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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
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 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
 
 
 


