة دراسة المصداقية 1.3.11
 تشمؿ جميع أجزاء العمؿ الصحفي سكاء في اإلعبلـ الجديد أـ التقميدم.

 النشطا. عمى اإلعالم االجتماعي 
 التدرب عمى فنكف التحرير الصحفي حتى ال يحدث لبس عند نشر األخبار. 1.3.11
جادة الدمج بيف مختمؼ ىذه الكسائط. الكسائط المتعددةلتدرب عمى فنكف ا 1.3.11   كا 
 التحقؽ مف صحة المعمكمات كدقتيا قبؿ النشر عمى الصفحات.  1.3.13
 التحقؽ مف صحة المعمكمات قبؿ إعادة نشر المكاد. 1.3.11

 

 :مستقبمية أبحاث من الدراسة تثيره ما
 

 بالمكاضيع باالىتماـ يفاآلخر  الباحثيف الدارس يكصي نتائج مف الدراسة إليو خمصت ما ضكء في
 :مستقبمية كدراسات أبحاث إجراء عند التالية

 .الفمسطيني الصحفي لدل المصداقية تعزيز في التدريب دكر. 1
 .كالجديد التقميدم اإلعبلـ في المصداقية مف التحقؽ معايير. 2
 .الصحفي لدل المصداقية تعزيز في كدكرىا المينية األخبلقيات.  3
 .لممعمكمات  كمصادر االجتماعي التكاصؿ بمكاقع الفمسطيني يكرالجم ثقة مدل. 4
 بمصداقية الجميكر ثقة كمدل( حزبي عمكمي، إعبلـ خاص، رسمي،) الممكية نمط بيف العبلقة. 5

 .اإلعبلمية الكسيمة
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 .2019-4-7بتاريخ 
ب مف خبلؿ الكاتس أ ،رئيس دائرة اإلعبلـ في جامعة بيرزيت ،الرب أبكالدكتكر محمد مقابمة لمباحث مع 

 2019-4-10بتاريخ 
مف خبلؿ البريد  ،أستاذ فمسفة اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة األزىر ،الدكتكر يحيى المدىكفمقابمة لمباحث مع 

 .2019-3-1بتاريخ  ركنياإللكت
مف خبلؿ الياتؼ بتاريخ  ،فمسطيف بكليتكنؾ جامعةصحفي كأستاذ في  ،اكـر النتشة مقابمة لمباحث مع أ.

10-3-2019. 
مف خبلؿ  ،ييفالفمسطين عضك األمانة العامة لنقابة الصحفييف ،أ. جياد القكاسمةمقابمة لمباحث مع 

 .2019-3-20التسجيؿ عمى الياتؼ بتاريخ 
 
 
 

https://akeed.jo/ar/page/standards/2/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.saila.com/usage/glossary/
http://www.saila.com/usage/glossary/
http://www.webopedia.com/TERM/N/new_media.html
http://www.webopedia.com/TERM/N/new_media.html
https://www.google.com/search?rlz=1C1RLNS_arPS690PS691&sxsrf=ACYBGNRnjVH88F0vQy0Jxd7aLJ3JKe3aOg:1575491487582&q=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%83+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwip6dqT65zmAhUEyaQKHZJsAW8QBSgAegQIDRAo
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 (1ممحؽ رقـ )
 

 اليجائيالمحكميف حسب الترتيب  أسماء
 الجامعة  االسـ 

 .غزة -مشارؾ في اإلعبلـ أستاذ -اإلسبلميةالجامعة  حمد الترؾ أالدكتكر 
 تنمية مستدامة. –اقتصاد  أستاذ -جامعة القدس عكض إبراىيـالدكتكر 

 أستاذ اإلعبلـ غير متفرغ. نائب نقيب الصحفييف األسطؿالدكتكر تحسيف 
 .كرئيس جامعة االستقبلؿ اإلعبلـ أستاذ صبعإ أبكالدكتكر صالح 
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 االستبانة( 2ممحؽ رقـ )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
/ة الفاضؿ/ة ..............................................الزميؿ/ة الٌصحفٌي/ة  ،المحتـر

الِمصداقّيُة ما بيَن اإلعالِم الّتقميديِّ واإلعالِم الجديِد، من وجية يقكـي الباحثي بإجراًء دراسةو بحثٌيةو بعنكاًف "
"، بإشراًؼ الٌدكتكر محمكد محمد خمكؼ؛ لنيًؿ درجًة الماجستير في برنامًج نظِر الّصحفييَن الفمسطينّيينَ 

 مستدامًة في تخٌصًص بناًء مؤٌسساتو كتنمٌيةو بشرٌيةو مف جامعة القدس.التٌنميًة ال
سكاءه أكافى  ،لذا أىيبي بكـ لئلجابًة عًف األسئمًة الكاردًة فييا، األمري الذم سيسيـي في معرفًة مدل المصداقي ةً 

ا بأٌف البياناًت التي تدلكف ب يا ستبقى سرٌيةن، كلف تيستخدـى إال  في اإلعبلـً الت قميدم  أـ اإلعبلـً الجديًد، عممن
 ألغراًض البحًث العممٌي.

ا أقد ري لكـ مسبقنا تعاكنىكـ، آم  أف تناؿى االستبانةي كؿ  اىتماًمكـ. بلن كختامن
 كتفضمكا بقبكًؿ كافًر االحتراـً كالت قدير

 
 الباحث: معتصـ رائؼ العكيكم    
 0592909206 جكاؿ:    
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ل: ال  مصداقية وأدوات اإلعالم الجديد.المحوُر األوَّ
الكسائؿ المذككرة أدناه تستخدميا في الحصكؿ عمى المادة الصحفية، يمكنؾ اختيار أكثر مف  . أم1

 إجابة. 
 ( ..................................).الميدىٌكنات 1.1
 ( ...........................).المكاقع اإلخباري ة 1.2
 ( كحة المصدر.................)مفتالالمكسكعات  1.3
 ( ...................).(Instagram) إنستجراـ 1.4
 ( ...........................).(twitterتكيتر ) 1.5
 ( +(........................)google) جكجؿ+ 1.6
 ( (.....................)facebookفيس بكؾ ) 1.7
 ( ............)(............youtubeيكتيكب ) 1.8
 
(؛ بحيثي 8( إلى )1. بالن ظًر إلى أسماًء أدكاًت اإلعبلـً الجديًد، يرجى ترتيبي المكاقًع المذككرًة أدناه مف )2

ـي ) ( إلى أقم يا، كفي حاًؿ عدـً اعتماًدؾ عمى أمٍّ 8( إلى الخياًر األكثًر اعتمادنا لديؾ، كرقـي )1يشيري رق
 (.0منيا، يرجى كضعي رقـً )

 ( ..................................).الميدىٌكنات 2.1
 ( ...........................).المكاقع اإلخباري ة 2.2
 ( مفتكحة المصدر.................)الالمكسكعات  2.3
 ( ...................).(Instagram) إنستجراـ 2.4
 ( ...........................).(twitterتكيتر ) 2.5
 ( +(........................)google) جكجؿ+ 2.6
 ( (.....................)facebookفيس بكؾ ) 2.7
 ( (.........................)youtubeيكتيكب ) 2.8
 
بدرجًة المصداقي ة التي تحظى  -دكفى غيًرىا-داةو مف أدكاًت اإلعبلـً الجديًد عمى أ. ىؿ تربطي اعتمادىؾ 3

 بيا؟
 5االنتقاؿ إلى السؤاؿ (   دائمنا.....................................) 3.1
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 5االنتقاؿ إلى السؤاؿ  (   أحياننا....................................) 3.2
 4االنتقاؿ إلى السؤاؿ  (  )......................ال أربطي بيفى األمرٍيف 3.3

 
مف أدكاًت اإلعبلـً الجديًد كبيف ما تىحظى بو مف مصداقي ةو عمى  اةن إف كنتى ال تربطي بيفى تفضيًمؾ أد .4

 )يمكنيؾ اختياري أكثرى مف إجابةو( صعيًد تناقًؿ المعمكماًت، فيذا يعكدي إلى: 
 (. اعتيادم عمييا......................................................................) 4.1
 (. كمات..........................................................) سرعتيا في نقؿ المعم 4.2
 (. ما تكف ره مف إمكاناتو تكاصمي ة.......................................................)  4.3
 (. .)قدرة ىذه األداًة عمى الر بًط مع أدكاتو أخرل مف أدكاًت اإلعبلـً الجديًد................ 4.4
 (. غير ذلؾ حدد/م رجاءن..............................................................) 4.5
 
. كيؼى تتعاطىى معى المعمكماًت التي تحصؿي عمييا مف أدكاًت اإلعبلـً الجديًد )فيس بكؾ، يكتيكب، 5

 ...إلخ(: )يمكنؾ اختياري إجابةو كاحدةو فقط( المدٌكنات
ًتيا.................................................)ا إالال أنشريى 5.1  (.   بعدى التأكًُّد مف صح 
 (.  لحرصي عمى السُّرعة....................................................) الن أنشريىا أك  5.2
 (.    ...............)أتعامؿي معىيا كأرضي ةو لبلنطبلًؽ لفحًص المعمكماًت كمتابعًة تغطيةو ما.. 5.3
 (.  ىذا يعتمدي عمى درجًة مصداقي ًة الحساًب أك المكقًع، كتعاممي الٌسابًؽ معىو..............) 5.4
 (.  غير ذلؾ حدد/م رجاءن..............................................................) 5.5
 
 معىيا يككف: )يمكنؾ اختياري أكثرى مف إجابة( . بالن ظًر لمصدًر المعمكماًت، فإٌف تعاممىؾى 6

 (.   إف كانت مف كسيمًة إعبلـو تقميدي ةو فيتبادري إلى ًذىني أٌنيا أكثري مصداقي ةن مف اإلعبلـً الجديًد.) 6.1
أشعري أٌنيا أكثري مصداقي ةن مف كسائًؿ  د،عمييا مف أدكاًت اإلعبلـً الجديالمعمكماتي التي أحصؿي  6.2
..............................................................................)اإلع  (.  بلـً الت قميدم 
الن ظًر عف مصدًر المعمكماًت، أتعامؿي معىيا كأرضي ةو لبلنطبلًؽ؛ لفحًص المعمكماًت كمتابعًة  بصرؼ 6.3

 (.  ......................................)تغطيةو ما..............................................
 غير ذلؾ حدد/م رجاءن........................................................................ 6.4
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 . كيؼ يؤث ر تفاعؿي الجميكًر مع المادًة الصحافيًة عمى المكاقًع اإللكتركنيًة كمكاقًع التكاصًؿ االجتماعي  7
، عمؿي مشاركةو ليايؽو )كضعي تعم  ...إلخ ( في مصداقيًتيا؟ ، كضعي إعجابو

ا 7.1  (  .......................................................................)ليا ال تأثيرى كاضحن
 (  تزيدي مصداقيةي المادًة بقدًر درجًة التفاعًؿ معيا، كالتعميقاًت عمييا........................) 7.2
تقؿي المصداقيةي بسبًب الصخًب الذم قٍد يرافؽي التعميقاًت عمييا، أما المشاركةي ككضعي اإلعجاباًت فبل  7.3

 (   تؤثري سمبنا فييا............................................................................)
تعميقاًت كالمشاركاًت، كبعًض الحركاًت التي تفيدي بشكؿو عاـو تتأثري المصداقيةي بشكؿو سمبيو بسبًب ال 7.4

 (  الضحؾى أك السخريةى.......................................................................)
 غير ذلؾ حدد/م رجاءن........................................................................ 7.5
 
( في خانًة البديًؿ المؤيد xجاهى المصداقٌيًة الكاردًة في الًمقياًس، بكضًع عبلمًة )فؾ ت. عٌبر/م عف مكقً 8

 لمكقًفؾ.

مؤيد  العبارات ـالر ق
 بشد ة

محايد "غير  مؤيد
 متأكد"

معارض  معارض
 بشد ة

" عمى خط   8.1 دخكؿي "المكاطًف الٌصحفي 
" أث رى عمى مصداقي ًة الٌصحف" ي  الحقيقي 

 اإلعبلـً الجديًد. كسائؿً 

          

ي ةي المنشكرةي في اإلعبلـً الجديًد الٌصحفالماد ةي  8.2
 .ببل مصدرو مكثكؽو 

          

ي ًة في اإلعبلـً الٌصحفسرعةي نشًر الماد ًة  8.3
 ؤث ري عمى المصداقي ًة.تالجديًد 

          

أكًُّد ال تكجدي إجراءاته في اإلعبلـً الجديًد لمت   8.4
ًة الماد ًة   ي ًة.الٌصحفمف صح 
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بالنسبة لمجميكًر الفمسطيني  يتمت عي اإلعبلـي  8.5
 الجديدي بكضكحو أعمى مف اإلعبلـ التقميدم.

          

بالنسبة لمجميكًر الفمسطيني  يتمت ع اإلعبلـي  8.6
 الجديدي بتكازفو أعمى مف اإلعبلـً التقميدم.

          

بالنسبًة لمجميكًر الفمسطيني  يتمت عي اإلعبلـي  8.7
الجديدي بمصداقٌيةو أعمى مفى اإلعبلـً 

.  التٌقميدم 

          

اعتقدي أف  الماٌدةى الٌصحفي ةى في اإلعبلـً الجديًد  8.8
  ال تحظى بمصداقي ةو عاليةو.

          

عمى ما يكفرهي اإلعبلـي الجديدي مٍف إمكاناتو  8.9
صعيًد دمًج النًص المكتكًب مع الكسائًط 

 المتعددًة يزيدي مٍف مصداقيًة رسالًتوً 

     

 
ي ًة المعركضًة في اإلعبلـً الجديًد، يجعمني أتعامؿي معىيا بحذرو الٌصحف. عدـي كجكًد مصادرى كاضحةو لمماد ًة 9

 شديدو لخكفي مف إمكاني ًة عدـً مصداقي ًتيا.
 (  معارض)   (  "غير متأكد") محايد  (  مؤيد) 
  

 . اإلعبلـي الجديدي يتيحي لمص حفي  عرضى كجيًة نظًرًه بحري ةو.10
 (  معارض)   (  محايد "غير متأكد")  (  مؤيد) 
 

 . اإلعبلـي الجديدي يتيحي لمص حفي  عرضى كجيًة نظًرًه بمصداقي ةو.11
 (  معارض)   (  محايد "غير متأكد")  (  مؤيد)

 
 ي ًة في اإلعبلـً الجديًد يؤث ري عمى مصداقي ًتيا.الٌصحفكجكًد رقابةو عمى الماد ًة  . عدـي 12
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 (  معارض)   (  محايد "غير متأكد")  (  مؤيد)
 
 

 المحوُر الثَّاني: اإلعالُم التَّقميديُّ والمصداقيَّة.
( في خانًة البديًؿ المؤيد x، بكضًع عبلمًة )جاهى المصداقي ًة الكاردًة في الًمقياسً . عب ر/م عف مكًقفؾ ت13

 لمكقًفؾ.

مؤيد  العبارات ـلر قا 
 بشد ة

محايد "غير  مؤيد
 متأكد"

معارض  معارض
 بشد ة

تىنشري المادةى  كسائؿ اإلعبلـ التقميدم 13.1
ًتيا الحقيقٌيًة دكفى أم  الٌصحف ي ةى في صكرى
.  تحيُّزو

          

تىنشري المادةى  قميدمكسائؿ اإلعبلـ الت 13.2
ًتيا الحقيقي ًة دكفى أم  الٌصحف ي ةى في صكرى
.  تدخؿو

     

يعتمد اإلعبلـي الت قميدمُّ إجراءاتو محددةن؛  13.3
ي ًة قبؿى الٌصحفلمتٌأكًُّد مف مصدًر المادًة 

 نشًرىا.

          

لمسرعًة  االلتفاتاإلعبلـي التقميدمُّ بإمكاًنًو  13.4
 المصداقي ًة.عمى حساًب 

          

يُّ العامؿي في اإلعبلـً الٌصحفيحرصي  13.5
الت قميدم  عمى المصداقي ًة في نقًؿ الماد ًة 

 ي ًة.الٌصحف

          

ي ةى الٌصحفاإلعبلـي الت قميدمُّ ال ينشري الماد ةى  13.6
 ذاتى المصدًر غيًر المكثكؽ.
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كسائؿ اإلعبلـ حريري ةي في الس ياساتي الت   13.7
 تكث ري سمبنا عمى المصداقي ة. التقميدم

          

قابًة الذاتيًة عمى العامميف في  13.8 سطكةي الر 
 اإلعبلـً التقميدم  تؤث ر سمبنا عمى مصداقيًتًو 

     

 
ي ًة أكثرى مصداقي ةن مفى اإلعبلـً الٌصحفماد ًة . اإلجراءاتي الًمٍيًني ةي الميتبعةي في اإلعبلـً الت قميدم  تجعؿي مف ال14

 الجديد.
 (. دائمنا.....................................) 14.1
 (.  أحياننا....................................) 14.2
  (. ال........................................) 14.3

 
مف أدكاًت اإلعبلـً  ًعيا أكثرتعددي ًة مصادًر المعمكماًت المكثكقًة كتنكُّ  . اإلعبلـي الت قميدمُّ يعتمدي عمى15 

 الجديد.
 (  معارض)   (  محايد "غير متأكد")  (  مؤيد)

  
 ي  الذم يعمؿي في اإلعبلـً الت قميدم  يؤث ري سمبنا كبشكؿو كاضحو عمى المصداقي ة.الٌصحفتحيُّزي  .16
 (  معارض)   (  د")محايد "غير متأك  (  مؤيد) 
 

 يوَن القائموَن باالتِّصاِل والمصداقيَّة.الّصحفالمحوُر الثالث: 
( في خانًة البديًؿ المؤيد xجاهى المصداقي ًة الكاردًة في المقياًس بكضع عبلمًة ). عب ٍر/م عف مكًقًفؾ ت17

 لمكًقًفؾ.

مؤيد  العبارات الر ٍقـ 
 بشد ة 

محايد "غير  مؤيد
 متأكد"

معارض  ضمعار 
 بشد ة
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ـي  17.1 يُّ الفمسطينيُّ بالحصكًؿ عمى الٌصحفييت
الٌنظًر عًف  بصرؼي ًة بسرعةو الٌصحفالماد ًة 

 المصداقي ًة.

         

ي  الفمسطيني  الٌصحفاإلعبلـي الجديدي ساعدى  17.2
ي ًة بسرعةو فائقةو، الٌصحفعمى نشًر الماد ًة 

 ة. كىذا ال يؤث ري عمى المصداقي  

         

اإلعبلـي الجديدي أعطى فرصةن لمص حفي   17.3
الفمسطيني  بالت عميًؽ كالمشاركًة كالمساىمًة 

ي ًة، الٌصحففي الت فاعًؿ الفكرم  عمى الماد ًة 
 األمري الذم زادى مف مصداقي ًتيا.

         

سرعةي تداكًؿ األحداًث عبرى اإلعبلـً الجديًد  17.4
ي  الفمسطيني  عمى اط بلعو لٌصحفا تجعمى 

ز مف مصداقي ًتو.  دائـو بالت طكُّرات؛ ما عز 

         

ـى الٌصحف 17.5 ؿي استخدا يُّ الفمسطينيُّ يفض 
ي ًة، الٌصحفاإلعبلـً الجديًد مصدرنا لمماد ًة 

النىظًر  كبصرؼأكثرى مفى اإلعبلـً الت قميدم  
 عًف المصداقي ًة.

         

يُّ الفمسطينيُّ في عمًمًو عمى الٌصحفيعتمدي  17.6
أكثرى مف اإلعبلـً  اإلعبلـً الجديد كسائؿً 

.  الت قميدم 

         

يُّ الفمسطينيُّ يعدُّ إمكانيةى الٌتعميًؽ الٌصحف 17.7
كالمشاركًة كالتٌفاعًؿ في اإلعبلـً الجديًد 

 .ي ةً الٌصحفتزيدي مف مصداقي ًة الماد ًة 
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ىناؾى ارتباطه بيفى درجًة تفصيًؿ المعمكماًت  17.8
 كالمصداقي ًة. 

     

كمما كافى الكصكؿي لمكسيمًة اإلعبلميًة  17.9
" انعكسى  ممكننا دكفى اشتراًؾ "مقابؿو مادمو

 ذلؾ إيجابنا عمى مصداقيًة ىذه الكسيمًة. 

     

حفي  لمتدرًب لمصٌ  كمما أتيحت الفرصة 17.10
ذلؾ إيجابنا  ـً الجديد انعكسى عمى اإلعبل

   عمى مصداقيًة ىذه الكسائًؿ لديًو.

     

 
 
ي ًة بمكضكعي ةو مقارنةن الٌصحفيحرصي عمى نقًؿ الماد ة  كسائؿ اإلعبلـ التقميدميُّ العامؿي في الٌصحف .18 

 معى صحافة المكاطف.
 (   معارض)    (   ) محايد "غير متأكد"   (   مؤيد)

 
ي ًة؛ ما الٌصحفيككفي متحي زنا في نشًر الماد ًة  كسائؿ اإلعبلـ التقميدميُّ الفمسطينيُّ العامؿي في حفالصٌ . 19 

 يؤث ري عمى مصداقي ًتيا.
 (   معارض)     (   محايد "غير متأكد")   (   مؤيد) 
 

، غيري ممالٌصحف. مىف ينطبؽي عمييـ مصطمحي "المكاطفي 20 " ىـ أشخاصه عادٌيكفى حافًة،  فاًرسييُّ لمينًة الص 
 كليذا أتعامؿي معىيـ بنكعو مفى الحذًر عندى اط بلعي عمى معمكماًتيـ.

 (. دائمنا....................) 20.1
 (. أحياننا...................) 20.2
 (. ال.......................) 20.3

 
 مفى اإلعبلـً التقميدم  كاإلعبلـً الجديًد؟ كؿٍّ يا لزيادًة المصداقي ًة في . ما المقترحاتي التي تقدمي 21
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......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
 .................................................................................................. 

 المعموماُت الشَّخصيَّة:
 

 . الٌنكعي االجتماعٌي :23
 .(   أنثى) 23.2  (.   )ذكر 23.1

  
 :الكظيفة .24

ر ) 24.7 (.   سكرتير تحرير ) 24.5 (.   )  مدير تحرير 24.3 (.   )  رئيس تحرير 24.1   محر 
). 

 ....أخرل: 24.8  (.   )        مصك ر 24.6(.    )       مراسؿ 24.4 (.   )   مقدـ كمذيع 24.2
 

 :العمر .25
 (.  ) 50إلى أقؿ مف  40مف  25.3   (.   )              30أقؿ مف  25.1
 (.  )            فأكثر 50مف  25.4      (.   ) 40إلى أقؿ مف  30مف  25.2

 

 المؤى ؿي العمميُّ  .26
 (.  )  دراسات عميا 26.3       (.   )  بكالكريكس  26.2        (.   )   دبمكـ 26.1

 

 . الخبرة:27
 (.   ) سنكات 5إلى أقؿ مف  3. مف 27.2  (  )    سنكات  3. أقؿ مف 27.1
 (.   )         فأكثر 10مف  27.4   ( )سنكات  10إلى  5. مف 27.3

 

 شكرًا عمى حسِن تعاوِنكم
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